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Ullmhaíodh an Tuarascáil Bhliantúil seo de réir Alt 221 den Acht Rialtais Áitiúil agus ghlac comhaltaí 

Chomhairle Contae na Mí léi an 13 Meitheamh, 2022. 
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Brollach 
Tá áthas orainn Tuarascáil Bhliantúil 2021 Chomhairle Contae na Mí a chur i láthair, ina leagtar amach 
éachtaí agus gníomhaíochtaí na Comhairle i rith na bliana. In ainneoin a bhfuiltear ag súil lena mhalairt, 
d’fhan an phaindéim COVID linn, agus lean sé ag cur isteach ar thimpeallacht oibriúcháin na Comhairle. 
 
D’ainneoin na ndúshlán leanúnacha a bhaineann le paindéim COVID, léirigh an Chomhairle a aclaíocht, 
athléimneacht agus diongbháilteacht leanúint ar aghaidh ag soláthar seirbhísí áitiúla riachtanacha agus 
tosaigh. Ní hamháin gur chothaigh muid ár seirbhísí agus chomhlíonamar ár n-oibleagáidí reachtúla éagsúla, 
ach chuireamar tacaíochtaí agus acmhainní breise a raibh géarghá leo ar fáil do dhaoine aonair, do phobail 
agus do ghnóthaí Chontae na Mí. 
 
Bhí sé ríthábhachtach sláinte agus folláine na gcomhairleoirí agus na foirne a chosaint agus d’éiligh sé go 
leanfadh an Chomhairle ar aghaidh le bealaí éagsúla oibre, ón mbaile, ar líne, trí uainchlár agus go ndéanfaí 
cruinnithe na Comhairle a oiriúnú chun go ndéanfaí iad go sábháilte go pearsanta, go cianda nó ar mhodh 
hibrideach, mar a cheadaítear leis na bearta sláinte poiblí. Tionóladh roinnt Cruinnithe Pleanála Speisialta 
ar líne tríd an ardán ar líne Zoom agus glacadh leis an bPlean Forbartha Contae i Meán Fómhair 2021 mar 
bhuaicphointe. 
 
In ainneoin na ndúshlán leanúnacha lean an Chomhairle ag freagairt go héifeachtach don staid náisiúnta 
tithíochta go háitiúil trí aonaid tithíochta breise a sholáthar agus trí fhreastal ar riachtanais tithíochta 
daoine trí shruthanna seachadta éagsúla. Glacadh le Scéim Leithdháilte Tithíochta nua i mí Dheireadh 
Fómhair 2021, a neartaigh an beartas um mhéid ceart agus a thug isteach Ligean ar Rogha-Bhunaithe. 
 
Le linn 2021, chuir an Chomhairle go leor de na gníomhaíochtaí praiticiúla atá sa Straitéis um Ghníomhú ar 
son na hAeráide 2019-2024 chun feidhme agus d’oibrigh sí leis an Oifig Réigiúnach um Ghníomhú ar son na 
hAeráide agus le geallsealbhóirí eile chun cabhrú le Contae na Mí oiriúnú d’athrú aeráide agus chun é a 
mhaolú. 
 
Agus roinnt srianta sláinte poiblí á n-éascú ag druidim le deireadh na bliana, bhí an-áthas ar chomhaltaí tofa 
na Comhairle Fáiltiú Cathartha a reáchtáil mar aitheantas ar ghnóthachtáil shuntasach Fhoireann Mionúr 
Peile na Mí agus iad ag déanamh corónach mar Sheaimpíní Mionúir Peile na hÉireann 2021. ar siúl san Ionad 
Ealaíon Solstice, an Uaimh. Mar gheall ar shrianta sláinte poiblí, níorbh fhéidir linn an Grianstad a líonadh 
ach níor laghdaigh sé sin an t-atmaisféar ar an oíche! 
 
Táimid an-bhródúil as an gcaoi ar fhreagair baill tofa agus foireann na Comhairle do na dúshláin leanúnacha 
a chruthaíonn COVID agus gabhaimid buíochas leo as a dtacaíocht agus a dtiomantas do sholáthar seirbhísí 
do mhuintir Chontae na Mí. 

 

 

Cllr. Seán Drew 
Cathaoirleach 

Jackie Maguire 
Príomhfheidh
meannach 
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2021 – Buaicphointí 
 

AGM 2021 
 

Cathaoirleach nuathofa An Clr. Sean Drew agus an Leas-Chathaoirleach An Comh. Francis Deane leis an 
bPríomhfheidhmeannach Jackie Maguire 

 

Fáiltiú Cathartha Mhionúir na Mí 
 

Sa phictiúr: Seaimpíní Peile Mionúir na hÉireann le Rory O ‘Connor ó ‘Rory’s Stories’ a chuir tús leis an imeacht, i 
dteannta na bpainéalaithe Colm O’Rourke, Graham Geraghty agus Donal Keegan. 
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Tá iompú fód á chasadh ar Leabharlann agus Ionad Cultúrtha nua-aimseartha i mBaile Átha Troim 
 
 

Bhí searmanas iompú fód chun tús na n-oibreacha ar Leabharlann agus Ionad Cultúrtha Bhaile Átha Troim a 
chomóradh faoi stiúir an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys TD le tacaíocht ó Chathaoirleach 
Chomhairle Contae na Mí, an Comhairleoir Sean Drew, Cathaoirleach MD Bhaile Átha Troim, An Clr. Joe Fox, agus 

an Príomhfheidhmeannach, Jackie Maguire. 
 

 
Déanann Comhairle Contae na Mí Boird Chumarsáide a shuiteáil i bhFaiche Súgartha na Mí 

 

Sa ghrianghraf ar Chlé - Aoife Flynn, Bainisteoir Forbartha Pobail Facebook, Mark Hunter, Bainisteoir Suíomh an 
Ionaid Sonraí Facebook, Des Foley, Roinn na Roinne Sláinte, Comhairle Contae na Mí agus an Clr. Ronan Moore, 
Cathaoirleach MD Bhaile Átha Troim. 
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Oscailt Oifigiúil Bhóthar na hInse-Baile an Bhiataigh mar ‘Tara Road - Bóthar na Teamhrach’ 
 

An tAire Stáit sa Roinn Iompair, Hildegarde Naughton T ag an oscailt oifigiúil i láthair an Chomhairleora Sean Drew, 
Cathaoirleach Chomhairle Contae na Mí agus an Comhairleoir Elaine McGinty, Cathaoirleach Cheantar Bardasach na 
hInse-Baile an Bhiataigh. 
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Gnóthaí Corparáideacha agus Rialachas 

Oibríonn an Roinn Gnóthaí Corparáideacha agus Rialachais laistigh de chreat prionsabail dhaonlathacha agus 
eitice, ag soláthar seirbhísí do Chomhaltaí Tofa, ag bainistiú cruinnithe agus ag ullmhú Chlár na dToghthóirí. 
Éascaíonn sé freisin seachadadh seirbhísí don phobal, trínár bhfoireann seirbhísí do chustaiméirí, trí áiseanna 
corparáideacha, nósanna imeachta sábháilteachta agus sláinte a bhainistiú agus tacaíonn sé le cleachtais 
rialachais chorparáidigh éifeachtacha. Bainistíonn sé freisin cumarsáid agus caidreamh leis na meáin, 
imeachtaí corparáideacha, nascadh agus caidreamh le roinnt comhlachtaí ábhartha. 

 

1.1 Plean Seachadta Seirbhíse 2021 
 

Ghlac Comhairle Contae na Mí le Plean Seachadta Seirbhíse 2021 i mí Feabhra 2021. Leag an plean seirbhíse 
amach na príomhsheirbhísí a raibh sé beartaithe ag an gComhairle a sholáthar don phobal sa tréimhse go dtí 
deireadh 2021. In éineacht leis na príomhsheirbhísí sin, leagadh amach an plean. Straitéisí Tacaíochta an 
Phlean Chorparáidigh, an maoiniú seirbhíse, cuspóirí seirbhíse, caighdeáin feidhmíochta agus amlínte do 
sheachadadh na seirbhísí seo. Aithnítear freisin na rioscaí a bhaineann le seachadadh na bpríomhsheirbhísí 
agus leagtar amach ann an bhfuil siad seo gafa i bpróiseas bainistíochta riosca na Comhairle. Soláthraíonn 
Tuarascáil Bhliantúil 2021 measúnú ar sheachadadh seirbhísí mar atá leagtha amach sa phlean seachadta 
seirbhíse do 2021. 
 
Bunaíodh NOAC faoin Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 chun maoirseacht neamhspleách a sholáthar 
ar Earnáil an Rialtais Áitiúil. I measc na bhfeidhmeanna reachtúla a shanntar do NOAC tá grinnscrúdú ar 
fheidhmíocht comhlachtaí rialtais áitiúil in aghaidh táscairí ábhartha. Tá 42 táscaire ar leith ann faoi láthair 
a chlúdaíonn 11 réimse a measann an Coimisiún gur cuí athbhreithniú a dhéanamh orthu. D’fhoilsigh NOAC 
Tuarascáil Táscairí Feidhmíochta na nÚdarás Áitiúil 2020 i Meán Fómhair 2021, agus tá achoimre ar 
fheidhmíocht na Comhairle in Aguisín 12. 

 
 

1.2 Riarachán Cruinnithe 
 

Lean Covid-19 ag cur isteach ar fhormáid chruinnithe na Comhairle. Chun folláine na rannpháirtithe ar fad a 
chinntiú, tionóladh formhór chruinnithe na Comhairle trí ardán ar líne Zoom. Mar gheall ar reachtaíocht nua 
a tugadh isteach i mí Dheireadh Fómhair 2020, coinníodh gnó na Comhairle, agus comhlíonadh cinntí agus 
oibleagáidí reachtúla. 
 
Tionóladh an Cruinniú Ginearálta Bliantúil in Amharclann Grianstad an 14 Meitheamh, 2021. Toghadh an 
Comhairleoir Sean Drew mar Chathaoirleach agus toghadh an Comhairleoir Francis Deane mar Leas-
Chathaoirleach. 
 
Reáchtáladh an Cruinniú Buiséid Bliantúil trí Zoom an 29 Samhain, 2021, agus glacadh le buiséad ioncaim na 
Comhairle do 2022 arbh fhiú €162,310,332 é. 
 
Leanadh leis an bpróiseas athbhreithnithe ar an bPlean Forbartha Contae in 2021 agus bhí gá le sraith 
cruinnithe breise den Chomhairle a thionól, ar mhair siad thart ar 85 uair an chloig san iomlán. Ghlac na 
Comhaltaí Tofa le Plean Forbartha Chomhairle Contae na Mí 2021-2027 ag Cruinniú Speisialta Pleanála a 
tháinig chun críche an 22 Meán Fómhair 2021. 

 
 

Cruinnithe na Comhairle, 2021 Líon na gcruinnithe 

Gnáthchruinnithe (míosúla). 10 

Cruinnithe Bliantúla agus Buiséid 03 

Cruinnithe Speisialta Pleanála 17 

Iomlán 30 
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Riarachán Cruinnithe – Cruinnithe CB: 
 

Bardasach 
Ceantar 2021 

Uimhir Ghnáth 
Cruinnithe 

Líon na Speisialta 
Cruinnithe 

Líon na gCruinnithe 
Bliantúla & Buiséid 

Iomlán 

Cill Dhéagláin 11 - 2 13 

Ceanannas 11 - 2 13 

An Inse - 
Baile an 
Bhiataigh 

11 - 2 13 

Uaimh 11 1 2 14 

Ráth Tó 11 - 2 13 

Baile Átha Troim 11 - 2 13 

IOMLÁN 66 1 12 79 

 
 

1.3 Scéim Leithdháilte MD 
 

In 2021, próiseáladh 596 iarratas san iomlán, arbh fhiú €555,942 iad. B’ionann é sin agus leithdháiltí de 
€76,770 i dtreo 77 tionscadal inmheánach agus €479,624 a chuaigh chun tairbhe do 362 grúpa ar fud an 
chontae, ag déanamh ionadaíochta ar raon leathan earnálacha, lena n-áirítear grúpaí pobail, spóirt agus 
oidhreachta, cumainn áitritheoirí agus seirbhísí tacaíochta. Cuireadh €55,432 eile siar i dtreo tionscadal in 
2022 agus cuireadh €15,000 ar ais chuig na ceantair bhardasacha ábhartha lena leithdháileadh. (Aguisín 
ceangailte) 

 

1.4 Clár na dToghthóirí 
 

Bainistíonn an Roinn Gnóthaí Corparáideacha agus Rialachais an próiseas leanúnach maidir le bailiú 
faisnéise, rialú cáilíochta, foilsiú agus dáileadh Chlár na dToghthóirí. Foilsíodh Clár na dToghthóirí i mí 
Feabhra 2021. Ní raibh aon imeachtaí toghcháin ann in 2021. Leagtar amach anseo a leanas na catagóirí 
éagsúla toghthóirí sa chontae: 

 

Toghthóirí Dála 143,042 

Toghthóirí Uachtaráin 141,539 

Toghthóirí Eorpacha 143,273 

Toghthóirí Áitiúla 147,457 

Vótálaithe Poist 474 

 
Seo a leanas miondealú ar na Toghthóirí Áitiúla i ngach Toghcheantar Áitiúil: 

 

Cill Dhéagláin 21,039 

Ceanannas 25,982 

An Inse-Baile an Bhiataigh 25,562 

Uaimh 23,132 

Ráth Tó 26,135 

Baile Átha Troim 25,607 

 

Tá an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta i gceannas ar thionscadal chun an próiseas clárúcháin 
toghcháin a nuachóiriú. Áirítear ar na hathruithe atá beartaithe bunú an Choimisiúin Toghcháin, tabhairt 
isteach Clár rollach na dToghthóirí, próiseas clárúcháin simplithe, agus cruthú catagóirí nua iarratasóirí. 
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1.5 Eitic 
 

Tá ról an Chláraitheora Eitice leagtha amach i gCuid 15 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001 agus tá sé á bhainistiú 
ag Gnóthaí Corparáideacha agus Rialachas. Leagtar amach anseo a leanas gníomhaíochtaí an Chláraitheora 
Eitice in 2021: 

 
Sáruithe a d’fhéadfadh a bheith i gCuid 15 curtha in iúl 7 

Gearáin a cuireadh faoi bhráid an Phríomhfheidhmeannaigh agus/nó 
an Chathaoirligh 

3 

Imscrúduithe déanta 3 
Cásanna do ghníomh araíonachta/tarchurtha chuig comhlachtaí 
seachtracha cuí 

0 

 
Ceanglaítear ar gach comhalta tofa agus ball foirne ag gráid áirithe Dearbhú Bliantúil leasanna a dhéanamh 
don Chláraitheoir Eitice, a choinníonn clár leasanna den sórt sin. 

 
 

1.6 Saoráil Faisnéise 
 

Tá Comhairle Contae na Mí mar chomhlacht poiblí faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014, a 
cheadaíonn rochtain ar thaifid áirithe atá i seilbh an údaráis áitiúil, faoi réir roinnt díolúintí. 
 
Sa bhliain 2021, fuair Comhairle Contae na Mí 160 iarratas um Shaoráil Faisnéise, 121 acu ar thaifid 
neamhphearsanta agus 39 acu ar thaifid phearsanta lena n-áirítear 36 iarratas ó iriseoirí, 44 ó ghrúpaí gnó/leasa, 
agus 5 ó oireachtas/poiblí. ionadaithe. 
 
Seo a leanas staitisticí 2021 a bhaineann le hiarratais ar Shaoráil Faisnéise: 

 

Iarratais a Fuarthas 2021 160 
Ar aghaidh ó 2020 9 
Iomlán 169 

Líon na n-iarratas a Deonaíodh 
Líon na n-iarratas a Deonaíodh i bPáirt 

63 
26 

Líon na n-iarratas a diúltaíodh 51 
Iarratais Aistrithe 03 
Iarratais Aistarraingthe 
Iarratais ar déileáladh leo lasmuigh de Shaoráil Faisnéise 

07 
16 

Cásanna Beo ag deireadh 2021 03 

Líon Athbhreithnithe Inmheánacha 06 
Líon na nAchomharc chun an Choimisinéara Faisnéise 03 
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1.7 Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol  (AIE) 
 

Seo a leanas staitisticí 2021 a bhaineann le hiarrataí ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol: 
 

Iarratais a Fuarthas 2021 27 
Ar aghaidh ó 2020 03 
Iomlán 30 

Líon na n-iarratas a Deonaíodh 
Líon na n-iarratas a Deonaíodh i bPáirt 

10 
04 

Líon na n-iarratas a diúltaíodh 13 
Iarratais Aistrithe 00 
Iarratais a Tarraingíodh siar & a láimhseáiltear faoi 
Shaoráil Faisnéise 
Measta Diúltaithe 

01 
00 

Cásanna Beo ag deireadh 2021 02 
Líon Athbhreithnithe Inmheánacha 09 
Líon na nAchomharc chun an Choimisinéara Faisnéise 04 

 
 

1.8 Cosaint Sonraí 
 

Áirítear ar phríomhfheidhmeanna an Aonaid um Chosaint Sonraí/Oifigeach Cosanta Sonraí faoin GDPR agus 
faoin Acht um Chosaint Sonraí 2018 próiseáil a dhéanamh ar iarratais ar rochtain ábhar sonraí (DSAR), 
imscrúduithe ar shárú sonraí agus fógra a thabhairt don Choimisiún um Chosaint Sonraí (DPC), athbhreithniú ar 
thaifead na ranna. gníomhaíochtaí próiseála (ROPA) agus chun tacú le ranna measúnuithe tionchair 
príobháideachta sonraí (DPIA) a dhéanamh. 
 
In 2021, dhéileáil an tAonad leo seo a leanas: 

 
Iarratais Ábhar Sonraí - DSAR 35 

Tuairiscíodh Fógraí Sárú Sonraí chuig DPU 25 

Tuairiscíodh Fógraí Sárú Sonraí don Choimisinéir Cosanta 
Sonraí 
Athbhreithniú ar Mheasúnuithe Tionchair Príobháideachta 
Sonraí (DPIA) 
Suas go dtí 31/12/2021 -Athbhreithniú ar Thaifead na Roinne 
ar Ghníomhaíochtaí Próiseála (ROPA) 

3 
 

6 
 

405 

 
 

Cuireadh oiliúint athnuachana ar chosaint sonraí ar fáil don fhoireann in 2021. Ina theannta sin, cuireadh 
oiliúint ar fáil do gach ball foirne nua a tháinig isteach sa Chomhairle i rith na bliana. 
 
Lean an DPU le feachtas cumarsáide inmheánaí agus le rannpháirtíocht le hoifigigh idirchaidrimh um 
chosaint sonraí (OPLOanna) ar fud na heagraíochta chun feasacht na foirne a fheabhsú ar oibleagáidí agus 
freagrachtaí na Comhairle maidir leis an gcaoi a mbailímid, a n-úsáidimid, agus a gcosnaímid sonraí 
pearsanta, agus conas a dhéanaimid cuntas orthu. ár ngníomhaíochtaí próiseála sonraí go léir. 
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Imscrúduithe Fianáin: 
 

I rith 2021 lean an CCS ar aghaidh ag déanamh imscrúduithe ar fhianáin, ag scrúdú líon suntasach 
suíomhanna gréasáin chun comhlíonadh na n-oibleagáidí reachtúla ábhartha a mheas. Tá réiteach Fianán 
bainistithe láidir curtha i bhfeidhm ag Comhairle Contae na Mí ar Meath.ie. 

 
 

1.9 Seirbhís do Chustaiméirí 
 

Tá Comhairle Contae na Mí tiomanta don tseirbhís is fearr agus is féidir a sholáthar dár gcustaiméirí mar atá 
leagtha amach inár bPlean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí. Déanaimid ár ndícheall 
sármhaitheas a bhaint amach inár múnla seirbhíse do chustaiméirí agus déanaimid ár ndícheall seirbhísí 
ardchaighdeáin a sholáthar de réir na gcaighdeán is airde éifeachtúlachta, éifeachtúlachta agus sláine. 
 
Le linn 2021 lean an Fhoireann um Sheirbhís do Chustaiméirí ag tabhairt tacaíochta dár mbaill tofa, dár 
gcustaiméirí agus dár bhfoireann. Mar an chéad phointe teagmhála leis an eagraíocht, logáil an fhoireann 
24,656 iarratas ar ár gCóras Bainistíochta Caidrimh le Custaiméirí. Fuarthas 5,000 uiríoll agus/nó iarratas 
ónár mBall Tofa agus réitíodh 4700 acu sin. 
 
Ina theannta sin, lean an Fhoireann Seirbhíse do Chustaiméirí ar aghaidh ag bainistiú na Líne Chabhrach 
Covid a cuireadh ar fáil faoin tionscnamh Glaonna Pobail go dtí Deireadh Fómhair 2021 agus rinne siad logáil 
agus réiteach ar níos mó ná 300 glao. Chuir an tseirbhís seo cúnamh ar fáil don phobal. 
 
Dhéileáil ionad teagmhála na Comhairle le 140,885 glaoch san iomlán in 2021. Is ionann é sin agus méadú 
7.5% ó 2020. Dhéileáil an Fhoireann Seirbhíse do Chustaiméirí le 72,709 de na glaonna seo go díreach, 
láimhseáil ranna seirbhíse eile 67,394 eile, agus dhéileáil ranna seirbhíse eile le 782 tréigthe. 
 
Mar gheall ar shrianta Covid 19, chuir ár gcuntair phoiblí seirbhís shrianta i bpearsa ar fáil, ach leanamar ar 
aghaidh ag seachadadh seirbhís iomlán ar líne agus ar an teileafón, dár gcustaiméirí. 

 
 

1.10 Cur Chun Cinn na Gaeilge 
 

Oifigeach Gaeilge 
 

I mí na Bealtaine 2020, cheap an Chomhairle Oifigeach Gaeilge chun cabhrú le cur chun cinn agus cabhrú le 
feabhas a chur ar na seirbhísí atá ar fáil ag an gComhairle trí mheán na Gaeilge. 
 
Déanann an tOifigeach Gaeilge monatóireacht ar na seirbhísí a sholáthraíonn an Chomhairle trí Ghaeilge 
agus baineadh amach na gníomhaíochtaí seo a leanas do 2021: 

 
Suíomh Gréasáin na Comhairle agus Cuntais na Meán Sóisialta - Rinneadh feabhsuithe ar an dá réimse ó 
thaobh ábhar Gaeilge an tsuímh Ghréasáin a mhéadú agus gníomhaíochtaí Gaeilge na Comhairle a léiriú trína 
chuntais meán sóisialta Twitter agus facebook. Méadaíodh infhaighteacht na bhfoirmeacha iarratais agus na 
gcáipéisí dátheangacha ar an suíomh Gréasáin thar go leor rannóga den Chomhairle, agus leagadh béim ar 
chomórtais agus ar ghníomhaíochtaí a d’eagraigh an t-oifigeach Gaeilge trí chainéil Facebook agus Twitter 
na Comhairle.. 

 

Seirbhís do chustaiméirí – tá feabhas tagtha ar cheisteanna maidir le seirbhís do chustaiméirí a fhreagairt i 
ngach rannóg den Chomhairle. Áiríodh leis seo cumarsáid ó bhéal a chur ar fáil i nGaeilge nuair ba ghá agus 
cumarsáid scríofa a fhaightear ón bpobal i gcoitinne trí Ghaeilge a dtugtar freagra uirthi i nGaeilge.. 
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D’aibhsigh an tOifigeach Gaeilge imeachtaí eile sna meáin – TG4 – gníomhaíochtaí agus ceiliúrthaí a 
bhaineann go sonrach le contae na Mí trí rannpháirtíocht i gclár Guth an Phobail de chuid TG4 – leagadh 
béim ar na hoibreacha leanúnacha chun séipéal Naomh Kinneth i mBaile Íomhair a athrú ina ionad pobail 
agus ina leabharlann. clár ar Nuacht TG4- Guth an Phobail agus píosa eile ar Nuacht ar chomóradh 1500 
Cholmcille a bhí ar siúl i gCeanannas. 
 
Oíche Chultúir 2021 – rinne Oifig na Gaeilge agallamh réamhthaifeadta le hOifigeach Gaeilge Chontae an 
Chláir – Michael McCaughan ar a thuairimí ar nádúr leighis na Gaeilge bunaithe ar a leabhar Coming Home. 
Cuireadh é seo ar fáil don phobal trí chainéal Youtube na Comhairle. 
 
Seachtain na Gaeilge – de bharr na paindéime covid 19, eagraíodh imeachtaí Sheachtain na Gaeilge ar fad 
agus cuireadh ar líne iad do phobal na scoile agus don phobal i gcoitinne. I measc na n-imeachtaí a cuireadh 
ar fáil trí Ghaeilge agus go dátheangach freisin bhí scéalaíocht, ceardaíocht agus Tráth na gCeist. Eagraíodh 
comórtas léirmheasanna leabhar – comórtas léirmheas leabhar dírithe go sonrach ar dhaltaí na 
nGaelscoileanna i gcomhar le hoifigeach pleanála teanga Ghaeltacht Ráth Chairn agus Bhaile Ghib. 
 
An Ghaeltacht a chosaint - tá an Chomhairle fós tiomanta do chosaint agus forbairt na gceantar Gaeltachta 
i Ráth Chairn agus i mBaile Ghib, agus leanann sí ag cur seirbhísí ar fáil i nGaeilge do phobal na Gaeltachta. 
Bunaíodh cumarsáid le hOifigeach Pleanála Gaeilge Ráth Chairn agus Baile Ghib le gur féidir déileáil le 
ceisteanna a bhaineann le seirbhísí agus comharthaíocht sna ceantair Ghaeltachta go comhoibríoch. 
 
Oifig an Choimisinéara Teanga - Lean an Chomhairle ar aghaidh ag comhoibriú le hOifig an Choimisinéara 
Teanga, ag déileáil le saincheisteanna a d’ardaigh daoine den phobal lena n-áirítear comharthaíocht, 
foilseacháin, srl. Tuairiscíodh rannóga den chomhairle don oifigeach Gaeilge ó Oifig an Choimisinéara 
Teanga, agus réitíodh 8 gcinn go sásúil. 

 

 

1.11 Rialachas agus Bainistíocht Riosca 
 

Comhordaíonn an Roinn Gnóthaí Corparáideacha agus Rialachais beartais agus nósanna imeachta rialachais 
chorparáidigh na Comhairle. In 2021, tháinig an Coiste Riosca le chéile ceithre huaire chun cur i bhfeidhm 
Bheartas Bainistíochta Riosca na Comhairle a bhreithniú agus, go sonrach, moltaí an Choiste Iniúchóireachta. 
Rinne an coiste athbhreithniú freisin ar chláir riosca na Roinne agus rinne moltaí don Fhoireann 
Bhainistíochta i dtéarmaí leasuithe ar an dréacht-Chlár Riosca Corparáideach chomh maith le dréachtchláir 
riosca ranna aonair. 

 
 

1.12 An Coiste Iniúchóireachta 
 

Tá ról neamhspleách ag an gCoiste Iniúchóireachta maidir le comhairle a chur ar an gComhairle maidir le 
próisis tuairiscithe airgeadais, rialú inmheánach, bainistíocht riosca agus cúrsaí iniúchta mar chuid 
d’athbhreithniú córasach ar thimpeallacht rialaithe agus ar shocruithe rialachais an údaráis áitiúil. 
 
Tá an Coiste Iniúchta comhdhéanta de 5 chomhalta, 3 chomhalta sheachtracha agus 2 ionadaí tofa. Is í an 
bhallraíocht reatha ná: 
 
1 An tUasal Tom Mac Aonghusa (Cathaoirleach) 
2 Geraldine Tallon Uas 
3 Kate Williams Uas 
4 An Clr. Sean Drew 
5 An Clr. Gerry O'Connor 
 
I rith 2021, lean an Coiste Iniúchóireachta de dhul chun cinn a dhéanamh maidir lena fhreagracht a 
chomhlíonadh maidir le dearbhú neamhspleách a sholáthar ar thimpeallacht rialaithe agus creat rialachais 
na Comhairle. Lean sé go 
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díriú ar bhainistíocht airgeadais agus ar bhainistíocht riosca, lena n-áirítear ullmhacht cibearshlándála. 
 
I gcomhréir le reachtaíocht agus rialacháin reachtúla, chuir an Chomhairle Tuarascáil Bhliantúil 2020 an 
Choiste Iniúchóireachta agus Tuarascáil an Choiste Iniúchóireachta ar AFS Iniúchta 2019 i láthair agus 
cheadaigh an Chomhairle iad ag a cruinniú míosúil i mí Aibreáin 2021. Tá an Coiste Iniúchóireachta sásta go 
bhfuil a chuid oibleagáidí reachtúla agus rialála agus gur comhlíonadh na cuspóirí ina Chlár Oibre do 2021. 

 
 

1.13 Iniúchadh Inmheánach 
 

Is é príomhról an Iniúchta Inmheánaigh ná comhairle a chur ar an mbainistíocht ar leorgacht chórais rialaithe 
inmheánaigh na Comhairle agus moltaí a sholáthar le haghaidh feabhsúcháin nuair is gá. Cuidíonn sé freisin leis 
an gCoiste Iniúchta a fheidhmeanna a chomhlíonadh agus cuireann sé cúnamh agus faisnéis ar fáil don Iniúchóir 
Rialtais Áitiúil de réir mar is gá. 
 
Le linn na paindéime Covid-19 coinníodh leanúnachas sheirbhísí na Comhairle, agus lean an tAonad Iniúchta 
Inmheánaigh ag athbhreithniú agus ag meastóireacht ar éifeachtacht na bpróiseas bainistíochta riosca, rialaithe 
agus rialachais de réir Chlár Oibre an Iniúchta Inmheánaigh. 
 
Choinnigh an tAonad Iniúchta Inmheánaigh bunachar sonraí rianaithe de na moltaí go léir a eisíodh i 
dtuarascálacha iniúchta inmheánacha agus seachtracha araon. De réir na Cairte Iniúchta Inmheánaigh, rinneadh 
athbhreithniú ar chur i bhfeidhm na moltaí seo agus tuairiscíodh iad don fhoireann bhainistíochta agus don 
Choiste Iniúchta i rith na bliana. 
 
Sa tréimhse 2021, críochnaíodh trí thuarascáil iniúchta inmheánaigh ar ghníomhaíochtaí na comhairle. Is iad seo 
a leanas na hathbhreithnithe iniúchta inmheánaigh a rinneadh: 
 
• Forbhreathnú ar an gCreat Eitice - próiseas Dearbhaithe Leasa Bliantúil 
• Cur i bhfeidhm an Bheartais Ceannaigh le hÍoc – Athbhreithniú ar na Cuntais Iníoctha 
• Moltaí a Chur i bhFeidhm i dTuarascáil VFM an LGAS Uimh. 29 Ról Maoirseachta na nÚdarás Áitiúil i Soláthar 
Tithíochta Sóisialta 
 
Rinne an fhoireann Iniúchta Inmheánaigh obair leantach freisin ar aon mhíreanna gan réiteach ó iniúchtaí 
roimhe seo. 

 
 

1.14 Cumarsáid 
 

Tá príomhról ag an Roinn Gnóthaí Corparáideacha agus Rialachais maidir lena chinntiú go gcuirtear eolas 
cruinn, tráthúil agus ábhartha ar fáil don phobal, do chomhairleoirí agus d’fhoireann na comhairle. Tá an 
Chomhairle tiomanta freisin do chinntiú go bhfuil ár gcuid faisnéise scríofa i mBéarla simplí agus go bhfuil sé 
so-úsáidte. 
 
Forálann Straitéis Chumarsáide na Comhairle do chlár leathan cumarsáide seachtraí agus tá sé ar cheann de 
na príomhchuspóirí atá aici gníomhaíochtaí na Comhairle a chur chun cinn agus feasacht a mhéadú ar an 
obair a dhéanaimid dár saoránaigh. 

 
Ardáin Meáin Shóisialta 

 
Leanann an Chomhairle ar aghaidh ag cur lena líon síntiúsóirí agus leanúna ar ár n-ardáin meáin shóisialta 
éagsúla. Bhí na hardáin seo an-éifeachtach le linn na paindéime, maidir le heolas cothrom le dáta agus 
tráthúil a sholáthar, feachtais éagsúla faisnéise a reáchtáil agus teacht ar chohóirt éagsúla den daonra. 
Leanfaidh an Chomhairle ag cur lena bonn síntiúsóirí agus leanfaidh sí ag díriú ar ábhar ardchaighdeáin, 
cruinn agus tarraingteach. 
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Ag deireadh 2021, thaifead an Chomhairle na huimhreacha seo a leanas maidir le leantóirí/síntiúsóirí meán 
sóisialta: 
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Foilseachán External Meath Matters 
 

D’fhoilsigh an Chomhairle 2 eagrán eile den nuachtlitir ‘Meath Matters’ chun saoránaigh na Mí a chur ar an 
eolas faoi mheascán nuachta, faisnéise agus scéalta ar sheirbhísí agus ar ghníomhaíochtaí na Comhairle. 
Leanann sé seo ó sheoladh na nuachtlitreach in 2020. 
 
Ba é fócas an chéad eagrán de 2021 an feachtas náisiúnta ‘Coinnigh Maith’ leis agus chuimsigh an dara 
heagrán teachtaireacht ghairid ón gCathaoirleach nuathofa, an Comh. Sean Drew. Chuir an t-ealaíontóir 
Andy Parsons a d’oibrigh ar an tionscadal ‘Conversation in Portraits’ le Seirbhís Leabharlainne na Mí na 
portráidí leathanach tosaigh agus cúil ar fáil. 

 

 

 

Cumarsáid Covid-19 

Márta 2021 
Lean an Chomhairle ar aghaidh ag obair go dlúth leis an HSE agus leis an nGarda Síochána chun cuid de na 
teachtaireachtaí sláinte poiblí go háitiúil ar an Covid-19 a neartú. is airde sa tír. 
 
Chuir Foireann Chumarsáide na Comhairle clár teachtaireachtaí áitiúla i bhfeidhm ar na meáin shóisialta, sna 
nuachtáin agus ar an raidió áitiúil, i gcomhar leis an HSE agus an Garda Síochána, chun leibhéil níos airde de 
chomhlíonadh na dtreoirlínte a spreagadh, go háirithe le linn tréimhse na Cásca agus le linn tréimhsí 
ardmhinicíochta. rátaí. 
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Iúil 2021 
I mí Iúil, foilsíodh trí fhíseán ghearr ar fud 
bhealaí meán sóisialta na Comhairle mar 
mheabhrúchán ar na bearta simplí 
sábháilteachta is féidir le saoránaigh a 
dhéanamh chun cabhrú le leathadh an víris a 
chosc. Seoladh an tionscadal seo tar éis treoir a 
fháil ó Bhord Sláinte Poiblí an Oirthuaiscirt 
maidir le himní faoi na figiúirí atá ag ardú sa 
Mhí. 

 

Thaifead na daoine aonair na físeáin agus 
seoladh chuig an gComhairle iad lena bhfoilsiú. 
Bhí an Clr. Yemi Adenuga, Cathal Hickey 

(Foireann Peile Mionúr na Mí) agus Sinead Proudfoot (Comhairle a Nóg na Mí). 
 
 

Tinte Fiáin a Chosc 
 

Tháirg Comhairle Contae na Mí i 
gcomhar le Coillte, caomhnóirí 7% 
de thailte na hÉireann, arb ionann 
é agus 440,000 heicteár d’fhoraoisí, 
físeán bolscaireachta chun tuiscint 
níos fearr a éascú ar conas 
taitneamh a bhaint as limistéir 
foraoiseachta laistigh de Chontae 
na Mí trí mheán na talún araon. 
bearta coiscthe tinte fiáine agus 
feasacht níos fearr ar thruailliú 
bruscair. 

 

Leag an físeán béim ar an tionchar mór agus an scrios a d’fhéadfadh a bheith ag na tinte fiáine seo 
ar an gcomhshaol agus ar phobail nuair nach gcaitear go cuí leis na réimsí foraoiseachta agus 
portaigh seo le píosaí scannáin iarbhír ó na tinte foraoise a chuaigh i bhfeidhm go mór ar phobail 
Chill Dealga agus Bhaile Bhranach in 2018. , áit ar scriosadh breis agus 120 acra d’fhoraois agus de 
phortach. 
 
Is féidir an físeán a fheiceáil ar chainéil YouTube, Twitter, Instagram agus Facebook na Comhairle. 
Bhí píosa ar Nuacht RTE freisin ar an bpríomhnuacht ag 1.00pm agus 6.01pm Dé Luain, 31 
Bealtaine. 

 

Lá do Chomhairle, 2021 
 

Bhí d’fheachtas do Lá na Comhairle ar siúl ar an Déardaoin, 1 Iúil. Mar a tharla sna blianta roimhe seo, is éard 
atá i gceist le Lá na Comhairle ná an obair iontach a bhíonn ar siúl in údaráis áitiúla ar feadh na bliana a 
thaispeáint. Sheol GBRÁ suíomh Gréasáin nua localgovernmentjobs.ie ar an lá, mol eolais faoi ghairmeacha 
na n-údarás áitiúil, ag cur béime ar na deiseanna atá ar fáil d’fhostaithe údaráis áitiúil agus ag cur údaráis 
áitiúla chun cinn mar ‘fostóirí roghnaithe’. 
 
In 2021, dhírigh Comhairle Contae na Mí ar ghairmeacha san innealtóireacht laistigh den eagraíocht. Labhair 
roinnt ball foirne faoina n-aistear gairmiúil, lena n-áirítear sonraí faoi phoist ar leith agus thug siad comhairle 
don bhreathnóir ar conas spriocanna gairme a struchtúrú. 



Comhairle Contae na Mí Tuarascáil Bhliantúil 2021 

15 

 

 

 
 

 

Seoladh Feachtas Feasachta Meabhrach ag Seirbhís Dóiteáin na Mí 

 
 

Sheol Comhairle Contae na Mí agus Stáisiún 
Dóiteáin Chill Dhéagláin feachtas chun solas 
a chur ar mheabhairshláinte. Bhí sé mar 
aidhm ag an bhfeachtas gearradh siar ar an 
stiogma a bhaineann leis an tinneas. 

 

Cosúil le gach criú dóiteáin ar fud na tíre, 
chonaic criú Chill Dhéagláin an titim ó 
dhaoine atá ag streachailt le saincheisteanna 
meabhairshláinte. D’iarr siad orainn go léir a 
bheith ag faire amach dár dteaghlach, dár 
gcairde, dár gcomhghleacaithe oibre agus dá 
chéile. Sa chéad fhíseán bhí comhraiceoir 
dóiteáin ó Chill Dhéagláin, Peter Kane, a 
labhair faoi mheabhairshláinte agus a 
tionchar ar phobail áitiúla. 

 
Nuálaíocht 

 

Foláirimh na Mí – Seoladh MapAlerter Seirbhíse Foláirimh In Aisce 
 

Thug Comhairle Contae na Mí MapAlerter isteach in 2021 lena 
chinntiú go dtugtar faisnéis thráthúil do dhaoine faoi 
imeachtaí sonracha a d’fhéadfadh cur isteach orthu. 
D’fhéadfadh go n-áireofaí leis seo imeachtaí laethúla ar 
bhóithre, uisce, pleanáil, imeachtaí pobail nó imeachtaí 
iargúlta eile ar nós éigeandálaí aimsire crua. 

 

Ligeann an tseirbhís foláirimh nua d’úsáideoirí síntiús a íoc le foláirimh a fháil ó Chomhairle Contae na Mí 
ag baint úsáide as teicneolaíocht Mapalerter. 
Ní ghearrtar aon táille chun cuntas a chruthú agus níl aon chostais ann chun foláirimh a fháil trí chainéal 
ar bith, lena n-áirítear téacsanna SMS. 

 
 

1.15 Imeachtaí Cathartha agus Corparáideacha 
 

Bhí tionchar suntasach ag an bpaindéim ar chlár pleanáilte imeachtaí comórtha na Comhairle in 2021 ach 
bhí an t-ádh linn go raibh muid in ann na himeachtaí seo a leanas a reáchtáil: 

 
Fáiltiú Cathartha Mionaoiseach na Mí – Samhain 2021 

 
Ócáid annamh is ea cinneadh chomhaltaí tofa 
Chomhairle Contae na Mí Fáiltiú Cathartha mar 
seo a óstáil. Ar 1 Samhain 2021 thugamar ómós 
d’fhoireann bhuacach Peile Mionúir na Mí 2021 
nuair a bhuaigh siad Cluiche Ceannais Mionúr 
na hÉireann. Ar an oíche d’aithin muid go raibh 
an méid a bhain an fhoireann seo amach 
suntasach agus tábhachtach dóibh féin, dá 
bhfoireann agus dá bpobail. Níl sé ach an 
ceathrú uair ag foireann ón Mhí Cluiche 
Ceannais Mionúir na hÉireann a bhuachan, agus 
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ba iad 1957, 1990 agus 1992 na blianta rathúla 
roimhe sin. 

 

Bhronn an Cathaoirleach, an Comhairleoir Sean Drew Geirsí coimisiúnaithe go speisialta ar an gCaptaen Liam 
Kelly agus ar an bhfoireann. 
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Oscailt Oifigiúil Bhóthar na Teamhrach – Meán Fómhair 2021 
 

Ar Dé Céadaoin 29 Meán Fómhair 2021, d’oscail an tAire Hildegard Naughton Bóthar na Teamhrach san Inse 
go hoifigiúil. Is tionscadal é seo atá mar thosaíocht ag an gComhairle le roinnt blianta anuas. Is bealach 
feabhsaithe rochtana chuig na scoileanna agus seirbhísí áitiúla eile é an nasc ríthábhachtach nua seo de 900 
méadar de charrbhealach agus ionchorpraíonn sé bealaí rothaíochta nua, cosáin leathana do choisithe agus 
stad bus agus áiseanna páirceála. Bhí ionchur ag go leor daoine maidir le forbairt agus seachadadh an 
bhóthair seo, lena n-áirítear conas a ainmníodh go hoifigiúil é. 
 
Bhain an Chomhairle leas as cur chuige nua, níos oscailte agus níos rannpháirtí, a bhí in dhá chéim. Sa chéad 
chéim chonaic scoileanna áitiúla sa cheantar máguaird agus ainmníonn baill den Cheantar Bardasach 
ainmneacha oiriúnacha chun liosta roghanna a dhéanamh. 
 
Ba é a bhí i gceist leis an dara céim ná vótaíocht ar na meáin shóisialta, áit a raibh deis ag baill den phobal 
vótáil ar son an rogha is fearr leo. 
 
I dtorthaí na pobalbhreithe, a mheall 986 vóta san iomlán thar thréimhse sé lá, roghnaigh an pobal ‘Bóthar 
na Teamhrach – Bóthar na Teamhrach’, mar aitheantas ar cheangal an cheantair le Dealg na Teamhrach a 
fuarthas in Oirthear na Mí i 1850. 
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Casadh Fód Oifigiúil Leabharlann agus Ionad Cultúrtha Bhaile Átha Troim – Meán Fómhair 2021 
 

Chas an tAire Heather Humphries an fhód go hoifigiúil ar Leabharlann agus Ionad Cultúrtha Bhaile Átha Troim 
ar 14 Meán Fómhair 2021. Is infheistíocht shuntasach é an tIonad Cultúrtha nua seo agus an síneadh leis an 
leabharlann reatha do bhaile Bhaile Átha Troim agus do mhuintir an cheantair máguaird. Tógann sé ar an 
rath a bhí ar an leabharlann reatha agus freagraíonn sé go díreach do riachtanais na dtaibh-ealaíona agus na 
n-amharcealaíon, ar príomhghné iad de shaol cultúrtha an bhaile. 

 

 
Oscailt Oifigiúil Ghlasbhealach na hObair – Samhain 2021 

 
D’oscail an tAire Heather Humphries Glasbhealach na hObair go hoifigiúil an 29 Samhain 2021. Is cruthú é 
an Glasbhealach seo go soláthraíonn na cláir infheistíochta a riarann Roinn an Aire tairbhí inláimhsithe do 
phobail áitiúla ar fud na tíre. 
 
Fuair an Glasbhealach seo maoiniú tosaigh deontais de €160,000 faoin scéim um Bonneagar Áineasa 
Allamuigh (ORIS) 2018. Athraíodh beagnach 2km den seanlíne iarnróid in aice leis an Obair ina féarbhealach 
siúlán/rothaíocht. 
 
Leis an maoiniú seo, mar aon le leithdháileadh faoin scéim Bailte agus Sráidbhaile, tógadh cosáin agus 
deisiúcháin ar chosáin reatha a nascann leis an bhféarbhealach agus a chruthaíonn lúb 3.5km thart ar 
shráidbhaile na hOibre. 
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Nascadh, Cary, Carolina Thuaidh - Deireadh Fómhair 2021 
 

Ar an 15 Deireadh Fómhair 2021, d’fháiltigh an Chomhairle roimh ghrúpa ó Cary, Carolina Thuaidh i 
gcomóradh 20 bliain ar an Nasctha Sister Cities. 

 

 
 
 

1.16 Sábháilteacht agus Sláinte Ceirde 
 

Lean Comhairle Contae na Mí ag feabhsú ár gCóras Bainistíochta Sábháilteachta chun sábháilteacht, sláinte 
agus folláine ár bhfostaithe, ár gconraitheoirí agus baill an phobail a chinntiú. Baineadh rath ár gCóras 
Bainistíochta Sábháilteachta amach trí thiomantas leanúnach ár bhfostaithe agus páirtithe leasmhara 
seachtracha. 

 

Córas Bainistíochta Sábháilteachta 
 

Rinneadh athbhreithniú ar dhoiciméid sábháilteachta agus sláinte ceirde (OSH) de réir dlí agus a éilítear go 
hoibríochtúil agus de réir mar ba chuí nuashonraíodh iad chun comhlíonadh a chinntiú. Tá clár measúnaithe 
riosca leanúnach i bhfeidhm laistigh de na Rannóga go léir chun measúnuithe riosca a chríochnú, a 
athbhreithniú, a nuashonrú agus a chur in iúl. 
 
Leabaíodh ceanglais agus socruithe COVID-19 laistigh dár gCóras Bainistíochta Sábháilteachta agus rinneadh 
measúnú riosca ar gach gníomhaíocht agus cuireadh bearta rialaithe i bhfeidhm. Nuashonraíodh iad seo de 
réir chomhairle an Rialtais. 

 

Cigireachtaí Rialála 
 

Chríochnaigh an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (H.S.A) 9 gCigireacht Rialála Uimh: 
 

9 Uimh. H.S.A. Cigireachtaí 7 Oibríochtaí Inmheánacha (MCC). 

2 Uimh. Oibríochtaí Seachtracha (Conraitheoirí). 
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Achoimre ar Theagmhas OSH 
 

Is gné thábhachtach dár gCóras Bainistíochta Sábháilteachta é tuairisciú na dteagmhas agus úsáidtear é mar 
uirlis chun réimsí le feabhsú leanúnach a aithint. Tuairiscíodh 49 teagmhas san iomlán le linn 2021: 

 

Marfach IR1 IR3 Díobháil 
< 3 lá 

Díobháil 
gan aon 
neamhláith
reacht 

Beagnach 
Iníon 

V&A Damáiste do 
Mhaoin 

- 8 3 4 6 8 4 16 
(2 Conraitheoir 
Uimh) 

(3 Conraitheoir 
Uimh) 

(2 Conraitheoir 
Uimh) 

Bhain an líon ba mhó teagmhas a tuairiscíodh le gluaiseachtaí feithiclí; idirghníomhartha tiomána, 
trealamh agus innealra agus sciorradh, tuisliú agus titim. 

 

Oiliúint agus Feasacht OSH 
 

Is príomhghné í an oiliúint chun cultúr dearfach sábháilteachta a chur chun cinn agus dea-chleachtais 
sábháilteachta a neadú. 
 
Ar na cúrsaí oiliúna a reáchtáladh bhí Pas Sábháilte, Bainistíocht Sábháilte san Fhoirgníocht IOSH, soilsiú agus 
cumhdach Comharthaíochta CSCS, freagróir garchabhrach agus láimhsiú láimhe. 
 
Reáchtáladh cruinnithe faisnéise sábháilteachta inmheánacha freisin ar bhainistíocht tógála, gníomhaíochtaí 
maor scoile, oibríochtaí grinneal geimhridh, maoir trá agus gníomhaíochtaí garda tarrthála. Rinneadh 
mionteagasc maidir le COVID-19 leis na fostaithe go léir agus le páirtithe leasmhara eile e.g. conraitheoirí 
cothabhála tithíochta agus TVIs. 

 
Cumarsáid, Comhairliúchán agus Rannpháirtíocht 

 
Téann an Chomhairle i gcomhairle agus i gcumarsáid le fostaithe ar na modhanna seo a leanas: 
 
• Aip MCC; 
• Measúnuithe Riosca agus Nósanna Imeachta Sábháilteachta a ullmhú; 
• Tuarascálacha ráithiúla sábháilteachta; 
• Ionadaithe sábháilteachta; 
• Grúpaí Monatóireachta Sábháilteachta; 
• Cruinnithe an Choiste Bainistíochta Sábháilteachta; 
• Coiste Comhairliúcháin COVID-19; agus 
• Cruinnithe Foirne Bainistíochta. 
 
Reáchtáladh Cruinnithe an Ghrúpa Monatóireachta Sábháilteachta le gach Rannóg ar bhonn sé mhí, rud a d'fhág 
gur féidir saincheisteanna sábháilteachta sonracha a phlé agus aghaidh a thabhairt orthu. 
 
Reáchtáladh Cruinnithe an Choiste Bainistíochta Sábháilteachta ceithre huaire i rith na bliana chun aghaidh a 
thabhairt ar cheisteanna ar bhonn Corparáideach agus aon saincheisteanna sábháilteachta a ardaíodh ag 
Cruinnithe an Ghrúpa Monatóireachta Sábháilteachta. Úsáidtear na cruinnithe seo freisin chun comhlíonadh le 
sábháilteacht agus reachtaíocht a mheas agus chun athbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn an chláir 
feabhsúcháin leanúnaigh bhliantúil. 
 
Bunaíodh Coiste Comhairliúcháin COVID-19 in 2020 chun socruithe COVID-19 a fhorbairt, a athbhreithniú agus 
a chomhairliú agus chun ceisteanna nó ábhair imní na bhfostaithe a chur chun cinn. Áirítear ar an mballraíocht 
ionadaithe ó na Ceardchumainn, Gnóthaí Corparáideacha agus Rialachas, Acmhainní Daonna agus an Rannóg 
Sábháilteachta agus buaileann siad le chéile ar bhonn 6 seachtaine. 
 
Eisíodh roinnt cainteanna bosca uirlisí agus foláirimh sábháilteachta chuig na Rannáin ábhartha ar fad, lena n-
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áirítear oibriú le seirbhísí faoi thalamh, tiomáint i gcoinníollacha aimsire crua, éadaí ard-infheictheachta, 
nuashonruithe COVID-19. 
 
Úsáidtear an t-inlíon mar uirlis chumarsáide le haghaidh ábhar cothrom le dáta an Chórais Bainistíochta 
Sábháilteachta. 
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Monatóireacht OSH 
 

Tugadh faoi iniúchtaí agus cigireachtaí OSH ar oibríochtaí díreacha agus seachtracha (conraitheoirí) lena 
n-áirítear cur i bhfeidhm socruithe COVID-19 go rialta ar fud gach cuid den Chomhairle. Cuidíonn na 
hathbhreithnithe seo lenár gcuspóirí OSH a bhaint amach trí chur chuige córasach, smachtaithe a 
thabhairt isteach chun éifeachtacht na bainistíochta sábháilteachta a fheabhsú trí fheabhsú leanúnach. 
 
Choinnigh Seirbhísí Dóiteáin agus Tarrthála Chontae na Mí deimhniú ISO 45001:2018 ar chórais 
bhainistíochta sláinte agus sábháilteachta ceirde. 
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Tithíocht 

2.1 Clár Caipitil 
 

Achoimre ar Sheachadadh Tithíochta 2021 

Seachadadh 336 aonad Tithíochta Sóisialta in 2021 trí éadálacha, léasú agus tionscadail tógála díreacha. 
 

Aonaid arna Seachadadh 2021 Iomlán 

Éadálacha 25 

Tógáil 223 

Léasú 88 

Iomlán 336 

 

Le linn shaolré an Chláir Atógáil Éireann ó 2018 go 2021, tá 465 aonad seachadta ag Comhairle Contae na Mí 
os cionn na sprice comhaontaithe de 1,190 teach. 

 
 

 
 

Samplaí d’fhorbairtí a seachadadh in 2021 
 

Céim 2 Lóiste an Aoire, Baile an Bhiataigh Bealtaine 2021 

 
Tógáil Díreach – Bóthar Lagore, Dún Seachlainn 

 
Garrán Saileach Dún Seachlainn - CUID V Éadálacha – Aonaid a Thacaíonn le Daoine do Dhaoine 

faoi Mhíchumas / Daoine Breacaosta 



Comhairle Contae na Mí Tuarascáil Bhliantúil 2021 

24 

 

 

 
 

 
Lean an Chomhairle ar aghaidh ag obair le Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta a bhfuil soláthar suntasach 
déanta acu le linn 2021 (242 aonad leithdháilte). 

 

Plean Gníomhaíochta um Thithe Folamh 
 De réir Chlár na dTithe Folamh, tá 138 aonad ar an mBeochlár faoi láthair. 
Taifeadadh na príomhchúiseanna le folúntais mar Thréigthe/Neamháitrithe 
(37.7%), Folamh (22.5%) agus Ar Díol/Díol Comhaontaithe (13.8%). Tá méadú 
suntasach tagtha ar líon na réadmhaoine a liostaíodh ar dtús mar réadmhaoin a 
bhí folamh ar chúiseanna airgeadais atá ar fáil anois le díol nó le díol. Go dtí seo, 
baineadh 174 réadmhaoin den chlár agus tugadh na príomhchúiseanna seo a 
leanas faoi deara le baint: i) áitithe tar éis iniúchta ina dhiaidh sin (38.5%), ii) 
díolta (31.6%) agus iii) AHB faighte (12.6%) 

 
 

 

2.2 Bearta Inacmhainneacht 
 

Chuir Comhairle Contae na Mí na bearta inacmhainneachta áitiúla seo a leanas chun cinn le linn 2021: 
 
Leithroinneadh na trí aonad laghdaithe costais eile i Broadmeadow Vale, Ráth Tó in 2021, rud a d’fhág an 
díbhinn inacmhainneachta iomlán a bhain leis an gcéad chéim de thionscadal LIHAF Ráth Tó (10 n-aonad). 
Cuirfear 10 n-aonad eile ar fáil sa dara céim den tionscadal. 
 
Leithdháileadh naoi láithreán phríobháideacha ar chostas íseal mar a ionchorpraíodh i gCéim 1 de Lagore 
Lawns, Dún Seachlainn, le linn 2021, tar éis 51 iarratas incháilithe a fháil, rud a léiríonn beart 
inacmhainneachta breise a rinne Comhairle Contae na Mí go díreach. 

 

Scéimeanna Deontais um Oiriúnú Tithe do Dhaoine Scothaosta agus Daoine faoi Mhíchumas 
Bronnadh cúnamh deontais dar luach €3,314,174 ar 485 teaghlach faoi na Scéimeanna Deontais éagsúla in 
2021. 

 

2.3 Scéimeanna Oiriúnaithe 

Scéim Oibreacha Oiriúnaithe na nÚdarás Áitiúil 
Do 2021, críochnaíodh 53 tionscadal ar stoc reatha na Comhairle le caiteachas iomlán de €488,478. 

 

Forbraíodh Straitéis Náisiúnta Nua Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 2022 – 2027 le linn 2021 
agus seolfar í in Eanáir 2022. Leagfaidh an straitéis nua béim níos mó ar mhaireachtáil neamhspleách 
agus ar chuimsiú pobail. 
 
Bhreithnigh an Grúpa Stiúrtha um Míchumas Dréacht-Straitéis Chontae na Mí do Dhaoine faoi 
Mhíchumas 2021-2026 i mí an Mheithimh 2021 agus cuireadh faoi bhráid na Gníomhaireachta 
Tithíochta í. 

 
 

2.4 Cothabháil Tithíochta 
 

Aonaid Fholamh na nÚdarás Áitiúil Níl Ar Fáil Faoi láthair lena Leithdháileadh 
Bhí oibreacha de dhíth ar 96 aonad Folamh san iomlán sular glacadh le tionóntaí arís iad in 2021. 
 
Maidir le haonaid fholmha, fuarthas maoiniú iomlán de €1,279,372 in 2021 ón Roinn Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil & Oidhreachta (deisiúcháin réamh-ligean - €1,055,598 agus oibreacha éifeachtúlachta fuinnimh - 
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€223,774). 
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Cothabháil Freagra 
Taifeadadh 6,003 cás cothabhála tithíochta san iomlán in 2021 agus thug an Rannóg Oibríochtaí Tithíochta 
freagra orthu ina dhiaidh sin. 

 
 

2.5 Seirbhís do Dhaoine gan Dídean 
 

Bhí socrúchán cóiríochta éigeandála de dhíth ar 265 teaghlach in 2021. 
 
Chuir 499 teaghlach ar fad faoi bhráid Chomhairle Contae na Mí mar dhaoine gan dídean in 2021 (329 duine 
aonair/lánúineacha agus 170 teaghlach). 
 
D’fhág 239 teaghlach san iomlán cóiríocht éigeandála in 2021, agus d’fhág 32% de na líonta tí isteach i 
dtionóntacht phríobháideach ar cíos/Údarás Áitiúil/Comhlacht Tithíochta Ceadaithe. 
 
Rinneadh dul chun cinn suntasach le linn 2021 le rolladh amach leanúnach Tithíocht ar Thús sa chontae agus 
13 thionóntacht Tithíochta ar dTús slán le linn 2021. Thacaigh Seirbhís Aimsitheoir Áite HAP do Dhaoine gan 
Dídean le 126 tionóntacht i rith na bliana. 
 
De réir mar a lean Srianta Covid 19 ar aghaidh le linn 2021, bhí an Plean Leithlisithe a ceapadh agus a cuireadh 
i bhfeidhm fós i bhfeidhm. Cuireadh líon na n-aonad laistigh den stoc ar leataobh agus úsáideadh iad chun 
críocha leithlisithe, de réir mar a bhí gá leis. Ag deireadh na bliana tugadh an chuid is mó de na haonaid ar ais 
sa stoc nó athshannadh chuig an gClár Athlonnaithe iad, rud a d'fhág go raibh 2 aonad coinnithe chun críocha 
leithlisithe. 
 
D’ullmhaigh Údaráis Áitiúla Chill Dara, na Mí agus Chill Mhantáin agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
(FSS) Plean Gníomhaíochta Easpa Dídine Réigiún an Lár-Oirthir 2021-2023 chun dul i ngleic leis an ardleibhéal 
leanúnach d’easpa dídine sa réigiún. 
 
Le linn shaolré an Phlean Gníomhaíochta roimhe seo, 2018-2020, tugadh aghaidh ar dhúshláin shuntasacha 
ar fud an réigiúin agus iad ag déileáil leis an méadú ar líon na ndaoine aonair agus na dteaghlach a thagann 
chuig na hÚdaráis Áitiúla mar dhaoine gan dídean. 

 
 

2.6 Cigireachtaí Cíosa Príobháideacha 
 

Le linn 2021, rinneadh 664 cigireacht ar réadmhaoine cóiríochta príobháidí ar cíos. Taifeadadh laghdú 
suntasach ar Chigireachtaí in 2021 mar gheall ar Shrianta Covid-19. 

 

2.7 Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí 
 

Fuair tionóntaí Chomhairle Contae na Mí aon aonad déag faoin Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí in 2021, ar 
lascaine charnach €738,900. 

 

2.8 Cóiríocht don Lucht Siúil 
 

Chaith Comhairle Contae na Mí €753,134.79 go díreach ar shainchóiríocht don Lucht Siúil in 2021. Bhain an 
caiteachas seo le roinnt tionscnamh, lena n-áirítear éadálacha, stop a chur le hathchóiriú chuan láithreáin, 
oiriúnuithe míchumais agus bearta chun plódú laistigh de láithreán stad Pháirc Phádraig a réiteach. 
 
Baineadh amach Spriocanna Bhliain 2 faoin gClár Cóiríochta don Lucht Siúil 2019-2024, le 37 leithroinnt ar 
iarratasóirí ar thithíocht shóisialta ón Lucht Siúil (Sprioc: 9). 
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Foilsíodh Cuid 8 Próiseas Pleanála le haghaidh Athchóiriú Pháirc San Proinsias, an Uaimh, le linn na tréimhse 6 
Aibreán-21 Bealtaine 2021. Cuireadh Tuarascáil Pleanála an Phríomhfheidhmeannaigh faoi bhráid Cheantar 
Bardasach na hUaimhe an 23 Meitheamh 2021. 
 
Líonadh 8 gcinn d’fholúntais ócáideacha ar Láithreán Stad Pháirc Phádraig le linn 2021. 

 
 

2.9 Tacaíochtaí Tithíochta Sóisialta 
 

D’fhreastal Comhairle Contae na Mí ar riachtanais chóiríochta 1,093 teaghlach san iomlán in 2021, mar atá 
sonraithe sa tábla thíos: 

 

Leithdháiltí/Tacaíochtaí Tithíochta Uimhir 

Leithdháiltí Díreacha MCC 290 

Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe 242 

RAS 0 

HAP 525 

IOMLÁN 1093 

 

Fuarthas 1,033 iarratas nua ar Thacaíocht Tithíochta Sóisialta in 2021. 
 
Diúltaíodh 223 tairiscint cóiríochta ag an Roinn Tithíochta, d’iarratasóirí le linn 2021, arb ionann é sin agus 
ráta diúltaithe 29% ar na tairiscintí iomlána cóiríochta a rinneadh. Ba iad na príomhchúiseanna a thaifead 
iarratasóirí le diúltú: 
 
I. maoin a mheastar nach gcomhlíonann a riachtanais chóiríochta, 
II. nach bhfuil toilteanach a thuilleadh glacadh le teach i Réimse Rogha roghnaithe roimhe seo, 
III. mian leo fanacht sa mhaoin ÍCT atá ann cheana féin 
 
Ba cheart go laghdódh tabhairt isteach an Chórais Ligin Rogha-Bhunaithe a tháinig i bhfeidhm i mí na Nollag 
2021 an ráta diúltaithe sa todhchaí. Glacadh le Scéim Leithdháilte Tithíochta nua i mí Dheireadh Fómhair 
2021, rud a neartaigh an beartas um mhéid ceart, ag simpliú cáilíochtaí riachtanas agus tugadh isteach Ligin 
Rogha-Bhunaithe. 
 
Seoladh ligean bunaithe ar Rogha ar líne ar ár suíomh Gréasáin i mí na Nollag 2021, chun an próiseas 
leithdháilte a bhrostú, chun líon na ndiúltuithe a laghdú agus chun an tréimhse folús don stoc tithíochta a 
ghiorrú.. 

 

2.10 Idirchaidreamh le Tionóntaí 
 

Chríochnaigh 290 tionónta san iomlán oiliúint réamhthionóntachta le linn 
2021, ag fáil faisnéise éagsúla maidir lena dtionóntacht le Comhairle Contae 
na Mí. Ina theannta sin, fuair an fhoireann Idirchaidrimh le Tionóntaí 892 
gearán faoi iompar frithshóisialta agus rinne siad imscrúdú orthu le linn 
2021. 
 
Seoladh Lámhleabhar nua do Thionóntaí i rith 2021 a chuirtear ar fáil do 
gach Tionónta ag Traenáil Réamhthionóntachta a leagann amach freagracht 
na comhairle don tionónta agus freagrachtaí na dtionóntaí. Soláthraíonn an 
Lámhleabhar eolas ar conas is féidir le tionóntaí a gcíos a íoc agus sonraítear 
nithe a bhaineann le cothabháil na maoine. 

 

Rinneadh oibreacha feabhsúcháin pobail i mBaile na Gaoithe, An Uaimh 
 

D'oibrigh na tionóntaí agus an chomhairle le chéile chun an bealach isteach chuig an eastát a fheabhsú. I 
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measc na n-oibreacha a rinneadh bhí glanadh suas an cheantair, fálú nua, agus péinteáil tithe agus ballaí 
teorann. Ba é costas iomlán na n-oibreacha ná €12,102.70. 
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Pleanáil agus Bainistíocht Forbartha 

3.1 Pleanáil Chun Cinn 
 

Moladh Plean Forbartha Contae na Mí 2021-2027 don Phríomhfheidhmeannach lena ghlacadh ag na 
Comhaltaí Tofa ag Cruinniú Speisialta Pleanála ar an 22 Meán Fómhair 2021 agus tháinig sé i bhfeidhm an 3 
Samhain 2021. Bhí an Plean faoi réir Threoir ón Aire ansin faoi Alt 31 de na hAchtanna um Pleanáil agus 
Forbairt inar cuireadh ar ceal cinneadh na mBall Tofa maidir le naoi gcinn de lonnaíochtaí agus gur tháinig an 
criosú ar ais go dtí sin an Dréachtphlean. Cuireadh cúig athbhreithniú breithiúnach ar an bPlean in iúl don 
Chomhairle tar éis glacadh leis an bPlean. 
 
Tionóladh thart ar 85 uair an chloig de chruinnithe i rith na bliana idir an Cruinniú Speisialta Pleanála ar an 
Dréachtphlean agus an Cruinniú Pleanála Speisialta ar Leasuithe Ábhartha. Reáchtáladh na cruinnithe seo go 
pearsanta agus ar líne ag brath ar nádúr na srianta ag am na gcruinnithe. 

 

3.2 Oidhreacht agus Caomhnú 
 

Cuireadh roinnt tionscadal chun cinn faoi na cláir oibre Oidhreachta agus Caomhnaithe, lena n-áirítear: 
 

• Líonra Múrbhailte na hÉireann: Forbraíodh treoir chlosamhairc ar stair agus ar sheandálaíocht na 
siúlóide ó Gheata na gCaorach go dtí an Baile Nua, Baile Átha Troim. 

• Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Náisiúnta: Tacú le seachadadh gníomhartha bithéagsúlachta 
pobail áitiúla; bunaithe moil eolais pailneoir sa leabharlann; seachadadh dhá chúrsa ar líne cúig 
seachtaine ar chúrsaí garraíodóireachta le haghaidh bithéagsúlachta do 75 rannpháirtí; feachtas 
cumarsáide 5 seachtaine ar LMGM ar bhithéagsúlacht agus ar an bPlean Uile-Éireann um Phailineoirí; 
Ullmhaíodh Plean Bainistíochta Féaraigh chun luach bithéagsúlachta 14ha de Chnoc Lloyd a fheabhsú. 

• An tSeachtain Oidhreachta 2021: Aistríodh an t-imeacht ar líne, spreag agus thacaigh sé le grúpaí áitiúla 
tionscadail a ullmhú – taispeánadh 36 tionscadal ó Chontae na Mí. 

• Ciste an Phlean Oidhreachta Contae 2021: Ceapadh seandálaí oidhreachta tionsclaíochta chun suirbhé 
allamuigh ar Oidhreacht Thionsclaíoch na Mí (Iarthuaisceart na Mí - Céim II) a chríochnú agus thacaigh sé 
le foilsiú Chnóbha Imleabhar ar Ealaín Mheiligiúnach. 

• Scéim Deontais Oidhreachta Pobail 2021: tacaíodh le 15 thionscadal oidhreachta áitiúla. 

• Tionscadal um Chruthú Áite Cruthaitheach Cheanannais: Céim 1 - Arddhearadh Oibreacha Priontála 
Cheanannais agus oibreacha caipitiúla ar Mhol Chultúir agus Turasóireachta Theach Cúirte Cheanannais 
agus feistiú orthu. 

• Foireann Chultúir Chomhairle Contae na Mí: Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta do Chontae na Mí 
2018-2022 – Tacaíodh le foilsiú Treoraí Oidhreachta do Thionscadal Tochailte Seandálaíochta Loch na 
hUaimhe agus Loch Mhaigh Eo. 

• Ciste Séadchomharthaí Pobail 2021: Fuair sé thionscadal seandálaíochta maoiniú faoin scéim. 

• Scéim Infheistíochta na hOidhreachta Tógtha: Naoi dtionscadal maoinithe. 

• Ciste na Struchtúr Stairiúil: Dhá thionscadal maoinithe 

• Tionscnaimh Chaomhantais: Túr Múrmhaisiú – Oibreacha chun an túr múrmhaisithe a dheisiú ar chúl 
Shráid Cannon, Ceanannas 

• Séipéal N. Kinnith: Obair fhairsing deisiúcháin agus athchóirithe ar Shéipéal Naomh Kinnith, Baile 
Íomhair agus athrú úsáide go Mol Pobail 

• Gort an Phóirse: Droichead na gCapall a chosaint agus a thaispeáint. 
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3.3 Ranníocaíochtaí Forbartha 
 

Tháinig ardú ar fháltais ó ranníocaíochtaí forbartha in 2021 le toradh réamh-mheasta (réamh-iniúchadh) de 
thart ar €13.3 milliún (lena n-áirítear fáltais Uisce Éireann). Leanann an Fhoireann um Chomhlíonadh 
Airgeadais ag plé go gníomhach le féichiúnaithe chun comhlíonadh na gcoinníollacha pleanála a chinntiú. 
 
Cuireadh síneadh le Scéim Ranníocaíochta Forbartha Chontae na Mí 2016-2021 ar feadh tréimhse bliana go 
dtí deireadh 2022 agus táthar ag súil le hathbhreithniú iomlán ar an Scéim in 2022. 

 

3.4 Gníomhaíochtaí Comhlíonta 
 

D’oscail an Roinn Pleanála 303 cás forfheidhmithe pleanála in 2021 tar éis gearáin a fuarthas maidir le 
neamhchomhlíonadh na ndlíthe pleanála. Ní áirítear leis na figiúirí seo gníomh a rinneadh maidir le 
neamhchomhlíonadh forálacha airgeadais na gceadanna pleanála atá ar marthain. 
 
Leanann an Chomhairle dá feidhm maidir le heastáit a ghlacadh i gcúram. In 2021, tógadh 25 eastát tithíochta 
san iomlán i gcúram agus rinneadh staidéir thaiscéalacha ar roinnt eastát eile. Leanann an Chomhairle freisin 
ag déileáil leis an líon mór aighneachtaí comhlíonta chun forbairt nua a éascú. Tháinig athrú ar na rialacha 
comhlíonta tar éis fhoilsiú Imlitir PL01/2022 dar teideal ‘Amlíne chun aighneachtaí maidir le coinníollacha 
comhlíonta a chinneadh ó fhorbróirí. Tar éis an 17 Nollaig 2021, ní mór gach aighneacht comhlíonta a 
bhreithniú agus a chinneadh laistigh de 8 seachtaine tar éis é a fháil mar atá curtha isteach anois in alt 34(5) 
den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2001, arna leasú. 

 

3.5 Bainistíocht Forbartha 
 
Sháraigh líon na n-iarratas a fuarthas in 2021 leibhéil nach bhfacthas a leithéid cheana in 2020. Fuarthas 2434 
iarratas san iomlán, méadú 15% ar 2021. Leanann an Roinn Pleanála ar aghaidh ag tabhairt faoi deara feabhas ar 
scóip agus ar chastacht na moltaí forbartha atá á mbreithniú. 

 
Chabhraigh an Roinn Pleanála freisin le roinnt tionscadal eile mar seo a leanas; 

 

• Forbairt Straitéiseach Tithíochta 

• Forbairt Infrastruchtúir Straitéiseach 

• Cúig iarratas de chuid Chuid VIII 

• Comhairle a sholáthar ar chláir oibre éagsúla ar nós Bia Allamuigh agus an Plean Náisiúnta 
Leathanbhanda 

• Pleananna Fearainn Phoiblí do Bhaile Átha Buí, An Inse/Baile an Bhiataigh agus an Seanchaisleán 

• Plean Dearaidh Uirbeach Chnoc na mBláth/Tailte na Mainistreach. 
 

3.6 Rialú Cairéal 
 

Leanann an tÚdarás Pleanála ag déanamh monatóireachta agus measúnaithe ar oibríochtaí cairéalachta sa Mhí. 
 

3.7 Rialú Foirgníochta 
 

Is é an tOifigeach Rialaithe Foirgníochta a stiúrann an Fhoireann um Fhorfheidhmiú Pleanála a dhéanann 
feidhm Rialú Foirgníochta na Comhairle. Tá ról ríthábhachtach ag an bhfeidhm um Rialú Foirgníochta maidir 
le Foireann Chomhlíonta Airgeadais na Comhairle a chur ar an eolas. 
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Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre 

4.1 Forbhreathnú 
 

Déanann Comhairle Contae na Mí breis is 3,500 km de ghréasán bóithre a bhainistiú agus a chothabháil. 
Baintear é seo amach le comhoibriú agus cúnamh ón gCumann Náisiúnta Iompair (NTA), Bonneagar Iompair 
Éireann (TII) agus an Roinn Iompair (DoT) trí na príomheilimintí seo a leanas: 
 
o Cothabháil bóithre réigiúnacha agus áitiúla – lena n-áirítear gnáthchothabháil agus cothabháil gheimhridh 
agus cóiriú dromchla 
o Feabhsú bóithre réigiúnacha agus áitiúla – lena n-áirítear feabhsú roghnach, feabhsú athchóirithe, 
scéimeanna feabhsúcháin sonracha, oibreacha droichid, feabhsúcháin ar chosáin 
o Tionscnaimh iompair Ghníomhach & Inbhuanaithe 
o Scéimeanna um shábháilteacht ar bhóithre agus scéimeanna bainistíochta tráchta 
o Soilsiú poiblí & soilse tráchta 
o Páirceanna agus áiteanna súgartha / spásanna oscailte poiblí 
o Carrpháirceáil 
 
D'oibrigh an Rannóg Iompair freisin i gcomhar le TII chun roinnt scéimeanna feabhsúcháin agus athdhromchlú 
bóithre Náisiúnta agus Tánaisteacha Náisiúnta a chur chun cinn laistigh den Chontae. 
 
Áiríodh ar éachtaí Feabhsúcháin Bóthair seachadadh an chláir oibreacha bóthair thart ar €44.4m agus 
críochnú 12 Scéim Rannpháirtíochta Pobail (mórchuid maoinithe ón RI) agus 20 Scéim Feabhsúcháin Áitiúil 
(maoiniú deontais ón Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail). Léiríonn na scéimeanna seo conas is féidir le 
comhpháirtíocht idir an Chomhairle agus pobail feabhsuithe fiúntacha a sheachadadh ar bhóithre, nach 
bhfaigheadh maoiniú cothabhála/feabhsúcháin murach sin. 

 

4.2 Scéimeanna Príomhbhóithre agus Bóithre Tánaisteacha Náisiúnta chun cinn in 
2021 

 
o Feabhsuithe ar Sheachbhóthar N2 Bhaile Shláine agus ar an Réimse Poiblí – Comhairleoirí ag cur 

dearadh Chéim 3 chun cinn. Suirbhéireacht topagrafach críochnaithe agus suirbhé áirgiúlachta ag dul 
ar aghaidh i Sráidbhaile Bhaile Shláine. Tá an scéim leasaithe go suntasach chun feabhsuithe ar an 
bhfearann poiblí a chur san áireamh. 

o N51 Dún Mó Céim 2 – Cuireadh tús leis an bpríomhchonradh tógála ar 26 Iúil 2021, le tréimhse tógála 
réamh-mheasta 18 mí. Tá oibreacha ag dul ar aghaidh. 
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o N51 Dún Mó – Céim 2 
o Scéim an Bhóthair N52 An Ghráinseach go Cluain Tíle – Ag feitheamh le ceadú ón TII chun tús a chur le 

Céim 4 Reachtúil. 
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Próisis. Doiciméid OCÉ á ndréachtú. 
o Timpeallán an N2 Ráth go Cill Mhíona – Anailís ar na haighneachtaí a fuarthas tar éis PC3 ar an rogha 

tosaíochta atá ag teacht chun cinn á tabhairt chun críche don Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí. 
Tuarascáil Roghnúcháin Roghanna á foilsiú go luath in 2022. 

o Scéimeanna Cosán Bóithre Náisiúnta – Scéimeanna cothabhála/athdhromchlaithe déanta ag an N2 
Baile Uí Chuisin, N52 Mandistown, N52 Marvellstown, agus N51 Halltown. Scéim ar siúl freisin ar an 
N52 Baile Uí Higín go Baile Uí Chrúnaigh (i gcomhar le Comhairle Contae na hIarmhí). 

o Tá Comhairle Contae na Mí i dteagmháil le Comhairle Contae an Chabháin maidir le dul chun cinn a 
dhéanamh ar thionscadal Sheachbhóthar N3 Achadh an Iúir, áit a mbeidh an tríú comhairliúchán 
poiblí ar siúl i Lúnasa/Meán Fómhair 2021.. 

 
 

4.3 Gréasán bóithre neamhnáisiúnta a chothabháil in 2021 
 

Athchóiriú Bóthair 

o Bóithre Réigiúnacha – 14.5 km agus Bóithre Áitiúla – 65.88 km (lena n-áirítear 8.58 km do SFS) 
o Críochnaíodh 8.8 km de bhóithre faoin Scéim Feabhsúcháin Áitiúil. 

 

Cóiriú Dromchla 
o Bóithre Réigiúnacha – 22.23 km agus Bóithre Áitiúla - 100.1 km 
 
Leithdháil an Roinn Iompair maoiniú ar Chomhairle Contae na Mí freisin in 2021 arbh fhiú €395,000 é le 
haghaidh oibreacha ar iarBhóithre Náisiúnta. Críochnaíodh athdhromchlú 1.3 km ar an mBóthar Buí R148, 
faoin gclár seo. 

 

4.4 Cuireadh Scéimeanna Neamhnáisiúnta Breise chun cinn in 2021 
 

o Bóthar na hInse go Baile an Bhiataigh ar an R150 – Tá an obair thógála críochnaithe agus an bóthar á 
oscailt go hoifigiúil i Meán Fómhair 2021 agus athainmníodh é mar “Bóthar na Teamhrach”. 

 

R150 – Bóthar na Teamhrach 
 

o LDR4 Fearann na Mainistreach na hUaimhe – Iarratais fhoirmiúla ar EIS agus OCÉ curtha isteach leis an 
mBord Pleanála agus faomhadh tugtha i mí Iúil 2021. Cuireadh an OCÉ, mar a deimhníodh le modhnuithe, 
ar taispeáint i Meán Fómhair 2021. 

o LIHAF – LDR6 An Uaimh R153 go Baile an Fhearthainn agus Baile Uí Mhacaí – Oibreacha tógála 
críochnaithe. 
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LDR6/R153 Bóthar Dáileacháin Áitiúil go Baile Fheargáin/Baile Mhic Con 

 

LIHAF – Bóthar Faoisimh Seachtrach Ráth Tó 
 

o N51 Dún MowLIHAF – Bóthar Faoisimh Seachtrach Ráth Tó Céim 1 – Oibreacha tógála críochnaithe. 
o LDR1b – Obair ar siúl chun athbhreithniú a dhéanamh ar phleanáil agus ar réamhdhearadh Chuid 8 

agus ar dhoiciméid OCÉ. 
o R162 Cill Bhearaigh – Críochnaíodh oibreacha tógála ar Chéim 1 i mí Aibreáin 2021. Céim 2 á roinnt 

ina 2 chonradh – cuireadh tús leis an gcéad chuid ar an láithreán an 22 Samhain 2021 
o Scéim Bhóthar Bhaile an Mhuilinn – oibreacha tógála críochnaithe. 
o Nascbhóthar Bracetown – Comhairleoirí ag leanúint ar aghaidh leis an dearadh agus doiciméadú Cuid 

8 a thabhairt chun críche. 
o Lána Clonmaggaden – réamhdearthaí geoiméadracha agus draenála críochnaithe. 
o Tá tús curtha le hobair ar Phlean Iompair Áitiúil Dhroichead Átha mar chuid den Chomhphlean 

Ceantair Uirbigh do Dhroichead Átha. 
o Féarbhealach Chontae Ghleann na Bóinne go Fearann an Locha – Cuireadh tús le hobair thógála ar 

an gcuid den Uaimh go Baile Bhailcín feadh na líne iarnróid i R4 2021. Tá faomhadh TII á lorg don 
droichead thar an N52 agus an tairiscint don chonradh tógála idir Baile an Chaisleáin agus an Obair 
eisithe, do tógáil in 2022. 

o Tionscadal Lár Bhaile Átha Buí – Sainaithníodh an rogha tosaíochta atá ag teacht chun cinn. 
Críochnaíodh imscrúdú talún, sainaithint seirbhísí, dearadh agus tuarascálacha comhshaoil. Cuid 8 
dar tosach Eanáir 2022. 

 
 

4.5 Rinneadh dul chun cinn ar Oibreacha Feabhais Droichid in 2021 
Tá maoiniú tugtha do Oibreacha Feabhais ar Dhroichead Clavens, Droichead Bhaile Iúiliáin, Droichead Gibber, 
Droichead Bhréachaigh agus Droichead Gort na Fuinseoige. Rinneadh oibreacha ar bhalla coinneála Chill 
Mhaighneann agus ar chlaífort Dhomhnach Mór agus rinneadh oibreacha deisiúcháin ar lintéar Bhaile Sheáin 
freisin. 
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4.6 Rinneadh dul chun cinn ar Oibreacha Feabhsaithe Sábháilteachta in 2021 
Maoiníodh Oibreacha Feabhsúcháin Sábháilteachta ag na láithreacha seo a leanas: acomhail R147 An Gheata 
Nua agus Lios Ceartún; L-1006-0 Cabinhill; L-3409-18/L-7414-12 Domhnach Phádraig agus L-4020/L-80142-
47/L-2226-0 Maigh Dearmhaí Clonguiffin. Scéim Sábháilteachta deartha le haghaidh R-156 / L-62161 An Chill 
Mhór, Maigh Ailbhe le dul chun cinn in 2022. 

 

4.7 Pacáistí Spreagtha Post 
Sa dara leath de 2020, d’éirigh le Comhairle Contae na Mí maoiniú a fháil faoi dhá phacáiste Spreagtha Post 
a chuir an Rialtas i bhfeidhm. 
 
Bainistíodh an chéad cheann tríd an Údarás Náisiúnta Iompair chun tacú le freagairt na n-údarás áitiúil ar 
dhúshláin Covid-19 agus chun cabhrú lena gcuid oibre chun bonneagar siúil agus rothaíochta feabhsaithe a 
sholáthar do phobail agus gnólachtaí áitiúla. Críochnaíodh an chuid is mó de na 38 scéim ar éirigh leo a fuair 
leithdháileadh faoin gceannteideal seo in 2020 le linn 2021. Áiríodh leis seo cur i gcrích tionscadail timpeall 
€1.2m ag an R154 Cill Tíle. 
 
Bhain an dara pacáiste spreagtha, arna bhainistiú trí DoT, le bearta chun aghaidh a thabhairt ar oibreacha um 
Oiriúnú Aeráide agus Athléimneacht ar an líonra. Fuarthas leithdháileadh breise de €595,000 in 2021 agus 
cuireadh sé scéim eile chun cinn faoin gceannteideal seo. 
 
Chuir sruth nua maoinithe eile isteach in 2021 gnólachtaí ag cur isteach ar an Deontas Bia Allamuigh. Ba é an 
toradh a bhí air seo ná gur phróiseáil an Roinn Iompair 41 iarratas ar cheadúnais Alt 254 chun ligean do 
ghnólachtaí troscán a chur ar an gcosán poiblí lasmuigh dá n-áitreabh le linn Srianta Covid. I gcomhar leis an 
Deontas Bia Allamuigh, mhaoinigh an tÚdarás Náisiúnta Iompair suiteáil bonneagair do 25 Páirceáil i gcuid de 
na láithreacha seo ar fud an chontae. 

 
 

4.8 Active and Sustainable Transport Schemes progressed in 2021 
 
 

o Conair Chois na Bóinne – Iarratas pleanála curtha faoi bhráid an Bhoird Pleanála i mí Iúil 2020, 
iarradh tuilleadh faisnéise a chur isteach R1 2022, déanfar cinneadh ina dhiaidh sin. 
o Féarbhealach na Bóinne – An Seandroichead go dtí an Uaimh – Comhairliúchán Poiblí 
Neamhreachtúil a reáchtáladh i Ráithe 1 2021 don fhéarbhealach siúil agus rothaíochta thart ar 
26.5km, measúnú ar bhealaí chun an bealach is fearr a aithint ar siúl. 
o An Uaimh 2030 – Céim 2 den tógáil beagnach críochnaithe. Ullmhaíodh doiciméid dearaidh agus 
tairisceana do Chéim 3, lena n-áirítear oibreacha ar Bhóthar an Chinnéidigh/Pláza an Chinnéidigh, 
acomhal Chearnóg an Mhargaidh/Sráid Gheata Troim/Bóthar an Chinnéidigh agus Bóthar na 
Mainistreach (Céim Tacsaithe). 

 

 

An Uaimh 2030 – Conradh 2 – Sráid an Droichid 



Comhairle Contae na Mí Tuarascáil Bhliantúil 2021 

36 

 

 

 

o Suiteáil Scáthláin Bus – maoiniú NTA faighte le haghaidh oibreacha cumasúcháin Scáthláin Bus agus 
stadanna bus Inrochtana – oibreacha deartha críochnaithe agus próiseas tairisceana ar siúl – tógáil 
ag tosú ar R1 2022. 

o Áis Páirceála & Taistil na hInse – Oibreacha críochnaithe. 
o Scéim Rothaíochta agus Coisithe Bóthair ó Áth Luimnigh go Baile Átha Troim – suirbhé draenála CCTV 

críochnaithe, oibreacha trinse scoilte déanta, cainteanna ar siúl le Iarnród Éireann maidir le trasnú 
iarnróid. Sonraí tógála talún deiridh á n-ullmhú ag an gComhairleoir. 

o Gréasán Rothaíochta MCBÁC na hUaimhe – Faiche an Aonaigh go Baile Sheáin – Scéim Trialach 
Tréscaoilteachta Scagtha Bóthar an Chlochair ar siúl. TCI agus suiteáil soilsithe poiblí, gnéithe 
tírdhreachtaithe, mar aon le marcanna bóthair agus comharthaíocht curtha i gcrích – snagáil ag tarlú 
go luath in 2022. 

 

Scéim Bhóthar an Chlochair 
 

Scéim Bhóthar an Chlochair 
 

o Stadanna Bus na hUaimhe – críochnaíodh oibreacha ag roinnt suíomhanna ar fud bhaile na hUaimhe le 
linn 2021. Tá obair dheartha ar siúl ar láithreacha breise lena n-áirítear dhá stad in aice le timpeallán 
Bhóthar Bhaile Átha Buí, dhá stad ar Bhóthar na Coimín, aon stad i Ráth Tó, chomh maith le casadh bus -
saoráid i mBaile Roibín. 

o Scéim Feabhsaithe do Choisithe agus Stadanna Bus – Gníomhas Tiomnaithe do thailte riachtanacha ar an 
taobh thuaidh den R125 faighte. Leathnaíodh scóip an tionscadail chun píosa breise 500m de chosán a chur 
san áireamh, cuid d’oibreacha coigeartaithe camaraí bóthair agus feabhsúcháin draenála lena mbaineann. 
Táthar ag súil go gcuirfear tús le céim na tógála i R1 2022. 

o Líonra Rothaíochta Ráth Tó – Obair ar siúl ar líníochtaí agus ar dhoiciméid leasaithe Chuid 8. 

o Páirceáil & Taistil an N51, An Uaimh – Próiseas Cuid 8 tugtha chun críche go luath in 2021, dearadh 
mionsonraithe tugtha chun críche agus tionscadal amach chun tairisceana, céim tógála le tosú ar an suíomh 
go luath in 2022, faoi réir maoinithe. 

o Staidéar Iompair HGV (An Uaimh) – Réamhobair ar mhúnla staidéir HGV tugtha chun críche. 

o Líne Iarnróid na hUaimhe – Thug Comhairle Contae na Mí faoi bhailiú suntasach sonraí agus scrúdú ar 
úsáid fhéideartha líne iarnróid go dtí an Uaimh amach anseo, chun eolas a thabhairt don athbhreithniú ar 
Líne Iarnróid na hUaimhe a rinne an NTA. Tugann foilsiú an PFN le fios gur cuspóir náisiúnta anois an Líne 
Iarnróid. 

o An Uaimh – Bóthar Ciorclach go Bealach Rothaíochta & Siúlóide Dhroichead Martha – Críochnú 
Comhairleach a Cheapadh chun oibreacha dearaidh a chur chun cinn. 

o Cill Dhéagláin – R135 Sráid Fhreidric go Bóthar an Bhaile Bháin – le tosú ar an tógáil faoi Ráithe. 1 2022. 
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o Bonneagar Siúlóide & Rothaíochta Bhaile an Bhiataigh go Domhnach Cairnigh – Faomhadh faighte ón NTA 
chun dul ar aghaidh leis an bpróiseas Cuid 8. 

  

 

 

I rith na bliana, bhunaigh Comhairle Contae na Mí Rannóg tiomnaithe Taistil Ghníomhach le freagracht as 
scéimeanna NTA, Oibreacha Cosán, Glasbhealaí srl. Acmhainn le bheith ag feidhmiú go hiomlán faoi R1 
2022. 

 
 

4.9 Leanadh den obair ar sholáthar seirbhísí eile Iompair/Oibriúcháin in 2021 
 

o Rialú Forbartha / Comhairle Pleanála Iompair – tháinig méadú suntasach ar líon na n-iarratas a 
ndearnadh measúnú orthu in 2021; 

o Cothabháil Ghnáth, Seirbhís Cothabhála Geimhridh agus Cothabháil Gléasra agus Innealra; 

 

Sluasaid Nua Luchtaithe – Oibríochtaí Cothabhála Geimhridh 
 

o Clár Caipitil d'Oibreacha Feabhsaithe Cosán; 
o Seirbhísí Soilsithe Poiblí, cothabháil agus cur chun cinn na Scéime Náisiúnta Iarfheistithe chun 

Éifeachtúlachtaí Fuinnimh a bhaint amach ar fud an chontae; 
o Scéimeanna Feabhsúcháin um Shábháilteacht ar Bhóithre, Cur Chun Cinn agus Oideachas; 
o Ceadúnais Oscailte Bóithre, Feidhmchláir Ualach Neamhghnácha, fiosruithe ar Bhóithre agus 

Seirbhísí i gCeannas; 
o Athbhreithniú ar cheadúnais Bus, láithreacha Stadanna Bus agus stadanna Tacsaithe; 
o Chuir an Roinn Iompair maoiniú breise de €680,8674 ar fáil do Scéimeanna Draenála ar fud an 

chontae; 
o Próiseáil iarratas ar Alt 254, ceadúnais scafall agus clárlach, chomh maith le comharthaí a chur i 

bhfeidhm ar chomharthaí éagsúla.. 
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Timpeallacht 

5.1 Forbhreathnú 
 

Tá cosaint an chomhshaoil agus feabhsú thimpeallacht nádúrtha agus thógtha an chontae thar a bheith 
tábhachtach do chónaitheoirí Chontae na Mí agus do chuairteoirí. Tá aer agus uisce glan, taobh tíre saor ó 
bhruscar, tránna sármhaithe agus córais bhainistíochta dramhaíola inbhuanaithe ríthábhachtach do 
thimpeallacht inbhuanaithe ardchaighdeáin agus d’fheabhsú chaighdeán maireachtála ár saoránach. 
 
Tá freagracht ar an gComhairle as breis agus 500 feidhm reachtúil comhshaoil a chuimsítear sa reachtaíocht 
agus a dhéanann foráil do chórais chearta rialaithe agus mhonatóireachta do chosaint an chomhshaoil agus 
do rialú truaillithe. 
 
In 2021 d’fhoilsigh an tAire Dréachtphlean Bainistíochta Abhantraí 2022-2027 a leagann amach cuspóirí agus 
bearta atá deartha chun dea-cháilíocht uisce a chosaint agus a athchóiriú inár n-aibhneacha, lochanna, 
screamhuisce, inbhir agus uiscí cósta agus a thugann tairbhí agus naisc do shláinte, bithéagsúlacht, aeráid, 
pobail, agus poist. 

 
In 2021 d’éirigh thar barr le seoladh na Scéime Ciliméadar Glas sa 
troid in aghaidh an bhruscair sa chontae agus tháinig sé ag am nuair 
a tháinig méadú suntasach ar bhruscar a bhain le paindéimí ar nós 
maisc, lámhainní agus cupáin caife. Mar thoradh ar an scéim inar 
gheall thart ar 240 grúpa, duine aonair agus gnó 1km ar a laghad a 
choinneáil saor ó bhruscar, bailíodh breis agus 6,000 mála bruscair. 
Tháinig go leor oibrithe deonacha nua ar bord agus cuireadh 
lámhainní, málaí, crainn óga agus seirbhís bailithe do na málaí ar fáil 
do gach rannpháirtí. 

 
Chuir an Chomhairle tús freisin le roinnt beart a bhaineann le bruscar agus le dramhaíl atá deartha chun 
bainistíocht fhreagrach a chur chun cinn sna réimsí seo – ina measc: 

 
o Laethanta dramhaíola toirtiúla a chur ar siúl thar shruthanna dramhaíola éagsúla agus trína 

bhféadfadh sealbhóirí tí earraí ar nós toilg, tochtanna, tochtanna, péint agus ceimiceáin a thabhairt 
chuig ár n-ionaid athchúrsála saor in aisce. 

 

Bailiúcháin Dramhaíola Toirtiúla



Comhairle Contae na Mí Tuarascáil Bhliantúil 2021 

39 

 

 

 
 
 
 

 

o  Scéim athúsáide péinte ar siúl inár nIonad Athchúrsála. Cuireadh péint neamhchontúirteach ar 
leataobh lena hiniúchadh agus lena bailiú ag an Ionad Athfhionnachtana le haghaidh 

athchleachtaithe agus athdhíola. 
 
 

o Glanadh 5 shuíomh breise faoin Tionscnamh Frithdhumpála arna mhaoiniú ag an Rialtas agus áit a 
raibh láithreáin dá leithéid faoi réir dumpála leanúnach thar thréimhsí fada ama. 

o Rannpháirtíocht i bhfeachtais Náisiúnta, Réigiúnacha agus Áitiúla salú Madraí 
o Gníomhaíochtaí i Scoileanna lena n-áirítear Seimineáir na Scoileanna Glasa, Re- Love Fashion. 

Dáileoir Uisce , Féile Scannán Bruscair agus tionscadal Gníomhaíochta Aeráide na hIdirbhliana le 
Clár Ceannairí CLG. 

 

Cairde Picker 
 

o Feachtais ar na Meáin Shóisialta, Pictiúrlann, Raidió agus clár fógraí maidir le Dramhaíl Bhia agus 
rolladh amach na haraide Donn. 

o Soláthraíodh maoiniú deontais de €5m ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 
Comhshaoil chun tacú le hiarrachtaí frithbhruscair a d’eascair as leibhéil níos airde bia allamuigh agus 
turasóireacht baile tar éis srianta COVID 19 a mhaolú. Baineadh úsáid as na cistí seo chun ábhar 
ardchaighdeáin bailithe bruscair a sholáthar, chun leibhéil reatha bhonneagair ar an tsráid a mhapáil 
(araidí agus gabhdáin salú madraí) chomh maith le hiarrachtaí breise oideachais agus feasachta. 

 
Áiríodh tionscadail agus tionscnaimh eile a cuireadh chun cinn in 2021: 

o Reiligí: Rinneadh dul chun cinn suntasach in 2021 maidir le síneadh a chur le Reilig Bhóthar Rúscaigh 
i nDún Búinne. Ceannaíodh láithreán le haghaidh reilig athsholáthair do Bhaile Átha Troim agus 
aithníodh láithreán athsholáthair féideartha i Steach Maoilín. 

o Cuireadh roinnt moltaí a d’eascair as an bPlean Bainistíochta Trá i bhfeidhm le linn 2021 lena n-
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áirítear an pháirceáil a bhaint de réir a chéile ó na tránna agus rinneadh dul chun cinn ar phleanáil 
d’fhorbairt Foirgneamh Pobail ag Seaview, Baile an Bhiataigh.. 
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Saor ó Charr Trá Bhaile an Bhiataigh 

 
o Rinneadh dul chun cinn maith maidir le Láithreáin Thréigthe in 2021 agus cuireadh roinnt 

réadmhaoine breise leis an gclár de láithreáin thréigthe, rinneadh orduithe dílsithe agus leanann an 
chomhairle ar aghaidh ag plé le húinéirí réadmhaoine. 

 

5.2 Gníomhú ar son na hAeráide 
 
Is fíor an tAthrú Aeráide agus tá údaráis áitiúla cosúil le Comhairle Contae na Mí ar thús cadhnaíochta maidir 
le hoiriúnú agus maolú aeráide a chur chun cinn in Éirinn mar, cé go bhfuil freagrachtaí orainn sna réimsí seo, 
tá tionchar againn freisin i réimsí ar nós fuinneamh, bainistíocht dramhaíola, cáilíocht aeir, bithéagsúlacht. , 
bainistíocht uisce dromchla, pleanáil, rialú foirgníochta, roghanna iompair etc. 

 
In 2021, d’ainneoin na ndúshlán a tháinig roimh phaindéim COVID, lean an Chomhairle uirthi ag cur chun 
feidhme go leor de na gníomhaíochtaí praiticiúla atá sa Straitéis um Ghníomhaíocht ar son na hAeráide 2019-
2024 agus ag obair leis an CARO agus le geallsealbhóirí eile chun cabhrú le Contae na Mí dul in oiriúint don 
athrú aeráide agus chun é a mhaolú. buntáiste a bhaint as ár suíomh uathúil maidir le rioscaí agus 
leochaileachtaí a aithint thar speictream leathan réimsí. 

 
I dteannta leis na gníomhaíochtaí straitéise, thug an Chomhairle tionscnaimh nua éagsúla isteach, a d’eascair 
go leor díobh as foilseacháin AE, Náisiúnta agus Réigiúnacha de bheartais agus rialacháin atá deartha chun a 
chinntiú go gcomhlíonann Éire spriocanna atá ceangailteach ó thaobh dlí maidir le hastaíochtaí gás ceaptha 
teasa glan-nialais tráth nach déanaí ná. 2050, agus laghdú 51% faoi 2030. Ina measc tá: 

 
o Foilsiú an Phlean Gníomhaíochta Aeráide 2021 a leagann amach raonta táscacha laghduithe astuithe 

do gach earnáil den gheilleagar agus a éilíonn ar na hÚdaráis Áitiúla Plean Gníomhaíochta Aeráide a 
ullmhú a chuimsíonn Maolú agus Oiriúnú araon. 

o Foilsiú Straitéis Chiorclach Geilleagair an Rialtais Uile a bheith ina phríomhbhreis le hiarracht an 
Rialtais laghdú 51% a bhaint amach ar astuithe gáis cheaptha teasa ar an iomlán faoi 2030 agus dul 
ar bhealach chun astuithe glan-nialais a bhaint amach tráth nach déanaí ná 2050, mar de réir na 
ngealltanas sa Chlár don Rialtas agus san Acht Aeráide 2021. 

o Foilsiú Gníomhú Éifeachtach Aeráide 2030 a Sheachadadh – straitéis earnála Údaráis Áitiúil chun an 
Chairt um Ghníomhaíocht Aeráide agus an Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide a sheachadadh. 

o Foilsiú doiciméad treorach ar leictriú Chabhlach na nÚdarás Áitiúil agus ar sholáthar bonneagair 
luchtaithe Feithiclí Leictreacha poiblí. 

o Baile Átha Troim a chuimsiú sa scéim URBACT mar thionscadal píolótach chun na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe a logánú agus chun nascadh le cathracha agus bailte san Eoraip chun réitigh 
chomhtháite a fhorbairt ar dhúshláin uirbeacha choitianta. 

o Ainmniú Bhaile Átha Troim mar limistéar spásúil Crios Dícharbónaithe ina n-aithnítear raon de 
bhearta maolaithe aeráide, oiriúnaithe agus bithéagsúlachta chun aghaidh a thabhairt ar fhuinneamh 
ísealcharbóin áitiúil, ar astuithe gáis cheaptha teasa agus ar riachtanais aeráide chun cur le 
spriocanna náisiúnta gníomhaíochta aeráide. 
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o Leithdháileadh an mhaoinithe faoin gClár Nuálaíochta Digití (DIP) 2021 lena bhféadfar braiteoirí 
cáilíochta aeir a shuiteáil trí líonra LoRaWAN ag láithreacha éagsúla i mBaile Átha Troim. 

o Bunú Foireann tiomnaithe um Ghníomhaíocht Aeráide ar ceann dá róil lárnacha ná bainistíocht 
fuinnimh a neartú ar fud na heagraíochta – oibreoidh an fhoireann go dlúth leis an bhFóram um 
Ghníomhú ar son na hAeráide comhdhéanta de chomhaltaí tofa agus Oifigigh agus beidh 
comhiarracht i gceist ar fud na Roinne go léir. 

o Ról iomlán a bhaint as clár oiliúna um ghníomhaíocht aeráide a chuimsigh sraith de shé cholún oiliúna, 
gach ceann acu saindeartha agus deartha do spriocghrúpaí ar leith laistigh den Údarás Áitiúil. 

o Comhoibriú leis na hÚdaráis Áitiúla in aice láimhe d’fhonn Biúró Fuinnimh an Mheán-Oirthir a bhunú 
chun tacú leis na hÚdaráis Áitiúla a gcuid Spriocanna Éifeachtúlachta Fuinnimh agus Astuithe Carbóin 
2030 a bhaint amach agus a ról eiseamláireach a chomhlíonadh maidir le gníomhaíocht aeráide. 

o Tionscnaimh áitiúla éagsúla lena n-áirítear, cur chun cinn na bPobal Fuinnimh Inmharthana, stáisiúin 
athlíonta uisce, plandáil crann ar thailte poiblí, tionscadal Purls of Wisdom, ceardaíocht olla a úsáid 
chun cumarsáid a dhéanamh ar athrú aeráide, Club Scannán Aeráide, cosc ar dhramhaíl bia agus 
feachtais scoile. 

 
 

5.3 Éifeachtúlacht Fuinnimh 
 

Tá ról ceannaireachta á ghlacadh ag Comhairle Contae na Mí maidir lenár spriocanna fuinnimh agus aeráide 
a bhaint amach chun astuithe gáis cheaptha teasa a laghdú 51% faoi 2030 agus a bheith neodrach ó thaobh 
aeráide de tráth nach déanaí ná 2050 agus ag an am céanna feabhas a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh 50% 
faoi 2030. 
 
Tá an Chomhairle ag nuashonrú ár bPlean Gníomhaíochta Aeráide faoi láthair chun na spriocanna seo a bhaint 
amach. Tá an mhonatóireacht agus an tuairisciú do 2021 ar siúl agus tá sé le bheith críochnaithe faoi 
dheireadh mhí Aibreáin 2022. Tá Ráiteas Fuinnimh 2020 Chomhairle Contae na Mí ar fáil in Aguisín 11. 
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Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála 

6.1 Forbhreathnú 
Clúdaíonn Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála na Mí raon leathan feidhmeanna ó fhreagairt oibriúcháin go cosc 
dóiteáin, lena n-áirítear: 
 
o Seirbhísí comhrac dóiteáin agus tarrthála 
o Sábháilteacht dóiteáin pobail 
o Cosc teicniúil dóiteáin 
o Mórphleanáil éigeandála agus pleanáil réamhtheagmhais 
 
Tá Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála na Mí réidh le freagairt do raon teagmhas agus éigeandálaí de réir mar a 
iarrann Lárionad Rialaithe Réigiúnach an Oirthir trí chóras 999/112. Chun freagra éifeachtach agus éifeachtúil 
leanúnach a chinntiú, cuirtear oiliúint agus tacaíocht leanúnach ar fáil don fhoireann chun inniúlacht a 
choinneáil sa raon leathan scileanna a theastaíonn. Tá trealamh agus flít speisialaithe riachtanach do 
sholáthar seirbhíse agus tá soláthar agus cothabháil leanúnach mar chuid thábhachtach de sholáthar an 
bhuiséid bhliantúil. Tabhaíonn na ceanglais maidir le práinnfhreagairt a choinneáil costais shuntasacha i 
réimsí lena n-áirítear oiliúint foirne, cothabháil stáisiúin agus cabhlaigh agus cumarsáid. 
 
Íoctar ranníocaíocht gach bliain le Lárionad Rialaithe Réigiúnach an Oirthir le haghaidh láimhseáil glaonna 
éigeandála agus úsáid acmhainní na seirbhíse dóiteáin. Tá aistriú na seirbhíse dóiteáin óna córais raidió 
analógacha oidhreachta chuig an gCóras Raidió Digiteach Náisiúnta ar a dtugtar Tetra tar éis tarlú mar chuid 
de Thionscadal CTrí náisiúnta agus leis an gcóras nua seo tagann méadú ar ranníocaíocht i gcostais. 

 
 

6.2 Sláinte agus Sábháilteacht 
Leanann Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála na Mí ag déanamh a díchill chun Córas Bainistíochta Sláinte agus 
Sábháilteachta éifeachtach a choinneáil – d’éirigh le deimhniú ISO 45001 a athnuachan. Rinneadh 
infheistíocht shuntasach in oiliúint in 2021 chun dul i ngleic le cuid de na moilleanna a tháinig as srianta Covid 
ar chúrsaí oiliúna. 

 

6.3 Trealamh agus Oiliúint 
Fostaíonn an tSeirbhís Dóiteáin agus Tarrthála raon leathan de shaintrealamh chun a seirbhís oibríochta 
tarrthála a sholáthar agus rinneadh infheistíocht shuntasach arís i rith 2021 i gcothabháil trealaimh agus 
trealaimh. 

 

Cúrsa Oiliúna Iúil 2021 
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Reáchtáladh an chéad Chúrsa Iompair creidiúnaithe ag an QQI i mBaile Átha Troim, mar aon le Cúrsa Náisiúnta 
QQI um Ábhair Guaiseacha 2020. Rinneadh athbhreithniú ar an bPlean Oiliúna mar gheall ar thionchair Covid-
19 agus reáchtáladh go leor cúrsaí oiliúna athnuachana lena n-áirítear Fearas Análaithe, Imbhualadh Tráchta 
Bóthair, Oiliúint athnuachana ar Fhreagróir Éigeandála agus Cairdiach agus Ábhair Ghuaiseacha. Bhí 
tiomantas na foirne do chothabháil seirbhísí ar fheabhas i gcónaí in ainneoin na ndúshlán iomadúla a bhí ann 
in 2021. 

 

6.4 Cothabháil Cabhlach agus Stáisiúin 
Coinníonn Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála na Mí fearais dóiteáin i seacht stáisiún ar fud an chontae agus tá 
cineálacha éagsúla feithiclí i bhfeidhm. Tá infheistíocht inár bhflít mar thosaíocht ionas go mbeidh cabhlach 
nua-aimseartha, sábháilte agus éifeachtach againn. Fuair Seirbhís Dóiteáin & Tarrthála Chontae na Mí dhá 
fhearas comhraicthe dóiteáin athsholáthair Scania Aicme B agus fearas comhraicthe dóiteáin Volvo Aicme B 
chun an cabhlach a nuashonrú in 2021. 
 
Cuireadh stáisiún sealadach ar bun do Stáisiún Dóiteáin na hObair chun tús a chur le hathchóiriú agus síneadh 
fairsing ar Stáisiún Dóiteáin na hObair, tá dul chun cinn maith á dhéanamh ar an obair seo agus táthar ag súil 
le hoibreacha a chríochnú i Samhradh 2022. Leanfar le hinfheistíocht a dhéanamh i ngach ceann díobh. 
stáisiúin chun leas, oiliúint agus áiseanna oibriúcháin a fheabhsú trí Chlár Caipitil na Seirbhíse Dóiteáin agus 
buiséad caipitil Chomhairle Contae na Mí. 

 

Stáisiún Dóiteáin na hOibre 
 

6.5 Cosc Dóiteáin agus Sábháilteacht Dóiteáin Pobail 
Déileálann Oifigigh Coiscthe Dóiteáin le raon leathan iarratas ar Theastas Sábháilteachta ó Dhóiteán 
d’fhorbairtí nua agus reatha agus déanann siad raon iniúchtaí chun déileáil le sábháilteacht ó dhóiteán ar an 
stoc foirgneamh reatha agus ar fhorbairtí molta ar fud Chontae na Mí. Ba bhliain ghnóthach í 2021 maidir le 
forbairtí nua agus d’ardaigh leibhéal na gcigireachtaí go suntasach le linn na bliana chun ceanglais reachtúla 
a chomhlíonadh agus chun déileáil le gearáin. 
 
Cuireadh tús arís le seachadadh an Chláir um Shábháilteacht ó Dhóiteán do Scoileanna (tionscnamh bunscoile 
rang a 4) faoi na tionscnaimh um Shábháilteacht ó Dhóiteán sa Phobal arna seachadadh ag an tseirbhís 
dóiteáin. Lean Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála na Mí ag baint úsáid éifeachtach as na meáin shóisialta chun 
na teachtaireachtaí maidir le cosc dóiteáin a scaipeadh, agus béim ar leith á cur ar shábháilteacht dóiteáin sa 
bhaile mar gurb é seo an áit a dtarlaíonn formhór na mbásanna dóiteáin. 
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6.6 Cosaint Shibhialta 
 

Faoi láthair tá dhá chéad ball deonach gníomhach sa Chosaint Shibhialta ar 
fud an chontae. Cuireadh isteach ar an gclár oiliúna sceidealaithe arís i 
mbliana mar gheall ar COVID-19 nuair a cuireadh na gníomhaíochtaí oiliúna 
go léir ar fionraí de réir na dtreoirlínte sláinte poiblí. Mar sin féin, de bharr 
na n-áiseanna oiliúna i Moat View House bhíomar in ann oiliúint scileanna 
amuigh faoin aer a éascú dár n-oibrithe deonacha chomh maith le hoibrithe 
deonacha ó áiteanna eile laistigh dár réigiún. 
 
I gcodarsnacht leis sin bhí an eagraíocht tumtha go mór i dtacaíocht pobail 
ag soláthar iompair d’othair chuig an Ionad Sláinte agus coinní ospidéil, ag 
seachadadh trealamh leighis riachtanach chuig tithe othar, ag iompar othair 
le haghaidh tástálacha COVID, mar aon le foirne vacsaínithe a iompar agus 
ag cabhrú le Clinicí Deonaithe Fola. 

 
Tugadh faoi 245 tasc bainteach le Covid 19 chomh maith le 45 imeacht pobail. Is é an fhreagairt 
phaindéimeach an t-imscaradh marthanach is faide ar oibrithe deonacha Cosanta Sibhialta le 70 bliain na 
heagraíochta. 

 

 

Saorálaithe ar dualgas ag Grianstad an Gheimhridh Sí an Bhrú 
 

Reáchtáladh lá bronnta i mí Mheán Fómhair nuair a fuair oibrithe deonacha deimhniú do chúrsaí oiliúna, 
boinn seirbhíse fada agus roinnt arduithe céime. Mar chuid den lá bronnta bhí binse nua tiomnaithe do bhaill 
éagtha de Chosaint Shibhialta na Mí 
nocht. 

 
I mí Dheireadh Fómhair d’éirigh Michael Fitzsimons as 
an ról seo mar Oifigeach Cosanta Sibhialta tar éis 27 
bliain. Oifigeach Cúnta um Chosaint Shibhialta D’éirigh 
le Shane Quinn é a cheapadh mar Oifigeach Cosanta 
Sibhialta. 
 
D'eisigh Brainse na Cosanta Sibhialta jíp nua 4 x 4 do 
chriú-chabán don eagraíocht agus fuarthas an dara 
4x4 chun feithicil a bhí ag dul in aois a athsholáthar. 
Uasghrádaíodh agus athsholáthraíodh roinnt 
míreanna trealaimh oiliúna. 



Comhairle Contae na Mí Tuarascáil Bhliantúil 2021 

46 

 

 

Pobal 

7.1 Forbhreathnú 
Tá ról neartaithe ag Údaráis Áitiúla i bhforbairt áitiúil agus pobail agus an bhéim ar leas agus cáilíocht beatha 
na saoránach agus na bpobal a chur chun cinn. 

 

7.2 Fóram Freagartha Pobail Covid 19 
Lean an Fóram Freagartha Pobail a bunaíodh ag tús an choróinvíris ag teacht le chéile go rialta go dtí gur 
thosaigh na srianta ag maolú. Leanadh ar aghaidh freisin ag baint úsáide as an uimhir shaorghlao agus an 
seoladh ríomhphoist a cuireadh ar bun, cé gur ráta laghdaithe é. 

 

7.3 Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) 
Is í feidhm an LCDC ná an Plean Pobail Eacnamaíoch Áitiúil 2016-2021 a chur i bhfeidhm, comhordú, bainistiú 
agus maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na gclár áitiúil agus pobail thar ceann na ranna rialtais e.g. 
SICAP, LEADER Éire Shláintiúil agus na Cláir Feabhsaithe Pobail. 

 
Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (LECP) 2016-2021 
D'ullmhaigh an LCDC Plean Pobail Áitiúil Eacnamaíochta Reachtúil sé bliana i gcomhar leis an gComhairle. 
Feidhmíonn an Plean seo mar phríomhstraitéis a threoraíonn forbairt sa Mhí agus díriú ar acmhainní faoi 
bhainistíocht dhíreach an LCDC. Caithfidh aon iarratas ar mhaoiniú do thionscadail mholta a bheith 
comhsheasmhach le cuspóirí an phlean freisin. Eisítear treoirlínte ón Roinn maidir le forbairt an chéad PÁEP 
eile agus cuirfear tús le dréachtú plean nua in 2022. 

 

7.4 Clár Gníomhaíochta Pobail um Chuimsiú Sóisialta (SICAP) 2018 - 2022 
Tá sé mar aidhm ag an gClár SICAP atá maoinithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail bochtaineacht a 
laghdú, cuimsiú sóisialta agus comhionannas a chur chun cinn trí rannpháirtíocht agus comhoibriú áitiúil. Seo 
an ceathrú bliain den chlár 5 bliana le buiséad na bliana seo ag €405,136.00. Tá sé curtha in iúl ag an Roinn 
go gcuirfear síneadh 12 mhí leis an gclár SICAP go dtí an 31 Nollaig 2023 agus thug sí dá haire freisin gur 
áiríodh é seo mar rogha sa bhuntairiscint agus sa chomhaontú maoinithe ina dhiaidh sin. Leanann 
Comhpháirtíocht na Mí ar bronnadh an conradh uirthi ag seachadadh an chláir thar ceann an LCDC. 
 
Tá Mol Folláine na Mí, a nascann leis an gclár SICAP reatha sa Mhí, bunaithe trí mhaoiniú a cuireadh ar fáil ó 
scéim na gCuntas Díomhaoin. Cuidíonn an Mol Folláine le tacaíocht a thabhairt do dhaoine aonair ar a 
mbealach chuig téarnamh meabhairshláinte trí chuidiú leo strus a bhainistiú, athléimneacht a chur chun cinn, 
féinmheas a mhéadú agus iad a nascadh le piaraí agus líonraí sóisialta laistigh dá bpobail. Is clár an-rathúil é 
faoi láthair. 

 

7.5 Clár LEADER 2014-2022 
Tá an LCDC agus an tÚdarás Áitiúil freagrach as monatóireacht/maoirseacht a dhéanamh ar sheachadadh an 
chláir LEADER nuair a leathnaíodh an clár reatha go dtí an 31 Márta, 2021 mar thoradh ar an Covid 19. 
 
Cuireadh tús le Clár Idirthréimhseach LEADER i mí Aibreáin 2021 mar thoradh ar mhoill ar chomhaontú an AE 
maidir le Ciste an Chomhbheartais Talmhaíochta. Dúnfaidh an Clár Idirthréimhseach an bhearna idir an clár 
deiridh agus an Clár LEADER nua atá le tosú in 2023. Is é an buiséad náisiúnta €70M - €50M maoinithe ón 
státchiste agus ón AE agus €20M breise ó EURI chun cabhrú le téarnamh Covid 19. Fanfaidh an creat, na 
cuspóirí agus na gníomhaíochtaí mar a chéile le Clár 2014 – 2020 cé go gceadófar leasuithe ar Straitéis 
Forbartha LEADER chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna atá ag teacht chun cinn. Beidh an buiséad 
idirthréimhseach don Mhí díreach os cionn €2M. €1.5M do thionscadail agus €0.5M do riarachán agus 
beochan. 
 
Ní mór tionscadail a mhaoinítear faoin gclár idirthréimhseach a cheadú roimh Nollaig 2022 agus a bheith 
críochnaithe faoi mhí na Nollag 2023. Go dtí seo tá €884,325 nó 58% den bhuiséad geallta faoin gClár 
Idirthréimhseach le €645,344 nó 42% le leithdháileadh agus meastar go mbeidh beidh an leithdháileadh 
geallta faoi dheireadh 2022. 
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Faoin gclár LEADER 2014-2022, tá 72% de na héilimh dar luach €3,706,883 íoctha go dtí seo. 
 

7.6 Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) 
D’oscail an PPN athchlárú ballghrúpaí go déanach in 2021 le freagairt mhaith. Fuair na grúpaí cláraithe 
nuashonruithe rialta ar mhaoiniú, ar chomhairliúcháin agus ar imeachtaí trí r-fheasacháin, Facebook agus an 
suíomh Gréasáin. 
 
Mar chuid den Fhóram Freagartha Pobail do Covid lean an PPN ag éascú slógadh pobail trí léarscáil tacaíochtaí 
atá ar fáil ar fud an chontae. Tá an léarscáil seo nuashonraithe go leanúnach chun líon na n-oibrithe deonacha 
agus na seirbhísí atá fós ar fáil le linn na paindéime a léiriú. Rinne PPN óstáil ar roinnt seimineár gréasáin 
oiliúna lena n-áirítear Gníomhú ar son na hAeráide agus Airgeadas. 

 
7.7 Tionscnamh na Mí a Thacaíonn le Daoine Breacaosta 
Lean an Mhí a Thacaíonn le Daoine Breacaosta ag obair le Éire Shláintiúil, an Leabharlann, na hEalaíona, an 
Chomhpháirtíocht Spóirt agus Athrú Aeráide chun tionscnaimh a leathadh amach faoin bhfeachtas náisiúnta 
Coinnigh Folláin a chríochnaigh i mí an Mheithimh. Fuarthas deontas freisin chun 6 táibléad ACORN a 
cheannach a bronnadh ar thithe altranais chun cabhrú le cónaitheoirí a bheith i dteagmháil lena muintir. 
Cuireadh an tionscnamh Gnó a Thacaíonn le Daoine Breacaosta i bhfeidhm i mBaile Átha Buí áit ar cuireadh 
oiliúint ar bhreis is 25 gnó a spreag iad le bheith páirteach agus lena chinntiú go bhfuil rochtain éasca ag 
daoine scothaosta ar a gcuid maoine laistigh agus lasmuigh. Sheol an tUasal Sean Boylan, Ambasadóir 
Aoisbháúil na Mí an scéim go hoifigiúil ar 31 Bealtaine. Tharla an seoladh ag an am céanna le hoscailt oifigiúil 
an Ionaid Leighis chomhtháite in iar-siopa McElhinneys Ladies. Ag tógáil ar an seoladh seo, reáchtáladh lá a 
Thacaíonn le Daoine Breacaosta in Áth Buí i mí Iúil agus chuir go leor gnólachtaí lascainí ar fáil ar an lá. Ghlac 
an Mhí a Thacaíonn le Daoine Breacaosta páirt freisin sa cheardlann ar Phobail Chuimsitheach Néaltraithe 

toisc go raibh Baile Átha Buí ar cheann de na bailte píolótacha a bhí ag cur chun cinn Feasacht Néaltraithe i 
bPobal go céimneach. 

Seoladh Áth Buí mar Bhaile Gnó a Thacaíonn le Daoine Breacaosta 
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Ambasadóir Aoisbháúil na Mí Sean Boylan agus Jackie Maguire, Príomhfheidhmeannach 
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Osclaíodh Ionad Leighis nua a Thacaíonn le Daoine Breacaosta, Baile Átha Buí 

 
Chomhoibrigh Meath Age Friendly le Cumann Tráchtála na Mí agus Facebook chun Cárta Mí na Mí ón siopa 
áitiúil a forbraíodh go sonrach don duine scothaosta a sheoladh agus a rolladh amach. Chomhoibrigh Meath 
Age Friendly freisin le Gníomhú ar son na hAeráide chun an tionscnamh “Fás le Chéile” a rolladh amach áit ar 
fhás teaghlach i Steach Maoilín a gcuid síolta féin do phlandaí a tugadh do dhaoine scothaosta agus do thithe 
altranais áitiúla. 
 
Cuireadh tús le straitéis nua 5 bliana a Thacaíonn le Daoine Breacaosta a ullmhú agus tá sé le bheith 
críochnaithe in 2022. Tháinig an Coiste um Dhaoine Scothaosta le chéile roinnt uaireanta i rith na bliana trí 
Zoom le haghaidh díospóireachtaí agus comhráite. 

 
 

7.8 Comhairle na nÓg 
Bronnadh an tairiscint ar Youth Work Ireland na Mí ag tús 2021 chun leanúint ar aghaidh ag éascú Chomhairle 
na n’Óg na Mí thar ceann Chomhairle Contae na Mí trí Chomhaontú Leibhéal Seirbhíse. Lean an Chomhairle 
ar aghaidh ag teacht le chéile go rialta ar líne le linn na paindéime. I mbliana d’oibrigh siad ar a n-ábhar nua 
Áiseanna Óige agus tá liosta cruthaithe acu de na háiseanna ar fad atá ar fáil do dhaoine óga na Mí. Rinne 
siad cur i láthair físeáin ag cruinniú na Comhairle i mí Feabhra maidir le háiseanna. Tá súil acu aip a fhorbairt 
chun é seo a dhéanamh níos inrochtana do chách. Ghlac siad páirt freisin in oiliúint feasachta ar néaltrú le 
Cumann Alzheimer na hÉireann agus san fheachtas Éire Shláintiúil, Gan Timpeall Orainn. Bhí siad páirteach i 
bpíosa comhairliúcháin le OÉG maidir leis an tionchar a bhí ag an bpaindéim ar dhaoine óga agus chruthaigh 
siad sraith físeán d’agallaimh pholaitiúla leis an Aire Thomas Byrne agus leis an Seanadóir Sharon Keoghan. 
Bhí CGB na bliana seo ar siúl beagnach ar an 14 Deireadh Fómhair agus bhí ionadaíocht ag 16 scoil. 
 
Ceapadh comhairleoir chun taighde a dhéanamh ar rannpháirtíocht geallsealbhóirí agus chun plean trí bliana 
rannpháirtíochta le geallsealbhóirí a ullmhú le bheith críochnaithe go luath in 2022. 

 

7.9 Coistí Eile 
 

Comhchoiste Póilíneachta (JPC) 
Tháinig an CCP agus na foghrúpaí le chéile roinnt uaireanta beagnach i mbliana. Ghlac an coiste tuarascáil 
bhliantúil 2020 i mí an Mhárta. Tá meaisín marcála réadmhaoine nua ceannaithe le dáileadh le húsáid ag 
grúpaí sa chontae agus cuireadh oiliúint ar fáil do na grúpaí seo. Glacadh an dréacht-Straitéis CCP 2021-2026 
faoi dheireadh na bliana. Bhí an cruinniú poiblí bliantúil ar siúl i mí na Samhna le tinreamh maith ar an oíche. 
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Ionad Unity, Baile na Gaoithe, An Uaimh 
Soláthraíonn Ionad na hAontachta spás le haghaidh gníomhaíochtaí pobail chomh maith le gníomhaíochtaí 
oiliúna agus fóillíochta. Mar gheall ar shrianta Covid-19, dúnadh an t-ionad don phobal go luath in 2021, ach 
le linn an ama seo lean sé ag óstáil seirbhísí tacaíochta ríthábhachtacha do dhaoine leochaileacha sa phobal. 
D’athosclaíodh an t-ionad i mí Iúil 2021 agus de réir na treorach sláinte poiblí d’fheidhmigh an t-ionad ar 
bhonn toilleadh laghdaithe agus lean sé ar aghaidh ag óstáil roinnt eagraíochtaí agus áirithintí lena n-áirítear 
an réamhscoil, FSS, Prosper na Mí, Praxis, Seirbhís Críochnaithe Scoileanna na hUaimhe, Tacaíocht Teaghlaigh 
Springboard, Comhairle na nÓg, grúpaí óige agus Comhpháirtíocht na Mí. 

 

 

7.10 Comhpháirtíocht Spóirt Áitiúil na Mí 
Leanann an chomhairle ag cur lena tacaíocht don Chomhpháirtíocht Spóirt áitiúil, a oibríonn i 
gcomhpháirtíocht leis na príomhchomhlachtaí spóirt. Ag an am céanna, tacaíonn an Chomhairle le fostú 
oifigeach forbartha do na trí phríomhchomhlacht spóirt sa tír agus Cispheil Éireann. 

 

7.11 Tionscnamh Mórtas Áite 
Fuarthas 255 iontrálaí faoi chatagóirí éagsúla an tionscnaimh agus rinneadh na moltóireachta i rith míonna 
an tsamhraidh. Bhí tráthnóna dámhachtana 6 Cheantar Bardasach ar siúl i dTeach Buvinda, an Uaimh i 
bhformáid hibrideach agus bhí roinnt iarratasóirí i láthair. Glacadh go han-mhaith leis na himeachtaí agus 
d’fhreastail thart ar 200 duine thar na sé thráthnóna agus os cionn 900 amharc ar na himeachtaí fíorúla. 
 
Bhí searmanas bronnta an chontae ar siúl Déardaoin 18 Samhain san Ionad Ealaíon Grianstad agus bhí 144 i 
láthair. Rinneadh an t-imeacht a shruthú beo freisin le 135 tiúnáil isteach. 

 

Grianstad oíche Ghradaim Contae Mórtas Áite 
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Mórtas Áite Ceantar Bardasach na hUaimhe - Gradam Inspioráideach Shane Donnelly 

 
 
 

Cuireadh trí ghrúpa isteach faoin tionscnamh Co-operation 

Ireland áit ar bhuail siad le moltóirí i dTeach Buvinda agus thug 

siad cur i láthair ar a gcuid oibre, a n-éachtaí agus na dúshláin 

go dtí seo agus a bpleananna don todhchaí. 

 

o Bailte Slachtmhara Bhaile an Bhiataigh - Pobail na nOileán agus 

an Chósta 

o Sead na bhFear Ráth Tó - Tionscnamh Folláine Pobail 

o Fóram Forbartha Bhaile Átha Buí - Daonra - 2000 – 5000 Tá 

imeacht chun na buaiteoirí a fhógairt le bheith ar siúl in 2022. 

 
Scéim Garraíodóireachta Mórtas Áite na Scoileanna. 
Bhí na haighneachtaí ó na 48 scoil a ghlac páirt i Scéim Garraíodóireachta Mórtas Áite na Scoileanna ar siúl i 
mí an Mheithimh. Iarradh ar na scoileanna na critéir a bhaineann lena leibhéal a chomhlánú agus a n-
aighneachtaí a sheoladh isteach go digiteach. In ainneoin gur dúnadh scoileanna níos luaithe sa bhliain bhí na 
haighneachtaí ar ardchaighdeán agus léirigh siad an obair a rinne na daltaí ina scoileanna chun tacú le 
bithéagsúlacht, feasacht ar ghníomhú aeráide agus scileanna nua garraíodóireachta a fhoghlaim. Bronnadh 
teastas ar gach scoil ag admháil a ngnóthachtálacha faoin tionscnamh. 

 

Scéim Feabhsaithe Sráid-dreacha Bailte agus Sráidbhailte. 
Tá an beart seo dírithe ar aghaidheanna siopaí agus aghaidheanna sráide i mbailte agus i sráidbhailte tuaithe 
a athbheochan, a uasghrádú agus a fheabhsú. Méadaítear bród agus muinín as ár mbailte agus sráidbhailte 
nuair a chuirtear feabhas ar dhreach amhairc ár sráid-dreacha uirbeacha, rud a fhágann gur áiteanna níos 
tarraingtí iad le maireachtáil, le hoibriú agus le gnó a dhéanamh iontu. Tacóidh sé le gníomhaíochtaí cosúil le 
péintéireacht, athsholáthar comharthaí, feabhsú aghaidh an tsiopa, soilsiú agus ceannbhrait. Tá pleananna 
fearainn poiblí críochnaithe ag roinnt bailte nó bhí siad beagnach críochnaithe agus roghnaíodh iad seo le 
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maoiniú a fháil - Cill Dhéagláin, Baile Átha Buí, Baile an Bhiataigh, An Inse, Baile Shláine, An Seanchaisleán. 
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7.12 Grant Schemes 
Próiseáladh na scéimeanna deontais seo a leanas in 2021: 

 
o Leithdháil an scéim Súgartha & Caitheamh Aimsire, arna maoiniú ag an Roinn Leanaí, Comhionannais, 

Míchumais, Imeasctha agus Óige (DCEDIY) €14,957 chun trealamh a athchóiriú laistigh de chlós 
súgartha Bhaile Átha Buí. 

o Scéim deontais an Rialtais Covid 19 2ú Babhta: €52,730 íoctha amach ar 37 iarratas 
o Scéim Deontais Pobail 2021 - Faomhadh 458 iarratas san iomlán faoi na catagóirí éagsúla le ciste 

iomlán de €156,679 leithdháilte. 
o Scéim Deontais Bhaile Chearráin - faomhadh 22 iarratas agus leithdháileadh ciste iomlán de 

€101,363. 
o Fáilte Éireann, Féilte Réigiúnacha agus Imeachtaí Rannpháirteacha, Scéim na nDeontas Beag 2021 - 

Leithdháileadh ciste beag de €2,750 ar ghrúpaí a reáchtáil imeacht pearsanta in 2021. 
o Scéim Deontais Chaipitil d'Fhiontair Shóisialta inar cheadaigh an Roinn 3 thionscadal le haghaidh 

maoinithe mar a leanas: Ionad Pobail Dhún Seachlainn €20,000, Sonairte €7,725 agus Fiontraíocht 
Shóisialta na Mí Theas €2,310 

o Cheadaigh Ciste Rannpháirtíochta agus Feasachta Míchumais 2021 maoiniú de €52,000 do 
Inrochtaineacht do Chách FC Bhaile na Rátha agus Feirmeoireacht Shóisialta na Mí ar luach €22,000. 

 
An Scéim Tionscadail Taitneamhachta Pobail. 
Leanadh ar aghaidh ag déanamh dul chun cinn faoin Scéim Deontas Taitneamhachta Pobail. Bhí moill ar 9 
gcinn den 20 tionscadal a ceadaíodh le haghaidh maoinithe mar thoradh ar shrianta Covid 19. I measc na 
ndeontas a próiseáladh cheana bhí Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann le haghaidh bus inrochtana do 
chathaoireacha rothaí, Baile Seneschalstown le haghaidh raon siúil, CLG Choill Fhada le haghaidh Balla 
Iomána, GFC Chnoc an Línsigh le fálú timpeall ar a raon siúil agus CLG Chill Laighean le haghaidh athchóirithe 
ar an gclubtheach. 

 

Clár Feabhsaithe Pobail. 
Tá an scéim á riar ag an LCDC faoi shainchúram an Údaráis Áitiúil le leithdháileadh de €142,893 ar fáil don 
Mhí. Ceadaíodh maoiniú do 55 ghrúpa faoin gclár agus críochnaíodh na hoibreacha faoi dheireadh na bliana. 

 

Scéim an Chiste Éire Shláintiúil 2019-2021 
Tá an ciste seo á riar ag an LCDC faoi shainchúram an Údaráis Áitiúil. Maireann an ciste thar dhá bhliain; síneadh 
go dtí Márta 2022, áfach, mar gheall ar shrianta Covid a bheith i bhfeidhm le linn an ama seo. 

 
 

Trealamh giomnáisiam lasmuigh a 
thacaíonn le Daoine Breacaosta, 
Porchfields, Baile Átha Troim faoi 
mhaoiniú Éire Shláintiúil. 

Trealamh nua clós súgartha, Páirc Andy 
Brennan, an Uaimh faoi mhaoiniú Éire 
Shláintiúil. 
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Éire Shláintiúil - Feachtas Coinnigh Folláin. 
Chuir an Roinn Sláinte leithdháileadh maoinithe de €107,560 ar fáil trí Éire Shláintiúil chun cabhrú le 
tionscnaimh áitiúla a mhaoiniú faoin bhFeachtas Coinnigh Folláin a bhí ar siúl go dtí deireadh mhí an 
Mheithimh. Ba iad Comhairle Contae na Mí agus comhordaitheoir Éire Shláintiúil na Mí a chomhordaigh an 
feachtas faoi na téamaí seo a leanas - Múchadh/A Bheith Cruthaitheach agus Fanacht i gCeangail. 

 
Scéim Bonneagair Áineasa Allamuigh, 
Cheadaigh an Roinn na tionscadail seo a leanas faoi gach ceann de na 4 Beart don scéim 2021 

 

Beart: Ainm an Tionscadail: Maoiniú 
ceadaithe
: 

Dáta 
Críochnaithe 
Measta: 

1 Coill Bhaile na Rátha 13,500 31/12/2022 

1 Pointe Radhairc Bhaile Phádraig 19,800 31/12/2022 

1 Limistéir Taitneamhachta Bhaile an 
Chaisleáin 

19,811 31/12/2022 

1 Stáisiúin deisiúcháin rothair 8,420.95 31/12/2022 

2 Cosán Siúil Dhroim Conrach 199,800 30/06/2023 

2 Conláistí carrchlós Ribbontail 152,244 30/06/2023 

3 Wilkinstown go Glasbhealach Bhaile 
an Chaisleáin 

500,000 30/06/2023 

P 
D 
4 

Páirc Cois Abhann na 
hInse 

39,906 31/12/2022 

 
 

7.13 Scéim Athnuachana Bailte & Sráidbhailte 
Ba thionscadail rathúla iad seo a leanas faoin scéim Bailte agus Sráidbhailte 2021. 

 
Dún Búinne - €100,000 
Tá sé mar aidhm ag an togra seo Clós Súgartha Dhún Búinne a athfhorbairt, a sholáthróidh trealamh súgartha 
níos sainiúla d’aoisghrúpaí níos óige agus níos sine agus áireofar leis freisin deisiú na páirce scátála atá ann 
cheana féin. 

 

An Bóthar Buí - €250,000 
Halla Ilchuspóireach an Bhóthair Bhuí: Féachann an togra le Halla Paróiste Phádraig, ar an bpríomhshráid sa 
Bhóthar Buí, a fhorbairt agus a athchóiriú ina spás inúsáidte don phobal ag soláthar áis phobail do phobal óg 
agus éagsúil chomh maith le húsáid a thabhairt ar ais in úsáid. foirgneamh folamh. 

 
Cill Chluana - €100,000 
Tá sé mar aidhm ag an togra seo cearnóg an tsráidbhaile a fhorbairt ina spás iomlán cuimsitheach, inrochtana 
a fhreastalaíonn ar gach cuid den phobal agus a fheidhmíonn mar phointe fócasach sa sráidbhaile. 

 
Kilmainhamwood - €250,000 
Ionad Ilchuspóireach Chill Mhaighneann: Féachann an togra seo le foirgneamh tréigthe i lár Chill 
Mhaighneann a athchóiriú ina lárionad pobail le spás ilchuspóireach agus spás cianoibre. 

 
Damhliag - €43,506 
Tá sé mar aidhm ag an tionscadal molta páirc áineasa a fhorbairt i nDamhliag in aice leis an Athair. Páirc Uí Riain. 
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7.14 CLÁR 
Ceadaíodh dhá thionscadal faoin scéim agus leithdháileadh €50k chun dromchla nua a chur ar charrchlós 
Ionad Pobail Mhaigh Locha agus €48,800 chun dromchla a chur ar charrchlós rian siúlóide pobail Bhéal Átha 
na Crí. 

 

Carrchlós Bhéal Átha na Crí faoi mhaoiniú CLAR 
 
 

7.15 Leathanbhanda 
Leanadh den obair ag brath ar shrianta Covid ar chur i bhfeidhm an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda agus 
tionscnaimh ghaolmhara i gContae na Mí. Tá 15 Pointe Nasc Leathanbhanda (BCPanna) ar fud an chontae 
ceangailte leis na cinn seo a leanas a bhí nasctha i mbliana: CLG Bhaile an Chorrtaigh, Margadh Charn na Ros, 
Cill Spéirne, CLG an tSídáin, CLG Droim Rí, Baile an Locha, Beigthí, Maigh nEalta. 
 
Chuaigh naisc leathanbhanda do líonra WIFI4EU beo i ngnóthaí san Uaimh, i nDún Búinne, i gCill Dhéagláin, i 
Ráth Tó, sa Seanchaisleán, i mBaile Átha Troim agus i nDún Seachlainn. 

 
Oifigeach Rochtana 
Oibríonn an tOifigeach Rochtana le ranna agus gníomhaireachtaí na Comhairle chun dul i ngleic le haon 
saincheisteanna inrochtaineachta agus chun feasacht agus tábhacht na hinrochtaineachta a chur chun cinn. 
I measc na bpríomhimeachtaí a reáchtáladh i rith na bliana bhí “Make Way Day in my 5k” ar 24 Meán Fómhair, 
Feachtas Feasachta Poiblí Náisiúnta chun aird a tharraingt ar na saincheisteanna a bhíonn roimh dhaoine faoi 
mhíchumas agus iad ag dul timpeall ar a bpobail áitiúla. 

 

7.16 Comhstraitéis Imirceach 2019-2022 
 

Bhunaigh Comhairlí Contae na Mí agus Lú Comhfhóram um Chomhtháthú Imirceach ar a bhfuil ionadaithe ó 
ghníomhaireachtaí stáit, ranna neamhrialtasacha agus ionadaithe imirceach agus buaileann siad le chéile ar 
bhonn ráithiúil. Fuair an Mhí maoiniú ón DCEDIY thar 3 bliana ar luach €132,480 chun cuid de na gníomhartha 
sa Chomhstraitéis imirceach a leathadh amach. Baineadh úsáid as an maoiniú chun oiliúint Éagsúlachta a 
sholáthar don fhoireann túslíne, oiliúint do ghrúpaí pobail tríd an PPN maidir le himircigh a chomhtháthú sa 
phobal, forbairt an chomhfhóraim chomhtháite agus ceannach stoc ilteangach agus seachadadh imeachtaí 
idirchultúrachais tríd an leabharlann go Mosney, Polainnis. agus scoileanna na Rúise agus na brainsí 
leabharlainne. 
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7.17 Dualgas na hEarnála Poiblí 
 

Forchuireann Alt 42 den Acht um Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine & Comhionannas 2014 
oibleagáid reachtúil ar chomhlachtaí poiblí aird a thabhairt ar an ngá atá le: 
 
o Deireadh a chur leis an leithcheal 
o Comhdheiseanna agus cóireáil a chur chun cinn don fhoireann agus do na daoine a sholáthraíonn sé 
seirbhísí dóibh 
o Cearta daonna na foirne agus na n-úsáideoirí seirbhíse a chosaint. 
 
Ceanglaíonn Acht 2014 ar chomhlacht poiblí measúnú a dhéanamh ar shaincheisteanna cearta daonna agus 
comhionannais a bhaineann le feidhmeanna na heagraíochta, aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna trí 
na pleananna agus na beartais atá i bhfeidhm cheana féin nó atá beartaithe a leagan amach agus tuairisciú 
ar fhorbairtí agus éachtaí ina thuarascáil bhliantúil. 
 
Lean an grúpa oibre lena gcuid oibre trí cheardlanna fíorúla i rith na bliana. Reáchtáladh roinnt seisiún oiliúna 
éascaithe le grúpaí sochaí sibhialta, leis an mbainistíocht shinsearach, le baill foirne ó gach rannóg agus AD. 
Reáchtáladh seisiúin tacaíochta chun an dualgas sa Straitéis Tithíochta Míchumais, sa scéim Deontais Pobail 
agus sa Phlean Seirbhíse do Chustaiméirí a chur i bhfeidhm. 
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Éire Aoisbhách 

8.1 Éire Aoisbhách - Seirbhís Comhroinnte Rialtais Áitiúil 
Feidhmíonn Aoisbhá Éireann mar sheirbhís roinnte de chuid an rialtais áitiúil, arna óstáil ag Comhairle Contae 
na Mí. Feidhmíonn an tseirbhís chomhroinnte an Clár náisiúnta a Thacaíonn le Daoine Breacaosta atá 
cleamhnaithe le clár domhanda na hEagraíochta Domhanda Sláinte. Tacaíonn an clár leis an tsochaí chun 
ullmhú don daonra aosaithe agus chun pobail agus seirbhísí a chosaint don todhchaí don daonra atá ag dul 
in aois. 
 
Feidhmíonn an clár náisiúnta trí chreat foireannbhunaithe de 31 Clár áitiúil a Thacaíonn le Daoine Breacaosta. 
Is cláir ilghníomhaireachta iad seo atá á óstáil ag an rialtas áitiúil. 
 
Ba bhliain an-ghnóthach í 2021 don chlár inar tháinig méadú ar líon na foirne agus ar an gclár. 
 
Thuairiscigh cláir áitiúla na haschuir seo a leanas do 2021: 
 
o Tá foirne idir-rannacha bunaithe ag 13 údarás áitiúil 
o Chuir 16 chlár oiliúint scileanna digiteacha ar fáil do dhaoine scothaosta 
o Reáchtáil 19 gclár gníomhaíochtaí idirghlúine i rith na bliana 
o Rinneadh 22 duine fásta insiúlóide in 2021 
o Sheachaid 21 clár tionscnaimh um chosc na coireachta nó sábháilteachta do dhaoine scothaosta in 2021 
o Tá thart ar 52 Baile a Thacaíonn le Daoine Breacaosta (ag céimeanna éagsúla forbartha) agus 225 spás 
páirceála gluaisteán a Thacaíonn le Daoine Breacaosta agus tá spásanna breise beartaithe. 
 
Foilsíonn Aoisbhá Éireann nuachtlitir sheachtainiúil, ina bhfuil faisnéis a bhaineann le daoine scothaosta agus 
le foireann an chláir a Thacaíonn le Daoine Breacaosta. 

 
Foireann agus Struchtúir. 
Tháinig méadú ar struchtúr foirne na seirbhíse comhroinnte le linn 2021 le foireann riaracháin bhreise, ról 
nua Bainisteoir Taighde agus tabhairt isteach an Chláir um Thithe Sláintiúla a Thacaíonn le Daoine Breacaosta. 
 
Chomh maith leis an bhfoireann chroísheirbhíse comhroinnte de sheisear, tá seisear Bainisteoirí Réigiúnacha 
(ar bhonn lánaimseartha anois), Bainisteoir Taighde, beirt Phríomhchomhairleoirí (le haghaidh Tithíocht agus 
Réimse Poiblí & Gnó a Thacaíonn le Daoine Breacaosta) ar an bhfoireann freisin a thacaíonn leis an tseirbhís 
ar ar bhonn conartha, agus 12 bhall foirne fostaithe faoin gClár um Thithe Sláintiúla a Thacaíonn le Daoine 
Breacaosta. 
 
Tacaíonn an tseirbhís chomhroinnte le líonraí náisiúnta lena n-áirítear Líonra Náisiúnta na gComhairlí Daoine 
Scothaosta, Líonra Náisiúnta na mBainisteoirí Clár, Líonra Náisiúnta Chathaoirligh na gComhghuaillíochtaí, 
Líonra Náisiúnta na gComhairleoirí Tithíochta a Thacaíonn le Daoine Breacaosta agus Fóram NGO an AFI. 
 
Tá 31 Bainisteoir Cláir a Thacaíonn le Daoine Breacaosta ar fud na 31 údarás áitiúil, agus 31 Comhairleoir 
Teicniúil um Thithíocht a Thacaíonn le Daoine Breacaosta atá sannta chun tacú le Clár a Thacaíonn le Daoine 
Breacaosta ina gceantair áitiúla. 
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Rannpháirtíocht Idirnáisiúnta 
Chuir Éire Aoisbháúil tús le sraith webinar idirnáisiúnta i mí na Samhna 2021, agus tá ocht seimineár gréasáin 
théamacha beartaithe ar réimsí an chláir WHO. Dhírigh an chéad webinar ar théama na tithíochta, agus ina 
dhiaidh sin bhí seimineár gréasáin i mí na Nollag ar théama na seirbhísí sláinte agus tacaíochtaí pobail. 
 
Tá sraith Halla an Bhaile fhíorúil á reáchtáil ag Éire a Thacaíonn le Daoine Breacaosta chomh maith leis an 
Ionad um Aosú agus Sláinte Inchinne i gCeanada, a nascann baill Chomhairle na nDaoine Scothaosta lena 
gcomhghleacaithe i gCeanada. 
 
Mar bhall cleamhnaithe de Líonra Domhanda na hEagraíochta Domhanda Sláinte do Chathracha agus Pobail 
a Thacaíonn le Daoine Breacaosta, leanann Éire Aoisbhách ag obair le grúpaí idirnáisiúnta chun eolas a roinnt 
agus foghlaim ó dhea-chleachtas. Rinne Éire a Thacaíonn le Daoine Breacaosta cur i láthair ag comhdháil na 
Cónaidhme Idirnáisiúnta um Aosú i gCeanada i mí Dheireadh Fómhair 2021, ghlac sí páirt in imeacht SHAFE 
de chuid an AE sa Danmhairg i mí Mheán Fómhair, agus chuaigh i dteagmháil le comhpháirtithe idirnáisiúnta 
eile lena n-áirítear Sharjah, an tSile agus Sultanate na Brúiné. 

 
Beartas 
Rinneadh aighneachtaí beartais éagsúla i rith na bliana lena n-áirítear chuig Coimisiún na bPinsean, Páipéar 
Uaine an AE ar Aosú, Peace Plus, An Garda Síochána, COMREG maidir le rialáil poist, Plean Gníomhaíochta 
Idirnáisiúnta Mhaidrid ar Aosú tríd an Roinn Sláinte, Connecting Ireland. , agus maidir le E- scútair agus 
pleanáil fórsa saothair cúram baile, agus chomh maith le haighneachtaí ar Thithíocht agus Pleanáil Aoisbhách. 

 
Inbhuanaitheacht 
Mar thoradh ar chomhpháirtíocht leis na hOifigí Réigiúnacha um Ghníomhú ar son na hAeráide [CAROs] 
cuireadh ceardlanna um ghníomhaíocht aeráide ar fáil do dhaoine scothaosta i rith na bliana. Ghlac 86 duine 
scothaosta san iomlán páirt san oiliúint seo. Tá obair leantach beartaithe do 2022. 

 

Oifig Taighde. 
Earcaíodh Bainisteoir Taighde in 2021 faoi shocrú comhpháirtíochta straitéiseach idir Ollscoil Mhá Nuad agus 
Aoisbhá Éireann. Tá nasc ag an mBainisteoir Taighde le roinnt ollscoileanna agus dhírigh sé go háirithe ar 
ghníomhú ar son na haeráide agus ar dhaoine scothaosta i rith na bliana le ceardlann a reáchtáladh idir 
foireann clár aoischairdiúil agus lucht acadúil. Tá anailís ar chaiteachas caipitil agus reatha sa rialtas áitiúil á 
úsáid chun ullmhú le haghaidh aosaithe daonra. 
 
Tá Aoisbhá Éireann ag comhoibriú ar thaighde chun scrúdú a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag 
coinníollacha tithíochta daoine scothaosta ar a sláinte, ag díriú ar dhobharcheantar Chomhairle Contae Átha 
Cliath Theas atá nasctha leis an gClár Cúraim Comhtháite in Ospidéal Ollscoile Thamhlachta. 

 
Tithe Sláintiúla Aoisbhácha 
Seoladh Céim 1 den Chlár um Thithe Sláintiúla a Thacaíonn le Daoine Breacaosta i mí Iúil 2021. Is seirbhís 
comhordaithe tacaíochta é seo atá maoinithe ag Sláintecare a bhfuil sé mar aidhm aige cabhrú le daoine 
scothaosta fanacht ina gcónaí sa bhaile níos faide agus aistriú roimh am go cúram cónaithe a sheachaint. Tá 
naonúr comhordaitheoirí áitiúla i bhfeidhm sna húdaráis áitiúla aíochta seo a leanas: Contae Chorcaí, Cathair 
Bhaile Átha Cliath, Fine Gall, Gaillimh, Luimneach, Longfort, Baile Átha Cliath Theas, Tiobraid Árann, an Iarmhí. 
 
Déanann comhordaitheoirí measúnú ar na timpeallachtaí baile atá ailínithe le ceithre phríomhréimse 
tacaíochta: tithíocht, tacaíochtaí pobail, riachtanais sláinte agus tacaíochtaí digiteacha. Tá Céim 1 den chlár á 
measúnú ag Ollscoil Mhá Nuad. Féachann an taighde le tuiscint a fháil ar bhuntáiste an chláir maidir le 
cáilíocht na beatha agus an cumas chun bainistíocht a dhéanamh sa bhaile. 
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8.2 Sraith Acmhainní Tithíochta a Thacaíonn le Daoine Breacaosta 
I mí na Bealtaine 2021, sheol Éire Aoisbhách sraith acmhainní tithíochta, ailínithe le gníomhartha faoin ráiteas 
beartais um Roghanna Tithíochta dár nDaonra Aosaithe. Ina measc seo bhí: 

 
o o Treoirlínte d'Ionaid Chúram Príomhúil a Thacaíonn le 

Daoine Breacaosta 
o o Prionsabail Aoisbhácha don Údarás Pleanála 
o o Treoir Réamhphleanála a Thacaíonn le Daoine 

Breacaosta do Chúram Cónaitheach Fadtéarmach 
o o Seicliosta Rátála Tithe atá Aoisbhách 
o o Treoir um Suíocháin a Thacaíonn le Daoine Breacaosta 
o o Teimpléad Dearaidh Páirceála Gluaisteán Aoisbhá 
o o Taighde ar Eispéiris Daoine Scothaosta agus Tuairimí 

maidir le Ceartú a Dhéanamh 
o o Deich nGnáth Dearaidh Uilíoch le cur san áireamh i 

dTeach a Thacaíonn le Daoine Breacaosta agus 
Inoiriúnaithe Saoil (bróisiúr, nuashonrú ar fhoilseachán 
níos luaithe de chuid Chomhairle Contae Fhine Gall) 

 
Seoladh suíomh Gréasáin nua, www.agefriendlyhomes.ie freisin i gcomhpháirtíocht leis an nGníomhaireacht 
Tithíochta, an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Pleanála agus an Roinn Sláinte. 
 
Cheap an tseirbhís chomhroinnte freisin teimpléad beartais um cheartas a scaipeadh a scaipeadh ar údaráis áitiúla. 

 
 

8.3 Gnó a Thacaíonn le Daoine Breacaosta 
Tá an Clár Aitheantais Gnó a Thacaíonn le Daoine Breacaosta ar cheann de na príomhréimsí oibre don 
tseirbhís chomhroinnte. Tá an clár seo dírithe ar bhreisoiliúint a chur ar an bpobal gnó chun a gcuid seirbhíse 
a chinntiú don daonra atá ag dul in aois. Spreagtar gnólachtaí dul i gcomhairle lena gcustaiméirí níos sine agus 
gealltanas a thabhairt d’athruithe a dhéanamh sa ghnó lena chinntiú go bhfuil sé Aoisbhách. I mí an 
Mheithimh 2021, thug Aoisbhá Éireann aitheantas do ghnólachtaí ceannródaíocha ar fud na tíre, ag bronnadh 
Cairteacha Aoisbhá ar Bhanc na hÉireann, Vodafone, Dalata Hotels, Specsavers, FBD Insurance, Cara 
Pharmacy, Kilkenny Design, agus Comhar Creidmheasa Member First. Tugann Chambers Ireland tacaíocht 
freisin don Chlár Gnó a Thacaíonn le Daoine Breacaosta. Tá Curaidh a Thacaíonn le Daoine Breacaosta ceaptha 
ag na grúpaí gnó mór le rá seo ina gcuid brainsí, tá oiliúint curtha i gcrích acu agus tá stádas Gnó a Thacaíonn 
le Daoine Breacaosta bainte amach acu. Chomh maith leis an obair náisiúnta seo, chuaigh Cláir a Thacaíonn 
le Daoine Breacaosta i ndeich réimse i dteagmháil leis an bpobal gnó áitiúil chun oiliúint agus tacaíochtaí a 
sholáthar, ag nascadh leis an gCumann Tráchtála agus leis na hOifigí Fiontair Áitiúla. 

 

Seoladh Náisiúnta Tionscnaimh Gnó a Thacaíonn le Daoine Breacaosta leis an Aire Damien English i mí an 
Mheithimh 2021 
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8.4 Tithíocht Aoisbhách agus Clár Oiliúna don Réimse Poiblí 2021 
Soláthraíonn Aoisbhá Éireann modúl oiliúna creidiúnaithe ar a dtugtar ‘Tithíocht agus an Réimse Poiblí’. Tá 
sé mar aidhm ag an gcúrsa seo eolas agus scileanna riachtanacha a thabhairt do rannpháirtithe chun 
aoischairdiúil a dtimpeallachta a uasmhéadú, agus chun pleanáil éifeachtach a chinntiú do dhaoine 
scothaosta. Cuirtear oiliúint ar fáil d’údaráis áitiúla gach dhá bhliain, agus le déanaí do pháirtithe leasmhara 
eile lena n-áirítear soláthraithe tithíochta deonacha agus comhlachtaí san earnáil phríobháideach. Cuireadh 
oiliúint ar fáil do 17 n-údarás áitiúil in 2021. Tá an oiliúint creidiúnaithe ag Innealtóirí Éireann agus Institiúid 
Ríoga Ailtirí na hÉireann mar mhodúl um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach [CPD]. Tá an oiliúint seo le feiceáil 
mar chuspóir sa bheartas Tithíochta do Chách le déanaí agus tacaíonn sé le húdaráis áitiúla machnamh a 
dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil siad ag ullmhú tithíochta don daonra atá ag dul in aois i bPleananna 
Gníomhaíochta um Sheachadadh Tithíochta áitiúla. 

 

8.5 Leabharlanna Aoisbhácha 
Cuireann an tseirbhís chomhroinnte oiliúint ar fáil freisin do líonra na leabharlann poiblí chun cabhrú leo 
forbairt mar dhaoine a thacaíonn le daoine scothaosta. Déanann leabharlanna rannpháirteacha próiseas 
ceithre chéim chun aitheantas a Thacaíonn le Daoine Breacaosta a bhaint amach. In 2021 thacaigh Éire 
Aoisbhách leis na 48 Leabharlann a Thacaíonn le Daoine Breacaosta a bhí ann cheana féin, ag tairiscint oiliúint 
athnuachana agus ag spreagadh rannpháirtíocht le daoine scothaosta nuair a d’athosclaíodh na leabharlanna 
don phobal. Chomh maith leis sin, leathnaigh Éire Aoisbhách an clár le rolladh amach céim 2 chun cabhrú le 
níos mó leabharlanna an dámhachtain náisiúnta aitheantais a bhaint amach as a bheith ina Leabharlann a 
Thacaíonn le Daoine Breacaosta. 
 
Seachadadh naoi seisiún oiliúna in 2021, agus ghlac 108 Leabharlann páirt in oiliúint ar fud na hÉireann (bhí 
91 acu nua sa chlár agus fuair 17 aitheantas a Thacaíonn le Daoine Breacaosta roimhe seo). D'fhreastail 149 
ball foirne leabharlainne ó 29 Údarás Áitiúil. 
 
Tá na leabharlanna seo tiomanta do thionscnaimh iontacha a Thacaíonn le Daoine Breacaosta a chur i 
bhfeidhm ar nós an tábla draíochta, páirceáil a Thacaíonn le Daoine Breacaosta, suíocháin agus limistéir 
ainmnithe do dhaoine scothaosta ina leabharlanna agus go leor gníomhaíochtaí eile. 

 

8.6 Sláinte agus Folláine 
D’oibrigh an tseirbhís chomhroinnte Aoisbhá i gcomhpháirtíocht le foireann Sláinte agus Folláine 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i rith na bliana chun taighde a dhéanamh ar thionscnaimh sláinte agus 
folláine do dhaoine scothaosta a seachadadh le linn na paindéime. Tá an fhaisnéis seo tiomsaithe anois ar 
stór inchuardaithe ar líne ar www.agefriendlyireland.ie. 

 

8.7 Comhpháirtíochtaí 
Oibríonn Aoisbhá Éireann go dlúth le comhpháirtithe ar nós Feachtas Néaltrú FSS: Tuiscint le Chéile, 
Safeguarding Ireland, an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre agus gníomhaireachtaí stáit iolracha. 
Reáchtáladh imeacht líonraithe le grúpaí NGO i mí Dheireadh Fómhair, ag cruthú naisc idir Cláir áitiúla a 
Thacaíonn le Daoine Breacaosta agus eagraíochtaí neamhrialtasacha náisiúnta a oibríonn san earnáil 
aosaithe. 
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Seirbhísí Leabharlainne 

9.1 Buaicphointí Chlár na Leabharlainne 2021 
Chomh maith leis na croí-iasachtaí, tagartha, TF, staidéir, staidéir áitiúla, agus foireann leabharlainne 
seirbhíse scoileanna a sheachadadh ar fud an líonra brainse freisin. 

 
o Maoiniú faighte ó scéim Deontais Chaipitil DRCD chun feithicil Ríomhsheachadta a cheannach. 
o Fuair agus bhunaigh sé áis stórála nua do sheirbhís leabharlann an chontae i gCeanannas. 
o Cuireadh dearadh Leabharlann agus Ionad Cultúir nua Bhaile Átha Troim chun cinn 
o Cuireadh dearadh Leabharlann agus Áis Phobail Bhaile an Bhiataigh chun cinn. 
o Cuireadh dearadh fhoirgneamh nua Chartlann an Chontae chun cinn. 
o Maoiniú faighte ó HEAnet chun Eduroam a rolladh amach i ngach leabharlann brainse. Is seirbhís 

chónasctha í seo a ligeann do mhic léinn agus do thaighdeoirí nascadh, trí sheirbhís Wi-Fi an 
bhrainse, le líonra a n-institiúidí baile. 

o Maoiniú faighte faoi Mhaoiniú na gCuntas Díomhaoin 2021 le haghaidh Pod Céadfach ag 
leabharlann Dhún Seachlainn, tionscnamh ‘Bréagán, Teicneolaíocht agus Oiliúint’ agus tionscnamh 
scoileanna DEIS a chur i bhfeidhm. 

o Ceapadh an chéad Chartlannaí Contae lánaimseartha a dhaingniú. 
o Maoiniú faighte ón gComhairle Oidhreachta, tríd an Oifigeach Oidhreachta chun cartlannaí a fhostú 

chun obair a dhéanamh ar chartlanna a bhaineann le hOidhreacht Thionsclaíoch Chontae na Mí. 
o Maoiniú faighte chun tionscnaimh faoi stiúir na leabharlainne a sheachadadh faoin gclár 

Comhtháthaithe Náisiúnta. Fuarthas maoiniú le tacaíocht ón Roinn Pobail. 
o Fuarthas maoiniú ón gclár náisiúnta Éire Shláintiúil chun trealamh a chur ar fáil do chruinnithe 

pobail lasmuigh i leabharlann Chill Dhéagláin. 
o Bunaíodh láithreacht láidir bríomhar do leabharlann Bhaile Átha Troim ag an áitreabh sealadach 

nua i Sráid an Mhuilinn. 
o Roghnaithe ag GBRÁ chun páirt a ghlacadh i gclár píolótach nua ‘Smaointeoireacht i nDearadh 

Leabharlanna Poiblí’ 
o Is í an Mhí an contae píolótach do chlár píolótach Facebook LGMA ar Litearthacht Dhigiteach 

d’Fhoireann na Leabharlainne. Seachadadh an chéad tráinse d’oiliúint foirne in 2021, agus tá sé de 
chúram ar fhoireann na Mí anois modúil oiliúna a cheapadh a bheadh oiriúnach lena seachadadh 
don fhoireann ar fud na tíre. 

o Seachadadh plean bliantúil 2021 d’Éire Cruthaitheach i gcomhpháirtíocht le geallsealbhóirí 
náisiúnta, áitiúla agus pobail. 

o Leanadh ar aghaidh leis an gclár an Scríbhneoir Cónaithe faoi stiúir na leabharlainne ar éirigh thar 
barr leis le cónaitheacht Fiona Sherlock, le tacaíocht ó Éire Chruthaitheach. 

o Ceapadh agus seachadadh Cruinniú na nÓg ar an Satharn 12 Meitheamh i gcomhpháirtíocht le 
páirtithe leasmhara náisiúnta, áitiúla agus pobail. Seachadadh an clár go hiomlán ar líne trí chainéal 
tiomnaithe YouTube Cruinniú na nÓg na Mí i gcomhpháirtíocht leis an oifig ealaíon. Seachadadh an 
clár trí mheascán d’imeachtaí beo agus réamhthaifeadta. D’éirigh go hiontach leis an gclár le 1,238 
radharc san iomlán laistigh den chéad 28 lá agus le ham faire de 49.3 uair an chloig. 

o Deich mBliana na gCéad Bliain – d’fhoilsigh Eamon Duggan: Counsel to the Revolution’ chun 
comóradh céad bliain ar shíniú an Chonartha. 

o Foilsíodh ‘Curraghtown: July 2022’ chun ár dtuiscint ar imeachtaí le linn an Chogaidh Chathartha sa 
Mhí a chur chun cinn. 

o Bainistiú a dhéanamh ar sheachadadh an chláir bhliantúil ‘Deich mBliana na gCéad Bliain’ tríd an 
bhfoireann cultúir níos leithne. 

o Daingnithe trí dheontas cartlann ‘The Meath Chronicle’. 
o Foilsithe ‘Úrscéalta Ranga: Treoir do Mhúinteoirí Bunscoile’ 
o Foilsithe ‘The Life and Legacy of Eoghan O’ Growney’ le Tracey Ní Mhaonaigh 
o Bronnadh Gradam Chambers Ireland ar Chomhairle Contae na Mí don ‘Seirbhís Leabharlainne is 

Fearr’ don tionscnamh ‘Glúine le haghaidh Iasachta’ arna mhaoiniú ag Facebook . 
o Seachadadh raon imeachtaí ar líne faoin tionscnamh Éire Shláintiúil @ do Leabharlann agus 

thacaigh sé le cláreagrú an Chomhordaitheora Éire Shláintiúil nuacheaptha. 
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o Tacaíodh le seachadadh chlár Colmcille 1500 trí Phacáiste Oideachais Cholmcille a tháirgeadh, agus 
seachadadh tionscadal nuálach Béaloidis Scoil Dhigiteach Cholmcille thar 5 bhunscoil. Seachadadh 
an tionscadal seo i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Dhún na nGall, Comhairle Contae 
Shligigh, agus an Nerve Centre i nDoire. 

o Seachadadh an ‘Féile Leabhar Leanaí’ bliantúil i mí Dheireadh Fómhair go hiomlán ar líne don dara 
bliain as a chéile. Cláraíodh raon fairsing de léamha údair beo agus réamhthaifeadta a chuir ar 
chumas na mílte leanbh rochtain a fháil ar imeachtaí leabharlainne ar líne trína scoileanna áitiúla. 

o Ghlac 1,700 leanbh páirt i nDúshlán Léitheoireachta bliantúil an tSamhraidh in ainneoin na srianta a 
chuir cosc ar imeachtaí nó ar ghníomhaíochtaí laistigh. 

o Bronnadh an Dámhachtain um Cheart chun Léamh a fháil ón GBRÁ. 
o Seachadadh tionscnamh ‘Mála Leabhar na Leabharlainne Beag’ do rannpháirtithe san earnáil 

Luathchúraim agus Oideachas Leanaí (COLO). 
o Seachadadh cláir áitiúla don fheachtas Ireland Reads. 
o Seachadadh cláir ar líne le haghaidh ‘Seachtain na hEolaíochta’. 
o Seachadadh raon ábhar ar líne don Oíche Chultúir agus thacaigh sé leis an Oifig Ealaíon le 

seachadadh an chláir Poetry Town i nDún Seachlainn. 
o Maoiniú faighte ó scéim deontais Gníomhaíochta Pobail Facebook chun imeachtaí STEAM a 

sholáthar do dhaoine fásta agus do theaghlaigh. 
 

9.2 Covid-19 – Freagra 
 

o Cuireadh tairiscint ar líne, ríomhleabhair, ríomhirisí agus acmhainní ríomhfhoghlama chun cinn. 
o Athfhorbairt ar shuíomh Gréasáin Leabharlann Chontae na Mí www.meathlibraries.ie 
o Cruthaíodh sruth leanúnach d’ábhar nua ar líne trí léamha údair, ceardlanna foirne agus amanna 

scéalaíochta etc. 
o Leanadh leis an gclárú ar líne – Cruinniú na nÓg, Réaltaí an tSamhraidh, Féile Leabhar na bPáistí 
o Scéim ‘Glúine le haghaidh Iasachta’ do mhic léinn dara leibhéal. Tá beagnach 1,000 ríomhaire glúine 

ar iasacht go dtí seo agus tá líon na scoileanna agus grúpaí pobail ag glacadh leis an-ard. Rinne gach 
scoil atá páirteach sa scéim a n-iasachtaí do 2021 a athnuachan. 

o Bunaíodh scéim iasachtaí Uirlisí Ceoil ar fud an líonra brainse i gcomhpháirtíocht le Music Generation. 
Tá an banc uirlisí bunaithe i leabharlann Chill Dhéagláin agus comhlánaítear é le raon leathan ábhar 
AV agus leabhair a ceannaíodh le déanaí. 

 

Ceoltóirí óga ag baint triail as na huirlisí i leabharlann Chill Dhéagláin agus Music 
Generation agus Leabharlann Chontae na Mí ag seoladh banc nua 
iasachtaithe uirlisí. 
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o Cuireadh ‘Táblaí Draíochta’ ar fáil ag tithe altranais poiblí na hUaimhe agus Bhaile Átha Troim. 
Cuireann an trealamh digiteach seo ar chumas teaghlaigh agus baill foirne idirghníomhú le hothair a 
bhfuil néaltrú orthu. 

o Tugadh tacaíocht don Chúlchríoch chun sraith léachtaí ar théama na gcéadta bliain a sheachadadh 
ar líne. Seachadadh an fhéile go hiomlán ar líne i mí Eanáir 2021. 

o Ceapadh agus seachadadh an ‘Tionscadal Portráidí Fíorúil’ – ‘Léitheoir Mór na hAoise Móire’ chun 
tacú le daoine scothaosta a bhí ag cocúnáil. 

o Seachadadh an feachtas áitiúil ‘Grow it Forward’. Ba í seo an chéad bhliain den fheachtas náisiúnta 
agus rinne leabharlanna teagmháil le go leor pátrúin nua le linn an tionscadail. 

 

 

Ghlac Michael Gormley, Baile Átha Troim páirt i 
dtionscadal freagartha covid-19 arna mhaoiniú ag 
‘Keep Well’ ‘Léitheoir Mór na hAoise ‘Conversations 
in Portrait’. 

An tAthair Eoghan O’Growney, Áth Buí i 
seilbh an chéad chóip de ‘The Life and Legacy 
of Eoghan O’ Growney’ le Tracey Ní 
Mhaonaigh’ tar éis an seolta i leabharlann 
Bhaile Átha Buí. 
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Oifig Ealaíne 

10.1 Forbhreathnú 
 

Is é ráiteas misin Chomhairle Contae na Mí de réir an Phlean Forbartha Ealaíon Contae 2019 – 2024 ná: 
 
Oibriú go dlúth le healaíontóirí, le daoine aonair agus le pobail chun rochtain, feasacht agus rannpháirtíocht 
sna healaíona a mhéadú thar gach disciplín agus earnálacha den tsochaí. Feidhmiú mar éascaitheoir 
d’eagraíochtaí ealaíon agus ról mór a imirt i bhforbairt dea-chleachtais don chontae. Deiseanna a chur ar fáil 
trasna disciplíní a bhfuil sé mar aidhm leo tacú le polasaí an Údaráis Áitiúil tacú le hiarracht ealaíonta ar 
ardchaighdeán, deiseanna fostaíochta a sholáthar d’ealaíontóirí agus inbhuanaitheacht agus marthanacht 
fhadtéarmach do na healaíona sa chontae. 
 
Agus príomhaidhmeanna agus cuspóirí á gcur i bhfeidhm de réir Phlean Forbartha Ealaíon an Chontae, 
leanann an Oifig Ealaíon ag oiriúnú agus ag freagairt do na cúinsí a chuireann Covid 19 i láthair. grúpaí, 
eagraíochtaí agus an pobal cruthaitheach níos mó. Chuaigh sé i dteagmháil freisin leis an Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta, leis an gComhairle Ealaíon agus le hÉire Cruthaitheach i bhforbairt Covid 
Response. 

 

10.2 Buaicphointí an Chláir Ealaíon 2021 
 

Leanadh ar aghaidh leis na dúshláin a chuir covid i láthair in 2021 agus ar bhealaí áirithe bhí siad níos mó le 
dóchas tosaigh i leith filleadh ar an obair ag daoine cruthaitheacha ag laghdú de réir mar a bhí srianta á gcur 
ar aghaidh. Bhí Líonra Meet Up d’Ealaíontóirí na Mí (MAMU), a bhfuil 100+ ealaíontóir gairmiúil ina 
bhallraíocht anois, ina bhealach fíor-luachmhar dúinn chun teagmháil a dhéanamh le healaíontóirí agus 
teagmháil a dhéanamh leo agus eolas a fháil uathu maidir lena gcuid ceisteanna agus riachtanais. Ar an eolas 
faoi seo táimid: 
 
o Leanadh le meantóireacht 1-1 agus malartuithe CPD a sholáthar ar an bhfón nó ar Zoom 
o Eisíodh Nuachtlitir ráithiúil MAMU le nuashonruithe míosúla ar dheiseanna. 
o Leathnaíodh an tEalaíontóir Comhlach agus coimisiúin bheaga/i gclár forbartha 
o Leasú ar chritéir na nDeontas Ealaíon agus ar an bpróiseas iarratais ag bogadh iarratais ar líne. 
o Tugadh isteach roinnt tionscnamh maoinithe nua lena n-áirítear RE: Form - tionscnamh a bhfuil sé mar 
aidhm aige freagairt go díreach do na dúshláin reatha atá roimh earnáil na n-ealaíon áitiúil trí thiontú 
digiteach. 
o Tugadh isteach an Scéim um Cheannach Trealamh Digiteach. 
o Leathnaíodh Ciste Forbartha na nEalaíontóirí Gairmiúla go dhá uair sa bhliain. 
o Tugadh isteach an Dámhachtain Sparánachta nua ‘Sing Ireland’. 
o Leathnaíodh Gradam Meantóireachta Words Ireland chuig 2 fhaighteoir in 2021. 
o Seachadadh Dámhachtain Cónaitheachta Chomhpháirtíocht Chultúrtha Irlandais 
o Glacadh páirt in Platform 31, tionscnamh comhoibríoch náisiúnta idir an Chomhairle Ealaíon agus Cumann 
Oifigeach Ealaíon na nÚdarás Áitiúil atá beartaithe le tacú le healaíontóir amháin ó gach údarás áitiúil i 
bhforbairt a gcleachtas ealaíne trí mhaoiniú agus líonra gairmiúil a sholáthar. 
 
Tacaíodh le breis agus 100 grúpa ealaíon, eagraíocht phobail, scoil agus ealaíontóir faoi Scéimeanna 
Dámhachtainí & Sparánachtaí Ealaíon 2021. 
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Tugadh isteach sraith eile tacaíochtaí coimisiúnaithe agus léirithe ealaíontóirí (beo & taifeadta) freisin leis an 
gcuspóir tacú le healaíontóirí i gcruthú agus i gcur i láthair saothair agus leanúint ar aghaidh ag dul i dteagmháil 
lenár bpobail chruthaitheacha agus lenár lucht féachana. Ina measc bhí: 

 
o Clár taispeántais ar líne Gailearaí Thoradh, Cill Dhéagláin & Thoradh2 Cheanannais, lena n-áirítear an 

clár Ealaíne agus Aireachais bunaithe ar Bhailiúchán Ealaíne na Comhairle. 
o Ceol Comfort – sraith ceoil 
o Coimisiúin ghearrscannáin Colmcille 1500 Co Club 2 mar fhreagra comhaimseartha ar shaol agus ar 

Oidhreacht Cholmcille le breis agus 10k radharc go dtí seo. 
o Baile Filíochta – mar chuid de thionscnamh náisiúnta i gcomhar le hÉigse Éireann agus Seirbhísí 

Leabharlainne Co, Dún Seachlainn ar an gcéad Bhaile Filíochta don Mhí. Sraith de dhá cheann déag 
d’fhíseáin labhartha, rince agus ceoil a scannánaíodh agus a eisíodh mar chuid de cheiliúradh na 
hOíche Chultúir. 

 
 

 Cur i bhfeidhm Scéim Feidhmíochta Beo Áitiúil DTCAGSM sa 
Mhí 

 
Is ionann é agus infheistíocht shuntasach san earnáil léirithe 
agus léirithe gairmiúla ealaíon sa Mhí agus tacaíocht a thabhairt 
di, faoin scéim seo seachadadh na nithe seo a leanas: 
 
I gcomhpháirtíocht le Sofft Productions, beidh imeacht Equinox 
Live ‘Until The Harvest Comes’ i bPáirc Dhún Doire ina mbeidh 
meascán eicléictiúil de léirithe ó cheoltóirí agus filí. 
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I gcomhpháirtíocht le Sofft Productions – scannán ‘Until the Dew Falls’ le tacaíocht ón OPW ag Loughcrew 
Cairns agus ag Loughcrew Gardens, le léirithe ag roinnt de na ceoltóirí, scríbhneoirí, filí agus oirfidigh is fearr 
sa Mhí. Go dtí gur taispeánadh an Dew Falls den chéad uair le léiriú ag imeacht beo Pháirc Dhún Doire agus 
é curtha ar líne den chéad uair ag HotPress Magazine thar a gcuid ardán go léir. 
 
All Rise – Seisiúin Theach Cúirte Cheanannais – sraith léirithe scannánaithe ag ceoltóirí, scríbhneoirí & 
aisteoirí na Mí. Comhchoimeádaithe agus léirithe ag Soft Productions agus sruthaithe ar fud ardáin meán 
sóisialta HotPress. 

 
Circus Gerbola - tacaíocht don mhórshiúl Sorcas Circus 
Gerbola/Duffys/Fossetts ag Caisleán Bhaile Shláine. 
 
OutWall le Selina Daniels – imeacht rince pearsanta beo 
comhaimseartha ag Grianstad 
 
Lá Amharclannaíochta ag Féile na Cúlchríche 
 
Ócáid cheoil thraidisiúnta na Mí Beo i gCaisleán Bhaile Shláine Nollaig 
2021, ina mbeidh cuid de na ceoltóirí is fearr sa chontae. 
 
HARK Ceiliúradh ar Meath Arts, arna chomhchoimeád agus arna léiriú 
ag Soft Productions. Ceol, amharclannaíocht, focal labhartha, greann, 
sorcas in Amharclann Cheanannais Nollaig 2021. 

 
 

Bhí sé mar aidhm ag na tionscnaimh thuas go léir modhanna malartacha a sholáthar chun tacú leis na 
healaíontóirí agus na daoine cruthaitheacha sin a chonaic a gcuid oibre, léirithe agus rannpháirtíochta curtha 
ar ceal nó curtha siar go ceann i bhfad, agus rochtain níos fearr a sholáthar don phobal níos leithne ar eispéiris 
chruthaitheacha agus chultúrtha ar ardchaighdeán. 

 
Tae agus Comhráite agus Foinn 

 
Cónaitheoirí Tithe Altranais i gContae na Mí agus a dTeaghlaigh sa Bhaile nó thar lear a Nascadh. Is 
comhpháirtíocht tionscadail é Tea, Chats and Tunes idir Oifig Ealaíon Chomhairle Contae na Mí & Kids’s 
Classics, arna thacú ag maoiniú ó Chomhairle Contae na Mí, Éire Chruthaitheach, an Chomhairle Ealaíon agus 
Ciste Coinnigh Folláin na Mí a Thacaíonn le Daoine Breacaosta agus seachadtar é trí chomhpháirtithe Cúram 
Sláinte sa Chontae. na Mí. 

 

Forbraíodh Tae, Comhrá agus Foinn mar 
fhreagra ar an ngá atá le bealaí nua a aimsiú 
chun roinnt de na baill is leochailí inár bpobail 
atá aonrú i dTithe Altranais a nascadh lena 
dteaghlaigh sa bhaile nó thar lear trí dheis a 
bheith acu gabháil le heispéireas beo 
cultúrtha i bealach sábháilte. 

 

Trí thacaíocht na teicneolaíochta, tacaíonn seomra súmáil fíorúil le teaghlaigh chun ceangal a dhéanamh lena 
ngaolta ar bhealach brí, beag beann ar an áit a bhfuil siad suite. Roinntear ceol, comhrá agus cuimhní agus ag an 
am céanna tugtar deis do chinn nua a dhéanamh trí chreat saindeartha a thacaíonn le rannpháirtíocht ceoil atá 
dírithe ar an duine. 
Ba iad Kids's Classics a chuir an tionscadal seo ar fáil i ngach teach altranais ar fud an chontae. 
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Ceanannas Cruthaitheacht Áite 
 

D'éirigh le Féile na Cúlchríche a reáchtáil i mí Mheán Fómhair le 34 imeacht thar 3 ionad. Bhí Féile Type Trail 
ar siúl Lúnasa – Deireadh Fómhair ag taispeáint saothar 30 ealaíontóir thar 21 suíomh inmheánach agus 
seachtrach. 

 

Cineál Trail 2021 
 

Athbhreithniú Straitéiseach ar Fhéile na Cúlchríche déanta le tacaíocht mhaoinithe ón gComhairle Ealaíon 
agus bunaíodh Cuibhreannas Fhéile nua - Cúlchríoch, Type Trail agus Guth Gafa le tacaíocht ó Scéim 
Tacaíochta um Fhorbairt Acmhainne na Comhairle Ealaíon. 

 

Marion Keyes agus Ann Ingle i mbun comhrá agus Tom Dunne ag Cúlchríoch 2021 
 

Bhí roinnt cuideachtaí léiriúcháin scannán ar cuairt ina n-óstach ag Teach na Cúirte mar mhoil léiriúcháin ar feadh 
tréimhsí éagsúla. 
 
Nuair a ceadaíodh srianta cuireadh spás cleachtaidh agus ceardlainne ar fáil do roinnt ealaíontóirí. 
 
Oibreacha caipitil mar atá maoinithe faoin gclár RRDF ar siúl. 
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10.3 Cláir leanaí agus daoine óga 
 

Comhpháirtíocht straitéiseach nua le hIonad Ealaíon an Droichid a measann a Dhoiciméad Straitéise le déanaí 
go bhfuil Oirthear na Mí mar chuid dá gceantar. Chuir sé seo ar ár gcumas raon agus raon ár gclár P&Y sa 
réimse sin a leathnú. I measc na dtionscadal bhí tacaíocht d’Fhéile Leanbh, clár Back in The Grove & Féile 
Ealaíon Choláiste na hInse Clós. 
 
Chuir obair le foireann imeachtaí Sheirbhís Leabharlainne an Chontae ar ár gcumas raon leathan tionscadal a 
sheachadadh, go pearsanta agus ar líne do phobail ar fud an chontae. Bhí an tseirbhís Leabharlainne thar a 
bheith luachmhar maidir leis an gclár cumaisc seo a éascú agus a bhainistiú. 
 
Lean Amharclann Óige Act Out ar aghaidh ag bláthú in ainneoin na ndúshlán a chuir Covid i láthair agus faoi 
shainstiúrthóir Anthony Kinahan tá meascán spreagúil de thionscadail ar líne agus go pearsanta curtha ar fáil 
ag iarraidh méadú a dhéanamh ar uimhreacha agus seisiúin cheardlainne fiú. 
 
Bóinn: TionscnamhThe River Goddess ag an amhránaí na Mí Róisín Ní Ghallóglaigh. Ceapadh é ar dtús in 2020 
mar chuid den Tionscadal Songs for Our Children. Baineann Bóinn le hAbhainn na Bóinne agus insíonn sí a 
stair, miotaseolaíocht, tíreolaíocht agus tábhacht timpeallachta. Mar thionlacan leis an amhrán, 
coimisiúnaíodh físeán beoite a chomhcheangail gnéithe amhairc an amhráin le fuaimdhreacha nádúrtha agus 
a aimsíodh fuaimeanna sa dúlra. Rinneadh taifead freisin ar fhíseán ‘déanta’ scoile leis an amhránaí, 
beochantóirí agus taifeadtaí fuaime a raibh an-tóir air. 
 
Cruinniú na nÓg 2021 Arna sheachadadh i gcomhpháirtíocht le Seirbhísí Leabharlainne an Chontae, chuimsigh 
sé clár cumaisc de ghníomhaíochtaí pearsanta agus ar líne le breis agus 40+ imeacht ar siúl do leanaí agus 
daoine óga 2 – 18 mbliana d’aois. Chuimsigh an clár raon leathan gníomhaíochtaí agus disciplíní – Ealaíona, 
Oidhreacht & STEM – agus chuimsigh sé cothromaíocht idir imeachtaí éighníomhacha agus idirghníomhacha. 
Reáchtáladh roinnt imeachtaí ar an lá amháin, agus bhí gné ceardlainne/rannpháirtíochta ag cuid eile a bhí 
ar siúl thar tréimhse sé seachtaine Cruinniú. D’fhreastail 463 ar imeachtaí poiblí agus rinne clár 
rannpháirtíochta na scoile freastal ar 513 rannpháirtí. Fuair cainéal tiomnaithe Cruinniú na nÓg YouTube na 
Mí breis agus 1500 amharc. 
 
Coimisiún MAO/ Kid’s Classics de ‘sing-a-longs’ spraíúil idirghníomhach scannánaithe do pháistí níos óige. 
Áiríodh orthu seo taifeadtaí Gaeilge, ISL agus fotheideal. 
 
Music Generation na Mí Idirchaidreamh leanúnach le Music Generation na Mí maidir le rolladh amach an 
chláir MGM i gcomhthéacs Covid 19. Leanann MGM ag dul ó neart go neart. D'éirigh leis an Oifigeach 
Forbartha Ceoil roinnt clár spreagúil agus nuálaíoch a cheapadh agus a chur i bhfeidhm. 
Éire Cruthaitheach Leanúint ar aghaidh ag cur i bhfeidhm Straitéis Cúig Bliana na Mí Éire Chruthaitheach i 
gcomhar leis an bhFoireann Seirbhísí Cultúir. 
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LEO agus Forbairt Eacnamaíochta 

11.1 Buaicphointí LEO 2021 
 

Tá LEO na Mí sa dara háit sa tír as cruthú post i 2021 
Ag imeacht fíorúil beo ar an 17 Eanáir, d’fhógair an Tánaiste agus an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta 
Leo Varadkar TD, torthaí bliantúla na nOifigí Fiontair Áitiúla (LEO) don bhliain 2021 a léirigh gur chruthaigh 
cuideachtaí a fuair tacaíocht ó OFÁ na Mí 421 post in 2021. . 
 
Ba é 205 líon na bpost glan a chruthaigh cliaint le tacaíocht ó LEO na Mí in 2021, a chuireann san áireamh 
cuideachtaí a chónascadh, a d’éirigh as trádáil agus iad siúd a d’aistrigh ar aghaidh go Fiontraíocht Éireann. 
Léiríonn na figiúirí nua gur thug OFÁ na Mí tacaíocht airgeadais do 277 gnó beag ina bpunann ar fud an 
chontae, agus fostaíonn na cuideachtaí seo 1509 duine ina dhiaidh sin. Toradh iontach a bhí anseo do 
chuideachtaí OFÁ na Mí. 

 

Cúrsaí Oiliúna & Meantóireachta 2021 

o Críochnaíodh 201 cúrsa oiliúna agus d'fhreastail 2388 duine orthu 
o 11 Chúrsa Tosaigh do Ghnó Féin le 162 duine i láthair 
o Sannadh Meantóir Gnó do 155 cliant (idir 3-9 uair an chloig de mheantóireacht) 

 

Maoiniú Deontais 
 

Ainm an Deontais Méid € Uimhir 
Féidearthacht/nuálaíocht 47,075 7 
Deontas Préimh 146,650 7 
Leathnú Gnó 270,500 12 
Glas le haghaidh 
Micrimhilseogra 

11,900 7 

Nuálaíocht lúfar 212,539.00 4 

LEAN le haghaidh 
Micrimhilseogra 

79,050 17 

GradStart 60,000 2 

Trádála 
Dearbháin Ar Líne 

324,316 165 

 
 

Iasachtaí Micrea-Airgeadas Éireann 2021 
 Tagann LEO na Mí sa dara háit sa tír le 53 post cruthaithe, bainteach le próisis 
iarratais ar Iasachtaí Micrea-Airgeadas Éireann arna riar ag OFÁ na Mí in 2021. 

 

. Clárúcháin Fearainn IE 
Tháinig an Mhí sa 3ú háit sa tír le clárúcháin láithreáin ghréasáin nua .ie, fás ollmhór 58.7% i gcomparáid le 
2019 ar chlárúcháin fearainn .ie nua (foinse .IE Domain Profile Report 2021) 

 
Grúpaí Líonrú. 
Leanann OFÁ na Mí i gcomhar le Comhlachas Tráchtála na Mí ag rith 2 líonra gnó laistigh den chontae, ag tacú le 
líonrú piaraí le gnólachtaí de gach méid agus céim fáis. 
 
In 2021 reáchtáladh 14 imeacht Líonraithe (ar fad beagnach) comhdhéanta de 3 imeacht ónár nImeachtaí Mná i 
nGnó agus i dTeicneolaíocht #WIBT ar fhreastail 340 duine orthu. 
 
11 imeacht eile agus d’fhreastail 605 duine ar ár seisiúin Líonra Úinéirí Gnó na Mí #MBON. 
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Acadamh Bia 2021 
D’éirigh le 3 chuideachta LEO na Mí na céimeanna deiridh de Chlár an 
Acadaimh Bhia a bhaint amach agus seoladh iad ar sheilfeanna SuperValu 
Food i samhradh na bliana 2021 le liostaí i Supervalu Stores go réigiúnach, 
áirítear ar na cuideachtaí sin: BruBiotics, JackedUp agus A Bit on the Side 
Jellies. 

 

LEO na Mí Cliaint Aistrithe go Fiontraíocht Éireann. 
3 chliant ó LEO na Mí – tar éis bogadh go FÉ – 1) Bellew Food Company Limited 2) Dara Ó Craiceann Teoranta 
agus 3) HoloToyz Teo. 
 
Is gnólacht nuathionscanta teicneolaíochta réaltachta méadaithe Éireannach é HoloToyz agus le déanaí tá 
comhaontuithe ceadúnaithe faighte aige le Nickelodeon agus Sega chun raon bréagán méadaithe réaltachta / 
réaltachta fíorúla a tháirgeadh. 

 
 

LEO na Mí Scéalta Ratha Cliant 
Cubicle 7, Steach Maoilín, Co. na 
Mí 

 
Tugann ceann de na cuideachtaí rólghlactha is mó ar 
domhan, Cubicle 7 Entertainment, atá lonnaithe i 
Stamullen, creidiúint do thacaíocht ó LEO na Mí ag am 
ríthábhachtach fáis. 
 
Bunaithe in 2018, fostaíonn an chuideachta 15 duine ag 
a gceanncheathrú i gCampas Gnó na Cathrach Thuaidh i 
Steach Maoilín, contae na Mí. 
 
Deir a phríomhfheidhmeannach, Dominic McDowall, gur 
chuir Deontas Prímeála an OFÁ ar a chumas a fhoireann 
a mhéadú chun scileanna bainistíochta agus taithí 
dearadh táirgí a bhfuil géarghá leo a thabhairt isteach. 

 
 
 

Ghlac 14 Scoil sa Mhí páirt sna Dámhachtainí Fiontar Mac 
Léinn agus chuir 1019 mac léinn san iomlán isteach ar an 
gcomórtas 
 
Cluiche Ceannais na Mí ag Dámhachtainí Fiontraíochta Áitiúla 
2021 
Qualitas Electronics, Buaiteoir Réigiúnach Duleek don 
Oirthuaisceart. 

 
Oibríonn an Oifig Fiontair Áitiúil (LEO) na Mí mar ionad céad stad d'fhiontraithe nua, úinéirí micrifhiontar 
reatha agus gnóthais bheaga i gContae na Mí. Is é an OFÁ an doras tosaigh trínar féidir rochtain a fháil ar an 
bhfaisnéis go léir faoi thacaíochtaí Stáit do ghnóthais bheaga agus mhicrighnóthais agus trínar féidir é a 
threorú chuig tacaíochtaí agus gníomhaireachtaí eile. 

 

11.2 Trádáil dearbháin ar líne 
Le linn na paindéime, bhí an LEO báite le hiarratais ar na dearbháin a sholáthair maoiniú suas le 90 faoin 
gcéad den chostas a bhain le suíomh Gréasáin a fhorbairt.. 

 

. 
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11.3 Turasóireacht 
 

Ba bhliain dheacair í 2021 do thionscal na turasóireachta ach ba bhliain nuálaíochta agus deiseanna í freisin. 
D’oibrigh Turasóireacht Ghleann na Bóinne agus Comhairle Contae na Mí le tionscal na turasóireachta chun 
éascú, comhairle agus tacaíocht a thabhairt agus infheistíocht a dhéanamh i bhfeachtas láidir margaíochta 
intíre. 

 
Láithreán Gréasáin Nua 
Seoladh suíomh Gréasáin nua i mí an Mhárta 2021 https://www.discoverboynevalley.ie/ chun cuairt a 
thabhairt ar Ghleann na Bóinne a chur in áirithe níos éasca ná riamh. Tháinig méadú 62% go 415,000 ar 
Pageviews. 
 
Láithreacht méadaithe ar líne in 2021 go breis agus 36,000 leantóir ar na meáin shóisialta agus méadú 177% 
ar an teacht isteach. Gach seachtain eisítear ábhar nua lena n-áirítear blaganna, inspioráid taistil, cúrsaí taistil 
agus ríomhirisí. 

 

Margaíocht agus Cur Chun Cinn 
 

o Áiríodh le Feachtas Am chun Bain taitneamh as an tSamhraidh fógraíocht chlóite agus dhigiteach a 
bhain 1.1mn imprisean amach agus beagnach 9k cliceáil tríd chuig www.discoverboynevalley.ie. 

o Roghnaíodh 15 Ambasadóir Ghleann na Bóinne/gnó turasóireachta áitiúla chun cur le feachtas 
meán sóisialta chun aird a tharraingt ar an gceann scríbe, arna mhaoiniú ag Fáilte Éireann. 

o Dearadh bróisiúr Ghleann na Bóinne, 
a phriontáil agus a dháileadh ag Aerfort Bhaile Átha Cliath, in oifigí turasóireachta agus i ngnóthaí. 

o Reáchtáil Gleann na Bóinne Imeacht Meán Fíorúil i mí an Mhárta sular athosclaíodh an tionscal agus 
bhí 16 iriseoir náisiúnta agus daoine a raibh tionchar acu i láthair. 

o Tugadh cuireadh do níos mó ná 12 iriseoir taistil agus lucht tionchair cuairt a thabhairt ar an Mhí 
agus ar Ghleann na Bóinne le linn 2021. Mar thoradh air seo bhí 13 alt agus 17 

o blaganna meán sóisialta ó phríomhnuachtáin náisiúnta agus ó bhlagadóirí taistil na meán sóisialta. 
o Tugadh cuireadh do Henry McKean, Newstalk cuairt a thabhairt i mí Iúil. Rinne Henry agallamh ar 

an Pat Kenny Show le taifeadadh ó Bhaile Shláine. Táirgeadh a phíosa dar teideal ‘There are so 
many hidden gems in the Boyne Valley’ mar fhíseán agus alt agus foilsíodh é ar shuíomh Gréasáin 
Newstalk. 

o Tugadh cuireadh do láithreoir raidió U105 Denise Watson cuairt a thabhairt ar Ghleann na Bóinne 
agus rinne sé 6 beo 

o fógraí gutháin agus alt ar líne arna fhorlíonadh le 2 mhí d’fhógraí raidió. 
o Seoladh Glasbhealach na Canálach Ríoga i mí an Mhárta 2021 agus tugadh faoi ghníomhaíocht 

mhargaíochta chomhoibríoch i rith na bliana. 
o Chuir Comhairle Contae na Mí agus Coiste Stiúrtha Blueway na Bóinne iarratas isteach ar 

Chreidiúnú Chéim 2 don Blueway ar éirigh leis agus atá le seoladh in Aibreán 2022. 
o Comhoibríodh le Fáilte Éireann ar Thionscadal Athshamhlaithe Chéide Ghleann na Bóinne agus 

críochnaíodh Plean Forbartha Eispéireas an tSean Cheann Scríbe. 
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Tionscadal na mBailte Ceann Scríbe. 
Tá spás léirithe agus cosáin siúil feabhsaithe á bhforbairt ag Comhairle Contae na Mí sa Porchfield i mBaile 
Átha Troim le maoiniú ó Fáilte Éireann agus Comhairle Contae na Mí. Áirítear leis an tionscadal limistéar 
léirithe le cumhacht ar fáil le haghaidh imeachtaí beaga, cláir scéil léirmhínithe agus rian scéal digiteach, 
móinéar bláthanna fiáine, limistéar caitheamh aimsire, cosáin roisín agus suíocháin ar fud. 

 

 
Oifigí Turasóireachta 
Leanann Comhairle Contae na Mí ag tacú le feidhmiú dhá oifig turasóireachta ag Ionad Cuairteoirí Bhaile Átha 
Troim agus Mol Cultúir agus Turasóireachta Theach Cúirte Cheanannais. D’oscail na hoifigí turasóireachta i 
mí na Bealtaine agus mí an Mheithimh 2021 faoi seach agus tá siad ar oscailt ó shin, ag feidhmiú seirbhís 
iomlán do chuairteoirí agus do mhuintir na háite araon. 
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Seirbhísí Uisce 

12.1 Forbhreathnú 
In 2021, chríochnaigh Comhairle Contae na Mí an 8ú bliain den Chomhaontú Leibhéal Seirbhíse (SLA) 12 
bhliain le hUisce Éireann, faoinar lean an Chomhairle ar aghaidh ag soláthar soláthairtí iontaofa, 
ardchaighdeáin uisce agus bailiú agus cóireála fuíolluisce don iliomad cónaitheoirí, gnólachtaí agus institiúidí 
ar fud an chontae. 
 
Faoin gComhaontú Leibhéal Seirbhíse, lean Comhairle Contae na Mí ar aghaidh ag oibriú agus ag cothabháil 
na n-áiseanna agus na líonraí seirbhísí uisce ar fad laistigh de Chontae na Mí agus ag bainistiú tionscadail ar 
chláir chaipitil ar son Uisce Éireann. Sa cháil seo, le linn 2021, lean an Chomhairle ar aghaidh le ról 
ríthábhachtach a imirt i soláthar Seirbhísí riachtanacha Uisce agus Fuíolluisce do chónaitheoirí agus gnólachtaí 
reatha, agus ag an am céanna ag pleanáil agus ag seachadadh breis uasghrádú caipitil, chun forbairt agus fás 
eacnamaíoch agus cónaithe pleanáilte a éascú. contae na Mí. 

 
Soláthar agus Caomhnú Uisce Óil: Sa bhliain 2021, tháirg an Chomhairle breis is 47 milliún lítear uisce óil go 
laethúil ag 64 ionad cóireála ar fud an chontae agus dáileadh é ar chustaiméirí trí líonra de bhreis is 2,000 km 
de phríomhphíopaí uisce. Táirgeadh an t-uisce ar fad de réir Chaighdeáin Rialacháin Uisce Óil an AE le 
comhlíonadh bliantúil de bhreis ar 99% go comhsheasmhach. Rinne córais mheicniúla, leictreacha agus 
ríomhaireachta nua-aimseartha atá i bhfeidhm ar fud an Chontae monatóireacht agus tomhas ar cháilíocht 
agus ar chainníocht an uisce 24/7, agus sonraí á dtarchur ar ais gan sreang chuig an gComhairle ar bhonn 
leanúnach. Rinne an Chomhairle tástáil de láimh freisin ar cháilíocht an uisce sna líonraí go laethúil, chun 
cáilíocht chomhsheasmhach a chinntiú. 

 
Tá Caomhnú Uisce ríthábhachtach d’úsáid inbhuanaithe uisce óil agus d’iontaofacht agus leibhéal na seirbhíse 
a chuirtear ar fáil d’úsáideoirí. Le linn 2021, lean an Chomhairle ar aghaidh ag aithint agus ag réiteach 
sceitheanna ar an ngréasán, deisíodh breis agus 700 sceitheadh agus athsholáthraíodh roinnt km de 
phríomhphíobán uisce trioblóideach, rud a laghdaigh minicíocht pléasctha agus an cur isteach ar an soláthar a 
bhain leis. Mar thoradh air sin, ag 28% bhí an leibhéal uisce gan chuntas don Mhí i bhfad níos ísle ná an meán 
náisiúnta de 38%. 

 
Fuíolluisce: Bailíodh fuíolluisce ó chónaitheoirí agus ó ghnólachtaí ar fud na Mí trí líonra de níos mó ná 
1,000km agus próiseáladh é ag níos mó ná 40 ionad cóireála arna n-oibriú agus á gcothabháil ag an 
gComhairle ar fud an Chontae. Doirteadh uisce cóireáilte ar ais chuig an timpeallacht de réir chaighdeáin 
riachtanacha an EPA. In 2021, chomhlíon gach ionad cóireála fuíolluisce sa Mhí caighdeáin na Treorach um 
Chóireáil Fuíolluisce Uirbigh go comhsheasmhach. 

 
Forbairt Chaipitil: I rith 2021, rinne an Chomhairle bainistiú agus seachadadh ar roinnt mórthionscadal caipitil 
Seirbhísí Uisce, lena n-áirítear; 

o  
o Athsholáthar príomhphíobán uisce na hUaimhe. 
o Clár athsholáthair príomhphíopaí uisce scroigíní Chill Dhéagláin. 
o Athshlánú príomhphíopaí uisce ag roinnt áiteanna ar fud an chontae. 
o Ionaid Chóireála Fuíolluisce Bhaile Átha Troim agus Cheanannais – uasghráduithe aeraithe. 
o Uasghrádú ar an gClár Díghalrúcháin ag roinnt Ionad Cóireála Uisce ar fud an chontae. 
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Cabhróidh sé seo, mar aon le tiomantas leanúnach na Comhairle do chaomhnú uisce agus dlúth-theagmháil 
leanúnach le hUisce Éireann chun tuilleadh infheistíochta caipitil a chinntiú do bhonneagar ríthábhachtach 
Seirbhísí Uisce, le forbairt agus fás pleanáilte na Mí a éascú sa todhchaí. 

 

Chuir an Chomhairle pleanáil agus tógáil roinnt mórthionscadal eile chun cinn in 2021, lena n-áirítear; 

o Uasghrádú ar Ionad Cóireála Uisce Lios Ceartún. 
o Uasghrádú ar Ionad Cóireála Uisce Bhaile Átha Troim. 
o Leathnú Thaiscumar Chnoc an Mhuilinn Ghaoithe agus príomhphíobán athchur Ráth Tó. 
o Athsholáthar príomhphíobán Chill Dhéagláin – Céim 3 & 4. 
o Athsholáthar príomhphíobáin ó Stailín go Baile an Phriméid. 
o Soláthar Uisce Dhroim Conrach – forbairt foinse nua. 
o Scéim Séarachais Steach Maoilín. 
o Leathnú ar Ionad Cóireála Fuíolluisce An Bóthar Buí. 
o Leathnú ar Ionad Cóireála Fuíolluisce na hUaimhe. 

 
 

12.2 Comhairle Contae na Mí mar Údarás Seirbhíse Uisce 
Níl freagracht ar Uisce Éireann as uisce stoirme, tuilte stoirme, grúpscéimeanna, Soláthairtí Uisce 
Príobháideacha Rialáilte, deontais toibreacha nó deontais athsholáthair píobán luaidhe, mar sin, leanann an 
Chomhairle de bheith freagrach go díreach as na hábhair seo. Tá Comhairle Contae na Mí fós ina Údarás 
Seirbhísí Uisce do Sholáthairtí Uisce Príobháideacha Rialaithe (.i. Grúpscéimeanna Uisce príobháideacha, 
Óstáin lena toibreacha féin, áitribh a fhreastalaíonn ar an bpobal lena toibreacha féin, etc.) agus déantar 
feidhmíocht bhliantúil a thomhas ag NOAC (Coiste Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchta). . Tá beagnach 
200 Soláthar Uisce Rialáilte Príobháideach sa Mhí a ndéanann Roinn na Seirbhísí Uisce monatóireacht orthu. 
In 2021 ba é an comhlíonadh foriomlán do na soláthairtí seo sa Mhí ná 98%. 
 
Airgeadais: Rinne Buiséad 2021 na Comhairle soláthar do phárolla fhoireann na Seirbhísí Uisce, do chostais 
tabhaithe go díreach agus do chomhréir ionadaíoch den Mhuirear Bainistíochta Lárnach, a fuarthas ar ais ar 
bhonn míosúil ó Uisce Éireann i rith na bliana. 
 
Rinne Uisce Éireann buiséad díreach do sholáthar na n-earraí agus na seirbhísí (Fuinneamh san áireamh) a 
bhaineann le soláthar Seirbhísí Uisce. Tá Uisce Éireann á rialú ag an CRU (An Coimisiún um Rialáil Fóntas) chun 
a chinntiú go bhfuiltear ag comhlíonadh Spriocanna Seirbhíse do Chustaiméirí, Buiséad agus Éifeachtúlacht. 
. 



Comhairle Contae na Mí Tuarascáil Bhliantúil 2021 

75 

 

 

 

Airgeadais 

13.1 Forbhreathnú 
Sa chéad ráithe de 2021 d’ullmhaigh agus chríochnaigh an rannóg Airgeadais Ráiteas Airgeadais Bliantúil 
2020, d’eisigh na héilimh ar rátaí 2021 agus leantar den obair laethúil ina gcuid cuntas iníoctha, soláthar, 
cíosanna, iasachtaí agus NPPR. 
 
Lean COVID-19 le tionchar agus athrú a dhéanamh ar fhócas na bhfoirne airgeadais le linn 2021 agus muid ag 
freagairt do na scéimeanna agus na dreasachtaí leanúnacha rialtais atá dírithe ar thacú leis an bpobal gnó, le 
daoine aonair agus leis an bpobal i gcoitinne le linn na paindéime. Áiríodh leis na tacaíochtaí seo tarscaoileadh 
rátaí tráchtála, sosanna aisíocaíochta morgáiste SBASC (Scéim um Chúnamh do Ghnóthais Bheaga) agus 
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 éifeachtacha caiteachais agus é mar chuspóir foriomlán a chinntiú go n-oibríonn an 
Chomhairle laistigh dá Buiséad leithdháilte. 

 

13.2 Cuntais Iníoctha 
 

o Íocaíochtaí riartha Cuntais Iníoctha ar luach €184m sa 12 mhí dar críoch 5 Samhain 2021. Áiríodh leis 
seo os cionn 12,500 idirbheart arbh fhiú €155m san iomlán a bhí á bpróiseáil ag an bhFoireann 
Próiseála Sonrasc. 
 

o Tugadh faoi 2 thionscadal laistigh de chóras Agresso MS4 agus críochnaíodh iad go rathúil i mbliana. 
Bhain siad lenár socruithe SEPA agus lenár gCáin Iarchoimeádta ar Sheirbhísí r-Ghairmiúla. 
 

o Leantar le monatóireacht agus tuairisciú rialta chun comhlíonadh na reachtaíochta um Íoc Pras a 
chinntiú. 

 

13.3 Soláthar 
o Leanann an Roinn Soláthair ag tacú, ag cur chun cinn agus ag treorú an chomhlachta Chorparáidigh i 

ngach gné a bhaineann le Soláthar. 
 

o Bainistíonn an soláthar go leor conarthaí lárnacha go gníomhach agus cuireann siad tacaíocht 
riaracháin ar fáil do chórais mar SupplyGov agus e-Tenders 
 

o Is cuid lárnach den timthriall ceannach go híoc é an soláthar, ag soláthar feidhm forbhreathnú 
bainistíochta do gach éadáil a bhaineann le soláthar. 

 

13.4 Rátaí Tráchtála 
o Leanadh le tacaíocht an Rialtais i rith 2021, le scéim um tharscaoileadh rátaí tráchtála athbhreithnithe 

do R1 go R3 agus tarscaoileadh rátaí spriocdhírithe breise do R4 a fógraíodh sa Bhuiséad Náisiúnta 
an 12 Deireadh Fómhair 2021. 

o Tríd an scéim um tharscaoileadh rátaí tá tacaíocht tugtha ag Comhairle Contae na Mí do bhreis agus 
2,000 gnó agus tarscaoileadh rátaí ar luach €10m faoi dheireadh na bliana. 

 

13.5 Scéim Chúnaimh do Ghnóthais Bheaga don Covid (SBASC) 
o Thug an Rialtas an SBASC isteach chun deontais a thabhairt do ghnóthais nach raibh incháilithe do 

Scéim Tacaíochta Srianta COVID an Rialtais (CRSS), deontas Leanúnachais Gnó Fáilte Éireann nó 
scéimeanna deontais earnála díreacha eile. Bhí sé mar aidhm ag an scéim seo cabhrú le gnólachtaí 
lena gcostais sheasta, mar shampla, cíos, billí fóntais, slándáil. Idir Céim 1 agus 2 den scéim phróiseáil 
Comhairle Contae na Mí 270 iarratas ar éirigh leo arbh fhiú €1,035,000 san iomlán iad. 
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13.6 Cíosanna 
o Eisítear ráitis dhébhliantúla chuig gach tionónta. Cuireann sé seo ar chumas na dtionóntaí 

monatóireacht agus deimhniú a dhéanamh ar a gcuid íocaíochtaí. Leanann tionóntaí ag cur isteach 
foirmeacha athbhreithnithe cíosa agus tá measúnuithe ar siúl do thionóntaí a bhfuil cúinsí 
athraitheacha acu. 

o Faoi láthair tá 3,467 tionónta ag fabhrú cíosa. 
 

13.7 Iasachtaí 
o Bhí an fhoireann Iasachtaí an-réamhghníomhach i dteagmháil le custaiméirí agus ag déileáil le 

fiosrúcháin agus coigeartuithe ar aisíocaíochtaí cuntais iasachtaí. Bhain 44 custaiméir leas as na 
sosanna aisíocaíochta morgáiste. 

o Fuarthas níos mó ná 80 iarratas comhlánaithe go hiomlán agus tarraingíodh anuas os cionn 26 
iasacht tí nua ar luach iomlán €5.2M. 

 

13.8 Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (NPPR) 
o Is obair mhór é seirbhís deimhnithe géilliúlachta agus díolúine NPPR a sholáthar mar go bhfuil siad 

seo á lorg do gach díolachán maoine cónaithe, is cuma an bhfuil an réadmhaoin faoi dhliteanas nó 
nach bhfuil. 

o In ainneoin Covid-19 d’fhan an margadh tithíochta buacach le linn 2021 agus beidh breis is 1,600 
iarratas ar dheimhnithe scaoilte agus díolúine próiseáilte ag Comhairle Contae na Mí. Ba chóir a 
thabhairt faoi deara go bhfuil laghdú ag teacht ar líon na maoine faoi dhliteanas agus go dtiocfaidh 
laghdú ar an ioncam ón NPPR le himeacht ama 

o Ó Lúnasa 2021, tá dliteanas 2009 imithe in éag agus ón 1 Aibreán 2022 rachaidh dliteanas 2010 in 
éag. Beidh laghdú ó €7,230 go €5,160 (laghdú €3,900) ar réadmhaoin faoi dhliteanas mar thoradh air 
seo.. 
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Acmhainní duine 

14.1 Forbhreathnú 
Lean an Roinn Acmhainní Daonna dá clár oibre a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs na paindéime Covid 19 agus 
ar aon dul leis na bearta éagsúla sláinte poiblí. Lean cuid mhór d’obair na Roinne AD ag tacú leis an eagraíocht 
bearta a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go leanfar ar aghaidh le seirbhísí riachtanacha a sholáthar agus chun 
tacú le baill foirne aonair agus bainisteoirí líne agus iad ag déileáil le tionchair an víris ar am agus ar thinreamh 
agus ar shaoire bhreoiteachta. D’fhan an Roinn lúfar ag freagairt do na cúinsí athraitheacha le linn 2021 agus 
bhí uirthi freagairt do na saincheisteanna suntasacha AD a d’eascair as deireadh a chur le gach céim de na 
srianta agus an t-athrú leanúnach ar an timpeallacht oibriúcháin agus srianta á dtabhairt isteach arís. 
 
Athraíodh agus cuireadh in oiriúint go suntasach roinnt dá phróisis, mar earcaíocht, lena chinntiú gur 
comhlíonadh riachtanais eagraíochtúla. 

 

14.2 Freagairt Phaindéimeach Covid 19 
o Áiríodh na samplaí seo a leanas san fhócas leanúnach do AD le linn na freagartha ar 

Covid-19: 
o Modhanna cumarsáide a fhorbairt agus a bhainistiú lena n-áirítear (a) an córas 

foláirimh téacs a nuashonrú, (b) Feidhmchlár Connect MCC a rolladh amach tuilleadh, 
(c) comhfhreagras leis an bhfoireann maidir le filleadh ar an ionad oibre, agus (d) 
bainistiú a dhéanamh ar an líne ghutháin chun tacú leis an bhfoireann le linn thréimhse 
na srianta. 

o Comhairle agus treoir a sholáthar don fhoireann maidir leis an gcomhairle sláinte poiblí 
ar Covid-19 agus an tionchar ar an ionad oibre agus ar bhaill foirne aonair. 

o Tacú le baill foirne sa chatagóir ardriosca agus idirchaidreamh le bainisteoirí líne. 
o Athbhreithniú a dhéanamh ar Ama agus Tinreamh Solúb-ama do gach ball foirne mar 

gheall ar thionchar na srianta. 
o Dearbhú leanúnach i leanúnachas gnó maidir leis an bhfeidhm Párolla. 
o Leanadh leis an bpróiseas earcaíochta chun a chinntiú gur cuireadh na conarthaí go léir 

i gcrích, gur cuireadh comórtais do bhaill foirne riachtanacha i gcrích agus próiseáladh 
gach scor agus éirí as. 

o Rannpháirtíocht leanúnach caidrimh thionsclaíoch. 
o Fócas leanúnach ar thacaíocht agus folláine foirne. 

 
Mar chuid den fhreagairt ar Covid 19 agus an gá atá le pleanáil leanúnach don fhórsa saothair, lean an rannóg 
AD le hathbhreithniú a dhéanamh ar leibhéil agus riachtanais foirne le linn 2021. Tá AD tar éis leanúint lena cuid 
oibre leis an mbainistíocht shinsearach agus le réimsí seirbhíse éagsúla na heagraíochta chun na réimsí reatha 
agus seirbhíse den eagraíocht a shainaithint. riachtanais atá ag teacht chun cinn. 
 
Le cur i bhfeidhm an phróisis pleanála fórsa saothair leanúnach le linn 2021 breithníodh na nithe seo a leanas: 

o Méadú leanúnach ar ghníomhaíocht go háitiúil agus ar fud na hearnála rialtais áitiúil ó 
thaobh earcaíochta agus roghnóireachta agus coinneáil foirne de bharr an athraithe 
leanúnaigh, an éagsúlú, agus na riachtanais mhéadaitheacha a chuireann cláir agus 
tionscnaimh náisiúnta ar an earnáil chun príomhthosaíochtaí beartais a sheachadadh. 

o Méadú leanúnach ar dheiseanna ar fud na hearnála poiblí go ginearálta agus fostaíocht 
agus soghluaisteacht scileanna dá bharr. 

o Pleanáil chun folúntais a líonadh agus fócas athnuaite ar dhaoine a mhealladh agus a 
earcú leis an eolas agus na scileanna cuí – áirítear leis seo margaíocht a dhéanamh ar 
an méid is féidir leis an gComhairle, agus leis an earnáil i gcoitinne, a thairiscint 
d’iarratasóirí poist/iarrthóirí ionchasacha agus aird a thabhairt ar ionchais na 
bhfostaithe a athrú agus an chaoi a n-úsáidtear na meáin. 

o Leanadh den obair i dtreo a bheith i do rogha fhostóir agus an t-aistriú i dtreo 
modhanna earcaíochta nua ag eascairt as tionchar Covid-19. 

o Fócas athnuaite ar dheiseanna foghlama agus forbartha don fhoireann le fócas ar 
ionduchtú struchtúrtha don fhoireann nua, timpeallacht oibre atá cothrom agus 
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sláintiúil a chothú, agus deiseanna forbartha eile a bhreithniú. 
 
Lean an Roinn AD ag obair go dlúth leis an bhfoireann agus leis na ceardchumainn ar raon saincheisteanna. 
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14.3 Earcaíocht agus Roghnú 
In 2021, d’éascaigh an Fhoireann Earcaíochta agus Roghnúcháin 24 comórtas earcaíochta, agus próiseáladh 
1334 iarratas san iomlán agus cuireadh agallamh ar 600 iarrthóir. Lean Covid 19 ag tabhairt dúshláin don chlár 
earcaíochta le linn 2021 mar gheall ar shrianta sláinte poiblí, ach tháinig méadú 95% ar líon na n-iarrthóirí a 
cuireadh faoi agallamh ó 2020 go 2021. Reáchtáladh na hagallaimh go léir ar líne seachas comórtas amháin. 
Chuir córas nua earcaíochta ar líne ar chumas na rannóige earcaíochta athbhreithniú a dhéanamh ar phróisis 
ó phróisis iarratais go próisis ghearrliostaithe, rud a sholáthair roinnt éifeachtúlachtaí agus a laghdaigh frámaí 
ama sa phróiseas. 

 

14.4 Foghlaim agus Forbairt 
Ó thaobh na Foghlama agus na Forbartha de, lean an Roinn ar aghaidh ag cur lena clár ar cuireadh tús leis in 
2020, agus méadú ar na tacaíochtaí foghlama agus ar na roghanna cúrsa forbartha gairmiúla don fhoireann. 
Leanfar den obair ag díriú ar fhorbairt na n-inniúlachtaí riachtanacha don ról riachtanach do gach ball foirne, 
le cur ar chumas daoine aonair feidhmiú chomh fada agus is féidir leo. 
 
Tá tuilleadh forbartha déanta ar an gClár Folláine trí thacaíochtaí breise a sholáthar ar an ardán Speictrim 
mar chuid den Chlár Cúnaimh d’Fhostaithe nua le Spectrum Life a seoladh i mí Iúil 2021. 
 
Ina theannta sin, d’éascaigh an Roinn Acmhainní Daonna seachadadh níos fearr ar oiliúint ar líne agus 
d’fhorbair an rogha acmhainní taifeadta trí Aip Connect MCC. Chuir sé seo nascacht níos mó agus rochtain 
níos solúbtha ar fáil don fhoireann chun freastal ar sheisiúin oiliúna/folláine, rud a bhfuil glacadh dearfach 
leis. 
 
Leanann an Roinn ag athbhreithniú agus ag cuidiú le riachtanais oiliúna agus uas-sciliú ar fud na heagraíochta. 

 
Figiúr Oiliúna don 1 Eanáir - go dtí an 31 Nollaig, 2021 

Líon na gCineálacha Cúrsa a Coinníodh 105 

Líon Cúrsa Oiliúna/Ceardlann a reáchtáladh  
298 

Líon Foirne Aonair atá Sceidealta le haghaidh 
Oiliúna 

 
765 

 

14.5 Teicneolaíochtaí a Fhorbairt 
Aip MCC Connect 
Tá Aip Connect MCC a tugadh isteach in 2020 isteach sa dara bliain anois. Tá an próiseas ionduchtaithe 
leasaithe chun íoslódáil an App do gach iontrálaí nua a chur san áireamh. Chláraigh 100 ball foirne breise ar 
an Aip in 2021 agus tá 728 úsáideoir gníomhach ann faoi láthair. Is ardán den scoth é an App le haghaidh AD 
agus cumarsáid chorparáideach. Uirlis thar a bheith luachmhar a bhí inti le linn 2021 agus cuireadh fáilte ar 
leith roimh na nuashonruithe rialta ón bPríomhfheidhmeannach le linn na gcéimeanna éagsúla srianta. Mar 
gheall ar úsáid leanúnach na foirne ag an bhfoireann, tá an Aip tar éis a ábhar a mhéadú agus tá giuirléid 
Feasachta ar Chibearshlándáil san áireamh anois, físeán Treoraithe Úsáideora den Aip, chomh maith le 
rannáin idirghníomhacha Foghlama agus Forbartha lena n-áirítear clárúcháin cúrsaí, athnuachan cártaí ar líne, 
comhlánú foirmeacha ar líne. . Méadaíodh rannpháirtíocht dhearfach leis an bhfoireann trí chomórtais agus 
duaiseanna a sheachadadh tríd an Aip. 

 
Foireann Uirlisí Anailíse AD 
Ba í Comhairle Contae na Mí an láthair phíolótach, thar ceann na hearnála rialtais áitiúil, chun Foireann Uirlisí 
Anailíse AD a thionscnamh agus a fhorbairt. Tugann forbairt na huirlise anailíse seo tacaíocht agus cúnamh 
don Roinn AD agus don bhainistíocht shinsearach ar shaincheisteanna straitéiseacha bainistíochta agus 
forbartha ar fud na heagraíochta. Leanfaidh úsáid na huirlise seo ag cuidiú leis an gComhairle i gcúrsaí 
pleanála fórsa saothair amach anseo. 
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Córais Faisnéise 

15.1 Forbhreathnú 
I rith 2021, lean roinn na gCóras Faisnéise de thionscadail feabhsúcháin gnó a sheachadadh ar fud na 
heagraíochta ar fad, ag coinneáil fócas ar chobhsaíocht oibríochtúil agus ar shlándáil faisnéise, agus í fós ag 
teastáil chun go leor dá hiarrachtaí a atreorú chun an eagraíocht ar fad a chumasú agus tacú léi agus í ag 
déileáil leis an tionchar. den phaindéim leanúnach Covid-19. 

 
o Leanamar ar aghaidh ag tacú le riachtanais oibriúcháin fhostaithe na comhairle cibé acu ag obair in 

oifigí na comhairle nó ón mbaile; 
o Leanamar ar aghaidh ag nuachóiriú gléasanna úsáideoirí, le ríomhairí glúine de réir réamhshocraithe 

d'úsáideoirí, rud a cheadaigh solúbthacht maidir le cianobair; 
o Imscaradh ríomhairí glúine chuig comhaltaí tofa in ionad táibléad; 
o Leathnaíodh líonraí Wi-Fi, lena n-áirítear rolladh amach Eduroam chuig gach brainse leabharlainne a 

ligeann do mhic léinn agus do thaighdeoirí nascadh lena n-inteagasc baile trí Wi-Fi poiblí i 
leabharlanna; 

o Críochnaíodh tionscadail chun gléasanna táibléid a sholáthar d'oibrithe soghluaiste lena n-áirítear 
foirne iompair agus comhordaitheoirí náisiúnta aoischairdiúla; 

o Saoráidí balla dóiteáin a chur i bhfeidhm sa dara lárionad sonraí, rud a chinntíonn leanúnachas 
seirbhíse, lena n-áirítear d'fhostaithe cianda i gcás teipeanna; 

o Chun leanúint ar aghaidh ag feabhsú ár staide slándála thugamar faoi roinnt tionscadal lena n-áirítear 
oiliúint feasachta, bainistíocht leochaileachta, tástáil treá líonra agus uasghrádú ar bhogearraí 
slándála críochphointí; 

o Leanadh le nuachóiriú na gcóras oibriúcháin agus na leaganacha bogearraí a bhí in úsáid i rith na 
bliana; 

o Críochnaíodh an t-aistriú ó fhoraois eolaire gníomhach LGMA lena n-áirítear aistriú chuig córas 
ríomhphoist nua; 

 

15.2 Réitigh Gnó agus Bainistíocht Faisnéise 
o Críochnaíodh soláthar rathúil chun réiteach CRM Fiontair a sholáthar, agus cuireadh tús le hobair ar 

an bhforbairt agus ar an gcur i bhfeidhm tosaigh; 
o Foinsiú, forbraíodh agus cuireadh i bhfeidhm réiteach ar líne chun éascú a dhéanamh ar fhorálacha 

feabhsaithe do leithdháileadh aonad tithíochta, trí Ligean ar Cíos Rogha-Bhunaithe, cbl.meath.ie; 
 

 
o Chun slándáil shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae na Mí a chothabháil, críochnaíodh uasghrádú 

iomlán ar an gCóras Bainistíochta Ábhar go Drupal 9; 
o Tugadh faoi phríomhthionscnaimh chun ardán anailíse sonraí corparáideach cuí a chur i bhfeidhm, 

agus cuireadh tús le roinnt tionscadal chun tacú le cinnteoireacht thráthúil ar fud na Comhairle; 
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Leanadh le dul chun cinn suntasach a dhéanamh ar ardáin a rolladh amach chun oibriú soghluaiste slán a éascú. 
Díríodh in 2021 ar éascú a dhéanamh ar na ranna a Thacaíonn le Daoine Breacaosta, Sláinte & Sábháilteachta 
agus Iompair; 

 
o Aistríodh ár n-ardán corparáideach SurveyMonkey ó SAM, chuig ionad sonraí de chuid an AE, chun 

comhlíonadh GDPR leanúnach a chinntiú; 
o Ghlacamar páirt mar cheann de na láithreáin phíolótacha do shuíomh Gréasáin nuafhorbartha 

Chatalóg Seirbhíse Náisiúnta GBRÁ, services.localgov.ie; 
 

 

 
 

o Mar réamhriachtanais maidir le feidhmiú céimneach Thairseach r-Phleanála GBRÁ, rinneadh ár 
gcóras iPlan a uasghrádú go hiomlán go leagan 4.3, glacadh leis na Caighdeáin um Chatagóiriú 
Doiciméad sonraithe, planning.localgov.ie; 

o Rinneadh ár gcóras iHouse a uasghrádú go hiomlán go Leagan 3.7; 
o Ghlacamar páirt, i gcomhar le 5 Údarás Áitiúil eile, i dtionscadal a thionscnamh chun soláthar a 

reáchtáil chun Chatbot Earnáil an Rialtais Áitiúil a fhorbairt, chun freagraí uathoibrithe nádúrtha a 
sholáthar ar cheisteanna coitianta maidir leis na seirbhísí a sholáthraíonn Earnáil an Rialtais Áitiúil; 
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o Cuireadh i bhfeidhm na córais backend chun iarratais a phróiseáil faoin Scéim Cúnaimh do 
Ghnóthais Bheaga do COVID (SBASC), ag comhtháthú le córas bainistíochta airgeadais Agresso; 

o Cuireadh tacaíocht mapála leanúnach ar fáil don Roinn Pleanála ar na Leasuithe Ábhartha ar an 
Dréachtphlean Forbartha Contae agus ar an bPlean Forbartha Contae ar Glacadh leis.; 

 

 
o Forbraíodh uirlis athsholáthair View Map ePlan agus cuireadh i bhfeidhm é; 
o Anailís spásúlachta tugtha chun críche le haghaidh tuairiscithe feabhsaithe leis na ranna Pleanála agus 

Iompair. 
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 A S H B O U R N E  

 

Conor Tormey Fianna Suzanne Jamal Fine Alan Tobin Fine Gael Joe Bonner Non- Amanda Smith Non- Aisling O'Neill Sinn Féin 
Fáil Gael Pháir

tí 
Pháirtí 

 

 K E L L S  

 

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

 

 L A Y T O W N - B E T T Y S T O W N  

 

 

Tom Behan Elaine McGinty Wayne Harding Geraldine Keogan Stephen McKee Paddy Meade Sharon Tolan 
Fianna Fáil Labour Fianna Fáil Neamh- Pháirtí Fianna Fáil Fine Gael Fine Gael 

 

 N A V A N  

 

 

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

 

 R A T O A T H 

 

 

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

Pháirtí 
Fine Gael Neamh- Pháirtí Fianna Fáil 

 T R I M  
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Ronan Moore Aisling Dempsey Joe Fox Noel French Trevor Golden Niamh Souhan 80 
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Aguisín 2 - Baill an Choiste um Beartais Straitéiseacha (SPC). 

Gníomhú ar son na hAeráide, Comhshaoil agus Seirbhísí Éigeandála SPC 
 
 

An Clr. Eugene Cassidy Chair  

An Clr. David Gilroy 
 

An Clr. Tom Behan 
 

An Clr. Suzanne Jamal 
 

An Clr. Joe Bonner 
 

An Clr Geraldine Keogan 
 

An Clr. Mike Bray 
 

An Clr. Ronan Moore 
 

An Clr. Francis Deane 
 

An Clr. Gillian Toole 
 

Kim Reilly 
Timpeallacht – Colún 

 

Thomas Rogers 
 

Pobal/Deonach – Colún 
 

John Curran 
 

Talmhaíocht/Feirmeoireacht – 
Colún 

 

Riona Gilroy 
 

Gnó/Tráchtáil – Colún 
 

Noel Maguire 
 

Ceardchumann - Colún 

 
 

 

Iompar SPC 
 

 

An Clr. Trevor Golden 
(Cathaoirleach) 

 

An Clr. Paul McCabe 

 

An Clr. Noel French 
 

An Clr. Paddy Meade 
 

An Clr. Deirdre Geraghty-Smith 
 

An Clr. Gerry O’Connor 
 

An Clr. Michael Gallagher 
 

An Clr. Amanda Smith 
 

An Clr. Wayne Harding 
 

An Clr. Sharon Tolan 
 

Alan Watson 
 

Pobal/Deonach - Colún 
 

Geoffrey Clarke 
 

Timpeallacht/Caomhnú – Colún 

 

John Curran 
 

Talmhaíocht/Feirmeoireacht – Colún 
 

Damien Hughes 
 

Gnó/Tráchtáil – Colún 
 

Vacant 
 

Forbairt/Tógáil - Colún 
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CPS um Pleanáil, Forbairt Eacnamaíoch, Fiontar agus Gnóthaí Eorpacha 
 
 
 

 

An Clr. Padraig Fitzsimons, 
(Cathaoirleach – 01.01.21 to 
05.12.21) 

 

An Clr. Stephen McKee, (Cathaoirleach – 
06.12.21 to 31.12.21) 

 

An Clr. Aisling Dempsey 
 

An Clr Aisling O’Neill 
 

An Clr. Brian Fitzgerald 
 

An Clr. Sarah Reilly 
 

An Clr. Joe Fox 
 

An Clr. Tommy Reilly 
 

An Clr Elaine McGinty 
 

An Clr. Alan Tobin 
 

John Curran 
 

Talmhaíocht/Feirmeoireacht - Colún 
 

Kieran Cummins 
 

Comhshaol/Caomhnú – Colún 
 

Gary Plunkett 
 

Forbairt/Tógáil – Colún 
 

Sean Boyle 
 

Gnó/Tráchtáil - Colún 
 

Michael Wall 
 

Gnó/Tráchtáil - Colún 

 
 
 
 

CPS Tithíochta, Pobail & Cultúrtha. 
 

 

An Clr. Damien O’Reilly 
(Cathaoirleach – 01.01.21 to 
05.12.21) 

 

An Clr. Alan Lawes 

 

An Clr. Yemi Adenuga 
 

An Clr. Maria Murphy 
 

An Clr. Sean Drew 
 

An Clr. Niamh Souhan 
 

An Clr. Edward Fennessy 
 

An Clr. Emer Tóibín 
 

An Clr. Nick Killian 
 

An Clr. Conor Tormey 
(Cathaoirleach – 06.12.21 to 31.12.21) 

 

Niamh Bn Ui Loinsigh 
 

Pobal/Deonach - Colún 
 

Gerard Weldon 
 

Pobal/Deonach - Colún 
 

John Regan 
 

Ceardchumann - Colún 
 

Sinead Smith 
 

Cuimsiú Sóisialta – Colún 
 

Michele McCullough 
 

Cuimsiú Sóisialta – Colún 



Comhairle Contae na Mí Tuarascáil Bhliantúil 2021 

88 

 

 

 

Aguisín 3 – Gníomhaíochtaí SPC 
 

Gníomhaíochtaí na gCoistí um Beartais Straitéiseacha, 2021 
 
 
 

 

An Coiste um Beartais Straitéiseacha 
 

Líon na gCruinnithe 
 

Pleanáil, Forbairt Eacnamaíoch, Fiontar agus 
Gnóthaí Eorpacha 

 

4 

 

Gníomhú ar son na hAeráide, Comhshaoil agus 
Seirbhísí Éigeandála 

 

5 

 

Iompar 
 

3 
 

Tithíocht, Forbairt Pobail agus Chultúrtha 
 

7 
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Aguisín 4 – Coistí eile de chuid na Comhairle 
 

 

Coiste 
 

Ainm 
 

Páirtí 

 

Coiste Comhairliúcháin Áitiúil 
um Chóiríocht don Lucht Siúil 

 

An Clr Yemi Adenuga 
 

Fine Gael 

  

An Clr Nick Killian 
 

Neamh-Pháirtí 

  

An Clr Elaine McGinty 
 

Labour 

  

An Clr Aisling O’Neill 
 

Sinn Féin 

  

An Clr Noel French 
 

Fine Gael 

  

An Clr. David Gilroy 
 

Neamh-Pháirtí 

 

Coiste Stiúrtha Chomhairle na 
nÓg na Mí 

 

An Clr Mike Bray 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Ronan Moore 
 

Daonlathaithe 
Sóisialta 

 

Comhairle Chomhairleach Réigiúnach 
Teagasc 

 

An Clr Francis Deane 
 

Neamh-Pháirtí 

 

Fóram Sláinte Réigiúnach 
 

An Clr Tom Behan 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Aisling O’Neill 
 

Sinn Féin 

  

An Clr Niamh Souhan 
 

Fine Gael 

  

An Clr Emer Tóibín 
 

Aontú 

  

An Clr Gillian Toole 
 

Neamh-Pháirtí 
 

(LCDC) An Coiste Forbartha Pobail 
Áitiúil 

 

An Clr Yemi Adenuga 
 

Fine Gael 

  

An Clr Mike Bray 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Elaine McGinty 
 

Labour 
 

Coiste Iniúchóireachta 
 

An Clr Sean Drew 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr. Gerry O’Connor 
 

Fine Gael 
 

(LMETB) Bord Oiliúna Oideachais Lú na 
Mí 

 

An Clr Deirdre Geraghty-
Smith (01.01.21 to 
04.07.21) 

 

Fianna Fáil 

  

An Clr Wayne Harding 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Nick Killian 
 

Neamh-Pháirtí 

 An Clr Paul McCabe 
(05.07.21 to 31.12.21) 

Fianna Fail 

  

An Clr Maria Murphy 
 

Fine Gael 

 An Clr Gerry O’Connor 
(06.12.21 to 31.12.21) 

Fine Gael 

  

An Clr Damien O’Reilly 
 

Fianna Fáil 
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Cllr Emer Tóibín 
(01.01.21 to 05.09.21) 

 

Aontú 
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Coiste 
 

Ainm 
 

Pháirtí 

 An Clr Amanda Smith 
(06.09.21 to 31.12.21) 

Neamh-Pháirtí 

  

An Clr Sharon Tolan 
(01.01.21 to 05.12.21) 

 

Fine Gael 

 

Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann 
 

An Clr Joe Fox 
 

Fine Gael 

  

An Clr Nick Killian 
 

Neamh-Pháirtí 

  

An Clr Damien O’Reilly 
 

Fine Gael 
 

LAMA 
 

An Clr Amanda Smith 
 

Neamh-Pháirtí 
 

Comhárachais Comhlachtaí Poiblí na 
hÉireann Teo 

 

An Clr Tommy Reilly 
 

Fianna Fáil 

 

Cuideachta Lárionad Fiontraíochta na 
hUaimhe Teo 

 

An Clr Yemi Adenuga 
 

Fine Gael 

  

An Clr Francis Deane 
 

Neamh-Pháirtí 

  

An Clr Edward Fennessy 
 

Sinn Féin 

  

An Clr Padraig Fitzsimons 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Emer Tóibín 
 

Aontú 
 

Réigiún na Teorann Thoir (Stiúrthóirí) 
 

An Clr Sean Drew 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Trevor Golden 
 

Neamh-Pháirtí 

  

An Clr Gerry O’Connor 
 

Fine Gael 
 

Fóram Réigiún na Teorann Thoir 
 

An Clr Tom Behan 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Paul McCabe 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Paddy Meade 
 

Fine Gael 
 

Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt na Mí Teo 
 

An Clr Padraig Fitzsimons 
 

Fianna Fáil 
 

Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár na 
Tíre 

 

An Clr Paddy Meade 
 

Fine Gael 

  

An Clr Brian Fitzgerald 
 

Neamh-Pháirtí 

  

An Clr Damien O’Reilly 
 

Fianna Fáil 
 

Bord Ionad Ealaíon na Mí Teo 
 

An Clr Yemi Adenuga 
 

Fine Gael 

  

An Clr Francis Deane 
 

Neamh-Pháirtí 

  

An Clr Padraig Fitzsimons 
 

Fianna Fáil 
 

Turasóireacht Ghleann na Bóinne Teo 
 

An Clr Tom Behan 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Aisling Dempsey 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Edward Fennessy 
 

Sinn Féin 

  

An Clr David Gilroy 
 

Neamh-Pháirtí 
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Coiste 
 

Ainm 
 

Pháirtí 

  

An Clr Sarah Reilly 
 

Fine Gael 
 

Cuideachta Riachtanais Shóisialta & 
Áineasa Bhaile Átha Buí Teo 

 

An Clr Mike Bray 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr David Gilroy 
 

Neamh-Pháirtí 
 

Cuideachta Fiontar Pobail Cheanannais 
Teo 

 

An Clr Mike Bray 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Sean Drew 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Paul McCabe 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Sarah Reilly 
 

Fine Gael 
 

Fóram Oidhreachta na Mí 
 

An Clr Edward Fennessy 
 

Fine Gael 

  

An Clr Noel French 
 

Fine Gael 

  

An Clr Elaine McGinty 
 

Labour 

  

An Clr Suzanne Jamal 
 

Fine Gael 

  

An Clr Paul McCabe 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Maria Murphy 
 

Fine Gael 
 

Comhlacht Lárionad Spóirt & Fóillíochta 
Bhaile Átha Troim Teo (Stiúrthóirí) 

 

An Clr Aisling Dempsey 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Joe Fox 
 

Fine Gael 
 

Comhlacht Spóirt & Fóillíochta na 
hUaimhe 

 

An Clr Edward Fennessy 
 

Sinn Féin 

  

An Clr Alan Lawes 
 

Neamh-Pháirtí 

  

An Clr Emer Tóibín 
 

Aontú 
 

Coiste Idirchaidrimh Pobail Indabhair 
 

An Clr Geraldine Keogan 
 

Neamh-Pháirtí 

  

An Clr Stephen McKee 
 

Fianna Fáil 
 

Tasc Drugaí Réigiúnach an Oirthuaiscirt 
 

An Clr Paul McCabe 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Niamh Souhan 
 

Fine Gael 
 

Comhaontas Aoisbhá na Mí 
 

An Clr Gillian Toole 
 

Fine Gael 
 

Coiste Teagmhála Pobail Chnoc 
Mhuire 

 

An Clr Joe Bonner 
 

Neamh-Pháirtí 

  

An Clr Suzanne Jamal 
 

Fine Gael 

  

An Clr Aisling O’Neill 
 

Sinn Féin 
 

Comhchoiste Póilíneachta 
 

An Clr Yemi Adenuga 
 

Fine Gael 

  

An Clr Tom Behan 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Francis Deane 
 

Neamh-Pháirtí 
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Coiste 
 

Ainm 
 

Pháirtí 

  

An Clr Edward Fennessy 
 

Sinn Féin 

  

An Clr Padraig Fitzsimons 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Noel French 
 

Fine Gael 

  

An Clr Deirdre Geraghty-Smith 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr David Gilroy 
 

Neamh-Pháirtí 

  

An Clr Trevor Golden 
 

Neamh-Pháirtí 

  

An Clr Alan Lawes 
 

Neamh-Pháirtí 

  

An Clr Paul McCabe 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Maria Murphy 
 

Fine Gael 

  

An Clr Aisling O’Neill 
 

Sinn Féin 

  

An Clr Alan Tobin 
 

Fine Gael 

  

An Clr Gillian Toole 
 

Neamh-Pháirtí 
 

Ionadaithe Pobail 
 

John Tobin 
 

  

Tinu Achioya 
 

  

Bernard Kenny 
 

  

Conor O’Leary 
 

  

Ronnie Owens 
 

  

Sarah Maher 
 

  

Bill Commerford 
 

 

Foireann Chomhairle Contae na Mí 
 

Jackie Maguire 
 

  

Barry Lynch 
 

  

Fiona Fallon 
 

 

Gardai 
 

An tArd-Cheannfort Fergus 
Healy 

 

  

Ceannfort Dermot Drea 
 

 

Baill Oireachtais 
 

Thomas Byrne 
 

  

Damien English 
 

  

Johnny Guirke 
 

  

Helen McEntee 
 

  

Darren O’Rourke 
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Coiste 
 

Ainm 
 

Pháirtí 

  

Peadar Tóibín 
 

 Shane Cassells  

 Regina Doherty  

 Annie Hoey  

 Sharon Keogan  

 

An Coiste Prótacail 
 

An Clr Aisling Dempsey 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Francis Deane 
 

Neamh-Pháirtí 

  

An Clr Sean Drew 
 
Fianna Fáil 

  

An Clr Edward Fennessy 
 

Sinn Féin 

  

An Clr Trevor Golden 
 

Neamh-Pháirtí 

  

An Clr Paul McCabe 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Gerry O’Connor 
 

Fine Gael 

  

An Clr Sarah Reilly 
 

Fine Gael 

  

An Clr Tommy Reilly 
 

Fianna Fáil 

Corporate Policy Group (CPG)  

An Clr Eugene Cassidy 
 

Fine Gael 

  

An Clr Sean Drew 
 

Fianna Fáil 

  

An Clr Padraig Fitzsimons 
 

Fianna Fáil 

 An Clr Trevor Golden Neamh-Pháirtí 

 An Clr Wayne Harding 
(01.01.21 to 05.12.21) 

Fianna Fáil 

  

An Clr Stephen McKee 
(06.12.21 to 31.12.21) 

 

Fianna Fáil 

  

An Clr Damien 
O’Reilly (01.01.21 to 
05.12.21) 

 

Fianna Fáil 

  

An Clr Alan Tobin 
(01.01.21 to 05.12.21) 

 

Fine Gael 

  

An Clr Conor Tormey 
(06.12.21 to 31.12.21) 

 

Fianna Fáil 

Cathaoirligh Cheantar Bardasach (athrú go 
bliantúil) 

 
An Clr Suzanne Jamal 

 

Cill Dhéagláin 

  

An Clr Mike Bray 
 

Ceanannas 

  

An Clr Elaine McGinty 
An Inse/ Baile an 
Bhiataigh 

  

An Clr Padraig Fitzsimons 
 

Uaimh 

  

An Clr Nick Killian 
 

Ráth Tó 
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An Clr Joe Fox 
 

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

 
 

Costais Bhliantúla Comhairleoirí (Taisteal, 
cothabháil, gné 
dheimhnithe/neamhdheimhnithe) 

 

€217,835.67 

 

Liúntais Chathaoirligh agus Leas-Chathaoirligh (faoi réir 
cánachais) 

 

€78,000.00 

 

Liúntas Cathaoirligh na gCoistí um Beartais Straitéiseacha 
 

€24,000.00 
 

Íocaíochtaí Ionadaíochta Comhaltaí (faoi réir cánachais) 
 

€783,022.80 

 

Liúntas Baill Cheantar Bardasach (faoi réir cánachais) 
 

€40,000.00 

 

Costais Ilghnéitheacha 
 

€7,507.14 



Comhairle Contae na Mí Tuarascáil Bhliantúil 2021 

97 

 

 

 

Aguisín 6 – Comhdhálacha Thar Lear 

Liosta de Chomhdhálacha Ceadaithe Thar Lear agus comhaltaí a d’fhreastail in 2021 
 

Teideal Dátaí D'fhreastail Comhaltaí 

Téann an Uaimh go Bobbio 
le haghaidh Cheiliúradh na 
Féile 
Naomh Columbanus 

Samhain 2021 An Clr. Padraig Fitzsimons 
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 Aguisín 7 – Comhdhálacha/Oiliúint sa 

Bhaile Comhdhálacha 

 
 
 
 
 
 
 

Traenáil 
 

 

Teideal 
 

Dátaí 
 

D'fhreastail Comhaltaí 
 

Costas 
Taistil & 
Fostaithe 

 

Costas 
Traenál
a 

 

Costas 
Iomlán 

Webinar AILG Ar Líne – 
An Cinneadh ar Iarratas 
Pleanála agus 
Achomharc 

22/01/2021 An Clr. Yemi 

Adenuga  

An Clr. Damien 

O’Reilly  

An Clr. Emer Tóibín 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

Webinar AILG Ar Líne – An 
Cinneadh ar Iarratas 
Pleanála agus Achomharc 

26/02/2021 An Clr. Elaine 

McGinty  

An Clr. Maria 

Murphy  

An Clr. Damien 

O’Reilly  

An Clr. Gillian Toole 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

Teideal Dátaí D'fhreastail Comhaltaí Costas 
Taistil 
& 
Fostait
he 

Costas 
Comhdhála 

Cost
as 
Ioml
án 

Meabhairshláint
e & Folláine 

08/10/2021 – 10/10/2021 An Clr. Joe Fox 
An Clr. Wayne 
Harding 
An Clr. Paul McCabe 
An Clr. Damien 
O’Reilly 

€538.74 
€597.23 
€564.65 
€574.39 

€100.00 
€100.00 
€100.00 
€100.00 

€638.74 
€697.23 
€664.65 
€674.39 

A Practical Guide 
to Budget 2022 

15/10/2021 – 17/10/2021 Cllr. Tommy Reilly €224.40 €100.00 €324.40 
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Webinar Ar Líne AILG - 
Bonneagar Cumarsáide 
agus Údaráis Áitiúla 
 

26/03/2021 An Clr. Trevor 

Golden  

An Clr. Wayne 

Harding 

An Clr. Paul McCabe 

An Clr. Elaine 

McGinty  

An Clr. Maria 

Murphy  

An Clr. Damien 

O’Reilly  

An Clr. Emer Tóibín 

An Clr. Damien O’Reilly 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
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Teideal 
 

Dátaí 
 

D'fhreastail Comhaltaí 
 

Costas 
Taistil & 
Fostaithe 

 

Costas 
Traenál
a 

 

Costas 
Iomlán 

Webinar Ar Líne AILG - 
Beartas an Phlean 
Forbartha Contae: Tithíocht 
– Cuid 1: Spriocanna 
Soláthair Tithíochta agus 
Croístraitéisí 

30/04/2021 An Clr. Aisling 

Dempsey 

An Clr. Maria 

Murphy  

An Clr. Aisling O’Neill 

An Clr. Damien 

O’Reilly  

An Clr. Sarah Reilly 

An Clr. Alan 

Tobin  

An Clr. Gillian 

Toole 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

Webinar AILG Ar Líne - 
Tithíocht Údaráis Áitiúil 
agus an Ghníomhaireacht 
Tithíochta 

07/05/2021 An Clr. Noel French 

An Clr. Elaine 

McGinty  

An Clr. Maria 

Murphy  

An Clr. Aisling 

O’Neill 

An Clr. Sarah Reilly 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
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Webinar Ar Líne AILG - 
Beartas an Phlean 
Forbartha Contae: 
Tithíocht – Cuid 2: Beartas 
Pleanála agus Forbartha 
Tuaithe 

28/05/2021 An Clr. Sean Drew 
 

An Clr. Michael Gallagher 
 

An Clr. Deirdre Geraghty-

Smith  

An Clr. Wayne Harding 

An Clr. Nick Killian 

An Clr. Maria 

Murphy 

An Clr. Gerry 

O’Connor 

An Clr. Aisling 

O’Neill  

An Clr. Damien 

O’Reilly  

An Clr. Sarah Reilly 

An Clr. Alan Tobin 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

Webinar Ar Líne AILG - 
“Beartas an Phlean 
Forbartha Contae: 
Tithíocht – Cuid 3: Clár don 
Rialtas agus Tithíocht 
Inacmhainne 
Seachadadh 

25/06/2021 An Clr. Michael 

Gallagher  

An Clr. Aisling O’Neill 

An Clr. Damien 

O’Reilly 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

Webinar AILG Ar Líne - 
Gníomhú Aeráide Údaráis 
Áitiúil 
Clár Oiliúna 

09/07/2021 An Clr. Damien O’Reilly 
 

An Clr. Sarah Reilly 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 
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Teideal 
 

Dátaí 
 

D'fhreastail Comhaltaí 
 

Costas 
Taistil & 
Fostaithe 

 

Costas 
Traenál
a 

 

Costas 
Iomlán 

   
An Clr. Alan Tobin 

 
€0.00 

 
€0.00 

 
€0.00 

Webinar Ar Líne AILG - 
“Beartas an Phlean 
Forbartha Contae: 
Tithíocht – Cuid 4: 
Tithíocht Ardchaighdeáin a 
Chur ar Fáil a Chur ar Fáil 
dá Suíomh” 

23/07/2021 An Clr. Mike Bray 

An Clr. Maria 

Murphy  

An Clr. Alan Tobin 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

€0.00 
 

€0.00 
 

€0.00 

AILG Modúl 1 Oiliúint 18/09/2021 An Clr. Wayne Harding €313.89 €65.00 €378.89 
2021 – “An Rialtas  An Clr. Paul McCabe    

Cinneadh ar an 
Athchóiriú ar 

 An Clr. Damien O’Reilly €314.95 €65.00 €379.95 

Luach Saothair Iníoctha 
le 

 An Clr. Tommy Reilly    

Údarás Áitiúil Tofa  An Clr. Joe Fox €287.46 €65.00 €352.46 
Baill agus Nuashonrú ar  An Clr. Geraldine Keogan    

Pleanáil agus Forbairt  An Clr. Amanda Smith €312.28 €65.00 €377.28 
Bille 2021 agus eile  An Clr. Alan Tobin    

Nithe a Bhaineann le 
Pleanáil” 

02/10/2021 An Clr. Nick Killian €271.90 €65.00 €336.90 

   
€305.38 €65.00 €370.38 

   
€305.38 €65.00 €370.38 

   
€326.61 €65.00 €391.61 

  
07/10/2021 

  

€118.02 
 

€65.00 
 

€183.02 

AILG “Forbairt an Chontae 24/09/2021 An Clr. Deirdre Geraghty-
Smith 

€0.00 €0.00 €0.00 

Beartas an Phlean: 
Aeráid – Cuid 

     

1: Ar agus Amach ón 
gCósta 

 An Clr. Elaine McGinty €0.00 €0.00 €0.00 

Ábhair In-athnuaite” - Ar 
Líne 

     

webinar  An Clr. Gerry O’Connor €0.00 €0.00 €0.00 

  
An Clr. Damien O’Reilly €0.00 €0.00 €0.00 

  
An Clr. Sarah Reilly €0.00 €0.00 €0.00 

  
An Clr. Alan Tobin €0.00 €0.00 €0.00 

Seimineár Oiliúna an 
Fhómhair LAMA, 2021 

 

03/11/2021 – 

 

An Clr. Joe Bonner 

 

€0.00 

 

€150.00 

 

€150.00 
Seimineár Oiliúna an 
Fhómhair LAMA, 2021 

05/11/2021 An Clr. Joe Fox    

Seimineár Oiliúna an 
Fhómhair LAMA, 2021 

 An Clr. Wayne Harding €405.74 €150.00 €555.74 

  An Clr. Trevor Golden    
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  An Clr. Suzanne Jamal €421.02 €150.00 €571.02 
  An Clr. Geraldine Keogan    

   €0.00 €150.00 €150.00 
  An Clr. Paddy Meade    

   €311.38 €150.00 €461.38 
  An Clr. Damien O’Reilly    

   €451.03 €150.00 €601.03 
  An Clr. Amanda Smith    
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Teideal 
 

Dátaí 
 

D'fhreastail Comhaltaí 
 

Costas 
Taistil & 
Fostaithe 

 

Costas 
Traenál
a 

 

Costas 
Iomlán 

   €430.88 €150.00 €580.88 

An Clr. Conor Tormey    

 €430.88 €150.00 €580.88 

 
€452.38 €150.00 €602.38 

 
€456.41 €150.00 €606.41 

Oiliúint Modúl 2 AILG 06/11/2021 An Clr Joe Fox €200.55 €65.00 €265.55 
2021 – “Baill Tofa      

Meabhairshláinte agus 
Folláine 

 An Clr. Trevor Golden €0.00 €65.00 €65.00 

Bheith agus Mionteagasc 
ar an 

     

An Oifig Náisiúnta um 
Fhéinmharú 

 An Clr Wayne Harding €262.35 €65.00 €327.35 

Cosc"      

  An Clr Paul McCabe €337.16 €65.00 €402.16 

  
An Clr Damien O’Reilly €220.74 €65.00 €285.74 

  
An Clr Geraldine Keogan €255.21 €65.00 €320.21 

  
An Clr Amanda Smith €249.84 €65.00 €314.84 

Institiúid Pleanála na 
hÉireann 

     

Comhdháil Bhliantúil 
2021 - 

17/11/2021 – An Clr Joe Fox €345.63 €360.00 €705.63 

“Plean a Sholáthar 19/11/2021     

Forbairt  An Clr Wayne Harding €417.05 €360.00 €777.05 

  
An Clr Geraldine Keogan €407.79 €360.00 €767.79 

  
An Clr Damien O’Reilly €505.67 €360.00 €865.57 

  
An Clr Tommy Reilly €407.34 €360.00 €767.34 

  
An Clr Amanda Smith €396.59 €360.00 €756.59 

  
An Clr Conor Tormey €391.22 €360.00 €751.22 
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Aguisín 8 – Cruinnithe na Comhairle – 2021 
 
 
 

 

Cruinnithe Míosúla 
 

10 
 

Cruinnithe Speisialta 
 

1 
 

Cruinnithe Speisialta Pleanála 
 

17 
 

Bliantúil 
 

1 

 
Réamhbhuiséad agus Buiséad 

 

2 

 

Prótacal 
 

9 
 

CPG 
 

12 
 

SPC – Gníomhú ar son na hAeráide, Comhshaoil agus Seirbhísí Éigeandála 
 

5 
 

SPC - Iompar 
 

3 
 

SPC – Tithíocht, Forbairt Pobail & Cultúrtha 
 

7 
 

SPC – Pleanáil, Forbairt Eacnamaíoch, Fiontar agus Gnóthaí Eorpacha 
 

4 

Ceantar Bardasach – Cill Dhéagláin 
 

Ceanannas An Inse/Baile an Bhiataigh An 
Uaimh Ráth Tó Baile Átha Troim 

 
 
 

 
13 
 

13 
 

13 
 

14 
 

13 
 

13 
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Aguisín 9 – Ráiteas Airgeadais Bliantúil 
 

Comhairle Contae na Mí Tuarascáil Bhliantúil Airgeadais 2021* 
 

 

Caiteachas 
 

Ioncam (€m) 
 

Caipitil (€m) 

Tithíocht & Foirgneamh  

38.972 
 

44.650 

Iompar & Sábháilteacht ar Bhóithre  

46.793 
 

27.699 

Uisce & Séarachas  
10.533 

 

1.267 

Dreasachtaí & Rialuithe Forbartha  

16.248 
 
3.928 

Cosaint an Chomhshaoil  

14.980 
 

2.251 

Caitheamh Aimsire & Taitneamhacht  

8.385 
 

3.197 

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas  

0.839 
 

0.251 

Ilghnéitheach  

19.756 
 

(0.566) 

Iomlán  

156.506 
 

82.677 

Ioncam (féach foinsí maoinithe thíos)  

113.229 
 

85.449 

Aistrithe Glan   

12.428 

Glanchostas Ioncaim le maoiniú ó Rátaí & CMÁ  

(43.277) 
 

Rátaí  

43.989 
 

Cáin Mhaoine Áitiúil  

14.023 
 

Aistriú ó/(chuig) Cúlchistí  

(14.189) 
 

Barrachas/(Easnamh) don bhliain  

0.545 
 

15.200 

Iarmhéid Tosaigh (01/01/19)  

(0.684) 
 

75.063 

Iarmhéid Deiridh  

0.047 
 

90.263 

 
* Bunaithe ar dhréacht AFS
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Aguisín 10 - Leithdháileadh Ceantar Bardasach 2021 

Tugann an chuid seo den tuarascáil forbhreathnú ar chaiteachas don Scéim Leithdháilte 
Ceantar Bardasach foriomlán do 2021. 

 
Forbhreathnú 

 
(a) Iomlán uimh. na n-iarratas a fuarthas 627 

(b) Líon na n-iarratas a tarraingíodh siar 5 
(c) Líon na n-iarratas a cuireadh siar go dtí 2021 26 
(d) Líon na n-iarratas bailí ar phróiseáil a fuarthas (a – b & c) 596 
(e) Ciste bliantúil iomlán €600,000 
(f) Méid iomlán iarchurtha ó 2020 €26,774 
(g) Ciste iomlán ar fáil in 2021 €626,774 
(h) Méid iomlán iarchurtha go 2022 €55,432 
(i) Méid a chuaigh ar ais go MD ag deireadh na bliana €15,000 
(j) An méid iomlán a leithdháileadh - 2021 €555,942 

 

2020 % CAITEACHAS IOMLÁN 
2021 % Caiteachas Iomlán 
 

 
14% 

 
 
 

86% 

 
 
 
 
 
 
 

Inmheá

nach 

Seachtr

ach 

Inmheánach Seachtrach 

 

13% 

 

87% 

 Leithdháiltí Inmheánacha1 
LÍON IOMLÁN NA nIARRATAIS INMHEÁNACH Críochnaithe 77  

LEITHDHÁILTEACHT INMHEÁNACH 
IOMLÁN 

 €76,699.95  

% DE LEITHDHÁILTEACHT IOMLÁN (J)  14%  

Roinn/Tionscadal Uimh 
leithdháiltí 

Iomlán 
leithdháilte € 

% den iomlán 
leithroinnt (i) 

Pobal - 1 1,700 0.5% 
Tionscadal wifi 1 1,700 - 
Timpeallacht 2 2,650 0.5% 
Fóram Gníomhaíochta Aeráide 1 1,150 - 
Deisiúchán balla 1 1,500 - 
Tithíocht - 2 15,000 3% 
Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean 2 15,000 - 
Iompar - 72 57,349.95 10% 
binsí 1 1,000 - 
CIS 43 25,700 - 
Cothabháil limistéar glas 1 150 - 
LIS 17 14,450 - 
Péinteáil ráillí 1 500 - 

 
1 Is éard atá i leithdháiltí inmheánacha ná leithdháiltí a dhéantar ar roinn de chuid na Comhairle le haghaidh 

oibreacha comhaontaithe atá le déanamh ag an Roinn sin; Is éard atá i leithdháiltí seachtracha leithdháiltí a 
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dhéantar ar ghrúpa nó ar thionscadal seachtrach, e.g. grúpa pobail. 
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Plandálaithe & binse 1 1,000 - 
Oibreacha Bóthair 1 10,000 - 
Araidí salainn 3 510 - 
Comharthaíocht 2 2,039.95 - 
Moilliú tráchta. 2 2,000  

 

Leithdháiltí Seachtracha 
Líon iomlán na n-iarratas seachtrach críochnaithe 519  

Leithdháileadh seachtrach iomlán  €479,642.05  

% den Leithdháileadh Iomlán (j)  86%  

Catagóir Líon na leithdháiltí Iomlán 
leithdháilte € 

% den iomlán 
leithroinnt (i) 

Eagraíochtaí/áiseanna spóirt 141 141,616.05 25% 
Seirbhísí Tacaíochta 78 88,180 16% 

Pobal 
forbairt/eagraíochtaí 

58 66,146 12% 

Cumainn Chónaitheoirí 128 61,540 11% 
Bailte Slachtmhara/ Mórtas Áite 33 44,070 8% 
Oidhreacht/Turasóireacht/Timpea
llacht 

29 28,900 5% 

Eagraíochtaí/áiseanna óige 14 18,110 3% 
Scoileanna 17 13,400 2.5% 
Caitheamh Aimsire/Conláiste 5 7,580 1.5% 
Féilte/Imeachtaí 5 5,400 1% 
Drámaíocht/Cultúr/Ealaíona 11 4,700 1% 

 
 

Líon na dtionscadal/seirbhísí & grúpaí a fuair maoiniú i 2021: 
 

 
Ceantar Bardasach Inmheánach 

Líon na 
dTionscadal/Seirbhísí 

Seachtrach 
Líon na nGrúpaí 

Cill Dhéagláin 3 55 

Ceanannas 23 83 

An Inse-Baile an Bhiataigh 4 65 

Uaimh 2 83 
Ráth Tó 2 51 

Baile Átha Troim 1 35 

Iomlán 35 362* 
 

* Fuair 8 ngrúpa leithdháiltí ó níos mó ná ceantar bardasach amháin 
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Aguisín 11 – Ráiteas um Éifeachtúlacht Fuinnimh 2020 
Chun míniú a fháil ar fhigiúirí agus ar shonraí, féach na fonótaí thíos. 

 

Coigilteas fuinnimh ón mbunlíne 

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

 
Astaíochtaí CO2 a bhaineann le fuinneamh 

 
Feidhmíocht Fuinnimh go dtí seo 

 
8% níos fearr ná 2018 24.9% níos fearr ná an bhunlíne Chun figiúirí agus sonraí a mhíniú, féach fonótaí thíos. 

 
 

D’fheabhsaigh Comhairle Contae na Mí a feidhmíocht fuinnimh in 2019 trí chleachtais bhainistíochta fuinnimh a fheabhsú. 

Tráchtanna Breise ar fheidhmíocht fuinnimh. 
 
 

Bhí Comhairle Contae na Mí gan oifigeach fuinnimh lánaimseartha ar feadh tréimhse thart ar 6 mhí in 2019, mar 
thoradh air sin níor tugadh faoi aon mhórthionscadail éifeachtúlachta fuinnimh le linn na tréimhse tuairiscithe. Cé 
gur chonaic an Chomhairle laghdú beag ar ídiú fuinnimh bhí sé seo de bharr go príomha nach raibh Linn Snámha 
Cheanannais ag feidhmiú ar feadh níos mó ná 6 mhí mar go raibh sé dúnta síos le haghaidh oibreacha athchóirithe. 
Rinneadh roinnt oibreacha uasghrádaithe éifeachtúlachta fuinnimh (soilsiú LED a chur in ionad soilse SONs/SOX) 
ar an ngréasán Soilsiú Poiblí mar chuid de chonradh cothabhála leanúnach na Comhairle agus bainistíocht fuinnimh 
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feabhsaithe ar fud na n-áiseanna ó cuireadh foireann saoráidí i bhfeidhm chun ár bhfoirgneamh a bhainistiú. mar 
thoradh ar phunann ídiú fuinnimh laghdaithe. 

 

Tionscadail a Cuireadh i bhFeidhm in 2019. 

 
Ráiteas Bliantúil Fuinnimh 
Tá an fhaisnéis go léir atá sonraithe ag SWAI sa ráiteas bliantúil fuinnimh seo le cur san áireamh i ráiteas bliantúil ar éifeachtúlacht fuinnimh comhlachta 
phoiblí mar a rialaítear faoi Rialacháin S.I. Uimh. 426 pf 2014. Tá na torthaí feidhmíochta agus na sonraí eile a tháirgtear sa ráiteas seo bunaithe ar na 
sonraí a tuairiscíodh. ag Comhairle Contae na Mí don bhliain 2019 trí chóras monatóireachta agus tuairiscithe earnála poiblí (M&T) an SEAI. 

 

TPER agus TFC. 
Sloinntear beagnach gach luach fuinnimh a léirítear thuas mar fhuinneamh príomhúil, nó mar riachtanas iomlán fuinnimh phríomhúil (TPER). Is é seo an 
tomhas ar an bhfuinneamh go léir a ídíonn an eagraíocht agus tugann sé cuntas ar an bhfuinneamh a chaitear agus/nó a chailltear sa phróiseas claochlaithe 
agus dáileacháin.. 

 
Coigilteas fuinnimh ón mbunlíne (Meath ar éifeachtúlacht fuinnimh ón mbunlíne) 
Is é atá sa chéatadán coigiltis (nó meath) a léirítear sa chéatadán feabhsú (meath) ná feidhmíocht fuinnimh Chomhairle Contae na Mí óna thréimhse 
bonnlíne. Rianaítear an fheidhmíocht fuinnimh idir an bhunlíne agus 2020 trí úsáid a bhaint as Táscaire Feidhmíochta Fuinnimh (EnPI) 
Tomhaltas Iarbhír. 
Is éard is ídiú iarbhír ann an fuinneamh iomlán a d’ídigh Comhairle Contae na Mí in 2019, arna shloinneadh mar phríomhthomhaltas fuinnimh, 
áirítear leis leictreachas, fuinneamh teirmeach (teas) agus tomhaltas iompair. 

 

Tomhaltas Seachain. 
Is éard atá i gceist le tomhaltas seachanta ná an méid fuinnimh breise a d’úsáidfeadh Comhairle Contae na Mí in 2019 mura mbeadh an gnóthachan 
éifeachtúlachta tuairiscithe déanta aici ó bhí a bunlíne. 

 
Bearna go Sprioc  
Is éard atá sa bhearna sa sprioc ná meastachán, bunaithe ar dháta 2019, ar an gcoigilteas breise fuinnimh a theastaíonn faoi 2020 chun an sprioc 
éifeachtúlachta a bhaint amach. Ionchorpraítear sa ríomh ar an luach seo roinnt boinn tuisceana simplithe, lena n-áirítear go bhfanfaidh leibhéal na 
gníomhaíochta eagraíochtúla mar a chéile idir 2019 agus 2020. 

 
Táscaire Feidhmíochta Fuinnimh. 
Is bealach é an Táscaire Feidhmíochta Fuinnimh (EnPI) chun feidhmíocht fuinnimh eagraíochta a thomhas. Gach bliain, ríomhtar EnPI trí thomhaltas 
fuinnimh na heagraíochta a roinnt ar a gníomhaíocht (méadrach gníomhaíochta). Léiríonn EnPI atá ag laghdú feabhas ar éifeachtúlacht fuinnimh mar go 
bhfuil níos lú fuinnimh á úsáid in aghaidh an aonaid gníomhaíochta. Léiríonn EnPI méadaitheach meath san éifeachtúlacht. Léiríonn an graf EnPI an 
fheidhmíocht fuinnimh iarbhír agus sprice do Chomhairle Contae na Mí óna bunlíne agus amach go dtí 2020. 

 

Coigilteas fuinnimh tionscadail  
Is coigilteas iomlán in aghaidh na bliana iad na coigiltí fuinnimh a léirítear do thréimhsí sonracha, mar a thuairiscigh Comhairle Contae na Mí, i.e. 
is laghduithe ar thomhaltas iad atá inchurtha i leith gach tionscadail. Ní thugann siad cuntas ar aon athruithe ar leibhéal gníomhaíochta laistigh 
den eagraíocht. 
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 Chun míniú a fháil ar fhigiúirí agus ar shonraí, féach na fonótaí thíos. 

Tomhaltas Fuinnimh 2019 
Tomhaltas Fuinnimh go dtí 
seo 

 
Tabhair faoi deara: tá aon laghdú dealraitheach ar thomhaltas idir 2013 agus 2014 mar gheall, go mór mór, ar aistriú sócmhainní seirbhísí uisce chuig Uisce 
Éireann. 

Tomhaltas Fuinnimh 2019 (TPER) 

 
Primary Energy 
Sloinntear na luachanna Fuinnimh go léir a thaispeántar mar fhuinneamh príomhúil, nó mar riachtanas iomlán fuinnimh phríomhúil (TPER). Is tomhas é seo 
ar an bhfuinneamh go léir a ídíonn an eagraíocht agus tugann sé cuntas ar an bhfuinneamh a chaitear agus/nó a chailltear sa phróiseas claochlaithe, 
tarchurtha agus dáileacháin. 
Chun míniú a fháil ar fhigiúirí agus ar shonraí, féach na fonótaí thíos. 

Tomhaltas Fuinnimh In-athnuaite 2019. 

 
Fuinneamh in-athnuaite go dtí seo 
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Nóta: Tá an laghdú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
dealraitheach ar thomhaltas idir 2013 agus 2014 mar gheall, go mór mór, ar aistriú sócmhainní seirbhísí uisce chuig Uisce Éireann. 
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Fuinneamh Príomhúil. 
Sloinntear na luachanna Fuinnimh go léir a thaispeántar mar fhuinneamh príomhúil, nó mar riachtanas iomlán fuinnimh phríomhúil (TPER). Is tomhas é 
seo ar an bhfuinneamh go léir a ídíonn an eagraíocht agus tugann sé cuntas ar an bhfuinneamh a chaitear agus/nó a chailltear sa phróiseas claochlaithe, 
tarchurtha agus dáileacháin. 
Leictreachas. 
Ní dhéantar leictreachas ón eangach a mhiondealú idir foinsí in-athnuaite agus iontaise, ina ionad sin rangaítear an tomhaltas leictreachais seo go léir mar 
leictreachas eangaí. Tá leictreachas a thuairiscigh an eagraíocht gur gineadh laistigh d’áiseanna na heagraíochta ó fhoinsí in-athnuaite (m.sh. gréine PV) 
san áireamh sna figiúirí in-athnuaite. 

 

Bithbhreosla. 
Tá céatadán aon dhigit de bhithbhreosla i bhformhór mór na mbreoslaí iompair de bhóthar a chuirtear ar an margadh. Ríomhtar an céatadán go bliantúil 
agus tá sé ag dul in airde le himeacht ama. Áiríonn na figiúirí tomhaltais in-athnuaite a thaispeántar thuas méid de thomhaltas bithbhreosla do 
Chomhairle Contae na Mí a ríomhadh trí úsáid a bhaint as an bhfigiúr ranníocaíochta náisiúnta bithbhreosla don bhliain 2019. 
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O2 emissions – 

 
 

Chun míniú a fháil ar fhigiúirí agus ar shonraí, féach na fonótaí thíos. 

Astaíochtaí CO2 2019.  

 Astuithe CO2 ón mbunlíne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
2019 

 
Astaíochtaí CO2 a bhaineann le fuinneamh. 
Tá na luachanna astaithe CO2 a thaispeántar inchurtha i leith an ídiú fuinnimh a thuairiscigh Comhairle Contae na Mí. 

Astaíochtaí CO2 a bhaineann le leictreachas. 
Ríomhadh na hastuithe CO2 atá inchurtha i leith leictreachais arna n-allmhairiú ón eangach ag Comhairle Contae na Mí ag baint úsáide as an meánfhachtóir 
astaíochta do ghiniúint leictreachais in Éirinn don bhliain ábhartha. D’fhéadfadh gur tháinig an leictreachas a d’úsáid Comhairle Contae na Mí in aon bhliain 
ar leith ó fhoinse a bhí níos lú nó níos déine ó thaobh carbóin de ná an meán náisiúnta. 

 
Chun míniú a fháil ar fhigiúirí agus ar shonraí, féach na fonótaí thíos. 

Coigilteas fuinnimh bliantúil ó thionscadail tuairiscithe. 
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Freagraíonn an barra daite thuas do cheann de na stríoca daite sna ceannteidil tábla thíos. Léiríonn na barraí dorcha gorma/corcra coigilteas a baineadh 
amach cheana féin i ngach bliain ó thionscadal(í) a cuireadh i bhfeidhm an bhliain sin. Léiríonn na barraí éadroma gorma/corcra go bhfuil coigilteas fós á 
dhéanamh i ngach bliain ó thionscadal(tionscadail) a cuireadh i bhfeidhm an bhliain roimhe sin. Léiríonn an Glas Dorcha coigilteas a bhfuiltear ag súil leis i 
ngach bliain amach anseo ó thionscadal(í) atá beartaithe le cur i bhfeidhm an bhliain sin. Léiríonn glas éadrom coigilteas a bhfuiltear ag súil leis i ngach 
bliain ó thionscadal(í) atá beartaithe le cur i bhfeidhm roimh an mbliain sin. 

 

Tionscadail a Cuireadh i bhFeidhm in 2019. 

 
TPER agus TFC 
Cuirtear an chuid is mó de na luachanna fuinnimh a léirítear thuas in iúl mar fhuinneamh príomhúil, nó mar riachtanas iomlán fuinnimh phríomhúil 
(TPER). Is tomhas é seo ar an bhfuinneamh go léir a ídíonn an eagraíocht agus tugann sé cuntas ar an bhfuinneamh a chaitear agus/nó a chailltear i 
bpróisis trasfhoirmithe, tarchuir agus dáileacháin. Sloinntear freisin na luachanna coigiltis a thaispeántar do thionscadail ainmnithe fuinnimh ar leith mar 
thomhaltas críochnaitheach iomlán (TFC), nach gcuireann san áireamh an fuinneamh a ídítear agus/nó a chailltear i bpróisis chlaochlaithe, tarchurtha 
agus dáilte. 

 

Coigilteas fuinnimh. 
Is coigilteas iomlán in aghaidh na bliana iad na coigiltí fuinnimh a léirítear, mar a thuairiscigh Comhairle Contae na Mí, i.e. is laghduithe ar thomhaltas iad 
atá inchurtha i leith gach tionscadail. Ní thugann siad cuntas ar aon athruithe ar leibhéal gníomhaíochta laistigh den eagraíocht. 
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Coigilteas Chomhairle Contae na Mí i gcomparáid le gach comhlacht poiblí. 
 
 

 
Tá Comhairle Contae na Mí ar an 202ú gníomhaí is fearr as 305 comhlacht poiblí. Tabhair faoi deara le do thoil gur baineadh 46 comhlacht poiblí eile den 
chomparáid seo toisc nár chuir siad isteach go leor sonraí chun toradh coigiltis a ríomh nó gur gá gnéithe dá gcuid sonraí a fheabhsú nó a fhíorú. 

 

Coigilteas Chomhairle Contae na Mí i gcomparáid le cinn eile san Údarás Áitiúil. 
 

Tá Comhairle Contae na Mí ar an 23ú gníomhaí is fearr as 30 comhlacht poiblí. Tabhair faoi deara gur baineadh 2 chomhlacht poiblí eile den chomparáid seo 
toisc nár chuir siad isteach go leor sonraí chun toradh coigiltis a ríomh nó gur gá gnéithe dá gcuid sonraí a fheabhsú nó a fhíorú. 
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Coigilteas comhlachtaí poiblí Údarás Áitiúil. 
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Aguisín 12 – Táscairí Feidhmíochta NOAC 2020 

Táscairí Feidhmíochta  

01/01/2020 - 31/12/2020 

(Bliantúil) Comhairle Contae na Mí 

Stádas: Críochnaigh. 
 
 
 

Topaic Táscaire Luach Trácht 

Tithíocht: H1, H2 
& H4 
Ceadaithe 

A. Líon na n-áitreabh in 
úinéireacht an ÚA at 1/1/2020 

3402  

B. Líon na n-áitreabh a cuireadh 
leis an stoc faoi úinéireacht an 
ÚA i rith 2020 (cibé acu a 
tógadh nó a fuarthas) 

167  

C. Líon na n-áitreabh faoi 
úinéireacht ÚA a díoladh in 2020 

5  

D. Líon na n-áitreabh faoi 
úinéireacht ÚA a scartáladh 
in 2020 

0  

E. Líon na n-áitreabh in 
úinéireacht an ÚA ar 
31/12/2020 

3564  

F. Líon na n-áitreabh faoi 
úinéireacht an Údaráis atá 
beartaithe le scartáil faoi scéim 
faofa de chuid an DHPLG 

0  

A. An céatadán de líon iomlán 
na dtithe faoi úinéireacht an 
údaráis áitiúil a bhí folamh ar 
31/12/2020 

6.93 %  

Líon na n-áitreabh laistigh dá 
stoc iomlán nach raibh 
tionóntaithe acu ar 31/12/2020 

247  

A. Caiteachas le linn 2020 ar 
chothabháil thithíocht na 
nÚdarás Áitiúil a tiomsaíodh ón 1 
Eanáir 2020 go dtí an 31 Nollaig 
2020, roinnte ar an uimh. na n-
áitreabh i stoc an Údaráis Áitiúil 
ar 31/12/2020, i.e. an figiúr H1E 
lúide H1F 

€556.35  
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Caiteachas ar chothabháil stoc na 
nÚdarás Áitiúil arna thiomsú ón 1 
Eanáir 2020 go dtí an 31 Nollaig 
2020, 

€1982819  
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 lena n-áirítear cothabháil 
phleanáilte agus caiteachas a 
cháiligh do dheontais, amhail 
deontais SEAI le haghaidh 
oibreacha iarfheistithe atá 
tíosach ar fhuinneamh nó an Clár 
um Uasghrádú Fabraice ach gan 
caiteachas ar réadmhaoin 
fholmha agus caiteachas faoi 
mhórscéimeanna athchóirithe 
ceadaithe a áireamh (i.e. 
Athghiniúint ceadaithe nó faoi na 
Scéimeanna Oibreacha Feabhais). 

  

   

Tithíocht: H3 & 
H5 Ceadaithe 

A. An t-am a thógann sé ó dháta 
saoire teaghaise go dtí an dáta in 
2020 nuair a ath-thionóntar an 
teaghais, meánach ar fud na 
dteaghaisí go léir a athligtear ar 
cíos le linn 2020 

31.4 wk  

B. Ba é an meánchostas a 
caitheadh ar na teaghaisí a 
athligean isteach in 2020, 
meánach ar fud na dteaghaisí 
go léir a athligean in 2020. 

€27959.84  

Líon na n-áitreabh a 
aththionóntaíodh ar aon 
dáta in 2020 (ach gan iad 
sin go léir a bhí folamh 
mar gheall ar scéim 
athchóirithe ar fud an 
eastáit a áireamh) 

69  

An líon seachtainí ó dháta na 
saoire go dtí an dáta a 
aththionóntar an teaghais 

2166.6 wk  

Caiteachas iomlán ar oibreacha 
riachtanacha chun na teaghaisí 
a athligean isteach 

€1929229  

A. Líon iomlán na dtionóntachtaí 
cláraithe i gceantar an ÚA ag 
deireadh mhí an Mheithimh 2020 

8799  

B. Líon na n-áitreabh ar cíos a 
ndearnadh cigireacht orthu in 
2020 

1199  

C. Céatadán na n-áitreabh a 
ndearnadh cigireacht orthu in 
2020 a bhfuarthas amach nach 
raibh na Rialacháin um 
Chaighdeáin á gcomhlíonadh 
acu 

88.11 %  
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D. Líon na n-áitreabh a measadh 
a bheith comhlíontach in 2020 
(lena n-áirítear iad siúd a 
measadh ar dtús 
neamhchomhlíontach) 

244  
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Tithíocht: 
H6 
Ceadaithe 

A. Líon na ndaoine fásta i 
gcóiríocht éigeandála atá gan 
dídean go fadtéarmach mar % de 
líon iomlán na ndaoine fásta gan 
dídean i gcóiríocht éigeandála ag 
deireadh 2020 

45.30 %  

Líon na ndaoine fásta a rangaíodh 
mar dhaoine gan dídean agus i 
gcóiríocht éigeandála ar oíche an 
31 Nollaig 2020 arna thaifeadadh 
ar an gcóras PASS 

181  

Líon na ndaoine aonair sin a bhí, 
ar 31/12/2020, i gcóiríocht 
éigeandála ar feadh 6 mhí go 
leanúnach, nó ar feadh 6 mhí go 
carnach laistigh den 12 mhí 
roimhe sin 

82  

   

Bóithre: R1 & 
R2 Ceadaithe 

A. (a) % na gciliméadar bóithre 
réigiúnacha a fuair rátáil PSCI 
sa tréimhse 24 mí roimh 
31/12/2020 

89.10 %  

A. (b) % na gciliméadar 
Príomhbhóithre Áitiúil a fuair 
rátáil PSCI sa tréimhse 24 mí 
roimh 31/12/2020 

91.70 %  

A. (c) % na gciliméadar de 
bhóithre Tánaisteacha Áitiúil a 
fuair rátáil PSCI sa tréimhse 24 
mí roimh 31/12/2020 

92.60 %  

A. (d) % na gciliméadar de 
bhóithre Áitiúil Treasacha a fuair 
rátáil PSCI sa tréimhse 60 mí 
roimh 31/12/2020 

73.90 %  

B. (a.1) % d’iomlán na gciliméadar 
bóithre Réigiúnacha le rátáil PSCI 
de 1-4 ar 31/12/2020 

6.40 %  

B. (a.2) % d’iomlán na gciliméadar 
bóithre Réigiúnacha le rátáil PSCI 
de 5-6 ar 31/12/2020 

5.90 %  

B. (a.3) % d’iomlán na gciliméadar 
bóithre Réigiúnacha le rátáil PSCI 
de 7-8 ar 31/12/2020 

71.00 %  

B. (a.4) An % den iomlán 
Réigiúnach 

12.30 %  
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 ciliméadar bóthair le rátáil PSCI 
de 9-10 ag 31/12/2020 

  

B. (b.1) An % d’iomlán na 
gciliméadar Príomhbhóithre 
Áitiúil le rátáil PSCI de 1-4 ar 
31/12/2020 

14.30 %  

B. (b.2) % de chiliméadar iomlán 
na bPríomhbhóithre Áitiúil le 
rátáil PSCI de 5-6 ar 31/12/2020 

3.60 %  

B. (b.3) % de chiliméadar iomlán 
na bPríomhbhóithre Áitiúil le 
rátáil PSCI de 7-8 ag 31/12/2020 

47.00 %  

B. (b.4) An % de chiliméadar 
iomlán na bPríomhbhóithre 
Áitiúil le rátáil PSCI de 9-10 ag 
31/12/2020 

29.50 %  

B. (c.1) % de chiliméadar iomlán 
na mbóithre Tánaisteacha Áitiúil 
le rátáil PSCI de 1-4 ar 
31/12/2020 

22.70 %  

B. (c.2) % de chiliméadar iomlán 
na mbóithre Tánaisteacha Áitiúil 
le rátáil PSCI de 5-6 ar 
31/12/2020 

2.60 %  

B. (c.3) % de chiliméadar iomlán 
na mbóithre Tánaisteacha Áitiúil 
le rátáil PSCI de 7-8 ar 
31/12/2020 

48.90 %  

B. (c.4) % de chiliméadar iomlán 
na mbóithre Tánaisteacha Áitiúil 
le rátáil PSCI de 9-10 ag 
31/12/2020 

20.60 %  

B. (d.1) An % d’iomlán na 
gciliméadar de bhóithre Áitiúil 
Treasacha le rátáil PSCI de 1-4 
ar 31/12/2020 

26.80 %  

B. (d.2) An % d’iomlán na 
gciliméadar de bhóithre Áitiúil 
Treasacha le rátáil PSCI de 5-6 
ar 31/12/2020 

3.50 %  

B. (d.3) An % d’iomlán na 
gciliméadar de bhóithre Áitiúil 
Treasacha le rátáil PSCI de 7-8 
ar 31/12/2020 

34.70 %  

B. (d.4) An % d’iomlán na 
gciliméadar de bhóithre Áitiúil 
Treasacha le rátáil PSCI de 9-10 
ar 31/12/2020 

10.40 %  

A1. Neartaíodh ciliméadar de 
bhóithre réigiúnacha le linn 
2020 

19.4 km  



Comhairle Contae na Mí Tuarascáil Bhliantúil 2021 

125 

 

 

A2. An méid a caitheadh ar 
obair neartú bóithre 
réigiúnacha le linn 2020 

€4727122.00  

A3. Meánchostas aonaid na n-
oibreacha neartú bóithre 
réigiúnacha in aghaidh an 
mhéadair chearnaigh (€/m2) 

€29.69  
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 B1. Athshéalaíodh ciliméadar 
de bhóithre réigiúnacha le linn 
2020 

21.7 km  

B2. An méid a caitheadh ar 
obair athshéalaithe bóithre 
réigiúnacha le linn 2020 

€699683.00  

B3. Meánchostas aonaid na n-
oibreacha athshéalaithe bóithre 
réigiúnacha in aghaidh an 
mhéadair chearnaigh (€/m2) 

€5.06  

C1. Neartaíodh ciliméadar 
de bhóithre áitiúla le linn 
2020 

61.2 km  

C2. An méid a caitheadh ar 
obair neartú bóithre áitiúla le 
linn 2020 

€7721735.00  

C3. Meánchostas aonaid na n-
oibreacha neartú bóithre áitiúla 
in aghaidh an mhéadair 
chearnaigh (€/m2) 

€27.32  

D1. Athshéalaíodh 
ciliméadar de bhóithre 
áitiúla le linn 2020 

97.6 km  

D2. An méid a caitheadh ar 
obair athshéalaithe bóithre 
áitiúla le linn 2020 

€2346881.00  

D3. Meánchostas aonaid na n-
oibreacha athshéalaithe bóithre 
áitiúla in aghaidh an mhéadair 
chearnaigh (€/m2) 

€4.70  

   

Mótarcháin: 
R3 Ceadaithe 

A. Céatadán na n-idirbheart 
mótarchánach ar déileáladh 
leo ar líne (i.e. próiseáiltear an 
t-idirbheart agus eisítear an 
diosca cánach) in 2020 

91.00 %  

   

Uisce: W1 & W2 
Ceadaithe 

% Scéimeanna Príobháideacha 
Uisce Óil a chomhlíon ceanglais 
reachtúla maidir le 
monatóireacht ar cháilíocht 
soláthairtí príobháideacha uisce 
óil le linn 2020. 

1.00 %  

Líon na scéimeanna cláraithe a 
ndéanann gach údarás áitiúil 
monatóireacht orthu mar 
chéatadán d’iomlán na 
scéimeanna cláraithe 

100 %  

Líon na scéimeanna 
cláraithe a ndearnadh 

110  
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monatóireacht orthu in 
2020 

Líon iomlán na scéimeanna 
cláraithe in 2020 

110  
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Dramhaíl: 
E1 
Ceadaithe 

A. Líon na dteaghlach, bunaithe 
ar Dhaonáireamh 2016, atá 
lonnaithe i gceantar atá 
clúdaithe ag oibreoir 
ceadúnaithe a sholáthraíonn 
seirbhís 3 bhosca bruscair ar 
31/12/2020 

32228 32,228 arna chur 
isteach ag an NWCPO 

B. % na dteaghlach laistigh den 
údarás áitiúil dá seasann an líon 
ag A (bunaithe ar cheirtleáin 
níos mó ná 500) 

82.53 %  

   

Truailliú 
Comhshaoil: 
E2 Ceadaithe 

A1. Líon iomlán na gcásanna 
truaillithe a ndearnadh gearán 
ina leith le linn 2020 

2007  

A2. Líon na gcásanna 
truaillithe a dúnadh ó 
1/1/2020 go 31/12/2020 

2012  

A3. Líon iomlán na gcásanna 
idir lámha amhail an 
31/12/2020 

52  

Líon tosaigh na gcásanna a 
tugadh ar aghaidh ó 
dheireadh na bliana 2019 

57  

   

Truailliú Bruscair: 
E3 Ceadaithe 

A1. An % den limistéar laistigh 
den Údarás Áitiúil a bhí gan 
truailliú nó saor ó bhruscar 
nuair a rinneadh suirbhé air in 
2020. 

20 %  

A2. An % den limistéar laistigh 
den Údarás Áitiúil a bhí beagán 
truaillithe nuair a rinneadh 
suirbhé air in 2020 

38 %  

A3. An % den limistéar laistigh 
den Údarás Áitiúil a bhí 
measartha truaillithe nuair a 
rinneadh suirbhé air in 2020 

26 %  

A4. An % den limistéar laistigh 
den Údarás Áitiúil a bhí 
truaillithe go suntasach nuair a 
rinneadh suirbhé air in 2020 

12 %  

A5. An % den limistéar laistigh 
den Údarás Áitiúil a bhí 
truaillithe go mór nuair a 
rinneadh suirbhé air in 2020 

4 %  

   



Comhairle Contae na Mí Tuarascáil Bhliantúil 2021 

129 

 

 

Stádas an Bhrait 
Ghlais: E4 
Ceadaithe 

A. % na scoileanna ar 
bronnadh/athnuachan stádas 
brat glas orthu sa dá bhliain go 
dtí 31 Nollaig 2020 

36.43 %  

Scoileanna a bhain Glas amach 3  
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 Bratach don chéad uair in 2020   

Scoileanna a rinne 
athnuachan ar a mBrat Glas 
in 2020 

18  

Scoileanna a raibh Brat Glas acu 
ó 2019 agus mar sin nach bhfuil 
gá le hathnuachan go dtí 2021 

30  

   

Éifeachtúlacht 
Fuinnimh: E5 
Ceadaithe 

A. % carnach na gcoigilteas 
fuinnimh a baineadh amach faoi 
31/12/2020 i gcomparáid leis an 
mbliain bhonnlíne (2009) 

1.00 %  

   

Soilsiú Poiblí: E6 
Ceadaithe 

A. Wattage billable iomlán an 
chórais soilsithe poiblí 

8403.87 MWh  

B. Meán-wattage billable an 
chórais soilsithe poiblí 

99.32 W  

C. Céatadán den chóras iomlán a 
léiríonn soilse stiúir 

23.19 %  

Líon na soilse faoi stiúir sa 
chóras soilsithe poiblí 

4653  

Líon na soilse SOX-SON sa chóras 
soilsithe poiblí 

15414  

   

Pleanáil: P1 
Ceadaithe 

A. Foirgnimh a ndearnadh 
iniúchadh orthu mar 
chéatadán de na foirgnimh 
nua a cuireadh in iúl don 
údarás áitiúil 

77.97 %  

Líon iomlán na bhfoirgneamh 
nua a chuir an t-údarás áitiúil in 
iúl dóibh, i.e. foirgnimh ar 
sheirbheáil tógálaí nó forbróir ar 
an údarás áitiúil Fógra Tosaithe 
bailí sa tréimhse 1/1/2020 go 
31/12/2020 ar an údarás áitiúil. 

1221  

Líon na bhfoirgneamh nua a 
fógraíodh don údarás áitiúil in 
2020 a bhí ina n-ábhar 
d’iniúchadh amháin ar an láthair 
ar a laghad le linn 2020 a rinne an 
t-údarás áitiúil 

952  

   

Pleanáil: P2 & P3 
Ceadaithe 

A. Líon na gcinntí pleanála ÚA a 
bhí ina n-ábhar achomhairc 
chuig an mBord Pleanála ar 
chinn an Bord ar aon dáta in 
2020 

64  
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B. % de na cinntí ag A a 
dhearbhaigh (le nó 

76.56 %  



Comhairle Contae na Mí Tuarascáil Bhliantúil 2021 

132 

 

 

 gan athrú) an cinneadh a rinne 
an t-údarás áitiúil 

  

Líon na gcinntí a dhearbhaíonn 
cinneadh an ÚA (le hathrú nó 
gan athrú) 

49  

A. Líon iomlán na gcásanna 
pleanála a cuireadh faoi bhráid an 
údaráis áitiúil nó a thionscain an 
t-údarás áitiúil sa tréimhse 
1/1/2020 go 31/12/2020 a 
imscrúdaíodh 

368  

B. Líon iomlán na gcásanna 
imscrúdaithe a dúnadh le linn 
2020 

224  

C. % de na cásanna ag B a 
díbheadh mar chásanna fánach, 
mionaoiseacha nó gan bhunús 
nó a dúnadh mar gheall ar 
urchosc reachta nó mar gheall ar 
fhorbairt dhíolmhaithe 

0 %  

D. % na gcásanna ag B a 
réitíodh chun sástacht an ÚA trí 
idirbheartaíocht 

60.71 %  

E. % Cásanna ag B a dúnadh de 
bharr imeachtaí forfheidhmithe 

39.29 %  

F. Líon iomlán na gcásanna 
pleanála atá á n-imscrúdú amhail 
an 31/12/2020 

904 D’aithin iniúchadh 
inmheánach ar ár gcuid 
staitisticí 
neamhréiteach sa 
Chomhardú Deiridh do 
2019 a bhí gannáite ag 
3. 

Líon na gcásanna ag ‘B’ a díbhe 
faoi alt 152(2), den Acht um 
Pleanáil agus Forbairt 2000 

0  

Líon na gcásanna ag 'B' a 
réitíodh chun sástacht an 
Údaráis trí idirbheartaíocht 

136  

Líon na gcásanna ag 'B' a 
dúnadh de bharr imeachtaí 
forfheidhmithe 

88  

   

Pleanáil: P4 & P5 
Ceadaithe 

A. An Ráiteas Airgeadais Bliantúil 
2020 (AFS) Sonraí Chlár D roinnte 
ar dhaonra an cheantair LA de 
réir Dhaonáireamh 2016 

€25.36  

Sonraí Chlár D AFS comhdhéanta 
de D01 - Pleanáil Chun Cinn, D02 
- 

€4945757  
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 Bainistíocht Forbartha, D03 - 
Forfheidhmiú (lena n-áirítear 
an chuid ábhartha de Chlár D 
den mhuirear bainistíochta 
lárnach) don bhliain 2020 

  

A. Céatadán na n-iarratas ar 
dheimhnithe sábháilteachta ó 
dhóiteán a fuarthas in 2020 ar 
cinneadh (deonaithe nó 
diúltaíodh) laistigh de dhá mhí ón 
dáta a fuarthas iad. 

67.86 %  

B. Céatadán na n-iarratas ar 
dheimhnithe sábháilteachta ó 
dhóiteán a fuarthas in 2020 ar 
cinneadh (deonaithe nó 
diúltaíodh) laistigh de thréimhse 
sínte a comhaontaíodh leis an 
iarratasóir 

19.64 %  

Líon iomlán na n-iarratas ar 
dheimhnithe sábháilteachta ó 
dhóiteán a fuarthas in 2020 nár 
tharraing an t-iarratasóir siar 

112  

Líon na n-iarratas ar 
dheimhnithe sábháilteachta 
dóiteáin a fuarthas in 2020 ar 
cinneadh (deonaithe nó 
diúltaíodh) laistigh de dhá mhí 
ón dáta a bhfuarthas an t-
iarratas 

76  

Líon na n-iarratas ar 
dheimhnithe sábháilteachta 
dóiteáin a fuarthas in 2020 ar 
cinneadh (deonaithe nó 
diúltaíodh) laistigh de thréimhse 
ama sínte comhaontaithe 

22  

   

Seirbhís 
Dóiteáin: F1 
Ceadaithe 

A. Sonraí caiteachais Chlár E an 
Ráitis Airgeadais Bliantúil (AFS) 
do 2020 roinnte ar dhaonra an 
cheantair LA de réir fhigiúirí 
Dhaonáireamh 2016 don daonra 
ar a bhfreastalaíonn an t-údarás 
dóiteáin de réir na 
dtuarascálacha Chéim a hAon 
Cur Chuige Bunaithe ar Riosca 

€30.69  

Sonraí caiteachais Clár E AFS 
comhdhéanta de E11 - Oibriú na 
Seirbhíse Dóiteáin agus E12 - Cosc 
ar Dhóiteáin do 2020 

€4861105.38  
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Seirbhís 
Dóiteáin: F2 & F3 
Ceadaithe 

A. An meán-am a thógann sé, i 
nóiméid, briogáidí dóiteáin a 
shlógadh i Stáisiúin 
Lánaimseartha maidir le tine 

 N/A 

B. An meán-am a thógann sé, i 
nóiméid, briogáidí dóiteáin a 
shlógadh i Stáisiúin 
Pháirtaimseartha (seirbhís 
dóiteáin coinnithe) i leith 
dóiteáin 

5.02 min  

C. An meán-am a thóg sé, i 
nóiméid, chun briogáidí dóiteáin 
a shlógadh i Stáisiúin 
Lánaimseartha maidir le gach 
teagmhas éigeandála eile 
(neamhdhóiteáin). 

 N/A 

D. An meán-am a thóg sé, i 
nóiméid, chun briogáidí dóiteáin 
a shlógadh i Stáisiúin 
Pháirtaimseartha (seirbhís 
dóiteáin coinnithe) maidir le gach 
teagmhas éigeandála eile 
(neamhdhóiteáin). 

5.21 min  

A. % de chásanna a bhaineann le 
tine ina bhfuil an chéad freastal 
ar an láthair laistigh de 10 
nóiméad 

39.06 %  

B. % de chásanna maidir le 
dóiteán ina bhfuil an chéad 
fhreastal ar an láthair tar éis 10 
nóiméad ach laistigh de 20 
nóiméad 

49.16 %  

C. % de chásanna a bhaineann 
le dóiteán ina bhfuil an chéad 
freastal ar an láthair tar éis 20 
nóiméad 

11.78 %  

D. % na gcásanna maidir le 
gach teagmhas éigeandála 
eile ina bhfuil an chéad 
freastal ar an láthair laistigh 
de 10 nóiméad 

30.39 %  

E. % de chásanna maidir le 
gach teagmhas éigeandála 
eile ina bhfuil an chéad 
fhreastal ar an láthair tar éis 
10 nóiméad ach laistigh de 20 
nóiméad 

56.35 %  

F. % na gcásanna maidir le 
gach teagmhas éigeandála 
eile ina bhfuil an chéad 
freastal ar an láthair tar éis 20 
nóiméad 

13.26 %  
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Líon iomlán na nglaonna amach 
maidir le dóiteáin ó 1/1/2020 go 
31/12/2020 

594  

Líon na gcásanna dóiteáin seo ina 
bhfuil freastal den chéad tairiscint 
dóiteáin ar an láthair laistigh de 
10 nóiméad 

232  
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 Líon na gcásanna dóiteáin seo ina 
bhfuil freastal den chéad 
tairiscint dóiteáin ar an láthair tar 
éis 10 nóiméad ach laistigh de 20 
nóiméad 

292  

Líon na gcásanna dóiteáin seo ina 
bhfuil freastal den chéad 
tairiscint dóiteáin ar an láthair tar 
éis 20 nóiméad 

70  

Líon iomlán na nglaonna amach 
maidir le gach teagmhas 
éigeandála eile (i.e. gan tine a 
áireamh) ó 1/1/2020 go 
31/12/2020 

362  

Líon na gcásanna neamhdhóiteáin 
seo ina bhfuil freastal den chéad 
tairiscint dóiteáin ar an láthair 
laistigh de 10 nóiméad 

110  

Líon na gcásanna 
neamhdhóiteáin seo ina bhfuil 
freastal den chéad tairiscint 
dóiteáin ar an láthair tar éis 10 
nóiméad ach laistigh de 20 
nóiméad 

204  

Líon na gcásanna neamhdhóiteáin 
seo ina bhfuil freastal den chéad 
tairiscint dóiteáin ar an láthair tar 
éis 20 nóiméad 

48  

   

Seirbhís 
Leabharlainne: L1 
Ceadaithe 

A. Líon na gcuairteanna ar 
leabharlanna in aghaidh an duine 
den daonra don cheantar ÚÁ de 
réir Dhaonáireamh 2016 

0.28  

B. Líon na n-earraí a eisíodh 
chuig iasachtaithe 
leabharlainne sa bhliain 

287294  

C. Baill ghníomhacha 
leabharlainne in aghaidh an 
duine den daonra 

0.09  

D. Líon na mball leabharlainne 
cláraithe sa bhliain 

27155  

Líon na gcuairteanna ar a 
leabharlanna ó 1/1/2020 go 
31/12/2020 

55564  

   

Seirbhís 
Leabharlainne: L2 
Ceadaithe 

A. Sonraí an Ráitis Airgeadais 
Bhliantúil (AFS) Clár F don bhliain 
2020 roinnte ar dhaonra an 
cheantair ÚÁ de réir 
Dhaonáireamh 2016 

€22.69  
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B. An caiteachas bliantúil per 
capita ar bhailiúcháin thar an 
tréimhse 1/01/2020 go 
31/12/2020 

€1.62  

A. Sonraí an Chláir AFS ar a bhfuil 
F02 - Oibriú 

€4425994  



Meath County Council Annual Report 2021 

113 

 

 

 (lena n-áirítear an cion 
ábhartha den mhuirear 
bainistíochta lárnach do 
Chlár F) don bhliain 2020 

  

B. An caiteachas bliantúil ar stoc 
nua a fuair an leabharlann sa 
bhliain 

€315000  

   

An Óige agus an 
Pobal: Y1 & Y2 
Ceadaithe 

A. Céatadán na scoileanna 
áitiúla atá páirteach i scéim 
áitiúil na Comhairle 
Óige/Chomhairle na nÓg 

72.73 %  

Líon iomlán na scoileanna 
dara leibhéal i gceantar an 
ÚA amhail 31/12/2020 

22 Scoil nua LMETB 
An Bóthar Buí. 

Líon na scoileanna dara leibhéal i 
gceantar an ÚA ónar fhreastail 
ionadaithe ar CGB áitiúil 
Chomhairle na nÓg a reáchtáladh 
in 2020 

16 Cruinniú Cinn 
Bhliana arna 
reáchtáil ag zúmáil 
de bharr Covid. 

A. Líon na n-eagraíochtaí atá ar 
Chlár an Chontae agus an 
céatadán a roghnaigh a bheith 
mar chuid den Choláiste um 
Chuimsiú Sóisialta laistigh den 
PPN 

9.69  

Líon iomlán na n-eagraíochtaí 
atá ar an gClár Contae don 
limistéar údaráis áitiúil amhail 
31/12/2020 

1084  

Líon iomlán na n-eagraíochtaí 
sin a chláraigh den chéad uair in 
2020 

224  

Líon na n-eagraíochtaí a 
roghnaigh dul isteach sa 
Choláiste Toghcháin um 
Chuimsiú Sóisialta cibé dáta a 
chláraigh siad don PPN 

105  

   

Corparáideach: 
C1, C2, C4 & C5 
Ceadaithe 

A. An líon foirne 
coibhéiseach lánaimseartha 
amhail an 31 Nollaig 2020 

736.87  

A. Céatadán na laethanta oibre 
íoctha a cailleadh mar gheall ar 
neamhláithreacht bhreoiteachta 
trí shaoire deimhnithe leighis in 
2020 

2.32 %  

B. Céatadán na laethanta 
oibre íoctha a cailleadh mar 
gheall ar asláithreacht tinnis 

0.18 %  



Meath County Council Annual Report 2021 

114 

 

 

 trí shaoire fhéindeimhnithe 
in 2020 

  

Líon Iomlán na laethanta oibre a 
cailleadh mar gheall ar 
neamhláithreacht tinnis trí 
shaoire deimhnithe leighis in 
2020 

4842 day  

Líon Iomlán na laethanta oibre a 
cailleadh mar gheall ar 
asláithreacht tinnis trí shaoire 
fhéindeimhnithe in 2020 

295 day  

Líon na laethanta oibre gan phá 
a cailleadh mar gheall ar 
asláithreacht bhreoiteachta san 
áireamh laistigh d’iomlán na 
laethanta saoire breoiteachta 
féindeimhnithe in 2020 

0 day  

Líon na laethanta oibre gan phá 
a cailleadh mar gheall ar 
asláithreacht bhreoiteachta san 
áireamh laistigh d’iomlán na 
laethanta saoire breoiteachta 
deimhnithe leighis in 2020 

968 day  

Má tá aon bhall foirne ar saoire 
bhreoiteachta fadtéarmach (i.e. 
tréimhse leanúnach níos mó ná 
4 seachtaine), cuir nóta téacs 
isteach maidir le líon na mball 
foirne atá ar shaoire 
bhreoiteachta fadtéarmach. 

52  

A. Gach caiteachas TFC sa 
tréimhse ó 1/1/2020 go 
31/12/2020, roinnte ar WTE 
uimh. 

€3884.77  

Caiteachas iomlán TFC in 2020 €2862570.8  

A. Gach caiteachas TFC arna 
ríomh in C4 mar chomhréir de 
chaiteachas na gCoimisinéirí 
Ioncaim 

1.70  

Caiteachas Ioncaim Iomlán ó 
1/1/2020 go 31/12/2020 roimh 
aistrithe chuig nó ó chúlchistí 

168081549  

   

Corparáideac
h: C3 
Ceadaithe 

A. Léargas iomlán per capita ar 
shuíomhanna Gréasáin an 
údaráis áitiúil in 2020 

12.29  

B. Líon iomlán na leantóirí per 
capita ag deireadh 2020 de 
chuntais meán sóisialta an 
údaráis áitiúil (más ann dóibh) 

0.57  
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Iomlán carnach na n-amharc ar na 
leathanaigh ar na suíomhanna 
gréasáin go léir atá á n-oibriú ag 
an údarás áitiúil don tréimhse ó 
1/1/2020 go 31/12/2020 a 
fuarthas ó sheirbhís anailísíochta 
gréasáin a chlibeáil leathanaigh 
nó 

2397996 Méadú suntasach ar 
amhairc na leathanach 
mar thoradh ar an 
bpróiseas 
comhairliúcháin phoiblí 
ar athbhreithniú ar 
Fhorbairt an Chontae 
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 a chomhionann.  Plean agus soláthar 
faisnéise a bhaineann 
leis an bhfreagairt ar 
an bpaindéim COVID-
19 

Líon iomlán na n-úsáideoirí 
meán sóisialta a bhí, ar 
31/12/2020, ag leanúint an 
údaráis áitiúil ar aon 
suíomhanna meán sóisialta 

111828 Iarracht 
chomhbheartaithe 
chun lucht leanúna na 
Comhairle a mhéadú 
ar na meáin shóisialta 
le linn 2020. Fócas 
níos mó ar úsáid na 
meán sóisialta ag an 
gComhairle go 
ginearálta agus ar 
tháirgeadh ábhar níos 
tarraingtí. Úsáid 
mhéadaithe na meán 
sóisialta le linn na 
héigeandála sláinte 
poiblí. 

Líon na gcuntas meán sóisialta 
atá á n-oibriú ag an údarás 
áitiúil 

36  

Cuir in iúl an raibh athrú ar na 
polasaithe fianán ar 
shuíomhanna na n-údarás áitiúil 
agus an dáta ar tháinig sé seo i 
bhfeidhm 

6th October, 2020  

   

Airgeadais: M1 to 
M4 Ceadaithe 

A. Iarmhéid 
barrachais/easnaimh carnach 
ar 31/12/2016 sa Chuntas 
Ioncaim ó Ráiteas Cuntas 
Ioncaim & Caiteachais an AFS 

€-2495446  

B. Iarmhéid 
barrachais/easnaimh carnach 
ar 31/12/2017 sa Chuntas 
Ioncaim ó Ráiteas Cuntas 
Ioncaim & Caiteachais an AFS 

€-1287437  

C. Iarmhéid 
barrachais/easnaimh carnach 
ar 31/12/2018 sa Chuntas 
Ioncaim ó Ráiteas Cuntas 
Ioncaim & Caiteachais an AFS 

€-952361  

D. Iarmhéid 
barrachais/easnaimh carnach 
ar 31/12/2019 sa Chuntas 
Ioncaim ó Ráiteas Cuntas 
Ioncaim & Caiteachais an AFS 

€-684544 -684,544 carnach a 
cuireadh isteach 
anuraidh 
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E. Iarmhéid 
barrachais/easnaimh 
carnach ar 31/12/2020 sa 
Chuntas Ioncaim ó 

€-497931  
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 Ráiteas Cuntas Ioncaim & 
Caiteachais an RBA 

  

F. Barrachas nó easnamh carnach 
amhail 31/12/2020 mar 
chéatadán den Ioncam Iomlán in 
2020 ón Ráiteas Cuntas Ioncaim 
agus Caiteachais den AFS 

-0.27 %  

G. Caiteachas ioncaim per 
capita in 2020 

€861.76  

H. Caiteachas ioncaim per capita 
in 2020 gan caiteachas suntasach 
lasmuigh den chontae/seirbhís 
comhroinnte a áireamh 

€861.76  

An figiúr Ioncaim Iomlán 2020 ó 
Ráiteas Cuntas Ioncaim agus 
Caiteachais an RBA 

€184131805  

Figiúr an Chaiteachais Iomlán 
2020 ón Ráiteas Cuntas Ioncaim 
agus Caiteachais den AFS 

€168081549  

Caiteachas Ioncaim 2020 gan 
caiteachas contae/seirbhíse 
comhroinnte a áireamh do 
sholáthraithe seirbhíse HAP, 
MyPay, DRHE agus Seirbhísí 
Dóiteáin Bhaile Átha Cliath 

€168081549  

A. (a) Leibhéal na Rátaí bailithe 
in Aguisín 7 den AFS don bhliain 
2016 

89.0 %  

A. (b) Leibhéal Bailiúcháin 
Cíosa & Blianachtaí in Aguisín 7 
den AFS do 2016 

87.0 %  

A. (c) Leibhéal bailithe na 
nIasachtaí Tithíochta in Aguisín 
7 den AFS don bhliain 2016 

67.0 %  

B. (a) Leibhéal na Rátaí bailithe 
in Aguisín 7 den AFS don bhliain 
2017 

92.0 %  

B. (b) Leibhéal bailithe Cíosa 
agus Blianachtaí in Aguisín 7 
den AFS do 2017 

89.0 %  

B. (c) Leibhéal bailithe na 
nIasachtaí Tithíochta in Aguisín 
7 den AFS don bhliain 2017 

67.0 %  

C. (a) Leibhéal na Rátaí bailithe 
in Aguisín 7 den AFS don bhliain 
2018 

93.0 %  
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C. (b) Leibhéal bailithe Cíosa 
agus Blianachtaí in Aguisín 7 
den AFS do 2018 

89.0 %  



 

 

Comhairle Contae na Mí 
Tuarascáil Bhliantúil 2020

Comhairle Contae na Mí Tuarascáil 

Bhliantúil 2020 
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