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Comh-Réamhfhocal
le Conn Murray, Príomhfheidhmeannach agus an 
Clr Kieran O'Hanlon Méara Chathair agus Chontae Luimnigh 

Ba í 2016 an bhliain ar éirigh le Luimneach í féin a chur ar an
stáitse idirnáisiúnta.  Tá na pleananna, na tionscnaimh agus
na gníomhaíochtaí go léir a bhfuilimid tar éis oibriú orthu go
háitiúil agus go náisiúnta tar éis buaicphointe a bhaint amach
le mórfheachtas á sheoladh ag Luimneach maidir le
hiomaíocht d’infheistíocht ar fud an domhain.

Tá ár n-uaillmhianta maidir le Luimneach soiléir. Teastaíonn
uainn go mbeadh Luimneach sa riocht is fearr mar chathair
san Aontas Eorpach ina bhfuil Béarla á labhairt le teacht i dtír
ar dheiseanna infheistíochta isteach i ndiaidh Brexit.

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh tar éis DAC
Limerick Twenty Thirty a bhunú d’fhonn luach os cionn €500
infheistíocht bhunathraithe bhonneagair a thabhairt i gcrích
ar fud láithreacha straitéiseacha i gcathair Luimnigh, le
hacmhainn níos mó ná 5,000 jab a chruthú sna cúig bliana
atá romhainn. 

Tá obair shuntasach déanta ar cheithre láthair straitéiseach
maidir len iad a ullmhú do na céimeanna pleanála agus
tógála. 

or job creation.Bhí 2016 ar cheann de na blianta is láidre fós
maidir le cruthú fostaíochta.  D’fhógair cuideachtaí
infheistíochta díreach eachtrach beagnach 2,000 jab le bliain
anuas, a mealladh chuig Luimneach leis an gcur chuige
comhpháirtíochta agus réamhghníomhach ag an gComhairle,
institiúidí tríú leibhéal agus gníomhaireachtaí áitiúla agus
stáit.

Leanann an cur chuige seo le bheith mar ghné uathúil
dhíolacháin ag réigiún chathair Luimnigh. 

In éineacht leis na jabanna IDI tá earnáil fhiontraíochta atá ag
neartú.  Tá tacaíocht Oifig Fiontair Áitiúil (OFÁ) Luimnigh tar
éis 129 jab breise a chruthú agus leanann Innovate Limerick

le timpeallacht a fhorbairt mar ar féidir le nuálaíocht fás agus
a bheith faoi bhláth.

Déanfaidh an Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (PÁEP)
do Luimneach, a seoladh i 2016 forbairt eacnamaíochta,
sóisialta agus pobail a chur chun cinn ar fud na cathrach agus
an chontae.

Bhí tacaíocht airgeadais á sholáthar go rathúil ag an
gComhairle do lucht íoctha rátaí ar a n-áirítear an Scéim
Tacaíochta do Ghnóthais Bheaga agus Mheánmhéide agus
Scéim Tacaíochta don Earnáil Turasóireachta tar éis do na
baill thofa glacadh leo. 

Tá sé tábhachtach go ndéanfaí pleanáil don todhchaí agus i
gcaitheamh 2016 cuireadh cuid mhór tionscadal bonneagair
chun cinn.  Tá Bóthar Dáileacháin an Tuaiscirt (Luimneach)
riachtanach d’fhorbairt leanúnach ar réigiún cathrach
Luimnigh agus ar an iarthar láir ina iomláine. Tá obair
tosaithe cheana féin ar Chéim a hAon den tionscadal ó Uí
Chuanach go Cnoc an Lisín. Nuair a bheidh sé críochnaithe,
osclóidh an bóthar an taobh ó thuaidh de chathair Luimnigh
ar fad d’infheistíocht ionchasach. 

Tá obair ath-thosaithe ar mhótarbhealach idir Luimneach
agus Corcaigh, a neartóidh iarrachtaí le contraphointe a
sholáthar san iarthar le hais na forbartha timpeall na
hardchathrach. 

Ba é tátal an athbhreithnithe ar Phlean Forfheidhmithe Chreat
Athghiniúna Luimnigh (PFCAL) go raibh dul chun cinn
suntasach déantas maidir leis na trí cholún uileghabhálach
den phlean mar atá sóisialta, eacnamaíochta agus fisiciúil. 
De réir an tuarascála cruthaíodh breis agus 300 jab mar
thoradh ar chistiú Athghiniúna Luimnigh. 

Tá na pobail níos sábháilte ag obair i gcomhpháirtíocht leis

Conn Murray, Bainisteoir Chomhairle
Cathrach agus Contae Luimnigh

An Comhairleoir Kier O'Hanlon, Méara
Chathair agus Chontae Luimnigh
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na húdaráis, agus tá laghdú suntasach ar choireacht i measc
dhaoine óga. 

Tá méadú ar fhreastal ar scoileanna agus seirbhísí eile le níos
mó daoine ó scoileanna DEIS ag leanúint lena gcuid
oideachais. 

Tá obair thógála ar siúl i gcónaí sna ceantair athghiniúna le
100 faoin gcéad de thionscadail nua tithíochta beartaithe ag
céimeanna éagsúla tógála nó pleanála. 

Tá athbhreithniú LRFIP tar éis treochlár soiléir a leagadh síos
do sprioc-infheistíocht leanúnach in iliomad ceantar ó
thithíocht go tacaíocht shóisialta agus forbairt gheilleagrach
agus tá sé ráite arís ag an rialtas go dtacófar leis an oibair
thábhachtach agus riachtanach atá á dhéanamh ag cách sna
sprioc-cheantair. 

Léirigh cuairt an ghiúiré don iarratas maidir le
Príomhchathair Chultúir na hEorpa 2020 an chuid is fearr de
Luimneach.  Rinne an próiseas tairisceana daingniú ar phobal
ealaíona agus cultúir Luimnigh, agus rinne sé athnuachan ar
fhócas agus ar mhuinín le gluaiseacht ar aghaidh agus
forbairt.

Léirigh Luimneach go bhfuil sí mar lárionad cruthaitheachta,
atá tiomsaithe agus páirt lárnach aici maidir le Straitéis
Chultúrtha Luimnigh nua a chruthú. Leagann seo fís shoiléir
agus uaillmhian amach le pleanáil go straitéiseach agus le
féachaint chun tosaigh, á chinntiú dá réir go leanann cultúr le
saibhriú agus le cur le Luimneach beoga.

Cuimhneofar ar 2016 mar bhliain inar ‘fhás’ Éire, sa bhealach
ina ndearnamar comóradh ar Éirí Amach 1916. Rinne Clár
Comórtha Céad Bliain Luimnigh comhordú ar
chuimhneacháin go háitiúil. 

Osclaíodh ceithre ghairdín cuimhneacháin, ceann i ngach
ceantar, mar chuimhne buan ar 1916 agus nochtadh dealbh de
Con Colbert ina áit bhreithe i Móin Léana, Co. Luimnigh. 

Mórimeacht eile a bhí sa taispeántas ag Músaem Luimnigh
agus Cartlann Luimnigh, “They Dreamed and are Dead’ –
Limerick and 1916”.

Cuireadh bailchríoch ar an gClár Comórtha Céad Bliain le
searmanas speisialta i Leabharlann na Gráinsí do bhaill thofa
reatha agus iarbhaill thofa, do bhainisteoirí cathrach agus
contae agus do phríomhfhiehmeannaigh le haitheantas a
thabhairt dá gcuid oibre agus dá dtiomantas go meadh
Luimneach ina háit níos fearr. 

I 2016 déanadh comóradh dara bliana ar chónascadh an
údaráis áitiúil a mharcáil agus cuireadh Samhail Oibriúcháin
nua i bhfeidhm do Chomhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh.  
Tá an tsamhail seo, atá bunaithe ar threoracha straitéiseacha,
oibriúcháin agus seirbhísí tacaíochta tar éis bunchloch a
leagadh le feabhas a chur ar éifeachtúlacht agus ar sheirbhísí
níos fearr a sholáthar do mhuintir Luimnigh, munaithe ar
pholasaithe an rialtais ‘Putting People First’.

Is iad na fostaithe an sócmhainn is luachmhaire ag
cuideachta agus d’fhonn oiliúint agus forbairt na foirne a
fheabhsú cruthaíodh Campas nua d’fhoghlaim agus
d’fhorbairt le huasmhéadú a dhéanamh ar shaineolas sa
Chomhairle chun leasa gach uile dhuine.

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh tar éis í féin a
chur sa riocht le bheith mar eagraíocht réamhghníomhach le
freastal ar mhuintir Luimnigh.  Is féidir ár n-uaillmhianta a
bhaint amach a bhuíochas don obair chrua ag gach duine, ag
obair le chéile.  Tá Luimneach i ndea-riocht le tairbhe a bhaint
as.
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Baill
Chomhairle
Cathrach agus
Contae
Luimnigh 

An Clr. Kieran O’Hanlon
Méara Chathair agus
Chontae Luimnigh 

An Clr Noel Gleeson
Leas-Mhéara Chathair agus
Chontae Luimnigh 
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Members of Limerick City and County Council 

Cathair Luimnigh Thoir  | 8 Ball

METROPOLITAN DISTRICT OF LIMERICK (consisting of the Local Electoral Areas of Limerick City East,
Limerick City North and Limerick City West) - 21 MEMBERS

Cathair Luimnigh Thuaidh  | 6 Ball

An Clr. Marian Hurley
Casa Loma, Áth an Choite,
Co. Luimnigh
FG

An Clr. Paul Keller
50A, Radharc Chaladh an
Treoigh, Bóthar Childers
AAA

An Clr.  Séighin Ó
Ceallaigh
Windy Ridge, Baile na
mBráthar, An Ghráinseach,
Co. Luimnigh.
SF

An Clr. Jerry O’Dea
'The Haggard,’ Baile Cloch,
Ros Uí Bhriain, Luimneach. 
FF

An Clr. Kieran O’Hanlon
An Réabóg, Bóthar Bhaile
Átha Cliath, Luimneach
FF

An Clr. Joe Pond
Áth an Choite, Caldh an
Treoigh, Luimneach
FF

An Clr Elena Secas
131 Curragh Birin, Caladh
an Treoigh, Luimneach  
LO

An Clr Michael Sheahan
84 An Choill Mhór, Bóthar
Sheanteach na Scoile, Móin
an Lín, Luimneach.  FG

An Clr John Costelloe
16, Sráid San Nioclás,
Luimneach 
SF

An Clr Vivienne Crowley
29, Páirc na nGort Thiar, An
Cuarbhóthar Thuaidh,
Luimneach FF

An Clr Frankie Daly
64, Cill Chríodáin, Ascaill na
Réabóige, Irish Estates, An
Corrbhaile, Luimneach.
LO

An Clr John Gilligan
36, Eastát Uí Laoi, Bóthar an
Oileáin, Luimneach
NP

An Clr Michael Hourigan
Carraig Donn, Páirc
Revington, An Cuarbhóthar
Thuaidh, Luimneach
FG

An Clr Cian Prendiville
45, Gairdíní Brookville,
Radharc an Chláir,
Luimneach. 
AAA
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Baill Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Baille Chathair Luimnigh 
Thiar  | 7 Ball

Ceantar Bardasach Áth Dara-
Ráth Caola | 6 Ball

An Clr Daniel Butler
106, An Ghráinseach, An
Ráithín, Luimneach.
FG

An Clr James Collins
Collins Bar, Tuar an Daill,
Luimneach.
FF

An Clr Elenora Hogan
Ascaill na Páirce Glaise, An
Cuarbhóthar Theas,
Luimneach FG

An Clr Joe Leddin
Summerville, An
Cuarbhóthar Theas,
Luimneach. LO

An Clr John Loftus
Árasán 2, 3 Sráid
Glentworth Íochtarach,
Luimneach. NP

An Clr Sean Lynch
Baile Uí Chearnaigh, Clár
Aidhne, Co. Luimnigh.
FF

An Clr Malachy
McCreesh
59, Gabhal an Dá Bhóthar
Thoir, Tuar an Daill,
Luimneach. SF

An Clr Stephen Keary
An Chloch, Cróch, Co.
Luimnigh. FG

An Clr Ciara McMahon
An Doirín, Áth an tSléibhe,
Co. Luimnigh. SF

An Clr Emmett O'Brien
Glenann na Míoch, Pailís
Chaonraí, Co. Luimnigh.
NP

An Clr Richard
O'Donoghue
Kilatal, Baile an Gharraí, 
Co. Luimnigh.
NP

An Clr Kevin Sheahan
Cluain Riasc, Eas Géitine, 
Co. Luimnigh. 
FF

An Clr Adam Teskey
Cill Eichín, Roighne, Ardach,
Co. Luimnigh
FG
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Baill Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Ceantar Bardasach An Cheapach
Mhór – Cill Mocheallóg  | 7 Ball

Ceantar Bardasach An Chaisleán
Nua  | 6 Ball

An Clr Michael Donegan
Ard an Mhuilinn, Cill
Mocheallóg, Co. Luimnigh
FF

An Clr Noel Gleeson
Cuileannach, An Cheapach
Mhór, Co. Luimnigh.
FF

An Clr Gerald Mitchell
Benrue House, An tOspidéal,
Co. Luimnigh.
FG

An Clr William O'Donnell
The Waterfall, An Brú, 
Co. Luimnigh.
FG

An Clr Eddie Ryan
An Caisleán Cria, An
Gallbhaile, Co. Luimnigh.
FF

An Clr Lisa Marie Sheehy
Baile an Tobair, Cill
Fhíonáin, Co. Luimnigh. 
SF

An Clr Brigid Teefy
Uí Bhricín, An
Ghráinseach, Cill
Mocheallóg, Co. Luimnigh.
NP

An Clr Seámus Browne
An Chlais, Mainistir na Féile,
Co. Luimnigh.
SF

An Clr Michael Collins
Baile an Bhealaigh, An
Caisleán Nua, Co. Luimnigh.
FF

An Clr Francis Foley
Bóthar Chill Airne, Mainistir
na Féile, Co. Luimnigh.
FF

An Clr Liam Galvin
An Bealach, Mainistir na
Féile, Co. Luimnigh. 
FG

An Clr Jerome Scanlan
Baile Uí Dhónaill, An
Fheothanach, Co. Luimnigh. 
FG

An Clr John Sheahan
Ballyguiltenane, An 
Gleann, Co. Luimnigh. 
FG



Tá 40 Ball ar an gComhairle - 21 Ball i gCeantar
Bardasach Luimnigh (ar a n-áirítear Toghlimistéir
Áitiúla Chathair Luimnigh Thoir, Cathair Luimnigh
Thuaidh agus Cathair Luimnigh Thiar) 6 Ball i gCeantar
Bardasach Áth Dara-Ráth Caola, 7 Ball i gCeantar
Bardasach An Cheapach Mhór-Cill Mocheallóg agus 6
Ball i gCeantar Bardasach An Chaisleán Nua.
De ghnáth bíonn cruinnithe na Comhairle iomlán ar an
gceathrú Luan de gach dara mí, go démhíosúil, i Seomra
na Comhairle ag Tuar an Daill. Tháinig an Chomhairle
iomlán le chéile ar 21 ócáid i 2016. 

GRÚPA BEARTAIS CHORPARÁIDIGH 
Is Coiste de chuid na Comhairle atá sa Ghrúpa Beartais
(GBC) Chorparáidigh ar a bhfuil Méara ar Chathair agus
ar Chontae Luimnigh agus Cathaoirligh gach Coiste
Polasaí Straitéiseach (CPS). Is iad seo a leanas na baill:-
•   An Comhairleoir Kier O'Hanlon, Méara Chathair agus 
    Chontae Luimnigh.
•   An Comhairleoir Michael Donegan, Cathaoirleach an 
    SPC Forbartha Baile agus Sóisialta
•   An Comhairleoir Frankie Daly, Cathaoirleach ar an SPC
    Taistil agus Iompair
•   An Comhairleoir Noel Gleeson, Cathaoirleach ar an 
    SPC Forbartha Geilleagrach, Fiontraíochta & Pleanála
•   An Comhairleoir Francis Foley, Cathaoirleach ar an 
    SPC Seirbhísí Pobail, Fóillíochta agus Éigeandála
•   An Comhairleoir Michael Hourigan, Cathaoirleach ar 
    an SPC Comhshaoil
Nascann an CPG obair na SPCanna éagsúla, ag feidhmiú
mar chineál comh-aireachta agus soláthraíonn sé fóram
mar ar féidir aontú ar pholasaí le cur faoi bhráid na
Comhairle iomlán a choimeádann údarás le cinntí a
dhéanamh. Déanann an CPG monatóireacht freisin ar
fheidhmíocht an Údaráis Áitiúil agus tá príomhról aige
maidir le buiséad a ullmhú.  Tháinig an CPG le chéile ar
8 ócáid i 2016. 
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COISTÍ NA COMHAIRLE

Teideal                                                                                   Líon na mBall                         Líon na gCruinnithe

Ceantar Cathrach Luimnigh                                                 21                                             14

Ceantar Bardasach Áth Dara-Ráth Caol                              6                                              16

Ceantar Bardasach na Ceapaí Móire-Chill Mochealló         7                                              13

Ceantar Bardasach An Chaisleán Nu                                  6                                              15

Coistí Polasaí Straitéiseach                                             Líon na mBall                       Líon na gCruinnithe

Forbairt Baile agus Sóisialta                                                23                                            4

Taisteal agus Iompar                                                            23                                            3

Forbairt Gheilleagrach, Fiontar agus Pleanáil                     23                                            6

Seirbhísí Pobail, Fóillíochta agus Éigeandála                     23                                            4

Comhshaol                                                                            23                                            3



Riverfest
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Coistí Eile

Coiste Comhairleach maidir le Cóiríocht do Thaistealaithe         12                                    3

Coiste Uisce Tuaithe                                                                      11                                    4

Coiste Iniúchóireachta                                                                  7                                     5

Comhchoiste Póilíneachta                                                            31                                    2

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil                                                      19                                    13

Faisnéisiú / Ceardlanna Oibríochtúla Áitiúil

                                                                                                       Líon na mBall                Líon na gCruinnithe

Cathair Luimnigh Thoir                                                                 8                                     13

Cathair Luimnigh Thuaidh                                                            6                                     13

Cathair Luimnigh Thiar                                                                 7                                     13



COISTÍ POLASAÍ STRAITÉISEACH  
Is é atá i ngach Coiste Polasaí Straitéiseach na
Comhairleoirí tofa agus Ionadaithe Earnála, ag oibriú le
chéile i gcineál daonlathais níos rannpháirtí, ag soláthar
fócas níos éifeachtaí ar pholasaí maidir le feidhmeanna
agus gníomhaíochtaí Chomhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh. Tugann Stiúrthóir Sierbhíse tacaíocht do gach
SPC ina gcuid oibre. Cé go gceapann gach SPC polasaí
agus go ndéanann siad forbairt air, is ag an gComhairle
iomlán a bhíonn an focal deireanach.

COSITE POLASAÍ STRAITÉISEACH
FORBARTHA BAILE AGUS SÓISIALTA

BAILL THOFA
An Clr. Michael Donegan (Cathaoirleach) 
An Clr. William O’Donnell
An Clr. Liam Galvin 
An Clr. Jerome Scanlan 
An Clr. Stephen Keary 
An Clr. Adam Teskey 
An Clr. John Costelloe 
An Clr. Cian Prendiville   
An Clr. Paul Keller
An Clr. Joe Leddin 
An Clr.  Joe  Pond 
An Clr. Francis Foley 
An Clr. Jerry O’Dea
An Clr. Richard O’Donoghue 
An Clr. John Gilligan
An Clr. Lisa Marie Sheehy

IONADAITHE EARNÁLA
Forbairt / Tógáil 
P.J. O’Grady
Ceardchumann 
Mike McNamara
*Pobal / Deonach 
Kevin O’Brien
Tracey McElligot
Sally Hogan
Jimmy Prior
*Ionchuimsiú Sóisialta 
Rosemary Fitzgerald

*Ainmnithe trí Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP)

Tháinig an Coiste um Beartais Straitéiseacha Forbartha
Baile agus Sóisialta (SPC) le chéile 4 uaire i 2016 le plé a
dhéanamh ar pholasaí nua leithdháiltí agus ar leasuithe
ar an Scéim Cheannaigh Incriminteach ag Tionóntaí.
Rinne an SPC dréachtpholasaí a fhorbairt maidir le
leithdháileadh tithíochta sóisialta i gCathair agus i
gContae Luimnigh. 

Fuair Comhairleoirí aighneachtaí agus rinne plé ar: 
•   Atógáil na hÉireann – Plean Gníomhaíochta Náisiúnta 
    do Thithíocht agus Easpa Dídine
•   Dul chun cinn ar Athghiniúint Luimnigh
•   Athbhreithniú ar an Straitéis um Easpa Dídine
•   Athbhreithniú ar an bPlean Cóiríochta do 
    Thaistealaithe
•   An Clár um Chaipiteal Tithíochta do cheannach, 
    athchóiriú agus tógáil tithíochta sóisialta 
•   Deontais do Dhaoine faoi Mhíchumas
•   Nuashonrú ar na figiúirí agus na tionscnaimh reatha 
    maidir le heaspa dídine
•   Clár Deisiúchán agus Cothabhála
•   Measúnú ar láithreáin do Thithíocht Shóisialta (ASH) i
    gCathair agus i gContae Luimnigh
•   Nuashonrú ar an gClár Athlonnaithe Siriach
•   Scéim Cheannaigh Incriminteach ag Tionóntaí agus 
    eisiamh
•   Scéimeanna ligin bunaithe ar rogha a oibriú mar 
    chuid den pholasaí leithdháilte
•   Measúnú Riachtanas Tithíochta 2016
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AN COISTE UM BEARTAIS STRAITÉIS-
EACHA AR THAISTEAL AGUS IOMPAR 

BAILL THOFA
An Clr. Frankie Daly (Cathaoirleach) 
An Clr. Séighin Ó Ceallaigh 
An Clr. Elena Secas
An Clr. Elenora Hogan 
An Clr. Michael Sheahan
An Clr. Gerald Mitchell 
An Clr. Adam Teskey 
An Clr.  Daniel Butler 
An Clr. Séamus Browne 
An Clr. John Loftus
An Clr. Joe  Pond
An Clr. Michael Donegan 
An Clr. Seán Lynch
An Clr. Richard O’Donoghue
An Clr. Kieran O’Hanlon 
An Clr. Emmett O’Brien

IONADAITHE EARNÁLA
Talmhaíocht / Feirmeoireacht 
Michael Lenihan

*Comhshaol / Caomhnú 
Brian Leddin

Forbairt / Tógáil 
Pat McCarthy

Gnó / Tráchtáil 
Michael Tiernan

Ceardchumann 
Frank McDonnell

*Pobal / Deonach 
Denis McAuliffe

*Ionchuimsiú Sóisialta 
Maureen Browne

*Ainmnithe trí Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP).

Déanann an Stiúrthóireacht Forbartha Fisiciúil éascú ar
fheidhmiú an Choiste um Beartais Straitéiseacha Taistil
agus Iompair (CBS).

I rith 2016, bhí cruinnithe ag an CBS Taistil agus Iompair
i Meitheamh, Deireadh Fómhair agus Nollaig na bliana.
Déanadh plé ar nithe tábhachtacha straitéiseacha ag na
cruinnithe. 

Áirítear orthu seo Buiséid na mBóithre agus cláir oibre
do 2016 agus leithdháileadh maoinithe faoi chláir oibre
éagsúla. 

D’fhéach an Coiste ar an riachtanas maidir le céimeanna
maolaithe tráchta a réiteach i gceantair ina bhfuil gá le
straitéisí Dearadh Ghréasáin Sráide Sábháilte agus
moladh freisin go ndéanfaí leasú ar na fodhlíthe a
bhaineann le rialú rásaíochta sulcaithe ar an mbóthar
poiblí.  Cuireadh cuireadh aighneachtaí agus faisnéis
faoi bhráid na Comhairle ar Dhúshláin agus Deiseanna
Iompair, Athchóiriú ar Bhóithre agus Ceisteanna
Sábháilteachta agus Clár Cothabhála Bóithre an
Gheimhridh.  Rinne Bainisteoir Réigiúnach Bhus Éireann
aighneacht ag Cruinniú na Nollag den SPC maidir le
Feabhsú Seirbhíse Líonra Chathair Luimnigh a cuireadh
i bhfeidhm, le feidhm ón 4ú Nollaig, 2016.

COISTE UM BEARTAIS STRAITEÍSEACHA
FORBARTHA GEILLEAGRACH,
FIONTRAÍOCHTA & PLEANÁLA

BAILL THOFA
An Clr. Noel Gleeson (Cathaoirleach) 
An Clr. Daniel Butler
An Clr. Elenora Hogan 
An Clr. John Sheahan 
An Clr. Liam Galvin 
An Clr. Stephen Keary 
An Clr. Séamus Browne
An Clr. Séighin Ó Ceallaigh 
An Clr. Cian Prendiville
An Clr.  Joe Leddin 
An Clr. James Collins 
An Clr. Jerry O’Dea 
An Clr. Eddie Ryan 
An Clr. Kevin Sheahan
An Clr. Emmett O’Brien 
An Clr. Michael Collins
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IONADAITHE EARNÁLA
Talmhaíocht / Feirmeoireacht 
John Walsh

*Comhshaol / Caomhnú 
Tracey Lynch

Forbairt / Tógáil 
Mike Ryan

Gnó / Tráchtáil 
Denis Doyle
David Jeffreys

*Pobal / Deonach 
Brian Thompson

*Ionchuimsiú Sóisialta  
Mark Ryan

*Ainmnithe trí Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP)

Tionóladh 6 chruinniú den Choiste um Beartais
Straitéiseacha Forbartha Geilleagrach, Fiontraíochta
agus Pleanála (SPC) i 2016.  Na príomhcheisteanna a
pléadh: 
•   Plean Geilleagrach agus Pobail Áitiúil
•   Scéim Ranníocaíochta Forbartha 
•   Turasóireacht
•   Tionscadail AE
•   Láithreáin Straitéiseacha
•   Oifig Fiontair Áitiúil 

COISTE UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA
DO SHEIRBHÍSÍ POBAIL, FÓILLÍOCHTA
AGUS ÉIGEANDÁLA

ELECTED MEMBERS
An Clr. Francis Foley (Cathaoirleach) 
An Clr. Michael Hourigan 
An Clr. Michael Sheahan 
An Clr. Marian Hurley
An Clr. William O’Donnell 
An Clr. Gerald Mitchell 

An Clr. Lisa Marie Sheehy
An Clr. Ciara McMahon 
An Clr. John Costelloe
An Clr. Malachy McCreesh 
An Clr. John Loftus
An Clr. Michael Collins 
An Clr. Vivienne Crowley  
An Clr. Seán Lynch
An Clr. Kevin Sheahan 
An Clr. Brigid Teefy

IONADAITHE EARNÁLA
Talmhaíocht / Feirmeoireacht
Mary Vaughan-Mullane

Forbairt / Tógáil 
Mary Fitzgerald

Gnó / Tráchtáil 
Liam Toland

*Pobal / Deonach 
Marian Healy
Cillian Flynn

*Ionchuimsiú Sóisialta  
Elisa O’Donovan
Donnah Vuma

*Ainmnithe trí Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP)

Tháinig an Coiste um Beartais Straitéiseacha do
Sheirbhísí Pobail agus Fóillíochta (SPC) 4 uaire i 2016.
Fuair Comhairleoirí aighneachtaí agus rinne plé ar: 
•   Nuashonrú ar Shamhail Oibriúcháin nua 
•   Aighneacht maidir leis an bPlean Áitiúil 
    Eacnamaíochta agus Pobail
•   Ionadaíocht ón bhFondúireacht Share a Dream
•   Feasacht i leith féinmharú 
•   Cur i láthair ar Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP) 
    Luimnigh.
•   Stádas na n-imirceach gan doiciméid
•   Áiseanna áineasa ar a n-áirítear linnet snámha sa 
    chathair agus sa chontae
•   Cistiú LEADER faoin bPlean Forbartha Tuaithe
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Mhol na baill go gcuirfí Dréachtphlean Oibríochtaí i gcás
Dóiteáin nó Éigeandála faoi bhráid na Comhairle iomlán
go nglacfaí leis. 
Chuir an SPC Grúpa Oibre um Fheasacht i Leith
Féinmharú ar bun le scrúdú a dhéanamh ar an Straitéis
um Fhéinmharú Réigiúnach agus gníomhaíochtaí agus
comhfhiontair áitiúla a fhorbairt.

COISTE UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA
COMHSHAOIL 

BAILL THOFA
An Clr. Michael Hourigan (Cathaoirleach) 
An Clr. Frankie Daly
An Clr. Elena Secas 
An Clr. Jerome Scanlan  
An Clr. Marian Hurley
An Clr. Malachy McCreesh 
An Clr. Paul Keller
An Clr. James Collins 
An Clr. Vivienne Crowley  
An Clr. Noel Gleeson
An Clr. Kieran O’Hanlon 
An Clr. Eddie Ryan
An Clr. John Gilligan 
An Clr. Ciara McMahon  
An Clr. John Sheahan 
An Clr. Brigid Teefy

IONADAITHE EARNÁLA
Talmhaíocht / Feirmeoireacht 
Thomas Blackburn 
Eamonn English

*Comhshaol / Caomhnú 
Anneke Verling

Gnó / Tráchtáil 
Mark McConnell
Seamus Leahy

*Pobal / Deonach 
Louise Madden
David Fitzgerald

*Ainmnithe trí Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP)

Déanann an Stiúrthóireacht Forbartha Fisiciúil éascú ar
fheidhmiú an Choiste um Beartais Straitéiseacha
Comhshaoil (CBS).
Tháinig an SPC Comhshaoil le chéile i mí Meitheamh,
Deireadh Fómhair agus Nollaig.

Tugadh cur i láthair agus faisnéis do na Bail lar
cheisteanna polasaí mar: 
•   An Chreat-treoir Uisce
•   Athrú Aeráide
•   Forbairtí le Déanaí ar Reachtaíocht Dramhaíola
•   Tuarascáil Bhliantúil Phlean Bainistíochta 
    Dramhaíola don Réigiún Theas 2015 – 2021. 

DÚICHE CHATHRACH LUIMNIGH –
FEIDHMEANNA FORCHOIMEÁDTA 2016

Toghadh Leas-Mhéara Dhúiche Chathrach Luimnigh le
bheith in oifig go dtí an chéad Chruinniú Bliantúil eile nó
go ndéantar comharba a thogha. 

Faomhadh ar eastáit éagsúla a thógáil i gcúram de réir
Alt 180 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (mar a
leasaíodh) agus Alt 11 den Acht um Bóithre 1993. 

Leasú ar Phlean Ceantair Áitiúil an Cheantair Theas 2011
- 2017

Glacadh le Sceideal Oibreacha Ceantair Bardasach 2016
do Dhúiche Chathrach Luimnigh.

Faomhadh ar fhógraí a chur ar atráth maidir le Plean
Ceantair Áitiúil nua a dhéanamh don Cheantar Theas do
thréimhse 5 bliana eile agus cur leis an bplean atá ann. 

Cinneadh maidir le Fáiltiú Cathartha a bheith ann in
onóir an bua a bheith ag Fionn O’Sullivan McCarthy i
gCraobhchomórtas Rince Gaelach an Domhain i nGrúpa
na mBuachaillí faoi 11.

Glachadh le Ráiteas Comhsheasmhachta maidir leis an
Dréachtphlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP)
2016-2021.

Faomhadh na n-oibreacha atá beartaithe ar an Iar-Ard-
Oifig an Phoist ag cuimsiú ‘Ghairdíní Léibheann’ Sráid
Anraí agus Uimh. 19 Sráid Anraí. 

Faomhadh na n-oibreacha atá beartaithe maidir le Balla
Cosanta ar Thuilte an Phláis Úrghlais.

Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach a thoghadh don
Dúiche Chathrach.
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Faomhadh na nOibreacha Feabhsúcháin ag Acomhal
Shráid Chaitríona / Shráid an Róistigh.

Faomhadh na n-oibreacha atá beartaithe do 45a agus
46a Páirc Chlíona, Maigh Rois agus Bóthar Chluain
Canáin, Baile Uí Neanta.

Faomhadh na n-oibreacha atá beartaithe maidir le Scéim
Athnuachana Shráidbhaile Thobar Phádraig. 

Faomhadh na n-oibreacha atá beartaithe ag Páirc
Mhuire ar a n-áirítear, 

20 aonad tithíochta inlíonta, oibreacha feabhsúcháin sa
réimse poiblí agus na hoibreacha tánaisteacha uile.

Glacadh le Plean Buiséadach do Dhúiche Chathrach
Luimnigh agus don bhliain airgeadais dar críoch 31ú
Nollaig, 2017, ar shuim iomlán de €503,000.

Faomhadh ar struchtúr amháin a bhaint de Thaifead na
Struchtúr atá faoi Chosaint agus trí struchtúr eile a chur
le Taifead na Struchtúr atá faoi Chosaint de réir Ailt 54
agus 55 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (mar a
leasaíodh).

DÚICHE CHATHRACH ÁTH DARA – RÁTH
CAOLA – FEIDHMEANNA
FORCHOIMEÁDTA 2016

Faomhadh na n-oibreacha ag Ionad Fiontar Ráth Caola. 

Glacadh le Sceideal Oibreacha do Dhúiche Chathrach Áth
Dara-Ráth Caola 2016

Faomhadh ar leithdháileadh faoi Leithdháileadh
Ginearálta Cathrach 2016 do Thionscadail Speisialta,
Tionscnaimh Phobail agus Páirceanna, Páirceanna
Imeartha agus Áiteanna Súgartha.

Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach a thoghadh don
Dúiche Chathrach

Faomhadh ar Scéim Oibreacha Feabhsúcháin atá
beartaithe ar an N21 Isteach ón Iarthar chuig Áth Dara. 

Glachadh le Ráiteas Comhsheasmhachta maidir leis an
Dréachtphlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP)
2016-2021.

Cinneadh maidir le Fáiltiú Bardasach a bheith ann do
Ben Betts mar aitheantas ar a raibh bainte amach aige ar
son na hÉireann i gCorn Domhanda Rugbaí na hÉireann
faoi 20.

Aontú ar dhul ar aghaidh le Treoirthionscadal maidir le
Luasteorainneacha Speisialta de 30 km/hr a thabhairt
isteach i gCúig Eastát Tithíochta sa Cheantar.

Glacadh le Plean Buiséadach do Cheantar Bardasach Áth
Dara-Ráth Caola don bhliain airgeadais dar críoch 31
Nollaig, 2017, leis an iomlán €225,000 de réir Alt 102 den
Acht Rialtais Áitiúil, 2001, mar a leasaíodh.

Cainneadh nach gcuirfí Ballycullen House le Taifead na
Struchtúr atá faoi Chosaint 2016 ag an bpointe sin. 

Faomhadh ar an Eastát ag Cois Srutháin, Cromadh a
thógáil i gcúram de réir Alt 180 den Acht um Pleanáil
agus Forbairt 2000-2015 agus Alt 11 den Acht um Bóithre
1993. 

CEANTAR BARDASACH NA CEAPAÍ
MÓIRE – CHILL MOCHEALLÓG –
FEIDHMEANNA FORCHOIMEÁDTA 2016

Faomhadh ar struchtúr amháin a chur le Taifead na
Struchtúr atá faoi Chosaint agus struchtúr amháin a
bhaint de Thaifead na Struchtúr atá faoi Chosaint de réir
Alt 55 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (mar a
leasaíodh).

Glacadh le Plean Buiséadach do Cheantar Bardasach na
Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg don bhliain airgeadais
dar críoch 31ú Nollaig 2017, le suim iomlán de €250,000
ar a n-áirítear an leasú maidir le €100,000 a aistriú ó
Thionscadail Speisialta - Bonneagar LA go dtí D05
Forbairt Turasóireachta, Áineasa agus Áise, de réir Alt
102 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001 (mar a leasaíodh). 

Faomhadh ar Leithdháileadh faoin Leithdháileadh
Ginearálta Bardasach, an Ciste Forbartha agus Scéim na
dTionscnamh Pobail.

Faomhadh ar chur le saolré Phlean Ceantair Áitiúil na
Ceapaí Móire 2011-2017 ar feadh tréimhse 5 bliana eile de
réir Alt 19(1)(d) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000
(mar a leasaíodh). 

Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach a thoghadh.

Glacadh le Sceideal Oibreacha do Cheantar Bardasach na
Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg. 

Aontú ar dhul ar aghaidh le Treoirthionscadal maidir le
Luasteorainneacha Speisialta de 30km/hr a thabhairt
isteach i gCúig Eastát Tithíochta sa Cheantar.

Faomhadh Chuid 8 maidir le droichead coisithe a thógáil
agus oibreacha coimhdeacha a dhéanamh ag
Northbridge, Cill Mocheallóg de réir Alt 179 3(a) den Acht
um Pleanáil agus Forbairt 2000-2015 agus Cuid 8 de na
Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001-2015. 

Cinneadh glacadh le Toscaireachtaí uathu seo a leanas:
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•   Comhairle Pobail Chill Fhíonáin

•   Cumann Pobail Ghleann Bruacháin

•   Comhairle Pobail an Brú

•   Comhairle Pobail an Ghleanna Rua/Bhaile Uí Argáin

Faomhadh ar roinnt Fáiltiú Cathrach a bheith ann dóibh
seo a leanas:
•   An Tionscadal Youth Bank
•   Foireann Peile na mBan Phobal Naomh Eoin Baiste
•   J.P. McManus

CEANTAR BARDASACH AN CHAISLEÁN
NUA – FEIDHMEANNA FORCHOIMEÁDTA
2016 

Faomhadh ar struchtúr amháin a chur le Taifead na
Struchtúr atá faoi Chosaint de réir Ailt 54 agus 55 den
Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (mar a leasaíodh).

Faomhadh ar Sceideal Oibreacha 2016 do Cheantar
Bardasach An Caisleáin Nua.

Aontú ar dhul ar aghaidh le Treoirthionscadal maidir le
Luasteorainneacha Speisialta de 30km/hr a thabhairt
isteach i gCúig Eastát Tithíochta sa Cheantar.

Aontú ar Leithdháileadh faoin Leithdháileadh Ginearálta
Bardasach.

Glacadh le Plean Buiséadach do Cheantar Bardasach an
Chaisleáin Nua don bhliain airgeadais dar críoch 31
Nollaig, 2017, leis an suim iomlán de €225,000 de réir Alt
102 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, mar a leasaíodh.

Glachadh le Ráiteas Comhsheasmhachta maidir leis an
Dréachtphlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP)
2016-2021.

Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach a thoghadh.

Faomhadh ar  3 eastát tithíochta a thógáil i gcúram de
réir Alt 180 de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt
2000-2015 agus Alt 11 den Acht um Bóithre 1993. 

Faomhadh ar chistiú a dhéanam ar Phlean don Ríocht
Phoiblí agus Athnuachan Cosán agus Dearadh
Bhonneagair don Ghleann. 

Cinneadh glacadh le Toscaireachtaí uathu seo a leanas:

•   Comhairle Pobail Mhainistir na Féile

•   Ionad Fóillíochta Chill Eithleann

Faomhadh ar roinnt Fáiltiú Cathrach a bheith ann dóibh
seo a leanas:

•   CLG Faoi 16 An Chaisleán Nua

•   Coistí na mBailte Slachtmhara i gCeantar an 
    Chaisleáin Nua

Faomhadh Chuid 8 ar oibreacha ag Bóthar na Claise,
Mainistir na Féile ó Ghleann na Féile go hEastát Cois na
Féile.

Faomhadh ar Théarmaí Tagartha do Thuarascáil
Féidearthachta Linne don Chaisleán Nua.

Moladh don Chomhairle Iomlán tosú ar an bpróiseas
maidir leis 'An Chearnóg' sa Chaisleán Nua a
athainmniú. 
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COISTE COMHAIRLEACH MAIDIR LE
CÓIRÍOCHT ÁITIÚIL DO THAISTEALAITHE
An Clr. Seán Lynch
An Clr. Michael Sheahan Marian Hurley 
An Clr. Ciara McMahon 

CUMANN RIALTAIS ÁITIÚIL NA
HÉIREANN (AILG)
An Clr. Michael Hourigan 
An Clr. Vivienne Crowley  
An Clr. Richard O’DonoghueAn Clr. John Gilligan
•  Comhlachas na Comhairle um Polasaí Seasta (AILG) 

An Clr. Michael Hourigan
An Clr. Vivienne Crowley  
An Clr. Richard O’Donoghue

COMHTHIONÓL RÉIGIÚNACH AN
DEISCIRT AGUS AN OIRTHIR
An Clr. Joe Leddin 
An Clr. Noel Gleeson An Clr. John Sheahan

IONTAOBHAITHE MHARGADH LUIMNIGH
An Clr. Kieran O'Hanlon (Méara Chathair agus Chontae
Luimnigh)
An Clr. Michael Hourigan (Méara Cheantar Cathrach
Luimnigh)
An Clr. Joe Leddin
An Clr. Malachy McCreesh 
An Clr. John Loftus
An Clr. Vivienne Crowley  An Clr. Seán Lynch
An Clr. James Collins 
An Clr. Michael Collins 
An Clr. William O’Donnell An Clr. Gerald Mitchell 
An Clr. Marian Hurley 
An Clr. Michael Sheahan 
An Clr. John Costelloe 
An Clr. Adam Teskey
An Clr. Joe  Pond
An Clr. John Sheahan 
An Clr. Daniel Butler

CUMANN LEABHARLANN NA HÉIREANN
An Clr. Kevin Sheahan

COMHAR-ÁRACHAIS COMHAIRLÍ
ÉIREANN TEORANTA
An Clr. William O’Donnell

CUMANN CHOMHALTAÍ NA NÚDARÁS
ÁITIÚIL
An Clr. John Sheahan

BORD RIALAITHE OLLSCOIL NA
HÉIREANN, CORCAIGH
An Clr. Eddie Ryan

ÚDARÁS RIALAITHE OLLSCOIL
LUIMNIGH
An Clr. Jerry O’Dea (Ainmní Mhéara Chathair agus
Chontae Luimnigh) 
An Clr. Michael Hourigan (Méara Cheantar Cathrach
Luimnigh)

IONTAOBHAS OIDHREACHTA ÁTH DARA
TEORANTA
An Clr. Kieran O'Hanlon (Méara Chathair agus Chontae
Luimnigh)

ACMHAINNÍ IARTHAR LUIMNIGH
TEORANTA
An Clr. Michael Collins 
An Clr. Francis Foley  An Clr. Emmett O’Brien  An Clr.
John Sheahan

FORBAIRT BHEALACH ABHRA
TEORANTA
An Clr. William O’Donnell 
An Clr. Michael Donegan

COMHPHÁIRTÍOCHT PAUL 
An Clr. Seán Lynch 
An Clr. Frankie Daly
An Clr. Michael Sheahan
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LÍONRA CÚRAM POBAIL TUAITHE 
(RCCN)
An Clr. Jerome Scanlan  
An Clr. Francis Foley 

IONTAOBHAS MÚSAEM HUNT
An Clr. Vivienne Crowley  
An Clr. William O’Donnell

CUIDEACHTA MHÚSAEM HUNT
An Clr. Jerry O’Dea

FÓRAM RÉIGIÚNACH SLÁINTE AN
IARTHAIR
An Clr. Brigid Teefy
An Clr. Malachy McCreesh An Clr. Michael Hourigan 
An Clr. Jerome Scanlan  
An Clr. Michael Sheahan 
An Clr. Francis Foley 
An Clr. Michael Collins

FOIREANN UM FHEIDHMIÚ
GNÍOMHAÍOCHTA GASTA DO RÁTH CAOLA
An Clr. Stephen Keary

COMHCHOISTE PÓILÍNEACHTA  
An Clr. Paul Keller 
An Clr. Joe Leddin
An Clr. Séighin Ó Ceallaigh 
An Clr. Ciara McMahon 
An Clr. Frankie Daly 
An Clr. Stephen Keary  An Clr. Liam Galvin 
An Clr. Gerald Mitchell  An Clr. John Sheahan 
An Clr. Seán Lynch 
An Clr. Kevin Sheahan  An Clr. Jerry O’Dea
An Clr. Richard O’Donoghue 
An Clr. Eddie Ryan
An Clr. Emmett O’Brien 

BORD GOBHARNÓIRÍ OSPIDÉAL 
NAOMH EOIN
An Clr. Michael Hourigan (Méara Cheantar Cathrach
Luimnigh)
An Clr. Cian Prendiville 
An Clr. Michael Sheahan An Clr. Gerald Mitchell  
An Clr. Jerry O’Dea

COMHPHÁIRTÍOCHT SPÓIRT LUIMNIGH  
An Clr. Seán Lynch

IONTAOBHAS SIBHIALTA LUIMNIGH
An Clr. Marian Hurley

BORD STIÚRTHA IONAID FIONTAR
POBAIL MHAIGH ROIS
An Clr. Frankie Daly

BORD BAINISTÍOCHTA CHUIDEACHTA
FORBARTHA POBAIL NAOMH MAINCHÍN
TEORANTA
An Clr. Vivienne Crowley 

BORD MARGAÍOCHTA LUIMNIGH 
An Clr. Vivienne Crowley  An Clr. Michael Hourigan  An
Clr. Michael Sheahan An Clr. Joe Leddin

BORD NUÁIL LUIMNIGH 
An Clr. Joe  Pond
An Clr. James Collins 
An Clr. Stephen Keary  
An Clr. Séamus Browne
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BORD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA
LUIMNIGH AGUS AN CHLÁIR
An Clr. Marian Hurley 
An Clr. Elena Secas
An Clr. Lisa Marie Sheehy 
An Clr. Liam Galvin
An Clr. Michael Donegan 
An Clr. Richard O’Donoghue 
An Clr. Kieran O’Hanlon

COISTE INIÚCHÓIREACHTA  
An Clr. James Collins 
An Clr. Joe  Pond
An Clr. Jerome Scanlan 

COISTE FORBARTHA POBAIL 
ÁITIÚIL (LCDC) 
An Clr. Séamus Browne 
An Clr. Eddie Ryan
An Clr. Jerome Scanlan  
An Clr. Daniel Butler

COISTE MONATÓIREACHTA UISCE
TUAITHE
An Clr. Eddie Ryan
An Clr. Jerome Scanlan  
An Clr. Lisa Marie Sheehy

GRÚPA STIÚRTHA AR LUIMNEACH 2020
An Clr. Kieran O'Hanlon (Méara Chathair agus Chontae
Luimnigh)
An Clr. James Collins 
An Clr. Marian Hurley

GRÚPA PHÁIRTITHE LEASMHARA
LUIMNEACH 2020
An Clr. Adam Teskey  
An Clr. Daniel Butler  
An Clr. Joe  Pond
An Clr. Jerry O’Dea

IONAD EALAÍON AN BELLTABLE - 
FOCHOISTE SPEISIALTA DEN BHORD
An Clr. Kieran O'Hanlon (Méara Chathair agus Chontae
Luimnigh)

Forbairt Straitéiseach DAC Luimneach
2030 ( ar tugadh Cuideachta Forbartha
Fiontraíochta LCO uirthi roimhe seo)
An Clr. James Collins 
An Clr. Seamus Browne 
An Clr. Joe  Pond

Tuarascáil Bhliantúil 2016 Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh
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Toghcheantair
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Imeachtaí, Buaicphointí agus Fáiltithe
Chathartha 
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Cuimhneachán 1916 Ráth Caola
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Joint Foreword
by

        

 

        

 

Thuas:  Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Clr Liam Galvin le
Buaiteoirí Duaise Lae Fhéile Pádraig 2016, Banna Rithime Chathair
Luimnigh

Thíos:  Taispeántas Riverfest
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Joint Foreword
by

Thuas:  Liam Galvin, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh
leis an Aire Michael Noonan le linn don Taoiseach cuairt a
thabhairt ar Oifigí na Comhairle, Tuar an Daill, le béim a chur
ar leas na n-infheistíochtaí caipitil go réigiúnach.

Thíos:  Ag seoladh tionscnaimh Chartlainne Luimnigh agus
Scoláireacht Ollscoil Luimnigh i gComhairle Catharch agus
Contae Luimnigh. An tOllamh Don Barry, Uachtarán OL,
Jacqui Hayes, Cartlannaí, an tOllamh Anthony McElligott,
Ceann na Roinne Staire, William O’ Neill, Scoláire
OL/Cartlann Luimnigh, Liam Galvin, Méara Chathair agus
Chontae Luimnigh, an tOllamh Bernadette Whelan, Roinn na
Staire, OL, agus Pat Dowling, Leas-Phríomhfheidhmeannach.
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Joint Foreword
by

Thuas:  An Clr. Liam Galvin, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh leis an Taoiseach Enda Kennyagus an tAire Michael Noonan le linn don Taoiseach cuairt
a thabhairt ar Oifigí na Comhairle, Tuar an Daill, le béim a chur ar leas na n-infheistíochtaí caipitil go réigiúnach.

Lár: An Dr. Thomas Ryan ag bronnadh a Bhailiúchán de 25 Líníochtaí Portráide de Dhaoine móra le rá i Luimneach ar Chomhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh  Bun:  Roinnt íomhánna ón Taispeántas ‘Stand Up and Fight, Limerick’s Military Tradition’
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Sa phictiúr ag glacadh páirte i TLC2 ag Páirceanna na Sionainne, an Corrbhaile bhí Faye Bresnan (2)

Go deisealach ó chlé

Bailte Slachtmhara Chill Tíle ag Seimineár na
mBailte Slachtmhara, Áth Dara.

Seimineár bliantúil na mBailte Slachtmhara sa
Woodlands House Hotel, Áth Dara.

Seoladh an Chomórtais Going for Gold

Sean Tobin, Barry O’Connell agus Tom Condon,
Iománaithe Luimnigh ag cur Glantachán Fhoireann
Luimnigh chun cinn

Paul O’Connell & an Ceannfort Dave Sheahan ag cur
Glantachán Fhoireann Luimnigh chun cinn.
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Rachel O’Neill, Rós Luimnigh ag cur Foireann Ghlantacháin
Luimnigh chun cinn
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Go deisealach ó chlé:

Pat Nolan agus Gus McCoy, Banna Píob
Mhuire ag Seoladh They Dreamed and
are Dead: Luimneach 1916

Christy O'Connor, Comhairle Cathrach
agus Contae Luimnigh agus an
Comhairleoir Gerald Mitchell, Leas-
Mhéara Chathair agus Chontae
Luimnigh ag seoladh They Dreamed
and are Dead: Luimneach 1916

Martin Kiely, Frank Quaid, Michael
O'Sullivan agus Mike Hynes ag seoladh
They Dreamed and ar Dead:
Luimneach 1916

Íomhá a úsáideadh i They Dreamed
and are Dead: Luimneach 1916
Taispeántas: Grúpa scarúnaí mór le rá
lasmuigh de Fianna Hall, taobh thiar
d’áit chónaithe John Daly, 15 Sráid
Barrington, Luimneach (Le caoin
Chead Des Long)



T    

Thuas:  Bláthanna ar Shráid Uí
Chonaill

Ar chlé Treoirphlean a seoladh le
déanaí iarrachtaí Stádas Luimnigh
a bheith mar Cheann Scríbe Bia a
neartú. Sa phictiúr ag an imeacht
bhí Jim O’Brien’s Artisan
Farmhouse Cheese, Baile Dhá
Thuile.

Thuas:  Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Clr.
Kieran O'Hanlon agus Gerry Boland, Fondúireacht JP
McManus i láthair ag Gradam an Bhuaiteora ar Luimneach
faoi Bhláth d’Ard Pádraig.

Ar dheis: an Clr. L. Galvin, Méara Chathair agus Chontae
Luimnigh ag síniú Leabhair Chomhbhróin do Sir Terry
Wogan, a raibh Saoirse Luimnigh aige, a bhí tar éis bháis. 
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Paráid Lae Fhéile Pádraig Luimnigh 2016

        

 



Tuarascáil Bhliantúil 2016 Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh

27

       

 

Paráid Lae Fhéile Pádraig Luimnigh
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Fáiltiú Cathartha le
Seomra Cruinnithe a
ainmniú mar ‘Sheomra
Cruinnithe JP
McManus’ in Oifig
Cheantar Bardasach
Chill Mocheallóg mar
aitheantas ar an méin
ollmhór a rinne an
tUasal McManus ar son
mhuintir Cheantar
Bardasach na Ceapaí
Móire-Chill Mocheallóg.
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Thuas:  An Clr. Liam Galvin, Méara
Chathair agus Chontae Luimnigh
agus Helen O'Donnell,
Cathaoirleach, Bailte Slachtmhara
Lár na Cathrach Luimneach ag
seoladh Fheachtais Thascfhórsa
Ghuma-Bhruscair Luimnigh. 

Ar dheis: Cuireann Cumann
Forbartha Bhéal an Átha fáilte
roimh an gComórtas Mórtais
Cheantair

29



30

Thuas:  Seoladh Saincheaptha

Ar Dheis agus Thíos: Fáiltiú

Cathartha a tugadh do Fionn

O’Sullivan McCarthy as ucht an

bua a bheith aige i

gCraobhchomórtas Rince Gaelach

an Domhain i nGrúpa na

mBuachaillí faoi 11



31

An Clr. Liam Galvin, Méara Chathair

agus Chontae Luimnigh le toscaireacht

ó Santa Clara le linn dóibh cuairt a

thabhairt ar Luimneach roimh

Chruinniú Mullaigh na

gComhchathracha SAM i mBaile 

Átha Cliath

Toscaireacht Fionlannach chuig

Luimneach

Cathracha níos Cliste IBM

Ar dheis: Seoladh Lá na hAfraice

Luimneach 2016

Ar dheis: Seoladh Mhórtas na

dTaistealaithe
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Go deisealach ó chlé:

Seoladh Foghlaim ar feadh an tSaoil

Éamon Ó Cuiv TD ag ceiliúradh 1916
Luimnigh i mBrú Rí

An Clr. Liam Galvin, Méara Chathair
agus Chontae Luimnigh le Diarmaid
Ferriter, Ollamh Nua-Stair na
hÉireann ag UCD agus Damien Brady,
Leabharlannaí Chathair agus Chontae
Luimnigh agus Tony Storan,
Leabharlannaí Feidhmiúcháin ag
Seoladh Cheiliúradh 1916. 

Foireann na hOifige Fiontair Áitiúil le
Terry Prone, Údar agus Comhairleoir
PR.
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Luimneach 2020, Seoladh Straitéise Cultúrtha Luimnigh
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Luimneach 2020

Barr:  Luimneach 2020

Thuas:  Seoladh an chláir Way to Go Kids

Ar dheis: Ag seoladh leabhair i Leabharlann na
Gráinsí bhí Leas-Mhéara Chathair agus Chontae
Luimnigh, an Clr Gerald Mitchell, Sarah Moore
Fitzgerald, údar áitiúil agus Scoláire in OL agus
James Lawlor,
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Barr:  Seimineár na mBailte Slachtmhara sa
Woodlands Hotel, Áth Dara

Lár:  Seoladh Straitéise Spóirt Luimnigh

Ar dheis: An Clr. Gerald Mitchell, Leas-Mhéara
Chathair agus Chontae Luimnigh le baill na
toscaireachta ó Spokane, Washington State, le linn a
gcuairt ar Luimnigh i ndiaidh Chruinniú Mullaigh na
gComhchathracha i mBaile Átha Cliath in Aibreán,
2016. Áirítear freisin ann Kathleen Leddin iar-Mhéara
Luimnigh agus Christy O’Connor Comhairle Cathrach
agus Contae Luimnigh. 
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Barr:  Méara Chathair agus Chontae Luimnigh an Clr Kieran O'Hanlon ag óstáil Fáiltiú Cathartha
d’fhoireann Iomána Mionúr Luimnigh, bainistíocht, foireann agus Cathaoirleach Chontae Luimnigh
Oliver Mann a bhí san iomaíocht i gCraobh na hÉireann i bPáirc an Chrócaigh.

Thuas:  An Leifteanantchoirnéal Rory Sheerin, an Clr. Liam Galvin, Méara Chathair agus Chontae
Luimnigh agus Conn Murray, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag
oscailt na nGairdíní Cuimhneacháin agus Searmanas Fleascleagain ag oifigí na Comhairle, Cé na
gCeannaithe. 
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Féilte Luimnigh 
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Joint Foreword
by

Mainistir Eas Géitine, Co Luimnigh

Thuas:  Seoladh Straitéise Bia do
Luimneach 2016-2018, le Jan
O'Sullivan T.D., Aire Oideachais
agus Scileanna.  Ó chlé Eamon
Ryan, Ceannaire Fiontraíochta,
Oifig Fiontair Áitiúil, Luimnigh,
Conn Murray,
Príomhfheidhmeannach, Comhairle
Cathrach & Contae Luimnigh, an
Clr. Gerald Mitchell, Leas-Mhéara
Chathair agus Chontae Luimnigh
agus James Burke.
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Bláthanna, Ascaill Uí Chonaill, Cathair Luimnigh.

Thuas:  Fáiltiú Cathartha a tugadh do Chlub Liathróide Láimhe an Ospidéil ar an 21.01.2016 in onóir a raibh bainte amach ag
an gClub ó bunaíodh é agus in onóir chuid de bhaill an chlub as ucht an rath a bhí orthu le déanaí. 



Thuas:  An Dr Mihai Bilauca, Ceannasaí Straitéise
Digiteach, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh,
Aruna Padmanabhan, Stiúrthóir Feidhmiúcháin IBM, an
India, Nancy Breiman Bainisteoir Nuálaíochta, Réitigh
agus Forbartha Gnó,Comhaontas IBM / Cisco, agus an Dr
Pat Daly, Stiúrthóir Forbartha Geilleagrach, Comhairle
Cathrach agus Contae Luimnigh. 

Thíos:  An Clr Liam Galvin Méara Chathair agus Chontae
Luimnigh ag Seimineár Techtown a tionóladh in Oifigí na
Comhairle, Cé na gCeannaithe
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Thuas:  Fáiltiú Cathartha a tugadh d’Fhoireann Iomána Sinsear Choláiste Mhuire gan Smál, i mí na Samhna 2016, mar
aitheantas ar Chorn Fitzgibbon a bhuachan.

Thuas/ar Dheis: Filleadh abhaile
na bPiarsach ag ceiliúradh a
mbua i gCraobhchomórtas
Chlubanna Sinsear na hÉireann.
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Seoladh Forbairt Straitéiseach DAC (Cuideachta Gníomhaíochta Sainithe) Limerick

Twenty Thirty.
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Stiúrthóireacht Forbartha
Geilleagrach

Pat Daly
Leas-Phríomhfheidhmeannach
Forbartha Geilleagrach

Duaiseanna L
uimnigh 2030
Cúlra agus Buaicphointí 
Infheistíochta
Oifig Fiontair Áitiúil 
Nuáil Luimnigh
Oifig Cumarsáide agus Margaíochta 
Pleanáil Straitéiseach Chun Cinn Oifig
Forbartha Leasa Phoiblí



Stiúrthóireacht
Forbartha

Geilleagrach

I scéal athbheochana
eacnamaíoch Luimnigh,

cuimhneofar ar 2016 den chuid is
mó mar bhliain a léirigh cé

chomh mór agus a bhí an dul
chun cinn a rinne an chathair

agus an contae le hinfheistíocht
suntasach idirnáisiúnta agus
dúchasach, sa bhreis ar gach

bliain roimhe sin. 

Ó thaobh na Stiúrthóireachta
Forbartha Geilleagrach de, a bhfuil

sé mar chúram orthu Luimneach
a chur chun cinn agus a fhorbairt,
ba bhliain í ina raibh forfheidhmiú
na bpleananna a leagadh amach i

‘Luimneach 2030’ – an plean
iomráiteach eacnamaíoch agus

spásúlachta – le feiceáil níos
soiléire. 

I 2016 fógraíodh beagnach 2,000
jab i Luimneach ar a n-áirítear

Nestle, EY, Fazzi, WP Engine,
Becton Dickinson & Company

agus Redfaire.

An Clr. Kieran O’Hanlon, Méara Chathair agus Chontae
Luimnigh, a rinne óstáil ar ‘Welcome to Limerick’ Fáiltiú do
chuideachtaí a rinne infheistíocht i Luimneach le déanaí
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Dámhachtainí 
Bhí feidhmíocht na Stiúthtóireachta le feiceáil i líon
na nduaiseanna measúla náisiúnta a fuarthas maidir
le Nuálaíocht agus Forbairt Gheilleagrach le
Dámhachtain um Fheabhas sa Rialtas Áitiúil 2016
Chomhlachais na hÉireann á bhuachan maidir le
forbairt gheilleagrach a chur chun cinn, agus
aitheantas á thabhairt do ról na Comhairle maidir le
todhchaí eacnamaíochta Luimnigh a thiomáint, a
athmhúnlú agus a dhéanamh seasmhach i leith na
todhchaí.

Ghnóthaigh Cathair Luimnigh Dámhachtain
mheasúil Cathair Eorpach na Todhchaí an
Irisleabhair fDi i gCannes, na Fraince.

Limerick Twenty Thirty
Ba bhliain í freisin ina ndearna an Chomhairle
Limerick Twenty Thirty a bhunú – an clár forbartha
réadmhaoine tráchtála is mó in Éirinn lasmuigh den
phríomhchathair.  Tá sé mar chúram ar an mean
sainchuspóirí, sa chéad áit, luach os cionn €500m de
bhonneagar infheistíochta bunathraithe a sholáthar i
bpríomhláithreacha straitéiseacha i gCathair
Luimnigh, le hacmhainn os cionn 5,000 jab a
chruthú sna cúig bliana atá romhainn.  Is é seo an
chéad aonán dá leithéid a chruthaigh údarás áitiúil le
clár infheistíochta a sholáthar sa chathair agus sa
chontae.

Cúlra
Cuimsíonn an Stiúrthóireacht Forbartha
Geilleagrach, a bhfuil sé mar chúram uirthi
Luimneach a chur chun cinn agus a fhorbairt, seacht
bpríomhroinn: 

•    Infheistíocht 

•    Nuáil Luimnigh

•    Oifig Fiontair Áitiúil 

•    Oifig Cumarsáide agus Margaíochta 

•    Oifig Forbartha Leasa Phoiblí

•    Pleanáil Chun Cinn/Straitéiseach

Seo a leanas cuid de na buaicphointí faoi gach roinn
acu seo.

Infheistíocht 
Tá sé mar chúram ar an Aonad Infheistíochta tacú le
hiarrachtaí an ÚFT, Fiontraíocht Éireann agus
gníomhaireachtaí eile stáit maidir le timpeallacht a
chruthú le héascú a dhéanamh ar fhostaíocht a
chruthú chomh maith le sonraí eacnamaíochta a
bhailiú agus a scaipeadh, bainistiú a dhéanamh ar an
gciste forbartha agus seirbhísí tacaíochta
corparáideacha a raiaradh.

Bhí mórán buaicphointí ag baint le 2016, ar a n-
áirítear: 

• Fógraí maidir le níos mó infheistíochta agus
jabanna i dtionsclaíocht ná mar a bhí riamh ann -
1,957 ar fad – ar a n-áirítear Nestle, EY, Fazzi, WP
Engine, Becton Dickinson & Cook Medical, Ortec
Inc., Acacia Communications, Ripplecom, agus
Casa Systems 

• Mórinfheistíocht mhiondíola agus jabanna á
bhfógairt ag Lidl, Aldi, Easons, House Limerick, La
Cucina, Tuscany Bistro, Centra, Dealz agus The
Range

• Bunú Limerick Twenty Thirty DAC Tabharfaidh sé
tosaíocht d'athfhorbairt ar 1.4 tr cr d'eastát
réadach den scoth ar fud na gceithre láthair a
pléadh chuig spás úrscothach oifige, miondíola,
cónaithe, oideachais agus fiontraíochta, ag cur
luais faoi thacht chun cinn Luimnigh mar cheann
de na háiteanna is tarraingtí san Eoraip le
hinfheistíocht a dhéanamh inti

• Rinne Kieran O’Hanlon, Méara Chathair agus
Chontae Luimnigh, óstáil ar Fháiltiú ‘Welcome to
Limerick’ do chuideachtaí a rinne infheistíocht i
Luimneach le dhá bhliain anuas.

Tuarascáil Bhliantúil 2016 Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh
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Nuáil Luimnigh
Rinne Nuáil Luimnigh, a bhfuil sé mar aidhm aige
nuálaíocht a thiomáint agus feidhmiú mar
mheicníocht soláthair do na tionscadail ar tugadh
imlíne orthu sa Phlean Luimneach 2030 agus
pleananna forfheidhmithe Athghiniúint Luimnigh
agus eile, dul chun cinn suntasach i 2016.

Ar na nithe a baineadh amach ann bhí:

• Críochnú an Mol Nuálaíochta 35,000 tr.cr ag Baile
an Róistigh, leis an spás oifige oscailte is mó agus
is nua-aimseartha atá ar fáil i Luimneach á
thairiscint do thionóntaí ionchasacha

• An tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais
Áitiúil Simon Coveney ag fógairt deontais de €2.25
milliún do Nuáil Luimnigh leis an iar-Ionad
Bíobalta ar Shráid San Doiminic a cheannach (sa
phictiúr thíos) agus Acadamh Léiriúcháin agus
Scileanna Digiteacha a bhunú

• Tógáil Stiúideo Scannán Troy a chríochnú, an t-iar
‘Mhonarcha Cultúir’ 340,000 tr. Cr ag
seanfhoirgneamh Dell i gCaladh an Treoigh. Ní
amháin go ndéanfaidh forbairt an mhoil
d’áiseanna léirithe mórscannán seo i Luimneach
tacú le jabanna nua a chruthú, gnólachtaí nua a
chruthú, ach cruthófar tionscal nua ar fad i
Luimneach agus san Iarthar Láir dá bharr.

• Suíomh gréasáin nua a chruthú, ‘Scannánaíocht i
Luimneach’ (https://film.limerick.ie/), dírithe ar
éascú a dhéanamh ar thionscal scannánaíochta
agus léirithe teilifíse atá ag fás sa réigiún

• Faomhadh ar dheontas €200,000 a fháil ó
Fhiontraíocht Éireann i dtreo an chostais a
bhaineann le fo-roinnt a dhéanamh ar Ionad
Fiontar Ráth Caola chuig aonaid ghnó
indibhidiúla.

Tuarascáil Bhliantúil 2016 Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh
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An tIonad Bíobalta, Sráid San Doiminic atá á aistriú chuig
mol nua scannán agus oiliúna scileanna

Luimneach san oíche

An tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, Mary Mitchell O’Connor
TD, ag casadh le Grúpa Phlean Gníomhaíochta do Jabanna an
Iarthair Láir



Oifig Fiontair Áitiúil 
D’éirigh go maith arís le hOifig Fiontair Áitiúil (PFÁ)
Luimnigh i 2016 maidir le tacaíocht airgeadais agus
oiliúna a sholáthar do ghnó. 

Ar na nithe a baineadh amach áirítear: 

• Gnóthachan glan de 129 post i 2016 ar fud 98
cliantchuideachta le leibhéal foriomlán fostaíochta i
gcuideachtaí le tacaíocht PFÁ ag 1,895 faoi
dheireadh na bliana

• Deontais de €852,094 a sholáthar do chuideachtaí
Luimnigh i 2016, suas ó €808,362 i 2015

CÚNAMH DEONTAIS A SHOLÁTHAR

• Feidhmíonn LEO Luimnigh freisin mar ghníomhaire
do Microfinance Ireland (MFI) agus i 2016 cuireadh
16 iarratas isteach thar ceann chliaint chuig MFI.
Faomhadh 11 iarratas ar iasacht a raibh luach
€225,999 orthu.

Oifig Cumarsáide agus
Margaíochta 
Bunaíodh an Oifig Cumarsáide agus Margaíochta i lár
2016. Áirítear ar a freagrachtaí cumarsáid
chorparáideach a láimhseáil agus branda Luimnigh a
fhorbairt agus a chur chun cinn le cuairteoirí agus
infheisteoirí idirnáisiúnta, trí fheachtais fhuinniúla
leanúnacha sna meáin thraidisiúnta agus nua. 

Áirítear ar a ghníomhaíocht: 

• 267 preaseisiúint, na céadta fiosrú ó na meáin
áitiúla agus náisiúnta a fhreagairt agus bainistiú a
dhéanamh ar chuntas oifigiúil Twitter na Comhairle

• Cuireadh ceithre iris foirne ar fáil agus a scaipeadh
ar fhoireann na Comhairle le r-nuachtlitreacha
míosúla á scaipeadh d'fhonn an fhoireann a
choimeád ar an eolas maidir le hathruithe agus
gníomhaíochtaí na Comhairle

• Cuireadh feachtas speisialta ar siúl le Comhairle
Cathrach agus Contae Luimnigh, Feidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte agus An Garda Siochána faoin
meirge Seirbhísí Poiblí Luimnigh ag Obair le Chéile,
ag obair ar Shábháilteacht ar Bhóithre, Sláinte agus
Folláine Mheabhrach agus Sábháilteacht Phearsanta
agus Teallaigh

• Cuireadh feachtais mhargaíochta ar siúl i
gcaitheamh na bliana le cur chun cinn a dhéanamh
ar Fhéile Pádraig, Riverfest, deireadh seachtaine
Saoire Bainc Dheireadh Fómhair, an Nollaig i
Luimneach agus gníomhaíochtaí/ imeachtaí eile

• Feachtas margaíochta digiteach ‘Our City, Our
Stories’ a chur ar siúl dírithe ar éagsúlacht agus
greann mhuintir Luimnigh a thabhairt le chéile

• Bhí an Oifig freagrach as cuideachta Limerick
Twenty Thirty a sheoladh agus clúdach fairsing
náisiúnta agus idirnáisiúnta á bhaint amach ag an
bhfeachtas margaíochta a bhain leis ar fud na meán
traidisiúnta agus ar líne

• Bhain an Oifig leathanach tosaigh amach do
Luimneach ar Iris Gnó na hEorpa

• Tionóladh imeacht Blagáilte Stíle Luimnigh i
gcomhar le miondíoltóirí áitiúla le faisean Luimnigh
a chur chun cinn agus rinne sé treochtáil ag Uimh 1
ar Twitter

• Cruthaíodh r-nuachtlitir mhíosúil Limerick.ie
Business Bulletin, ag feidhmiú mar ardán do phobal
gnó fuinniúil Luimnigh

• Bhain an Oifig clúdach náisiúnta amach le clabhsúr
an fheachtais margaíochta agus PR Luimneach
2020

• Thug 793,621 úsáideoir cuairt ar Limerick.ie, a
thagann faoi chúram na hOifige Cumarsáide agus
Margaíochta, ar mhéadú 33% ar an mbliain roimhe
sin é

• Bhí 11,550 leantóir twitter ag a ghéag meáin
shóisialta faoi dheireadh nab liana agus leantóirí
Facebook suas 57% go dtí 14,087

• Bhí leantóirí Instagram suas 171% go dtí 2,434
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Oifig Forbartha Leasa Phoiblí
Bunaíodh an Oifig Forbartha Leasa Phoiblí i Meán
Fómhair 2016 mar chuid den Stiúrthóireacht
Forbartha Geilleagrach le bailte stairiúla agus lár na
cathrach i Luimneach a spreagadh agus a neartú trí
thionscadail fhorbartha leasa phoiblí na
timpeallachta tógtha.

Ar na nithe a baineadh amach áirítear: 

• Críochnaíodh a thionscadal AE FP7
SmartOpenData i 2016.  Mar chomhpháirtí
tionscadail, rinne Comhairle Cathrach agus
Contae Luimnigh (CCCL) bainistiú ar dhá aip ar
déanadh iad a fhorbairt trí an tionscadal, ar a n-
áirítear tástáil agus bailíochtú i bhfíorchúinsí

• Críochnaíodh tionscadal CREATE (Fiontraíocht
Tuaithe a Nascadh do Gheilleagar Trasnáisiúnta)
INTERREG an AE freisin i 2016.  Mar chomhpháirtí
tionscadail, d’oibrigh CCCL i gcomhar leis an Oifig
Fiontair Áitiúil (LEO) le cabhrú le Fiontair Bheaga
agus Mheánmhéide (SMEs) deiseanna a aithint le
feabhas a chur ar ngnó trí chlár monatóireachta
agus dea-chleachtais ó réigiúin
chomhpháirteacha eile a roinnt

• Glacadh le CCCL mar chomhpháirtí do Chéim 2 de
chlár Urbact an AE ar a dtugtar Techtown i 2016. Is
í an phríomhaidhm plean gníomhaíochta
comhtháite a chruthú le grúpa de pháirtithe
leasmhara le cabhrú leis an gcathair tuiscint níos
fearr a bheith aici agus tomhas a dhéanamh ar a
héiceachóras digiteach agus cabhrú le buntáiste
iomaíoch a bhaint amach

• D’éirigh le hiarratas CCCL ar chistiú faoin Scéim
Athnuachana Baile agus Sráidbhaile (TVRS) d’ocht
dtionscadal i 2016. These will enhance the
attractiveness of towns and villages, with €380,000
the total grant amount allocated. The total budget
is €447,058 (including matching funding of 15%)
and the projects commenced in December 2016

• D’éirigh le hiarratas a rinne CCCL faoi Pholasaí ar
Thalmhaíocht an Rialtais, trí DAHRRGA do
thionscadal taighde Seoirseach Foinse Oscailte, le
€22,000 faighte le samhail rialaithe a fhorbairt do
shaotharlann nuálaíochta agus tairseach digiteach
a fhorbairt

• Tosaíodh ar Thionscnamh nua um Fholúntas
Sprioctha i nDeireadh Fómhair 2016, le fócas ar
leith ar dhá bhloc léiritheora i gCeathrú
Sheoirseach na Cathrach
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Go deisealach ó chlé ag barr:

Foinsí Domhanda, Dámachtain don

Ghnólacht Nuathionscanta is Fearr,

Dámhachtain Náisiúnta Fiontar 2016

Rinne Comhairle Cathrach agus

Contae Luimnigh óstáil ar sheisiún

pháirtithe leasmhara Thionscadal an

QAE Techtown le comhpháirtithe ó ar

fud na hEorpa 

Conn Murray, Príomhfheidh-

meannach Chomhairle Cathrach

agus Contae Luimnigh agus an Clr.

Kieran O’Hanlon, Méara Chathair

agus Chontae Luimnigh, ag labhairt

ag tionól de na meáin áitiúla agus

náisiúnta ag seoladh Chuideachta

nua Luimneach 2030 i Meán

Fómhair 2016

Pat Fitzgerald, Oifigeach

Feidhmiúcháin Sinsearach,

Comhairle Cathrach & Contae

Luimnigh, ag labhairt ag Fáiltiú

‘Welcome to Limerick’ do

chuideachtaí a rinne infheistíocht i

Luimneach le déanaí



Pleanáil Chun Cinn/Straitéiseach
Tá an Rannóg Pleanála Chun Cinn/Straitéiseach
freagrach as comhlíonadh na riachtanas reachtúil
agus polasaí náisiúnta a chinntiú. Baintear seo
amach trí thaighde, ullmhúchán agus doiciméid
phleanála polasaí a chur ar fáil.  Déanadh obair
shuntasach i gcaitheamh na bliana ar a n-áirítear: 

•    Pleananna Ceantair Áitiúil:

     o  I ndiaidh tréimhse de chomhairliúchán fairsing 
        poiblí, glacadh le leasú ar Phlean Ceantair 
        Áitiúil an Cheantair Theas maidir le limistéar 
        Mhungairit Loughmore le soláthar a dhéanamh 
        d’fhorbairt phleanáilte, comhordaithe agus 
        inbhuanaithe ar limistéar Mhungairit go ceann 
        sé bliana agus ina dhiaidh sin

     o  Ullmhaíodh ruarascáil ar oiriúnach láithreacha 
        d'iar-bhunscoil i limistéar Chaladh an Treoigh 
        don Roinn Oideachais

o       Cuireadh le Pleananna Ceantair Áitiúil na 
        Ceapaí Móire agus na gCeantar Theas ar feadh 
        tréimhse 5 bliana

•    Scéim Ranníocaíochta:

     o  Bhí comhairliúchán fairsing leis an bpobal, leis 
        an gcoiste Forbartha Geilleagrach, Fiontar agus 
        Pleanála Straitéiseach agus leis na Baill Thofa i 
        gceist leis an athbhreithniú ar an dá Scéim 
        Ranníocaíochta Pobail ag Comhairle Cathrach 
        agus Contae Luimnigh

•    Ciste um Ghníomhachtú Infreastruchtúr 
     Tithíochta Áitiúil:    
     o  Mar fhreagra ar éileamh ón Roinn Tithíochta, 
        Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil ar mholtaí 
        faoin gCiste um Ghníomhachtaú 
        Infreastruchtúr Tithíochta Áitiúil de €200m, 
        cuireadh ceithre iarratas chuig an Roinn le 
        laghdú a dhéanamh ar bhaic infreastruchtúir ar 
        iad na constaicí is mó iad ar fhorbairt 
        príomhláithreacha áitithe d’fhorbairt tithíochta 

•    Oidhreacht:

     o  Thosaigh an Rannóg Pleanála Chun Cinn / 
        Straitéiseach ar an bpróiseas maidir le Plean 
        Oidhreachta nua a scríobh do Luimneach trí 
        dhoiciméad cúlrach a fhoilsiú ‘Páipéar na 
        gCeisteanna Molta i bPlean Oidhreachta 
        Chathair agus Chontae Luimnigh 2017 – 2030’ 
        agus lorgaíodh aighneachtaí poiblí

     

     o  Thug an Oifig Oidhreachta cúnamh do roinnt 
        grúpaí ar a n-áirítear cumainn staire agus 
        grúpaí na mbailte slachtmhara trí shiúlóidí 
        ialtóg a dhéanamh agus taispeántais a chur ar 
        bun

     o  Rinne sí éascú ar threoirleabhair a bhí foilsithe 
        ag an gComhairle Oidhreachta a dháileadh ar 
        leabharlanna ar fud na Cathrach agus an 
        Chontae le linn Seachtaine na hOidhreachta

     o  Bhí 146 bunscoil i gCathair agus i gContae 
        Luimnigh páirteach i gcomórtas Ealaíona a 
        d’eagraigh an rannóg pleanála Chun 
        Cinn/Straitéiseach leis an téama Oidhreacht 
        Luimnigh

     o  Déanadh cistiú ar ceithre iarratas ar dheontas ar
        chostas €26,000. Ba iad sin: Tionscadal Atlas 
        Digiteach do chorílár stairiúil Luimneach 
        meánaoiseach, á bhainistiú ar Músaeim agus 
        Cartlanna; Lása Luimnigh, comhdháil agus 
        ealaín phoiblí á bhainistiú ag an gCartlannaí 
        Cathrach agus Contae; boird Léirmhíniúcháin 
        ar Bhogaigh Westfields, Cathair Luimnigh á 
        bhainistiú ag an oifig feasachta Comhshaoil; 
        comórtas Ealaíne do dhaoine óga ar Oidhreacht
        Tógtha, Nádúrtha agus Chultúrtha Luimnigh á 
        bhainistiú ag an rannóg pleanála chun 
        cinn/straitéiseach

•    Tionscnamh Aoisbháúil Luimnigh

     o  D’oibrigh an rannóg seo le trí ghrúpa 
        ionadaíochta pobail i dTobar Phádraig, Mainistir
        na Féile agus Cathair Chinn Lis i rith 2016 le 
        láithreacha oiriúnacha a aimsiú do pháirceáil ar
        leith a bheadh aoisbháiúil agus an 
        chomharthaíocht, an suíochánra poiblí agus na 
        haonaid aclaíochta faoin aer a bhaineann leis 
        faoin gclár Aoisbháúil
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Go deisealach ó bharr: Taispeántas Lása Luimnigh 2016

Sa phictiúr i Troy Studios tá Trish Long ó Disney and Troy Studios, Mike Cantwell, POF, Nuáil
Luimnigh agus Conn Murray, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach agus Contae

Luimnigh.

An tAire Stáit do Thithíocht agus Athnuachan Uirbeach, Damien English TD, ag bronnadh
Dámhachtainne maidir le Forbairt Gheilleagrach a Chur Chun Cinna r Nuáil Luimnigh ag

Dámhachtainní Chomhlachais na hÉireann



Cathair Luimnigh san oíche
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Stiúrthóireacht
Forbartha 
Fisiciúil 

Kieran Lehane
Stiúrthóir 
Forbairt Fhisiciúil

Taisteal Níos Cliste Luimnigh, Lár na
Cathrach go OL – Droichead Chosán
Tarraingthe Athchóirithe agus Droichean
nua Comhroinnt Siúlóide Rothaíochta



Cuireadh an Stiúrthóireacht Forbartha Fisiciúil ar bun
in AIbreán 2016 mar chuid d’fhorfheidhmiú na samhla

oibriúcháin reatha.

Tá an Stiúrthóireacht freagrach as polasaí agus straitéis
a fhorbairt sna réimsí iompair agus comhshaoil.

Tá freagracht ar an Stiúrthóireacht freisin as
freagrachtaí na Comhairle a bhainistiú faoin gCreat-

treoir Uisce agus faoin Treoir maidir le Tuillte.

Oibreacha Feabhsúcháin na Lúbaí – Pointe Ólacháin Eallach
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Mar chuid den ról seo, tugann an Stiúrthóireacht faoi
na tascanna tosaíochta seo a leanas: 

• Pleanaíl agus soláthar a dhéanamh do
thimpealacht fisiciúil chathair agus chontae
Luimnigh sa todhchaí

• Tacú le forbairt shóisialta agus eacnamaíochta
Luimnigh le bonneagar iomchuí agus cosaint ar
cháilíocht an chomhshaoil a sholáthar 

• Straitéisí a fhorbairt agus a chomhordú le forbairt
inbhuanaithe a chur chun cinn, ar a n-áirítear
bonneagar iompair ar ardchaighdeán,
infreastruchtúr comhshaoil, roghanna maidir le
taisteal níos cliste agus tithíocht ar ardchaighdeán

• Straitéisí a fhorbairt a sholáthródh réimse poiblí a
bheadh inrochtana agus sábháilte do chách agus
cur chun cinn agus tacú le nósanna maireachtála
agus iompair a bhíonn sláintiúil

Tá an Stiúrthóireacht freagrach as monatóireacht
agus measúnú a dhéanamh ar bhuiséad ioncaim
bhliantúil de timpeall €45m. Tá ról tosaíochta ag an
Stiúrthóireacht seo maidir le cistiú a aimsiú do gach
mórthionscadal forbartha a bhaineann le bóithre,
cosaint ar thuilte agus tionscadail chomhshaoil.
Chuige sin, tá ceannas á thabhairt ag an
Stiúrthóireacht d’fhorbairt fhisiciúil Luimnigh, ag
obair go dlúth leis na Stiúrthóireachtaí
Eacnamaíochta agus Forbartha Sóisialta agus na
Coistí Polasaí Straitéiseach iomchuí. 

Ar chuid de na príomhréimsí oibre a cuireadh chun
cinn i rith 2016 áirítear: 

• Forbairt ar scóip na n-oibreacha d’Ionad
Athbheochana Uirbeach Luimnigh ar Thionscadal
Shráid Uí Chonaill agus Arup á gceapadh ina
dhiaidh sin mar Innealtóirí Comhairleacha.  Is as
ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa a thagann
50% de chostas an tionscadail, le cistiú de
€4,045,025.00 ag teacht ón ERDF

• Athbhreithniú déanta ar shaintreíthriú dobharlach
faoin gCreat-treoir Uisce agus measúnú ar na
brúnna ar cháilíocht uisce

• Tacaíocht tugtha agus éascú déanta ar Iontaobhas
Abhann a bhunú ar An Mháigh

• Athbhreithniú ar pholasaí maidir le torann

• Tús curtha le polasaí don Chomhairle maidir le
speiceas Ionrach

• Cur le tionscadal leanúnach CFRAM (Measúnú

agus Bainistíocht Riosca i gCás Tuilte
Dobharcheantair) trí aighneacht a dhéanamh thar
ceann na comhairle le linn phróisis fhoirmeálta
comhairliúcháin phoiblí.

• Chuir tús le comhairliúchán le páirtithe leasmhara
i gcaitheamh nab liana maidir le tionscadail
straitéiseacha bonneagair bhóithre a chur chun
cinn, mar an M20 agus Bóthar Dáileacháin an
Tuaiscirt 

Cuireadh na tionscadail seo a leanas chun cinn
agus/nó críochnaíodh iad faoin gClár Taistil Níos
Cliste i rith 2016:

• Bealach 2 – Cosán comhroinnt siúlóide agus
rothaíochta ag nascadh Lár na Cathrach, an
Corrbhaile agus Ollscoil Luimnigh

• Nasc 1 Céim 2 de Shiúlbhealach/Rotharbhealach
Comhroinnte Shannon Fields

• Bealach 4 – Bóthar Choláiste Chaladh an Treoigh
agus Bóthar Ceangail Chill Mhuire

• Gaelscoil Chaladh an Treoigh –Soláthar d'Áis
Páirceála & Taistil i gCaladh an Treoigh

• Tionscnamh Bhonneagair Pháirceála Rothar Pobail

• Staidéar ar Ghréasán Rothaíochta Chathrach
Luimnigh

• Forfheidhmiú an Tionscadail um Athrú
Iompraíochta i gceithre cheantar tionscadail
mhoil: Lár na Cathrach, An Corrbhaile, Caladh an
Treoigh (ag áireamh na Páirce Teicneolaíochta
Náisiúnta) agus Athghiniúint an Taobh ó Dheas, ag
obair le 10 bPobal, 32 Scoil, 10 Ionad Oibre agus 5
Champas.
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Leithdháiltí Maoinithe a Fuarthas i 2016
An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

An tÚdarás Náisiúnta Iompair

Oifig na nOibreacha Poiblí

Déanadh cistiú a lorg ar Oifig na nOibreacha Poiblí freisin do mhiontionscadail Cosanta ar Thuilte i Mainistir
na Féile, Áth an tSléibhe, Bóthar Condell, An Corrbhaile agus Drom Collachair.

Reachtaíocht Curtha i bhFeidhm 
Ghlac an Chomhairle le Fodhlíthe um Thrácht ar Bhóithre do Luasteorainn Speisialta (30 ciliméadar san uair)
2016 Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar an 28ú Samhain, 2016. 

Tuarascáil Bhliantúil 2016 Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh
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Scéim Leithdháileadh 

Feabhsú Athchóirithe €6,220,563

Cothabháil Athchóirithe €1,750,956

Deontas Lánroghnach €2,870,067

Athshlánú Droichead €339,000

Deontais d’Fheabhsú ar Leith €500,000

Deontais Straitéiseacha Réigiúnacha agus Áitiúla €650,000

Oibreacha Feabhsaithe Sábháilteachta €267,500

Luasteorainneacha €165,000

Deontas Oiliúna €68,000

Iomlán €12,831,085

Scéim Leithdháileadh 

Uasghrádú Sráid Parnell agus Sráid an Dáibhisigh €500,000

Uasghrádú Sráid Chaitríona/Sráid an Róistigh €200,000

Scéim

Scéim Maolaithe Tuilte Fhainge €1,713,554.49

Oileán an Rí – An Plás Úrghlas €1,618,968.92
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Go deisealach ó bharr: Bealach Taistil Níos Cliste 3 Luimnigh – Trasbhealach
Comhroinnte ag Timpeallán na Grúdan

Comhairliúchán na bPáirtithe Leasmhara Iontaobhas Abhann na Máighe

Taisteal Níos Cliste Luimnigh, Lár na Cathrach go OL, Bealach Isteach chuig OL ó
Chosán Comhrointe Siúlóide agus Rothaíochta Bhealach 2
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Stiúrthóireacht 
Forbartha Sóisialta

Carmel Kirby
Stiúrthóir 
Forbairt Shóisialta

An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) 

PPN Líonra Rannpháirtíochta Pobail, 
Seachtain Mhórtais na dTaistealaithe

Foghlaim ar feadh an tSaoil 
Luimnigh, Mórtas Ceantair

Deontais Diaspóra, 
Tionscnaimh 
Lánpháirtíochta

An Coiste Comhairleach um Chóiríocht Áitiúil do
Thaistealaithe (LTACC)

Clár Athlonnaithe Siriach, Cláir do Scoileanna,
Áiteanna Súgartha Pobail, Áiseanna Spóirt

Comhpháirtíocht Spóirt Luimnigh, Tionscnamh
Pobail, Deontais Chaipitiúla
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Stiúrthóireacht
Forbartha Sóisialta

Tá an Stiúrthóireacht Forbartha
Sóisialta tiomanta feabhas a

chur ar cháilíocht na beatha do
dhaoine agus do phobail mar

chuid de thiomantas sóisialta an
Phlean Corparáideach. Tá sé

freagrach as polasaí agus
straitéis ar a n-áirítear tacú le
hobair an SPC Forbartha Baile

agus Sóisialta agus an SPC
Pobail, Fóillíochta agus Seirbhísí

Éigeandála.  Tá sé freagrach
freisin as an gCoiste Forbartha
Pobail Áitiúil (LCDC), an Líonra
Rannpháirtíochta Pobail (PPN),

Plean Áitiúil Eacnamaíochta
agus Pobail (LECP) a ullmhú, an

Clár um Ghníomhachtú
Ionchuimsiú Sóisialta (SICAP),
an Straitéis Forbartha Tuaithe

agus bíonn idirchaidreamh aige
freisin le Comhpháirtíocht

Spóirt Luimnigh.  Déantar Plean
Forfheidhmithe Chreat

Athghiniúna Luimnigh agus an
Clár Athghiniúna a threorú ó

laistigh den Stiúrthóireacht.  Tá
ról tosaíochta ag an

Stiúrthóireacht maidir le roghnú
agus maoiniú gach tionscadal

caipitil tithíochta agus a bheith
rannpháirteach le gach

roinn/gníomhaireacht ábhartha
rialtais.

Linda agus Martin Williams, Mainistir na Féile ag siúl
lena gCú Faoil ag Páirc Mhainistir na Féile
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Tá ról príomha ag an Rannóg Forbartha Sóisialta
maidir le tacú le forbairt pobail agus guth a thabhairt
do phobail agus do leasa ar leith maidir le
cinnteoireacht áitiúil.  Oibríonn sí go dlúth leis na
struchtúir a bunaíodh le hionadaíocht a thabhairt do
phobail áitiúla agus do pháirtithe leasmhara ar a n-
áirítear an Líonra Rannpháirtíochta Pobail, Comhairle
na nÓg, Grúpaí na dTaistealaithe agus Grúpaí Oibre
Idirchultúrtha / agus coistí eile. Cuireann
rannpháirtíocht leis na pobail taca le hobair an
Roinne Forbartha Sóisialta maidir le hathrú ceart a
bhaint amach.

An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil
(LCDC)  
Lean an LCDC, a dhéanann maoirseacht ar
fhorfheidhmiú na gclár agus na dtionscnamh
éagsúla forbartha pobail áitiúil, le leacht le chéile ar a
laghad uair amháin in aghaidh na míosa i rith 2016.
Léiríonn ardleibhéal an fhreastail agus caighdeán na
rannpháirtíochta ag cruinnithe tiomantas na
gcomhpháirtithe ag oibriú le chéile le feabhas a chur
ar chaighdeán na beatha i measc an phobail. Is céim
nua spreagúil maidir le hinfheistíocht i bpobal na
tuaithe é síniú chonarthaí LEADER i mí Lúnasa 2016
le Straitéis Forbartha Tuaithe 2014-2020 a sholáthar,
le maoiniú breise Údaráis Áitiúil.  Leanann an Clár
um Ghníomhachtú agus Ionchuimsiú Sóisialta
(SICAP) le tacaíocht a sholáthar dá spriocghrúpaí
(m.sh. daoine dífhostaithe go fadtéarmach agus
daoine óga faoi mhíbhuntáiste) agus le tacaíocht a
sholáthar do ghrúpaí pobail áitiúla.

Tháinig an LCDC le chéile go míosúil i 2016.
Méadaíodh ar an mballraíocht chuig 19 ball le méadú
a dhéanamh ar ionadaíocht earnála.

Is é atá sa bhallraíocht ná 

Ionadaithe Tofa                                    Cllr. Eddie Ryan (Chairperson)

                                                               Cllr. Seamus Browne

                                                               Cllr. Daniel Butler 

                                                               Cllr. Jerome Scanlan

Foireann                                                Mr Conn Murray

Údaráis Áitiúil                                       Mr Tony Quilty; HSE 

                                                               Mr Jim Lynch; DSP

                                                               Mr  George O’ Callaghan; LCETB

Cuideachtaí Forbartha Áitiúla Reachtúla     Ms Anne Kavanagh; Paul Partnership

                                                               Mr Padraig Casey; Ballyhoura Development 

                                                               Mr Shay Riordan; West Limerick Resources

PPN                                                        Ms Zara O’Driscoll

                                                               Mr Tony Lynch

                                                               Ms  Susan O’Neill

                                                               Ms Liz Price 

An Colún Comhshaoil                         Ms Trish Forde-Brennan

An Colún Talmhaíochta                      Mr Aidan Gleeson

Earnálacha Eile                                     Mr James Ring; Limerick Chamber

                                                               Ms Fiona O’Grady; LYS
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Ar fheidhmeanna LCDC áirítear:

• eilimintí pobail de Phlean 6 bliana Geilleagrach
agus Pobail Áitiúil a ullmhú

• na heilimintí pobail den Phlean a chur i bhfeidhm,
a shocrú le cur i bhfeidhm

• athbhreithniú a dhéanamh ar eilimintí pobail an
Phlean ar a laghad uair amháin laistigh de
thréimhse 6 bliana agus, más gá é, leasú a
dhéanamh ar eilimintí pobail an Phlean

• monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar
fhorfheidhmiú eilimintí pobail an Phlean agus,
más cuí, athbhreithniú a dhéanamh ar na
gníomhaíochtaí agus na straitéisí atá socraithe
d'fhonn na cuspóirí sna heilimintí pobail den
Phlean a bhaint amach, 

• comhordú, bainistú agus maoirseacht a
dhéanamh ar fhorfheidhmiú na gclár forbartha
áitiúla agus pobail a ndearna an t-údarás áitiúil
ábhartha faomhadh orthu nó a aontaíodh Idir an
LCDC agus údárás poiblí cuí (m.sh. roinn rialtais,
gníomhaireacht Stáit etc.)

• feabhas a chur ar chomhordú na gclár forbartha
áitiúla agus pobail atá maoinithe go poiblí agus
laghdú a dhéanamh ar dhúbláil

• in éineacht le cláir atá maoinithe go poiblí,
comhordú ginearálta a dhéanamh ar chláir
forbartha áitiúla agus pobail laistigh de réimse
feidhme an LCDC

• féachaint ar dhréacht d'eilimintí eacnamaíochta
an Phlean agus glacadh le ráiteas comaoine na
Comhairle chuige sin, agus

• tuarascáil bhliantúil a ullmhú ar a fheidhmíocht
agus a fheidhmeanna.

I 2016 bhí an Coiste réamhghníomhach maidir leana
fheidhmeanna a chomhlíonadh agus ar a
phríomhréimsí oibre áirítear: 

– Monatóireacht, tuairisciú agus athbhreithniú ar
Chlár um Ghníomhachtú agus Ionchuimsiú
Sóisialta 2016 agus buiséad de €2.19m. Is iad Lucht
Curtha i bhFeidhm na gClár ná Comhpháirtíocht
PAUL, Forbairt Bhealach Abhra Teoranta agus
Acmhainní Iarthar Luimnigh Teoranta.  Bhí
ionadaíocht ag LCDC freisin ag seimineáir
náisiúnta agus Réigiúnach ar dhea-chleachtas i
soláthar seirbhíse

– D’oibrigh an LCDC le comhaontú a chríochnú ar
an bPlean Forbartha Tuaithe ar ghlac an Roinn leis.
Shínigh an tAire Príomhranna Comhaontaithe do

chistiú LEADER de €9.276m do Luimneach i mí
Lúnasa 2016. Tá an tÚdarás Áitiúil ag feidhmiú mar
Chomhpháirtí Airgeadais leis na comhpháirtithe
forfheidhmithe Acmhainní Iarthar Luimnigh agus
Forbairt Bhealach Abhra Teoranta. 

– Clabhsúr leis an bPlean Áitiúil Eacnamaíochta
agus Pobail 2016-2021 a bhí faofa ag an
gComhairle agus ag an Tionól Réigiúnach agsu
seoladh an Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus
Pobail ag an gComórtas Náisiúnta
Treabhdóireachta.

– Forbairt a dhéanamh ar shamhail nuálach
maoinithe le comhordaitheoir a fhostú do
Luimneach Sláintiúil bunaithe ar shamháil na
gCathracha agus na gContaetha Sláintiúla a chur
chun cinn mar a mbeadh ar chumas gach duine
tairbhe a bhaint as folláine a dtacaíonn gach
leibhéal den sochaí leis agus a bhaintear amach trí
oibriú le chéile. Cuirfidh Luimneach Sláintiúil
feabhas ar shláinte, folláine agus caighdeán na
beatha á chinntiú go mbíonn gach earnáil ar an
eolas agus go mbíonn said ag comhoibriú le
Luimneach Sláintiúil a bhaint amach ag obair le
cur chuige chinntitheach sóisialta maidir la
sláinte.

Líonra Rannpháirtíochta Pobail PPN 

Is cuid lárnach é an PPN den phróiseas
comhairliúcháin leis an bpobal agus an earnáil
dheonach agus soláthraíonn sé modh ionadaíochta
don phobal ar réimse de choistí agus struchtúir.  
Bhí 442 grúpa cláraithe i 2016 agus ceapadh
comhordaitheoir tionscadail i mí Lúnasa do
thréimhse 6 mhí. Chuir an PPN nuachtlitir PPN ar fáil
i mí Feabhra agus tionóladh ceardlann chomhair-
liúcháin Taistil níos Cliste ar an 6ú Nollaig. 

Seachtain Mhórtais na
dTaistealaithe

Bhí taispeántas áirithe i Seachtain Mhórtais na
dTaistealaithe 2016 ar an téama an bhaile cruthaithe
ag na mná taistil agus seoladh leabhar ranna do
pháistí a cuireadh ar fáil go háitiúil a scríobh Grúpa
Sláinte na dTaistealaithe in Iarthar Luimnigh agus atá
ar fáil anois i leabharlanna áitiúla.
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An tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta,
Heather Humphreys TD, ag síniú an chéad bhaisce de na Comhaontuithe
Maoinithe faoi Chlár LEADER 2020.

Barr:  Seoladh na Féile Foghlama ar
Feadh an tSaoil i Luimneach 2016 den
LECP. An Clr. Noel Gleeson, an tAire
Simon Coveney, an Roinn Tithíochta,
Pleanála & Rialtais Áitiúil agus an Clr.
Eddie Ryan, Cathaoirleach LCDC

Féile Foghlama ar Feadh an tSaoil
Luimnigh 

Thuas:  Baill de Chomhairle na nÓg ag Sárthaispeántas Náisiúnta ag Seoladh na Féile

Foghlama ar feadh an tSaoil i Staidiam an Aviva



Foghlaim ar Feadh an tSaoil
Luimnigh 
Tionóladh 6ú Féile Foghlama ar Feadh an tSaoil i
Luimneach ón 16ú go dtí an 22ú Aibreán leis an
téama "Ag Foghlaim óna Chéile i Luimneach
Athraithe".  Tionóladh os cionn 200 imeachtaí agus
gníomhaíochtaí. 

Bhí dhá imeacht líonraithe ar siúl sa South Court
Hotel i mí Feabhra agus i mí Dheireadh Fómhair.
D’fhreastal seachtar toscaire ó Luimneach ag
Foghlaim ar chomhdháil i nGlaschú “Cathracha
Foghlama 2040: dar teideal Domhanda, Áitiúil,
Cónasctha, Inbhuanaithe, Sláintiúil & Acmhainneach”
sa Mheitheamh. D’fhreastal toscaireacht as
Luimneach ar chomhdháil UNESCO Líonra
Domhanda de Chathracha Foghlama a bhí ar siúl sa
tSín ar an 15ú agus 16ú Samhain. Ba iad na toscairí
ná an Méara Kieran O’Hanlon, Josephine Cotter
Coughlan agus Eimear Brophy ó LCETB.

Mórtas Áite
Bhí ceithre ghrúpa agus pobal as Luimneach ar
ghearrliosta le duais a fháil i mBéal Feirste i mí na
Samhna. Fuair Béal an Átha an chéad duais sa
chatagóir daonra 0-300 agus fuair Feirm Lios
Coinéad Duais Speisialta ar an oíche.  Bhí Comhairle
Pobail Mhaigh Rua agus Amharclann Ógra Luimnigh
rannphráiteach freisin.

Deontais Diaspóra 
Déanadh maoiniú a dháileadh ar 33 imeachtaí faoin
Tionscnamh Turasóireachta Pobail don Diaspóra do
2016. Tógann an tionscnamh ar leagáid
rannpháirtíochta an phobail i dTóstal 2013 agus a
chomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach agus
Contae Luimnigh, IPB Insurance agus Fáilte Éireann.
Ar na féilte ar tugadh maoiniú dóibh áirítear
Comóradh 1916, imeachtaí siúlóide, imeachtaí ceoil
agus imeachtaí stairiúla.

Tionscnaimh Imeasctha
Lá na hAfraice – clár imeachtaí a tionóladh ón 23ú
go dtí 30ú Bealtaine. Rinne an Grúpa Oibre
Imeasctha seachtain rathúil idirchultúrtha a chur ar
siúl ón 17ú – 23ú Deireadh Fómhair. Thosaigh
cruinnithe ar Chlár na gCathracha Idirchultúrtha a
athbheochan. 

Coiste Comhairleach maidir le
Cóiríocht Áitiúil do
Thaistealaithe (LTACC)
Rinne an Coiste Comhairleach maidir le Cóiríocht
Átiúil do Thaistealaithe (LTACC) athbhreithniú ar
Phlean Cóiríochta do Thaistealaithe 2014-2018.

Clár Athlonnaithe Siriach
Chuir an tÚdarás grúpa ilghníomhaireachta le chéile
le cur chuige comhtháite a sholáthar maidir leis an
gClár Athlonnaithe Siriach i Luimneach le hathlonnú
a dhéanamh ar 12 teaghlach i 2016 mar ar áiríodh
oiliúint idirchultúrtha don fhoireann. 

Cláir Scoileanna
Gradaim Shóisearacha – Déanadh óstáil ar
shearmanas na nGradam Sóisearach ar an 8ú
Meitheamh

Scéim na mBéilí Scoile – tugadh deontas do 15 scoil
faoi Scéim na mBéilí Scoile - bhain 15 scoil sa
Chathair & sa Chontae leas as an scéim seo. 

Comhairle  na nÓg - Tháinig Comhairle Luimnigh le
chéile i gcaitheamh 2016 agus d’oibrigh siad ar
théama an Oideachais do 2016. Áiríodh anseo
tionscadal a fhorbairt leis an BOO ar Chleachtas
Aisiríoch sa tSeomra Ranga a bhí léirithe ag cur i
láthair náisiúnta. Bhí baill rannpháirteach i nDáil na
nÓg náisiúnta agus tionóladh CGB le hábhar agus
baill nua a roghnú don Chomhairle.

Áiteanna Súgartha Pobail
Tacaíonn Scéim Chúnaimh Chomhairle Cathrach &
Contae Luimnigh le 14 áit súgartha pobail. Tá siad
suite i mBaile an Gharraí, Béal an Átha, an Brú,
Cromadh, Cathair Chinn Lis, Faing, an Gleann, an
tOspidéal, Cill Fhíonáin, Maigh Rua, Pailís Chaonraí
agus Ráth Caola.

Áiseanna Spóirt
Rinne an Chomhairle tacaíocht airgeadais agus
teicniúil a sholáthar d'áiseanna atá ag feidhmiú ag
Oileán an Gharráin, Askeaton Pool and Leisure Ltd
agus Galfchúrsa an Ráth Bhán.
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Comhpháirtíocht Spóirt Luimnigh   
Seoladh Plean Straitéiseach Chomhpháirtíocht Spóirt Luimnigh 2016-2020 i 2016 i gcomhpháirt lenár bPáirtithe
Leasmhara agus ár gComhpháirtithe agus aithnítear ann riachtanais na spriocghrúpaí ar fud Luimnigh. 

Deontais na dTionscnamh Pobail
Seo a leanas na heagraíochtaí a fuair maoiniú i 2016:

Áth Dara – Ráth Caola                    Méid 
Iontaobhas Pobail Eas Géitine                   €5,000.00

Músaem Eitlíochta Fhainge                       €5,000.00

Iontaobhas Oidhreachta Áth Dara           €4,000.00

Cumann Oidhreachta Chnoc Fírinne       €2,000.00

Cumann na bPalaitíneach                         €2,000.00

Foireann Freagartha i gCás Éigeandála    €1,000.00

Cluichí Pobail Luimnigh                             €1,000.00

An Cheapach Mhór-Cill Mocheallóg   Méid 
Amharclann Gheata na mBráthar             €3,000.00

Comhaltas Fleadh Luimní                         €2,000.00

Cumann Forbartha Loch Goir                   €3,000.00

Ceantar Cathrach Luimnigh          Méid 

Gréasán Ban Luimnigh                              €1,250.00

Leanaí Uathacha Luimnigh (DOCHAS)     €1,750.00

Banna Ceoil Mhuire                                    €750.00

Scoil Bhuachaillí Mhuire/Sheanáin           

(Scoil Cheoil)                                               €1,750.00

Teaghlaigh i nGátar (Siúracha Salesian)   €1,500.00

Clogairí Ardeaglais Mhuire                        €1,500.00

Club Seanóirí Luimnigh                             €750.00

Gasóga an 23ú Luimnigh, Cathair Dháibhín €750.00

Lucht Scoir Gníomhach Chathair Dháibhín & an Cheantair  €750.00

Comhaltas Ceoltóirí Éireann Gharraí Eoin     €2,000.00 

Mens Shed, Southill                                     €1,000.00

Cúram don Aosach                                     €500.00

Saoránaigh Shinsearacha Naomh Eoin    €500.00

Na Seanaoine Naomh Bríde / Naomh Pádraig    €500.00

Scoir Gníomhach Monaleen                      €500.00

Ionad Mhuire Lourdes                                €500.00

Cluichí Pobail Luimnigh                             €500.00

O.N.E.                                                           €500.00
(OGLAIGH NAISIUNTA NA HEIREANN TEORANTA) 

GAFF Limerick                                             €1,000.00
(sean-thógáil ar an gCrois Dhearg, Cecil St)

Scoir Gníomhach Naomh Iosós                €300.00

Cosc ar Fhéinmharú Luimnigh                 €367.00

Cecilian Music Society                               €834.00

Cumann Ceoil Luimnigh                            €833.00

32 Scouts Luimnigh Naomh Pól                €1,667.00

Grúpa Seirbhísí Pobail                                €833.00
Lady Of Lourdes

Club Dornálaíochta Naomh Saoirse         €1,667.00

Ionad Acmhainne Pobail Bhaile an Bhrónaigh   €833.00

Bailte Slachtmhara Patrickswell                €417.00

Club Aoine Patrickswell                              €417.00

An Caisleán Nua                              Méid 
Cuardach & Tarrtháil Cheantar Mhainistir na Féile      €5,600.00 

Fóillíocht Pobail Mhainistir na Féile          €2,600.00

Amharclann Glórach                                  €5,600.00

Turasóireacht Luimnigh Thiar                   €3,600.00

Raidió Pobail Luimnigh Thiar                    €2,600.00

Réigiúnach                                       Méid
Ceolchoirm na hOllscoile Teo                   €17,000.00

Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann       €3,000.00

IOMLÁN IOMLÁNACH         94,418.00
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Capital

ATÓGÁIL NA hÉIREANN – PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA
DO THITHÍOCHT AGUS EASPA DÍDINE

Thug an tAire Stáit do Thithíocht agus Athnuachan
Uirbeach, Damien English T.D., cuairt ar chathair
Luimnigh ar an 31ú Lúnasa 2016 le páirt a ghlacadh i
seimineár ar ‘Atógáil na hÉireann', i measc ócáidí eile
gaolmhara ar fud na cathrach.

Is clár tithíochta é ‘Atógáil na hÉireann – Plean
Gníomhaíochta do Thithíocht agus Easpa Dídine’ ina
bhfuil cúig cholún atá ceaptha ag an Roinn
Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil mar
fhreagra ar an ngéarchéim tithíochta reatha. Seoladh
an clár seo i mí Iúil 2016 agus é ar intinn 47,000
aonad a sholáthar suas go dtí 2021 le maoiniú de
€5.35 billiún.  Tugtar achoimre mar a leanas ar na
cúig cholún den phlean gníomhaíochta seo: 

Colún 1 Aghaidh a thabhairt ar Easpa Dídine; 

Colún 2 Luas a chur faoi Thithíocht Shóisialta; 

Colún 3 Níos mó Tithe a Thógáil;

Colún 4 Feabhas a chur ar an Earnáil Chíosa; agus

Colún 5 an Tithíocht atá ann a Úsáid

Le linn dó a bheith i Luimneach, thug an tAire cuairt
ar láithreán tógála i Sráid an Tiarna Éadbhard agus
bhuail sé leis an áitritheoir nua Michael Hannon atá
tar éis aistriú chuig ceann de na tithe athchóirithe a
sholáthraíodh mar chuid den scéim. 

D’fhreastal os cionn 120 duine ar an seimineár
Atógáil na hÉireann, a tionóladh ag an Strand Hotel.
Bhí cur i láthair ag an seimineár ar an margadh
réadmhaoine i Luimneach, a thug Gordon Kearney ó
Rooney Auctioneers, agus ar na deiseanna a
bhaineann leis an gclár Atógáil na hÉireann, a thug
Conn Murray, Príomhfheidhmeannach, Comhairle
Cathrach & Contae Luimnigh agus Seamus
Hanrahan, Bainisteoir Sinsearach Tionscadail, le plé
fairsing i bhfóram oscailte ina dhiaidh sin.

Bhí ionadaithe ó na Comhlachtaí Ceadaithe
Tithíochta, ó thionscal na timpeallachta tógtha,
údaráis áitiúla agus Gníomhaireachtaí Rialtais a bhí
páirteach i maoiniú agus soláthar na tithíochta i
láthair. 

Soláthar Ginearálta Tithíochta
Bhí comharthaí téarnaimh le feiceáil san earnáil
tithíochta i Luimneach le roinnt tionscadal
Tithíochta faofa ar fud Luimnigh faoi mar a bhí ag
mí na Nollag 2016 le 790 aonad tithíochta á
dtabhairt chun críche. Baineann céimeanna an
tionscadail leis na céimeanna tosaigh go céim na
tógála. 

Is é atá mar sprioc fhoriomlán don tréimhse go
deireadh 2017 ná 753 aonad.  Táthar ag súil leis go
ndéanfar na spriocanna faoin gclár Atógáil na
hÉireann a fhógairt i Ráithe 1 de 2017.

Éadálacha 
Clár Éadálacha 2016

Faoi Chlár Infheistíochta Tithíochta Sóisialta (SHIP)
2016, chuaigh Comhairle Cathrach & Contae
Luimnigh chun cinn le héadáil 50 teach, le stádas
‘Díol Comhaontaithe’ bainte amach ag 26
réadmhaoin agus ‘Díol Comhaontaithe’ ag baint le 24
eile, agus súil le clabhsúr a bheith leo go luath i 2017.

Clár Éadálacha – Cuid V

Baineadh comhaontú i bprionsabal amach i gCuid V
den idirbheartaíocht éadála maidir le forbairt 66
aonad tithíochta príobháideach, leis na chéad tithe i
gCuid V le tabhairt ar láimh do Chomhairle Cathrach
& Contae Luimnigh go luath i 2017. 

Caipiteal Tithíochta – An Ciste um Ghníomhachtú
Infreastruchtúr Tithíochta Áitiúil (LIHAF)

Chuir an Chomhairle ceithre iarratas isteach ar
chistiú faoi Chiste um Ghníomhachtú Infreastruchtúr
Tithíochta Áitiúil na Roinne Tithíochta, Pleanála,
Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Bhain na hiarratais sin leis na ceantair seo a leanas: 

i.    Mungairit; 

ii.   Caladh an Treoigh; 

iii.  An Pháirc Ghlas; agus 

iv.  Áth Dara. 

Tá fógra maidir le roghnú tionscadail agus cistiú ag
an DHPCLG beartaithe do Ráithe 2 2017.
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Barr:  Michael Hannon, áitritheoir nua i Sráid an Tiarna Éadbhard, ag
taispeáint a thí nua don Aire Stáit Damien English i Meán Fómhair 2016

Lár:  Cuairt ar Árasáin Gheata an Uisce i mí na Nollag 2016

Bun:  Cuairt ar láthair tithíochta Shráid an Tiarna Éadbhard, Luimneach, le
linn seimineáir ar ‘Atógáil na hÉireann – Plean Gníomhaíochta do Thithíocht
agus Easpa Dídine’ i Meán Fómhair 2016



Domhain-iarfheistiú ar Árasáin Gheata an Uisce

Deep Retrofit works at the Watergate Flats are well
underway, with Phase 1 nearing completion. Minister
for Housing, Planning, Community and Local
Government, Simon Coveney visited the site in
December to review progress and meet with
residents to hear first-hand of the positive impact of
the works on the enhancement of comfort levels in
their homes and improvement to quality of life.

TAIGHDE AGUS CEAPADH
BEARTAIS

Tá an Stiúrthóireacht Forbartha Sóisialta tar éis
dréacht-doiciméad beartais a chur ar fáil maidir le
láithreacha do thithíocht shóisialta a roghnú i
Luimneach. Cuireadh é seo faoi bhráid an Coiste um
Beartais Straitéiseacha (SPC) Tithíochta ar an 11ú
Aibreán 2016. Déantar iarracht sa doiciméad
beartais, dar teideal Measúnú le Láithreacha a
Roghnú do Thithíocht Shóisialta (ASH) do Chathair
agus do Chontae Luimnigh:

• láithreacha oiriúnacha a aithint, ar bhealach
oibiachtúil agus leanúnach, do thithíocht
shóisialta ag suíomhanna oiriúnacha

• A n-acmhainn a mheas; agus 

• Amlínte forbartha a mheas

Tá an modheolaíocht tar éis láithreacha ar leis an
gComhairle iad a thástáil i ndá cheantar piolótach,
Cathair Luimnig agus An Caisleán Nua. Tá sé ar
intinn cur leis an modheolaíocht atá aontaithe de
réir an ordlathais lonnaíochta i bPleananna
Forbartha reachtúla Chathair agus Chontae
Luimnigh. Tabharfaidh an polasaí seo treoir don
soláthar tithíochta sóisialta i Luimnigh faoin gclár
Atógáil na hÉireann. 

SEOLADH ATHBHREITHNITHE
AR PHLEAN FORFHEIDHMITHE
CHREAT ATHGHINIÚNA
LUIMNIGH

Ar cheann de bhuaicphointí na bliana bhí seoladh
Simon Coveney T.D., Aire Tithíochta, Pleanála agus
Rialtais Áitiúil ar an 9ú Nollaig 2016 ar Athbheithniú
ar Phlean Forfheidhmithe Chreat Athghiniúna
Luimnigh.

Léiríonn an t-athbhreithniú go bhfuil tionchar
suntasach ag infheistíocht i dtacaíocht fhisiciúil,
shóisialta agus eacnamaíochta ar shaol na ndaoine
atá ina gcónaí i pbobail athghiniúna agus i limistéir
níos leithne na cathrach.

Tá infheistíocht i seirbhísí scoile, ionaid pobail,
tacaíocht do theaghlaigh agus obair don ógra, tar éis
tacú le méadú ar fhreastal sna scoileanna, laghdú a
dhéanamh ar an ráta luathfhágála scoile, agus
méadú ar líon na ndaoine ag du lar aghaidh chuig
oideachas tríú leibhéil.

Tá luas ceart faoin gclár athghiniúna fisiciúil, le
infheictheacht láidir agus feabhas aestéitice anois i
gceantair éagsúla an chláir. Tá sprioc uaillmhianach
ag an bplean de 600 aonad nua tithíochta, chomh
maith le huasghrádú ar 1,500 teach atá ann. 

As na haonaid nua tithíochta atá beartaithe, tá 110
tógtha cheana féin, le 131 aonad eile á dtógáil agus
an chuid eile ag staid faofa/dearaidh.

Baineann na dálaí céanna le huasghrádú; beagnach
dhá thrian – 900 – críochnaithe cheana féin nó ag
céimeanna éagsúla soláthair. 

Tá an t-athbhreithniú iomlán in éineacht leis an
Achoimre Fheidhmeach, ar fáil ar line ag an nasc seo
a leanas: 

https://www.limerick.ie/council/limerick-
regeneration- framework-implementation-plan-
review
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Measúnú Láithreán do
Thithíocht Shóisialta
(ASH) i gCathair
Luimnigh
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HOUSING, ROAD 
INFRASTRUCTURE, 

SOCIAL & COMMUNITY 
FACILITIES

Physical Economic

Social

MICRO & SMALL 
ENTERPRISE, 

INVESTMENT ECONOMIC 
INFRASTRUCTURE

SOCIAL CONTRACT

EDUCATION & LEARNING, 
HEALTH & WELL-BEING 
AGEING, FAMILIES & 

YOUTH SERVICES

SAFE & STABLE 
COMMUNITY

ENVIRONMENTAL 
CLEAN-UPS, 

SPORTS FACILITIES

TRAINING, 
JOBS, SOCIAL 
ENTERPRISE

Barr:  Sliocht as doiciméad Athbhreithnithe ar Phlean Forfheidhmithe Chreat
Athghiniúna Luimnigh ag léiriú trasnaíl maidir le trí ghné athghiniúna

Bun:  Mic Léinn na gcúrsaí Oiliúna Scileanna á soláthar ag an Ionad
Fáilteachais, Oideachais & Oiliúna i mBaile an Róistigh, Cathair Luimnigh



PLEAN FORFHEIDHMITHE
CHREAT ATHGHINIÚNA
LUIMNIGH (LRFIP)

Tá an Clár Athghiniúna á threorú ag Plean
Forfheidhmithe Chreat Athghiniúna Luimnigh (LRFIP),
a ndearna Baill Thofa Chomhairle Cathrach Luimnigh
faomhadh air i mí Feabhra, 2014. Leagann an plean
físiúil, a bhfuil dul chun cinn suntasach déanta ina
thaobh cheana féin, amach comhfhís maidir le conas
is féidir pobail níos láidre a thabhairt i gcrích. 

Baineann an fhís le pobail sábháilte agus
inbhuanaithe a chruthú mar a mbíonn deis ag daoine
de gach aois caighdeán maith maireachtála a bheith
acu, le teach maith agus mórtas acu as a gceantar. 

Déanfaidh sé deimhin de gur comharsanachtaí dea-
sheirbhísithe agus tarraingteach iad seo a bheidh
comhtháite go hiomlán le saol sóisialta,
eacnamaíochta agus cultúrtha Luimnigh. 

Seo a leanas liosta den phríomhchlár oibre i 2016
agus na tionscadail a chuirfear chun cinn i 2017 faoi
na trí cholún athghiniúna. 

Forléargas Socheacnamaíoch

Ba mhór an catalaíoch é Clár Idirghníomhaíochta
Sóisialta 2016 don chlár níos leithne athghiniúna
agus, i mórán cásanna, tá sé tar éis tuilleadh
maoinithe a mhealladh chuig na ceantair
athghiniúna, rud atá tar éis méadú a dheánamh ar an
tacaíocht atá á sholáthar don phobal. 

Ag teacht leis an gclár oibre athchóirithe náisiúnta tá
sé mar aidhm ag an straitéis infheistíochta feabhas a
chur ar chomhordú an phacáiste foriomlán an
mhaoine stáit agus neamhstáit in
idirghníomhaíochtaí polasaí.  Tugadh tuilleadh
tacaíochta don chur chuige “rialtais uile” i rith na
bliana le cur chun cinn ag an
bPríomhfheidhmeannach ar ‘Choiste Comhairleach
agus Monatóireachta Straitéiseach Áitiúil’ il-
chomhpháirtí, a bhfuil sé mar aidhm aige díriú ar níos
mó éifeachtúlachta agus réitigh trí chomhoibriú agus
comhroinnt eolais, foghlama agus taighí i measc na
bpáirtithe leasmhara chomh maith le
príomhghníomhaireachtaí ar fud na cathrach agus an
réigiúin. 

Tá an Ciste Idirghníomhaíochta Sóisialta ar fáil le tacú
le tionscadail pobalbhunaithe atá ailínithe le cuspóirí
straitéiseacha Phlean Forfheidhmithe Chreat

Athghiniúna Luimnigh.  Faoin spriocdháta i mí
Feabhra 2016, bhí 121 iarratas faighte agus measú
déanta ag painéal neamhspleách measúnaithe orthu
faoi chúig théama – Oideachas agus Foghlaim, Sláinte
agus Folláine, Aosú Folláin, Infhostaitheacht agus
Obair, Teaghlaigh agus Ógra i mBaol agus Pobal.

In éineacht le monatóireacht agus athbhreithniú
cuimsitheach ar an LRFIP, cuireadh an Ciste
Idirghníomhaíochta Sóisialta, Tionscadail
Eacnamaíochta agus Fisiciúla do 2012 – 2014 faoi
bhráid an Ghrúpa Comhairleach agus Monatóireachta
Straitéiseach Áitiúil, ar a n-áirítear an Roinn
Tithíochta, Pleanála, Pobail & Rialtais Áitiúil i
nDeireadh Fómhair 2016. Sheol Simon Coveney T.D.,
Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil achoimre
ar an tuarascáil ar an 9ú Nollaig 2016. 

Forléargas Eacnamaíoch

Bhí fócas as an nua ar an gColún Athghiniúna
Eacnamaíochta i 2015/2016, leis an straitéis
infheistíochta dírithe ar thorthaí sa ghearrthéarma ar
thionscadail níos lú chomh maith le hinfheistíocht
mheán agus fadtéarmach dírithe ar níos mó
fostaíochta inbhuanaithe a chruthú do na pobail. 

Athbhreithniú ar Cholún Eacnamaíochta an LRFIP

Ceapadh comhairleoirí eacnamaíochta i mí Iúil le
hathbhreithniú a dhéanamh ar cholún eacnamaíochta
Phlean Forfheidhmithe Chreat Athghiniúna Luimnigh
agus tuilleadh moltaí a dhéanamh i gcomhtheács na
hanailíse foriomlán ar gach gné de na cláir.

Sheol Simon Coveney T.D., Aire Tithíochta, Pleanála
agus Rialtais Áitiúil an tuarascáil, ar a n-áirítear an t-
athbhreithniú eacnamaíochta, ar an 9ú Nollaig 2016. 

Léirigh an t-athbhreithniú go bhfuil tionchar
suntasach ag infheistíocht i dtacaíocht shóisialta agus
eacnamaíochta ar shaol na ndaoine atá ina gcónaí i
pbobail athghiniúna agus i limistéir níos leithne na
cathrach. I measc ghnéithe eile, léirigh sé go bhfuil
infheistíocht i seirbhísí scoile, ionaid pobail, tacaíocht
do theaghlaigh agus obair don ógra agus
gníomhaíochtaí do dhaoine óga, tar éis tacú le méadú
ar fhreastal sna scoileanna, laghdú a dhéanamh ar an
ráta luathfhágála scoile, agus méadú ar líon na
ndaoine ag dul ar aghaidh chuig oideachas tríú
leibhéil.

Gnóthú an Ionaid Bhíobalta

D’fhógair an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus
Rialtais Áitiúil Simon Coveney deontas de €2.25
milliún go mbeadh ar chumas Nuáil Luimnigh an iar-
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Ionad Bíobalta ar Shráid Shisil i Lár Chathair Luimnigh
a cheannach d’fhonn Acadamh Léiriúcháin agus
Scileanna Digiteacha a bhunú.

Rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Nuáil Luimnigh a bhunú le cabhrú le nuálaíocht a
thiomáint agus feidhmiú mar mheicníocht soláthair
do na tionscadail ar tugadh imlíne orthu sa pPlean
Luimneach 2030 agus pleananna forfheidhmithe
Athghiniúint Luimnigh agus eile.

Beidh an tAcadamh dírithe ar oiliúint sna meáin
digiteacha, le deiseanna fostaíochta dírithe go
sonrach ar chohórt de mhuintir na háite sna ceantair
athghiniúna.  Tógann an tsamhail seo ar rath
suntasach an chláir ‘Scileanna agus Oiliúint
Fáilteachais’ a fuair maoiniú ón gclár athghiniúna
agus ó eagraíochtaí comhpháirtíochta (DSP, ETB,
Óstlannaithe Éireann, Comhpháirtíocht PAUL, LIT
agus LEDP) i 2014/2015.

Troy Studios

Sampla eile de leibhéal uaillmhéine an chláir
athghiniúna is ea an tionscnamh tacú le daoine sna
ceantair trí dhíriú ar dheiseanna fostaíochta le Troy
Studios. Rinne an Oifig Athghiniúna éascú ar
chomhoibriú trí Nuáil Luimnigh le Troy Studios, Bord
Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir
agus an Roinn Coimirce Sóisialaí le tosú ar phleanáil
do na scileanna agus don oiliúint a mbeidh gá ag
áitritheoirí na gceantar athghiniúna leo le feabhas a
chur ar a seansanna fostaíochta i Troy Studios.

Ionad Fulflex, Eastát Tionsclaíochta na Gallmhóna

Cheannaigh an clár athghiniúna ionad an Fulflex sa
Ghallmhóin freisin agus é ar intinn Mol Nuálaíochta
Fiontar Sóisialta (SEIH) a chruthú sa Chnoc Theas le
freastal ar na cuspóirí forbartha geilleagrach atá
leagtha síos i bPlean Forfheidhmithe Chreat
Athghiniúna Luimnigh.  Déanfaidh an SEIH soláthar
go sonrach ar na spriocanna seo a leanas atá i bPlean
Forfheidhmithe Chreat Athghiniúna Luimnigh: 

1.   A chinntiú go bhfásann acmhainn áitiúil trí
dheiseanna oiliúna agus fostaíochta earnála ar
leith a sholáthar. 

2.   Ardán rannpháirtíochta níos láidire a fhorbairt le
gníomhaíocht gheilleagrach a chur chun cinn sna
sprioc-cheantair idir gach grúpa de pháirtithe
leasmhara agus acmhainní áitiúla.

3.   Cultúr nuálaíochta sóisialta agus fiontar sóisialta a
chothú sna ceantair Athghiniúna.

4.   Clár idirghníomhaíochta cathartha agus
eacnamaícohta a chruthú d’fhonn
micrithionscadail agus fiontraíocht phobail a
mhealladh agus a fhás.

5.   Forbairt a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí
sainréimse eacnamaíochta a bhainfeadh sochar as
an saineolas fiontraíochta tríú leibhéil agus
réigiúnach atá ann.

6.   Sraith mol a chruthú do chur chuige téamach
maidir le forbairt gheilleagrach i ngach pobal. 

7.   Cur leis an ngeilleagar eolasbhunaithe i
bpríomhréimsí forbartha pobail trí mheasúnú agus
taighde leanúnach, m.sh. sláinte agus folláine
pobail. 

8.   Infheistíocht isteach a mhealladh chuig ceantair
Athghiniúna trí bhonneagar feabhsaithe agus
tacaíocht institiúideach. 

9.   Deiseanna fostaíochta a chruthú sa phróiseas
Athghiniúna d’áitritheoirí áitiúla agus laistigh
d’fhiontar nua bunaithe sa cheantar. 

10. Comhtháthú eacnamaíoch cheantair Athghiniúint
Luimnigh laistigh de na pleananna forbartha níos
leithne eacnamaíochta agus spásúlachta do
Chathair Luimnigh.

11. Soláthar d’infreastruchtúr cumarsáide le tacú le
forbairt fiontraíochta agus soceacnamaíochta i
ngach pobal. 

12.Rannpháirtíocht fadteármach a fhorbairt leis
earnáil le leibhéal inbhuanaithe gníomhaíochta
geilleagrach a fhorbairt i gceantair athghiniúna
Iar-Fhoirgneamh Fulflex, an Cnonc Theas ina
mbeidh Mol Nuálaíochta Fiontar Sóisialta anois.

ATHGHINIÚINT FHISICIÚIL
Tugann an LRFIP imlíne ar riachtanas maidir le 593
teach nua a sholáthar agus athchóiriú a dhéanamh ar
1504 de na tithe atá ann.

Tá faomhadh faighte ón Roinn Tithíochta, Pleanála,
Pobail agus Rialtais Áitiúil d'os cionn 70% den chlár
tógála nua le dul chun cinn maith déanta maidir le
moltaí do na thithe eile. 

Tá scéim tógála Shráid an Tiarna Éadbhard le bheith
críochnaithe i Ráithe 4 2017 (81 aonad), Céim 2 Páirc
Chlíona (10 aonad) le bheith críochnaithe i Ráithe 1
2017, Céim 1 Páirc an Teampaill (42 aonad) le bheith
críochnaithe i 2018
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An tiar-Ionad Bíobalta, Sráid Shisil, a mbeidh feidhm nua leis mar Acadamh Scileanna Léirithe & Digiteacha

Tá Troy Studios lonnaithe anois ar an bhfoirgneamh Dell Tionsclaíoch, Baile
Chaisleáin, Luimneach

Iar-fhoirgneamh Fulflex, Southill a bheidh anois ag an Lárionad Nuálaíochta
Fiontraíochta Sóisialta
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Láthair Chéim 2 Pháirc Chlíona a sholáthróidh 10 aonad tithíochta, pictiúr tógtha i mí Eanáir 2017

Láthair Shráid an Tiarna Éadbhard a sholáthróidh 81 aonad tithíochta, pictiúr tógtha i mí Eanáir 2017

73



Ráithe 2018 agus 8-10 Lána an Phríosúin (3 aonad)
beagnach críochnaithe le háitritheoirí nua le haistriú
isteach i Ráithe 1 2017.

Tá 90 aonad ag staid miondeartha ar a n-áirítear 45A
agus 46A Páirc Chlíona (2 aonad), Céim 1 Páirc Mhic
Cosgair (30 aonad) agus Inlíonadh Pháirc Mhuire (19
aonad).  Ar na scéimeanna ag staid dearth / ag
déanamh ar chéim iarratais Phleana Chuid 8 i 2016
áirítear Céim 3 Páirc Chlíona (18 aonad), láithreán an
Úlloird (27 aonad) agus Clós na Pailme (27 aonad). 

Beidh na scéimeanna seo curtha ar aghaidh chuig
staid deartha i 2017.

Déanadh dul chun cinn suntasach freisin i 2016 ar an
gClár Uasghrádaithe Teirmeach, le huasghrádú
teirmeach déanta ar 278 aonad chuig Rátáil
Fuinnimh Foirgnimh (BER) ‘C’ ar a laghad agus tá 640
aonad ar an láthair faoi láthair nó á n-ullmhú (m.sh.,
riocht agus suirbhéanna eile ar siúl).  Cuireann an
tionscadal seo feabhas ar thaithneamhacht amhairc
agus dírítear ar thearcrochtain fuinnimh in éineacht
leis an mbunchuspóir maidir le feabhas a chur ar
fheidhmíocht teirmeach thithe na n-áitritheoirí.

Táthar ag dul ar aghaidh le tionscadail feabhsaithe
comhshaoil i gcomhar lei an gClár Tógála agus
Uasghrádaithe Teirmeach.

Ar na príomhthionscadail chomhshaoil a
críochnaíodh go dtí seo áirítear: 

• Tionscadal Feabhsúcháin Pháirc Mhuire:  Líonadh
talún stairiúil a bhaint as agus feabhsúchán ar
timpeall 15,000m2 de thalamh éillithe

• Clár oibreacha le deireadh a chur le Glúineach
Bhiorach: Tá dul chun cinn déanta ar 10 láithreán
ó mhí Iúil 2015 go Feabhra 2016 le cóireáil á
dhéanamh

• Ceangal nua do choisithe chuig Séipéal Mhuire
Lourdes agus oibreacha tírdhreacha

• Feabhsúcháin Chomhshaoil ag Eastát
Tionsclaíochta na Gallmhóine

• Feabhsúcháin Chomhshaoil ag láithreán an Úlloird
agus freisin ag láithreáin Shráid an Droichid agus
Lána an Phríosúin

• Feabhsúcháin Chomhshaoil agus ithir éillithe a
bhaint as Páirc na Paráide (láthair trasna ó
Chaisleán an Rí) mar ullmhúchán do pháirc nua
poiblí. 

• Feabhsúcháin Chomhshaoil ag cúl Ionad Pobail
Mhuire Lourdes.
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Barr:  Céim 1 láithreán Pháirc an Teampaill a sholáthróidh 42 aonad
tithíochta Bun:  27 Sráid San Nioclás, a bhfuil athchóiriú á
dhéanamh air



Déanann tionscadail agus pleananna a bhíonn
maoinithe faoin gclár athghiniúna a chinntiú freisin
gur ann do phleananna agus tionscadail
bhainistíochta le hoidhreacht na Cathrach ó thaobh
spéise stairiúil, seandálaíochta, ailtireachta nó
ealaíne a chosaint.

Áirítear orthu seo: 

• Fíonlann Turner: Dul ar aghaidh le faomhadh ar
earraí iarainn agus gloine fhíonlainne a chur ar ais
ag Tait House a bhí dearth ag Richard Turner a
raibh cáil air maidir le Kew Gardens

• Láthair tinteáin: Oibreacha cobhsaithe

• Ionad Ceoldrámaíochta:  Oibreacha cobhsaithe -
tá infheistíocht os cionn €800,000 déanta ag
Comhairle Cathrach agus Contae in oibreacha
cobhsaithe ar láthair an Ionaid Ceoldrámaíochta a
thugann aghaidh ar phríomhcheisteanna le
athúsáid inbhuanaithe na bhfoirgneamh seo a
chinntiú, ar a n-áirítear síondíonadh agus obair
chobhsaithe ar uchtbhallaí ag leibhéal an dín agus
ar aghaidh na bhfoirgneamh.

Déanadh dul chun cinn suntasach freisin i 2016
maidir le húsáid torthúil a bhaint as foirgnimh
thréigthe nó leath-thréighte a ceannaíodh faoin
gclár athghiniúna .

Tá oibreacha athchóirithe agus
leasúcháin/deisiúcháin ar siúl i roinnt struchtúr ar
Shráid San Nioclás d'fhonn feabhas a chur ar
cháilíocht na timpeallachta sa tsráid tábhachtach seo
sa chathair, agus foirgnimh thréigthe a thabhairt ar
ais chuig úsáid tráchtála, cónaithe agus pobail.

Ar na foirgnimh ar le Comhairle Cathrach agus
Contae Luimnigh iad áirítear 24, 25, 26 (láthair
thréigthe), 27 agus 35 Sráid San Nioclás, agus an
‘Láthair Tinteáin’ (36- 39).

Athbhreithniú na Straitéise
Scartála agus agus Coinneála

Ag teacht leis an gcuspóir maidir le monatóireacht
agus measúnú leanúnach ar Phlean Forfheidhmithe
Chreat Athghiniúna Luimnigh (LRFIP), déanadh
athbhreithniú ar an straitéis Scartála agus Coinneála i
2015 agus rinne an DECPLG faomhadh air go luath i
2016.

Faoin athbhreithniú seo, déanadh athaicmiú le
coinneáil ar roinnt tithe a bhí sceidealta le scartáil
roimhe sin. Tá an rangú scartála beachtaithe chuig
dhá chatagóir mar a leanas: 
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Oibreacha Cobhsaíochta Céim 1 ag an Suíomh Teallach, Sráid
Nicholas, Oileán an Rí



•    Scartáil gear go meántéarma (0-6 bliana)

•    Scartáil fhattéarma (7+ bliana).

Rinne an t-athbhreithniú soláthar do choinneáil 44
teach breise. Toisc gur athsholáthar tithíochta atá sa
tithíocht nua atá beartaithe sna ceantair
athghiniúna, tá líon foriomlán na dtithe atá de
dhíthe, bunaithe ar bhunáireamh 2014, laghdaithe ó
593 go dtí 549.

Staidéar Cúlchríche Luimnigh

Tar éis Staidéar Cúlchríche Luimnigh a fhoilsiú, rinne
an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais
Áitiúil (DHPCLG) cistiú ar leith de timpeall
€1.5milliún a bhronnadh i 2016 maidir le soláthar na
7 dtionscadal i gContae Luimnigh. Soláthróidh an
Chomhairle ciste comhfhreagrach leis an
infheistíocht iomlán a thabhairt chuig €3 mhilliún.
Aithníodh na tionscadail thíos agus ghlac an

DHPCLG leis go raibh siad ag réiteach le moltaí an
staidéir

•    Glasbhealach Mhórchonair an Deiscirt

•    Áis Spóirt Mhaigh Rua

•    Mol Lúthchleasaíochta An Chaisleáin Nua

•    Droichead Coisithe Chill Mocheallóg

•    Athnuachan Shráidbhaile Thobar Phádraig

•    Infheistíocht CCTV ar fud an Chontae

•    Tionscadal Réamh-Chomhtháthaithe Sóisialta 
     Ráth Caola.
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Dámhachtainí 

Déanadh bailíochtú anuraidh ar an tiomantas maidir
le cáilíocht sa chlár athghiniúna nuair a ainmníodh
cúig thionscadal athghiniúna i nDámhachtainí
Phleananna Náisiúnta Institiúid Pleanála na
hÉireann, le gradam speisialta bronnta ar dhá
thionscadal.

Orthu sin áirítear Plean Forfheidhmithe Chreat
Athghiniúna Luimnigh agus Dearadh agus Cód
Ríochta Poiblí do Cheantair Athghiniúna Luimnigh.

Aithníonn na Dámhachtainí Náisiúnta Pleanála
straitéisí rathúla agus nuálacha pleanála, scéimeanna
nó forbairtí, a chuireann go mór le cáilíocht na
beatha in áiteanna uirbeacha agus tuaithe in Éirinn.
Aithníonn dan dámhachtain don LRFIP ach go
háirithe rannpháirtíocht na bpobal sa phróiseas
pleanála.

SYMPOSIA

Riarachán Ceantair Cathrach Spånga Tensta

Toscairí ó Riarachán Ceantair Cathrach Spånga
Tensta sa tSualainn a thug cuairt ar Luimneach i
Meitheamh 2016 mar chuid de thuras taighde.
Tugadh na cuairteoirí ar thuras ar na ceantair
athghiniúna agus ar phríomhthionscadail eile i
gCathair Luimnigh i ndiaidh mionchur i láthair agus
fóram oscailte d’fhonn an comhthéacs a shocrú. 

Siompóisiam Náisiúnta Comhdheartha

D’fhreastal Baill den Chomhairle ar an Siompóisiam
Náisiúnta Comhdheartha in Ospidéal Ríoga Chill
Mhaighneann dar teideal ‘Tithíocht do Dhaoine
Breacaosta – Ag Smaoineamh Chun Tosaigh’. Agus é
á rith ag Malartán Aosaithe níos Cliste na hÉireann
(ISAX), bhain cur i láthair amháin ag an siompóisiam
le Cóiríocht Dhaoine Breacaosta an Chnoic Theas,
Cúirt Colivet, an Cnoc Theas again féin, a bhí mar
eiseamláir maidir le dea-chleachtas i gcóiríocht
Dhaoine Breacaosta, in éineacht le cuid de na torthaí
ag lucht taighde Cathracha Níos Cliste IBM maidir le
teiIneolaíocht a úsáid le feabhas a chur ar
chaighdeán maireachtála na n-áitritheoirí níso sine. 

Clár Cothabhála Náisiúnta Tithíochta RA

Rinne Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh éascú
ar chuairt taighde Chlár Cothabhála Náisiúnta
Tithíochta RA chuig Luimneach.  Bhí cuairt ar an
Ionad Oideachais agus Oiliúna Faílteachais mar
chuid dá gclár le seimineár ina dhiaidh sin ag an
Absolute Hotel. 

Toscairí ó Riarachán Ceantair Cathrach Spånga Tensta sa tSualainn
a thug cuairt ar Luimneach i Meitheamh 2016



Thuas:  Cóisir Sráide,
Luimneach, Príomhchathair
Chultúir na hEorpa.

Ar dheis: Co LYT ag
Scannánaíocht i Loch Goir
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Stiúrthóireacht
Seirbhíse
Custaiméirí

Josephine Cotter Coughlan
Stiúrthóir 
Seirbhísí do Chustaiméirí 

Straitéis Dhigiteach 
Sheirbhísí do Chustaiméirí 
Leabharlanna agus Músaem agus Cartlann  
Ealaíona agus Cultúr 
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Seirbhísí do Chustaiméirí 

Bhí os cionn 36,000 custaiméir idirghníomhach ag ár
gcuntair i dTuar an Daill agus Cé na gCeannaithe i
2016 le ceisteanna ó iarratais ar fhaisnéis go hiarratas
ar mhionseirbhísí ón gComhairle.

Lean Seirbhísí do Chustaiméirí ar mhéadú a
dhéanamh ar líon na seirbhísí a soláthraíodh i 2016 le
comhtháthú ar Sheirbhísí Tacaíochta Pobail. Tá seo ag
teacht leis na prionsabail atá i 'Daoine a Chur sa
Chéad Áit' mar a ndéantar seirbhís a sholáthar ag an
bpointe Is cóngraí don chustaiméir. Tá baint aige
seo le hathchóiriú ar an ionad Seirbhísí do
Chustaiméirí ag Cé na gCeannaithe.  Soláthraíonn sé
pointe amháin teagmhála anois do chustaiméirí,
comhairleoirí agus don fhoireann le hidirghníomhú in
áit atá geal agus fairsing.

Cuirtear fógraí poiblí agus teachtaireachtaí ón
gComhairle ar scáileáin thaispeána digiteacha i dTuar
an Daill agus Cé na gCeannaithe.  Ag Cé na
gCeannaithe freisin, tá táibléid idirghníomhacha ar fáil
do chustaiméirí le húsáid le tuilleadh eolais a fháil ar
ár seirbhísí.  Oibríonn Seirbhísí do Chustaiméirí go
dlúth le Foireann Chumarsáide na Comhairle le tacú
le hiarratais ar sheirbhís a fhaightear trí chuntas
Twitter na Comhairle.

I mbliana freisin déanadh éilimh chothabhála
tithícohta ó Iosta Mhaigh Rois a chomhthátú le
Seirbhísí do Chustaiméirí. Síníodh Comhaontú
Leibhéal Oibriúcháin le Cothabháil Tithíochta le logáil
éifeachtach ar fhiosrúcháin chothabhála a chlúdach
córas le custaiméirí a choinneáil ar an eolas maidir le
dul chun cinn na n-iarratas.

Déanadh tuilleadh forbartha ar an gCóras do
Bhainistíocht ar Chaidreamh le Custaiméirí,
SugarCRM, a thabhairt chuig Seirbhísí Tacaíochta
Pobail agus foirne Oibriúcháin agus Cothabhála.
Cabhraíonn an córas le riachtanais na gcustaiméirí a
thuiscint agus tógann gaolmhaireacht leo trí na
seribhísí is oiriúnaí agus seirbhís feabhasaithe do
chustaiméirí a sholáthar dóibh.  Déanann an
Chomhairle iarrachtaí go leanúnach an córas is fearr a
bheith aici i dtreo is go mbíonn ár gcustaiméirí sásta
leis na seirbhísí a bhíonn á soláthar againn.

Tugann na figiúirí seo a leanas sonraí ar líon na n-
iarratas ón bpobal agus ó ionadaithe tofa ar déanadh
taifed orthu ar SugarCRM i rith 2016:

• Fuarthas 27,248 Iarratas le 83.31% dúnta agus
70.07% réitithe

• Fuarthas 3,852 uiríoll ó 40 Comhairleoir, cúigear
TD, tríúr Aire, le 80% Dúnta le 72% Réitithe

An fada a thógann sé?

•    6.9 lá oibre le formhór na n-iarratas a réiteach 
     (meánach).

•    31 lá oibre (ar an meán)
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Cad iad an ranna is mó a fuair an líon is mó
aighneachtaí ó ionadaithe poiblí? 

Ionadaithe i 2016

Cad iad na réimsí ardéilimh?                                                         

Taifeadta – iomlán na gcásanna i 2016

Bealaí do Chustaiméirí                                                     

R-phost-19.8% i 2016 Úsáid Twitter 90 i 2016 

Ceannteideal                                        Líon

Fón                                                        16,430

R-phost                                                  5,399

Deasc Seirbhísí do Chustaiméirí        4,027

Tuarascáil Inmheánach                       519

Post                                                        390

Fón – Lárionad Glaonna                     132

Fix Your Street                                       105

Twitter                                                   90

Aighneacht chruinnithe                      67

iompórtáil                                             36

Líne Chabhrach Mhóréigeandála       32

Fón - NECL                                            19

Facs                                                        2

Iomlán                                                   27,248

Suirbhé Custaiméirí  
Rinne Seirbhísí do Chustaiméirí an suribhé seo i 2016.
Soláthraíonn sé aiseolas neamhspleách ó chustaiméirí
maidir le soláthar seirbhíse na Comhairle. Cuireann sé
ar chumas an tsaoránaigh freisin athruithe a mholadh
agus tuairim a thabhairt ar na seirbhísí a sholáthraíonn
an Chomhairle d'fhonn ceadú do Chomhairle
Cathrach agus Contae Luimnigh iarracht a dhéanamh
ar fheabhas a chur ar na seirbhísí a sholáthraíonn sí.

Bunaithe ar na freagraí a fuarthas i 2016:

• Bhí 63% de na custaiméirí sásta leis an seirbhís a
fuarthas

• Cheap 59% de chustaiméirí go raibh sé éasca
cabhair a fháil

• Aontaíonn 77% de chustaiméirí go bhfuil
comhairleoirí seirbhísí do chustaiméirí fóinteach

• Aontaíonn 50% de chustaiméirí gur éirigh linn a
gceist a réiteach.



Digital Strategy

Agus móiminteam faoi athbheochan Luimnigh faoin
bplean Luimneach 2030, is mian leis an gComhairle
leas a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha, athrú a
dhéanamh ar an mbealach ina n-oibríonn sí ag
leibhéal áitiúil agus réigiúnach agus luas a chur faoi
fhorbairt Luimneach Cliste Inbhuanaithe ar féidir léi
fás le bheith ar an 2ú cathair is mí in éirinn agus mar
lárionad réigiúin láidir gan ró-mhoill. Is mian leis an
gComhairle, trí úsáid na teicneolaíochta, aghaidh a
thabhairt ar na dúshláin atá ann faoi láthair, tuar
agus pleanáil a dhéanamh dá bhfuil le teacht: fás
daonra, daonra ag dul in aois (meádú 243% measta
ag leibhéal náisiúnta faoi 2046), méadú ar an lucht
oibre (méadú 14% measta ag leibhéal náisiúnta faoi
2026), agus í srianta ag acmhainní, cúinsí
eacnamaíochta reatha agus na hacmhainní atá ar
fáil.  Féachann Comhairle Cathrach & Contae
Luimnigh sé seo mar dhúshlán, mar dheis don
ghlúin seo sainmhíniú as an nua a dhéanamh trí
theicneolaíochtaí “cliste” digiteach ar conas a bhíonn
sí ag plé leis an bpobal, conas a bhíonn sí ag

comhoibriú le gníomhaireachtaí agus fiontair agus
ar ról na hearnála poiblí agus an phobail i soláthar
seirbhísí agus nuálaíochta. 

D’fhonn leas a bhaint as na buntáistí a bhaineann le
claochlú digiteach tá Comhairle Cathrach & Contae
Luimnigh ar an gcéad Chomhairle in Éirinn le
Rannóg Straitéise Digiteach a bhunú i 2016 le
Straitéis Digiteach Luimnigh a fhorbairt.  Tá na
haonaid seo a leanas sa Rannóg Straitéise Digiteach: 

1. Eispéireas Digiteach an tSaoránaigh: freagrach as
seirbhísí digiteach a sholáthar do shaoránaigh
agus dár gcustaiméirí seachtracha .i. Limerick.ie,
My Limerick agus suíomhanna gréasáin a
bhaineann leo. 

2. Eispéireas Digiteach an Úsáideora: freagrach as
seirbhísí digiteacha a sholáthar dár bhfoireann, .i.
córas gnó, SugarCRM, Córas Bainistíochta Taifead,
Inlíon Cineálach etc. 

3. Sonraí, Anailísíocht agus GIS: freagrach as an
mbonneagar sonraí, GIS agus sonraí a bhaineann
leo
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Is amhlaidh atá athbheochan eacnamaíochta agus
cultúrtha Luimnigh chomh maith sin gur roghnaigh fDi
Intelligence, rannóg speisialta den Financial Times,
anuraidh í mar ‘Chathair na Todhchaí’. Is féidir mórtas a
bheith as an teideal agus léiríonn sé turas iontach
Luimnigh le cúig bliana nó mar sin.  Ach is teideal é
freisin atá tuillte go hiomlán ag Luimneach. 
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Ar na tionscadail ar tugadh futhu i rith 2016 áirítear: 

Tá sé mar aidhm ag Straitéis Digiteach Luimnigh an
‘Chéad Chathair Digiteach in Éirinn’ a fhorbairt agus
bunsraith a leagadh do ‘Chathair, Réigiún agus Pobal
Luimnigh Cliste, Inbhuanaithe’. Seo Luimneach a
úsáideann teicneolaíocht digiteach le pobail a
chumasú, seirbhísí níos fearr a chruthú, luas a chur
faoi fhás inbhuanaithe sóisialta agus eacnamaíochta
agus feabhas a chur ar cháilíocht na beatha do
chách.

Tá an creat na straitéise digiteach ar déanadh
forbairt air i 2016 leagtha amach le torthaí na
straitéisí atá ann a nascadh, a chumasú agus a
bhrostú trí úsáid na teicneolaíochta agus glacadh le
prionsabail chlaochlaithe digiteacha d’fhorbairt
gheilleagrach, shóisialta agus fhisiciúil. Cuirfear an
straitéis ar an eolas trí chomhairliúchán le páirtithe
leasmhara agus leis an bpobal sula ndéantar í a
fhoilsiú i 2017.

Dúshlán Chathracha níos Cliste IBM

I 2015 roghnaíodh Luimneach trí phróiseas iomaíoch
mar cheann de 17 cathair ar fud an domhain le
bheith rannpháirteach i gclár Dúshlán Chathracha
níos Cliste IBM. Is tionscnamh daonchairdiúil é seo a
chuireann le scileanna agus saineolas na ndaoine is
cumasaí in IBM le haghaidh a thabhairt ar na
dúshláin mhóra atá i ndán do chathracha ar fud an
domhain.  Mar chuid den chlár seo tá IBM tar éis os
cionn 800 de na saineolaithe is fearr a imlonnú, ó
2010, le cabhrú le níos mó ná 130 cathair ar fud an
domhain.  Cé go bhfuil beagnach 50% den daonra sa
chathair agus sa chontae faoi bhun 35 bliana d’aois,
tá líon mó seanóirí againn atá ag méadú go tapaidh.
Ba é an dúshlán a cuireadh faoi bhráid foireann IBM
ná ‘measúnú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí reatha
agus moltaí a fhorbairt le cur ar chumas Chomhairle
Cathrach agus Contae Luimnigh (CCCL) riachtanais
na seanóirí a thuar agus freagairt dóibh trí
bhainistíocht níos fearr a dhéanamh ar eolas
comhroinnte'.   I ndiaidh níos mó ná 45 agallamh a
dhéanamh le linn seachtaine i mBealtaine 2016 le
réimse leathan de pháirtithe leasmhara Luimnigh, ba
é conclúid na foirne ag IBM ná go raibh trí riachtanas
uileghabhálach ann:
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•    An gá le tuiscintí níos éifeachtaí a fhorbairt

•    An gá le borradh a chur faoin na tionscadail atá 
     ann

•    An gá le barr feabhais a chur ar ghníomhaíochtaí 
     agus tionscadail trí rialachas níos láidire

I ndiaidh na hanailíse seo, rinne Foireann IBM 15
moladh sa tuarascáil deireanach a fuair tacaíocht ón
gcomhairle iomlán i mí na Samhna 2016
(www.limerick.ie/scc) 

• Rinne Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI)
infheistíocht de €500,000 i gclár taighde i
gcomhar le LERO  Tuarascáil Bhliantúil 2016
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

- Ionad Taighde Bhogearraí na hÉireann agus
Forbairt Straitéise Digiteach sa Chomhairle.
Beidh an clár dírithe ar TF agus ar an
ollstruchtúr fiontraíochta a bheidh riachtanach
le cathracha cliste a chruthú sa todhchaí.  Fuair
sé clúdach fairsing sna meáin náisiúnta agus
idirnáisiúnta i nDeireadh Fómhair 2016 (Irish
Times Business & Technology, Silicon Republic,
etc.). 

Leathanbhanda Ardluais Tuaithe

Le tacú le leathanbhanta ardluais a chur i gceantair
tuaithe bunaíodh Oifigeach Leathanbhanda sa
Rannóg Straitéise Digiteach mar chuid den Phlean
Náisiúnta Leathanbhanda. I nDeireadh Fómhair 2016
déanadh 135 pointe nasctha straitéiseach agus 20
mol rochtana pobail a mhapáil agus tugadh
tosaíocht dóibh go háirithe in áiteanna iargúlta le
nascacht íseal nó gan aon leathanbhanda iontu.

Aip Fón Cliste do Speicis Ionracha:

Sheol an Rannóg Straitéise Digiteach aip móibíleach i
gcomhar lenár gcomhleacaithe i gComhshaol ar a
dtugtar ‘Déan Tuairisciú ar Speicis Ionracha'.
Ceadaíonn an aip seo don phobal tuairisc a thabhairt
ar speicis de phlandaí ionracha a fheiceann siad mar
Ghliúneach Bhiorach, Feabhrán Capaill agus Lus na
Pléisce. Is féidir féachaint orthu sin ansin ar mhapa
geografach. Cuirfear na sonraí sluafhoinsithe seo san
áireamh i bpleananna maolaithe na Comhairle agus
na ngrúpaí pobail áitiúla agus mar shonraí oscailte i
seirbhís Léargas Luimnigh. 

Céim Dheartha Limerick.ie: 

Críochnaíodh céim dheartha don ardán nua gréasáin
Limerick.ie i 2016. Rinne an tionscadal seo teagmháil
le páirtithe leasmhara éagsúla Limerick.ie go
hinmheánach agus go seachtrach. Den chéad uair,
bhailigh céim miontaighde eolas léirsteanach ar
ionchais ár gcustaiméirí maidir le Limerick.ie.
Léiríonn na dearaí críochnaithe – an 104 acu – an
léargas seo ar conas a fhéadfadh Limerick.ie freastal
níos fearr a dhéanamh ar a chustaiméirí ar
ghléasanna deisce agus soghluaiste le bheith mar
ardán margaíochta comhtháite agus digiteach don
chathair agus don chontae. Seolfar ardán gréasáin
Limerick.ie go hoifigiúil go luath i Ráithe 2 de 2017.

Training.Limerick.ie:

Is ardán soláthair oiliúna ar line d’fhostaithe na
Comhairle é Training.Limerick.ie. Éascaíonn sé cúrsaí
a sholáthar ar line ar ábhair ar leith trí úsáid a bhaint
as fuaim, físeáin idirghníomhacha agus taifeadadh.
Tá cúrsaí ar fáil faoi láthair do Alfresco, Agresso agus
seisiúin eolais foirne maidir le ranna éagsúla na
Comhairle.

Córas Bainistíochta Doiciméad agus Taifead
Leictreonach

I 2016 cuireadh na chéad láithreáin phíolótacha ar
bun don chóras nua Bainistíochta Taifead. Áiríodh
sna láithreáin phíolótacha seo Straitéis Digiteach,
Cartlann agus Seirbhísí Corparáideacha. Déanadh
plean comhaid a fhorbairt in éineacht lenár
gcomhghleacaithe sa rannóg Cartlainne do chóras
bainistíochta doiciméad Alfresco. Ceadaíonn an
córas seo stóráil ar line agus doiciméid a aisghabháil
as taiscleann digiteach úrscothach ar féidir léi
comhtháthú go héasca le córais mar an CRM agus ár
n-ardán gréasáin Limerick.ie.

Tacaíocht CRM: 

Le tacú le forbairt Seirbhísí do Chustaiméirí táimid
tar éis feabhas a chur ar ár CRM (córas Bainistíochta
Caidrimh le Custaiméirí) agus méadú a dhéanamh ar
an úsáid a bhaintear as ar fud na comhairle, le
méadú 40% dá réir ar líon na gcásanna a rianadh i
2016. 
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Comhtháthú

Tosaíodh ar chlár comhtháthaithe na gcóras i 2016
d’fhonn cur le héifeachtúlacht agus costas foirne a
laghdú maidir le sonraí a láimhsiú, agus cruinneas
agus cáilíocht na sonraí á fheabhsú.  I 2016 rinneamar
comhtháthú ar ár gcóras Tithíochta leis an gcóras
Náisiúnta Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta (HAP) agus
le córas na Scéime Cóiríochta Cíosa (RAS)

Insight.Limerick.ie

Bhí an Straitéis Dhigiteach ag obair ar Chatalóg Sonraí
agus ar Chatalóg Mhapa mar chuid den tionscnamh
Insight Limerick.

Tá sé mar aidhm ag Insight Limerick aghaidh a
thabhairt ar an ngá le comhroinnt faisnéise trí
mhéadú a dhéanamh ar an fáil atá ar shonraí, ar a
gcáilíocht, a bhfollasacht agus a so-rochtaineacht.  Is
féidir le fostóirí an ‘Chatalóg Sonraí’ nua a chuardach
do thacair sonraí a bhaineann le Luimneach, in
éineach le meitheashonraí maidir le cathain a
cruthaíodh na sonraí, úinéir na sonraí, srianta ar
úsáid, agus eolas eile, mar conas féachaint ar agus
teach tar na sonraí sin. Tá sé measta againn go
gcuirfear os cionn 1,000 tacar sonraí ar fáil dár
bhfostaithe faoi 2018. Soláthróidh an tseirbhís Insight
Limerick sonraí oscailte, anailísíocht agus seirbhísí
tuairiscithe de réir an phrionsabail "Oscailte" atá taobh
thiar de Straitéis Dhigiteach Luimnigh.

Ar fáil freisin tá ‘Catalóg Mhapa’ nua, fardel de mhapaí
uathúla a léiríonn eolas ar réimsí spéise ar leith, mar
shonraí nua CFRAM ar thuilte a sholáthair Oifig na
nOibreacha Poiblí i Samhain 2016.

Fóram Seaimpíní Digiteacha

Bunaíodh grúpa trasdisciplíne i Meán Fómhair 2016 le
tacú le forbairt agus frofheidhmiú Straitéise Digiteach
Luimnigh.  Tá an chéad tagarmharcáil déanta ag an
ngrúpa ar aibíocht dhigiteach Luimnigh ag úsáid

mhúnlaí dea-chleachtais idirnáisiúnta a bhí forbartha
ag TM Forum agus an Institiúid um Luach
Nuálaíochta, Maigh Nuad. Léirigh an tagarmharcáil
seo go bhfuil Luimneach go maith ar an mbealach ina
huaillmhian a bheith ina cathair, réigiún agus ina
pobal cliste agus béim á chur ar réimsí ina bhfuil gá le
tuilleadh oibre.  Soláthraíonn sé an réasúnaíocht agus
cuireann forbairt acmhainní nua faoi Straitéis
Dhigiteach Luimnigh ar an eolas.

Obair Bholscaireachta

Táimid tar éis cur lenár n-iarrachtaí Luimneach a chur
chun cinn mar ionad tarraingteach d’infheistíocht ag
leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta trí fhorbairt a
dhéanamh ar ár líonraí agus ár gcomhpháirtíochtaí. I
2016 bhunaigh Luimneach, i gcomhar le cathracha
eile mar Corcaigh, Baile Átha Cliath, Béal Feirste agus
Port Láirge – an ‘Fóram uile-Éireann na gCathracha
Cliste’ a seoladh i mí na Nollag 2016.
(www.smartcitiesforum.ie) 

Fóraim Idirnáisiúnta 

Ghlac Luimneach páirt i bhfóraim idirnáisiúnta mar
TM Forum, Bord Comhairleach na gCathracha
Nasctha den Chomhaontas Leathanbhanda Gan
Sreang agus Cathracha Cliste Lúfar in iarracht ar
dhea-chleachtas idirnáisiúnta a thabhairt chuig
Luimneach agus ár gcuid oibre a chomhroinnt agus a
chur chun cinn go hidirnáisiúnta. 

Agus comhoibriú á dhéanamh le cathracha mar San
Jose, Palo Alto, Baile Átha Cliath, Learpholl agus eile,
bhí Luimneach rannpháirteach i bhforbairt
‘Treoirphlean na gCathracha Nasctha’, ar dhoiciméad
é a chuireann ar chumas chathracha ar fud an
domhain a dtaithí a chomhroinnt agus cabhrú lena
chéile uasmhéadú a dhéanamh ar dheiseanna agus
dúshláin a shárú ar a mbealach le bheith níos cliste. 
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Clár Comórtha Céad Bliain 
1916-2016

D’éirigh thar barr le Clár Comórtha Céad Bliain
Luimnigh do 2016 ó thaobh Chomhairle Cathrach
agus Contae Luimnigh de agus bhí réimse leathan
imeachtaí agus tionscnaimh i gceist ann. Ar na cinn
ab fhearr bhí: 

• I mí Aibreáin, d’oscail an Méara Liam Galvin
ceithre ghairdín cuimhneacháin mar leagáid
bhuan Chomóradh 2016 ar Éirí Amach na Cásca.
Tá na gairdíní suite ag Cé na gCeannaithe, Oifig
Cheantair An Chaisleán Nua, Leabharlann agus
Oifig Cheantair Ráth Caola agus Leabharlann agus
Oifig Cheantair Chill Mocheallóg. 

• Rinne Leabharlann na Gráinsí óstáil ar shraith
léachtanna poiblí ar a raibh Sinead McCool ar
Mhná Luimnigh agus léirthuiscint Dhiarmaid
Ferriter ar an Éirí Amach dar teideal ‘Scrambling
for the Bones of the 1916 Patriots’.

• Footsteps to Freedom athléiriú ar mháirseáil 300
d’Óglaigh na hÉireann chuig Caisleán Ghleann an
Choim, Áth na bhFuinseog, Co. Luimnigh. 

• Le comóradh céad bliain ar chur chun báis Con
Colbert as Luimneach a mharcáil, nochtadh
dealbh ag a áit bhreithe i Móin Léana, Contae
Luimnigh. Mháirseáil slua mór i ndiaidh Bhanna
Píob an Chaisleáin Nua ón Muileann i gCaisleán
Maí Tamhnach chuig a bhaile in Iarthar Luimnigh
don nochtadh. 

• Ar na taispeántais bhí Fréamhacha an Éirí Amach
Ghinealas Luimnigh ar stair mhuintire Ned Daly,
taispeántas Aislinn O’Keeffe ag féachaint ar ról na
mban réabhlóideach, ‘As if She had a Right to be
There’ agus taispeántas grianghrafadóireachta
Réabhlóid: Stair Fhótagrafach na hÉireann
Réabhlóidí. 

• I mí na Nollag, rinne an Méara Kieran O’Hanlon
óstáil ar shearmanas speisialta Comórtha Céad
Bliain 1916 le haitheantas a thabhairt agus
ceiliúradh a dhéanamh ar na blianta seirbhíse
poiblí den scoth ó Chomhairleoirí reatha agus iar-
Chomhairleoirí, ón bPríomhfheidhmeannach
reatha agus iar-Bhainisteoirí Cathrach agus
Conate. 
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Top: Mayor of the City and County of Limerick Cllr. Liam Galvin at the
opening of memorial garden at Merchants Quay

Middle: The crowd assembling at Glenquin Castle in anticipation of the
arrival of the marching groups at the Footsteps to Freedom event in April

Bottom: Mayor of the City and County of Limerick, Cllr. Liam Galvin with
members of the Colbert Family, Fiona Dore-Buckley and Michael Colbert



Imeachtaí Cultúrtha agus Cathrach 2016

• 2016.  Labhair Judi Curtin, údar mór le rá na sraithe Alice &
Megan and Eva, mar gheall ar a cuid scríbhneoireachta le
ranganna ó scoileanna áitiúla ar tugadh cuireadh dóibh.  Léigh
Mike MacDomhnaill, iar-bhuaiteoir ghradam Francis MacManus
RTÉ, óna scéal a raibh duaiseanna buaite aige, Uncle Ned, agus
as rogha dá chuid filíochta.

• Time & Spaces, cnuasach nua leis an bhfile William Heffernan, go
hoifigiúil ag Leabharlann Chill Mocheallóg i mí Eanáir, agus rinne
An Ghráinseach óstáil ar sheoladh roinnt leabhar, ar a n-áirítear
Falling Gradient: Limerick’s Railway Connections le Joe Coleman
agus 1916-2016 An Anthology of Reactions ó Ionad Scríbhneoirí
Luimnigh. Rinne Leabharlann na Gráinsí ceiliúradh ar an Oíche
Chultúrtha ar an Aoine, an 16ú Meán Fómhair, le Silver, léiriú
cónasctha speisialta ar fhilíocht Mary Coll agus ceol an
chumadóra Fiona Linnane.

• D’oscail an Méara Liam Galvin Éigse Michael Hartnett 2016 go
hoifigiúil ag Leabharlann an Chaisleán Nua i mí Aibreáin. Ba í
príomhchainteoir na hoíche ná an file Rita Ann Higgins.

• Rinne Leabharlann an Ghleanna óstáil ar oscailt Fleadh Ceoil an
Chontae ar an 30ú Bealtaine.  John Healy ó Chomhaltas an
Ghleanna fáilte roimh os cionn 70 duine. Bhí ceol, amhránaíocht,
seinm feadóige stáin, scéalaíocht agus rince ar an sean-nós. Ina
dhiaidh sin, déanadh dánta le Gabriel Fitzmaurice a aithris do
gach duine a bhí i láthair. 

Imeachtaí Ceoil, Leabharlainne ag Leabharlann na Gráinsí 

• I mí Meitheamh, sheinm Duo Cello Jaya ceolchoirm ag am lóin
sa Ghráinseach. Bhí na dordbeidhleadóirí Ella Bokor & Mircea
Marian á dtionlacan ag an aoi-dordveidhleadóir, Adrian Mantu, ó
Cheathairéad Contempo RTÉ.

• Sheinm Jon Sousa as Colorado, giotáraí ceoil traidisiúnta na
hÉireann agus iar-mhac léinn Acadamh Ceoil & Rince Domhanda
na hÉireann, os comhair lucht éisteachta faoi dhraíocht ag
ceolchoim am lóin i mí na Samhna.

• Ar na ceolchoirmeacha beo eile i 2016 áirítear ceolchoirmeacha
ó We/or/Me le haoi speisialta Great…in small Doses agus an t-
amhránaí Freddie White.

Taispeántais 2016

• Freeman’s Choice, taispeántas de phictiúirí leis an Dr. Thomas
Ryan, R.H.A agus Saorfhear Luimnigh, i mí na Samhna. Rinne an
Méara Kieran O’Hanlon an imeacht a oscailt, le béim aige ar a
ndearna an Dr. Ryan ar son na n-ealaíon i Luimneach, tríd an
bhaint a bhí aige le fada le Cumann Ealaíona Luimnigh, agus go
náisiúnta, tríd an Acadamh Ibeirneach Ríoga.

• Rinne leabharlann Chill Mocheallóg óstáil ar ‘Farmers, Friars and
Frontiers: the Archaeology of the Ballyhoura Hills’, taispeántas
taistil dírithe ar fheirmeoirí an Chré-umhaois agus na manaigh
meánaoiseacha.

• Rinne Leabharlann an Chaisleáin Nua ceiliúradh ar Sheachtain
Mhórtais na dTaistealaithe i Luimneach sa Mheitheamh le
taispeántas sníodóireachta adhmaid de Fhorógra 1916 a ndearna
an pobal taistil áitiúil coimisiúnú speisialta uirthi. 
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Barr:  Duo Cello Jaya agus an aoi Adrian Mantu ag seinm sa
Ghráinseach

Bun:  An Dr. Thomas Ryan, R.H.A. agus Méara Chathair agus
Chontae Luimnigh, an Clr. Kieran O’Hanlon ag oscailt Freeman’s
Choice ag Leabharlann Thuar an Daill



Imeachtaí do Leanaí 2016: 

• 2016.  Ghlac níos nó ná 50,000 leanbh in Éirinn
páirt i 2016 le beagnach 2,000 cláraithe i
Luimneach amháin.  

• Déanadh Féile Leabhar na Leanaí a cheiliúradh ar
fud bhrainsí leabharlainne sa Chathair agus sa
Chontae le clár imeachtaí eágsúla ar a raibh cuairt
ón scéalaí Niall De Burca, ón gceoltóir Etain
McCooey, Sorcas Chorcaí agus ns scríbhneoirí
Marie Louise Fitzpatrick, Bob Burke agus Sarah
Moore Fitzgerald. Imeachtaí eile a raibh an-tóir
orthu ab ea na ceardlanna eolaíochta le Michael
Moylan, am scéalaíochta, agus seisiúin ealaíon
agus ceardaíochta do leanaí de gach uile chumas. 

• Rinne Crois Theach na Foraire agus leabharlann
na Gráinsí óstáil ar chuairteanna speisialta ó
ranganna bunscoile na cathrach mar chuid den
chlár litheartha Doodle Den dírithe ar litearthacht
a chur chun cinn ar bhealach spraíúil,
idirghníomhach. 

• Déanadh ceiliúradh ar lá breith Roald Dahl céad
bliain ó shin i Leabharlann Áth Dara le himeacht ar
leith mar a raibh leanaí ó bunscoileanna áitiúla ag
éisteacht leis an údar Róisin Meaney ag léamh as
Charlie and the Chocolate Factory, agus iad ag
ithe seacláide a bhuíochas do Shiopa Bianna
Sláinte Áth Dara.

• Cuireadh clabhsúr le cuairteanna údar ar
leabharlanna leis na húdair sárdhíla Shane
Hegarty, David O’Doherty agus Chris Judge ag
teach chuig an Ghráinseach agus an t-údar cáiliúil
Gaeilge Ré Ó Laighléis ag teacht chuig
Leabharlann An Chaisleáin Nua mar chuid
d’imeacht speisialta i gcomhar le Foras na Gaeilge.

• Bhí an-áthas ar Leabharlann na Gráinsí óstáil a
dhéanamh ar A Mash of Memories san Aibreán.  Is
bailiúchán scéalta atá sa leabhar ó chulb
scríbhneoireachta scoil náisiúnta Naomh Pádraig
do Chailíní, a foilsíodh i gcomhar leis an Ollamh
Sarah Moore Fitzgerald, Ollscoil Luimnigh.

• I mí Dheireadh Fómhair, sheol Leabharlann Chrois
Theach na Foraire an leabhar, What if the Dream
Come True, cnuasach líníochtaí, iontrálacha
dialainne agus dánta le leanaí ó scoileanna áitiúla
agus spreagtha ag Éirí Amach 1916.
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Ó bharr: 

Sa phictiúr ag seoladh Chlár Léitheoireachta an tSamhraidh 2016 do
Luimneach: an t-údar Róisín Meaney agus Leas-Mhéara Chathair agus

Chontae Luimnigh, an Clr. Gerald Mitchell leis na mic léin Hollie McDonald,
Ashley Wheelan agus Camryn Franklin ó Scoil Chorp Chríost, Maigh Rois 

An Clr. Elena Secas ag seoladh What if the Dream Come True ag  

Leabharlann Chrois Theach na Foraire Ceiliúradh Lae Breithe 100 bliain
Roald Dahl ag Leabharlann Áth Dara

Daltaí ó scoil náisiúnta Naomh Pádraig do Chailíní ag seoladh a leabhair, A
Mash of Memories i Leabharlann na Gráinsí 



I Márta 2016, bhí mórthaispeántas ar siúl i Músaem Luimnigh i gcomhpháirt leis an Seirbhís Chartlainne dar
teideal ‘They Dreamed and are Dead. Limerick and 1916.’ Pointe fócais den taispeántas ba ea an dá bhratach
stairiúil a fuarthas ar iasacht ón mBailiúchán Ríoga agus an Imperial War Museum, is é sin bratach na
hÉireann a gabhadh ó Óglaigh Luimnigh i 1916 agus bratach le harmas Luimnigh uirthi, a bhí i seilbh Roger
Casement nuair a gabhadh é i gCiarraí tar iarracht a dhéanamh nár éirigh leis lastas arm ón nGearmáin a
thabhairt i dtír ar chósta Chiarraí.

Cuireadh roinnt taispeántas ar siúl i rith na bliana ar éirigh go maith leo, ach go háirithe an taispeántas
grianghrafadóireachta ar Uileloscadh 1941-45 agus ceann ar fhir as Luimneach a throid i gCogadh Cathartha
na Spáinne (1936-39).

Músaem
Luimnigh 

Thuas agus thíos: Taispeántas 1916 Músaem agus Cartlann Luimnigh in Oifigí na Comhairle, Cé na gCeannaithe
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Ealaíona agus
Cultúr 

Ó na 1980dí i leith tharla
fás ollmhór ar fheasacht

ar ról an chultúir i saol
na ndaoine: a gcuireann

sé le dea-bhail an
phobail agus le rathúnas

na cathrach. Ní amháin
go raibh bliain rathúil ag

mórán de na cathracha
a raibh an teideal

Cathair Chultúir na
hEorpa acu ach bhain

siad tairbhe as a
thoradh.

I 2014 tharla ceiliúradh
iontach i Luimneach ar a
leagáid cultúrtha féin trí

bheith mar chéad
Chathair Chultúir

Náisiúnta in Éirinn. Agus
iad tar éis na buntáistí a

bhaineann le cultúr a
chur i gcroílár forbartha

cathrach, ghlac CCCL
céim mhisniúil le

hairratas a chur isteach
ar Phríomhchathair
Chultúir na hEorpa

(ECOC) 2020.
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Comhairliúcháin leis an bpobal mar chuid d’iarratas Luimnigh le
bheith mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020
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Cúiseanna le hIarratas a
Dhéanamh:
• ECOC ag feidhmiú mar chatalaíoch d’athrú

céime sa chathair, nó i gceantar den chathair. 

• Is ionann iarratais ar ECOC agus méadú
intomhaiste ar fhéinmheas na saoránach agus
ar mhórtas as an gcathair.

• Dhéanfadh sé méadú ar rannpháirtíocht le
cultúr na cathrach a chinntiú, go háirithe le
pobal ar lú an seans iad a bheith ag freastal nó
rannpháirteach

• Dhéanfadh sé forbairt ar thairiscintú nua
cultúrtha, scileanna nua, deiseanna nua
d’ealaíntóirí agus d’eagraíochtaí cultúrtha a
fhógairt

• Thiocfadh tuiscint agus próifíl níos fearr
idirnáisiúnta ann dá bharr, a bheadh le feiceáil
i méadú ar thurasóireacht agus ar dhea-cháil.

I gcaitheamh 2015 agus 2016 d’oibrigh foireann
Luimneach 2020 d’fhonn an t-iarratas a fhorbairt.
Bhí dhá chéim sa phróiseas roghnaithe:
réamhroghnú (gearrliostú) agus an rogha
deireanach.  Leag an leabhar iarratais cuspóirí,
clár, pleananna airgeadais, agus struchtúr
bainistíochta Luimnigh amach mar chathair
iarrthóra.

Mar cheann de 4 iarrthóir rinne Luimneach
leabhar iarratais a ullmhú agus a chur isteach ar
líne leis na rialacha sa ghlaoch. Ag an
réamhroghnú i mí na Nollag 2015, chuir

Luimneach 2020 an t-iarratas faoi bhráid an
Phainéil agus d’fhreagair a gceisteanna. 

Bhí údarás náisiúnta agus Coimisiún na hEorpa i
láthair mar bhreathnóirí d’fhonn a chinntiú go
ndéanfaí na rialacha a chomhlíonadh.  Ag
deireadh an chruinnithe d’fhógair an Painéal go
raibh Luimneach in éineacht le Gaillimh agus na
Deirfiúracha (Port Láirge, Loch Garman agus Cill
Chainnigh) tar éis dul ar aghaidh chuig an
Roghnú Deireanach - éacht nach beag do
Luimneach agus aitheantas ar mhéid a nirt
chultúrtha. Bhí moltaí i dtuarascáil an Phainéil ag
an staid seo do na cathracha a bhí ar an
ngearrliosta.  Rinne an t-údarás náisiúnta
faomhadh foirmeálta ar mholtaí an Phainéil agus
thug cuireadh do chathracha an ghearrliosta
chuig an Roghnú Deireanach. 

Tá 5 mhí ag Luimneach anois le hathbhreithniú a
dhéanamh ar an iarratas. Bhí gá le i bhfad níos
mó sonraí ag an staid seo, go háirithe ar an gclár
agus ar airgeadas.

Bhí an próiseas don Roghnú Deireanach mar an
gcéanna leis an reámhroghnú (leabhar iarratais
athbhreithnithe a chur isteach, cur i láthair, C&F)
le mórbhreis amháin. Go gear roimh an
gcruinniú roghnaithe deireanach, thug
toscaireacht ón bPainéal, in éineacht le roinnt
breathnóirí, cuairt ar gach cathair ar an
ngearrliosta. Tharla Cuairt an Ghiúiré ar
Luimneach ar an 12ú Iúil 2016.
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Luimneach 2020 Cuairt an
Ghiúiré

Cuireadh fáilte roimh an bpainéal moltóireachta
chuig Luimneach ar an Déardaoin 12ú Iúil 2016 le
ceiliúradh sráide ar fud na cathrach a léirigh an
chuid is fearr den Chultúr i Luimneach agus a
d’fheidhmigh mar ‘go raibh maith agat’ leis an bpobal
as tacú leis an iarratas ar Phríomhchathair Chultúir
na hEorpa.

D’eisigh an Méara nuathofa ar Luimneach, an Clr.
Kieran O’Hanlon agus foireann iarratais Luimneach
2020 cuireadh oscailte a bheith in éineacht leo sa
chathair do na himeachtaí ceiliúrtha; bhí an freagra
dearfach le muintir Luimnigh ag teacht ann ina mílte
don lá – lá iontach agus speisialta ann féin é do
Luimneach leis an gcathair ag bualadh mar dhruma
mór cultúir ag ceiliúradh.

Rinne an clár muinín chultúrtha Luimnigh a léiriú
agus thug deis do mhuintir Luimnigh a dtacaíocht
agus a dtiomantas don iarratas a léiriú trí theacht i
láthair. Cruthaíodh atmaisféar fhéile sráide trí
láithreacha ar leith sa chathair a ‘chur ar siúl’: Cóisir
Ghairdín i dtailte Músaem Hunt; Carbhán Ceabairé sa
Ghairdín Uirbeach; dioscó ciúin do 300 duine ag EVA
Idirnáisiúnta sa Chraobh; Margadh Bia Sráide ar an
gClárchosán le léiriú gan choinne ag Muintir

Rusangano – le bailchríoch ar seo ar fad le Cultúr
agus Sceallóga sa Chorrán ar Ascaill Uí Chonaill le DJ
beo, luascán eitilte le Fidget Feet agus an chuid is
fearr de tháirgeoirí cócaireachta agus bia.

I ndiaidh na cuairte thug an toscaireacht tuairisc ar
ais chuig an bPainéal uile.  Ansin bhunaigh an
Painéal a mheasúnú agus a chinntí ar chur chuige an
iarrthóra maidir le 6 chatagóir de chritéir sa
chinneadh leis an leabhar iarratais agus an cur i
láthair agus an seisiún C&F á n-úsáid mar fhianaise.
Ar an 16ú Iúil d’fhógair an Painéal an t-iarrthóir a
mbeadh an teideal aige.  Bronnadh an tIarratas ar
Ghaillimh ach bhí Luimneach an-mhórtasach as an
mbláthú cultúrtha is déanaí seo nach ndearna ach
cur leis an bhfeasacht ar an gcathair i gcaitheamh na
hathbheochana iontach seo. 

Oifig Ealaíon Luimnigh 

Rinne Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach agus
Contae Luimnigh coimisiúnú ar Chreat-Straitéis
Chultúrtha i 2016 a seoladh i mí Meithimh. D’oibrigh
Oifig Ealaíon Luimnigh i gcomhpháirtíocht leis an
straitéis seo a chruthú le rannóga na Comhairle, leis
an bpobal, le lucht gnó agus eagraíochtaí deonacha
agus pobail, le healaíontóirí agus eagraíochtaí
ealaíona ar fud Luimnigh.
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Luimneach 2020 Dioscó Ciúin ag Cleeves mar chuid de chuairt an Ghiúiré
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Dioscó Ciúin ag Cleeves mar chuid de
chuairt an Ghiúiré Luimneach 2020



Leagann sé fís shoiléir agus uaillmhian amach a
cheadaíonn dúinn pleanáil go straitéiseach agus
féachaint chun tosaigh. Déanfaidh seo deimhin de
go leanfaidh cultúr ag cur le Luimneach beoga agus
an chathair agus an réigiún á bhforbairt. 

Is é atá sa Straitéis Chultúrtha ná comhtháthú ar
thacar roghanna a dhéanfaidh an bealach a réiteach
do phleanáil éifeachtach le hathrú a bhaint amach trí
rannpháirtíocht chultúrtha. 

Beimid freagrach i gcónaí as a bheith chun tosaigh
ina sholáthar i gcomhpháirt leis na hearnálacha
poiblí, príobháideacha agus deonacha agus sinn ag
obair go dlúth le gach gníomhaireacht agus
indibhidiúil a mbeadh leas acu ann, nó a bheadh
páirteach go gníomhach i soláthar chultúir.

Feidhmeoidh Straitéis Chultúrtha 2030 mar
chatalaíoch d’athrú céime eile i bhforbairt chultúrtha
Luimnigh, ag tógáil ar rath Chathair Náisiúnta an
Chultúir i 2014.

Cruthóidh seo tuiscint níos fearr áitiúil, náisiúnta
agus idirnáisiúnta ar chumhacht athraithe an
chultúir i Luimneach, tríd a saoránaigh, ealaíontóirí,
an earnáil chultúrtha agus iad siúd go léir a
úsáideanna a scileanna cruthaitheacha le bealaí nua
a aimsiú le baint a bheith acu le Luimneach agus
lena chéile. 

Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta
Áiríodh sa pholasaí maidir le tacú le méadú ar
chomhpháirtíochtaí idirnáisiúnta tionscadal
comhpháirtíochta ar a dtugtar 'School of Spectacle'
le Fidget Feet agus Irish Aerial Creation Centre in
éineacht leis na comhpháirtithe Walk the Plank (UK)
Pafos 2017, Plovdiv 2019.

I 2016 bhí Amharclannaíocht Óige Cho. Luimnigh
chun cinn i dtionscadal comhoibrithe a d’fhéach ar
théamaí 1916 le Loimaan Teatteri ón bhFionlainn.
Rinne an saothar suíomhoiriúnaithe athrú ó bhonn
ar láithreán tréigthe i gCnoc Loinge, rinne
camchuairt ar cheardlanna scoile, agus
déanadotheráil ar 17 cleachtóir amharclannaíochta
óige na Fionlainne agus déanadh é a thaispeáint ar
Nationwide RTÉ. 

An Belltable
I 2016 síníodh Comhaontú Seirbhíse le hAmharclann
an Lime Tree le feidhmiú mar amharclanna ar feadh
cúig bliana ar thaobh sin an fhoirgnimh a bhí mar
Chomhar Creidmheasa roimhe sin. Coimeádadh
ainm an Belltable, earcaíodh Clárbhainisteoir nua,
agus déanadh athsheoladh ar an Belltable i mí
Aibreáin.  Tá spás do chleachtadh, do chruinnithe
agus oifige sa Belltable agus é maoinithe ag an
gComhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach agus
Contae Luimnigh. Is forbairt tábhachtach atá sa
chomhoibriú seo i soláthar na n-ealaíon don lucht
féachana agus do na healaíontóirí.

Oibrithe Deonacha 
Aithníonn Oifig Ealaíon Luimnigh obair luachmhar
na n-oibrithe deonacha agus déanadh cohórt
d'oibrithe deonacha a fhorbairt as Luimneach,
Cathair Náisiúnta an Chultúir 2014 le bheith
rannpháirteach sna mórimeachtaí ealaíona agus sna
féilte. I 2016 ghlac Oifig Ealaíon Luimnigh cur chuige
nua agus d’oibrigh le comhordaitheoir áitiúil le
foireann a fhorbairt le hoibrithe deonacha
d’imeachtaí a bhainistiú ar a n-áirítear Luimneach
2020, an Oíche Chultúir agus Teach Oscailte
Luimnigh. 

Féilte agus Imeachtaí agus
Forbairt Ghairmiúil Leanúnach
Thug Seimineár Bhiúró Comhdhála Réigiún na
Sionainne cuireadh i mí Meithimh d’eagraíochtaí
agus d’ionaid ealaíona bualadh le comhairleoirí ón
mBiúró agus féachaint ar dheiseanna le hóstáil a
dhéanamh ar chomhdhálacha ina réimse spéise féin. 

I gcomhpháirt le Fáilte Éireann agus Deasc Eoraip na
Cruthaitheachta ón gComhairle Ealaíon, tionóladh
seimineár leath lae faisnéis maoinithe agus imeacht
líonraithe ag Teach an Chultúir le hearnáil
ghníomhach na bhféilte agus na n-imeachtaí i
Luimneach a thabhairt le chéile. 
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Tabhartas 25 Líníocht Phortráide leis an Dr. Thomas Ryan, an
tAcadamh Ibeirneach Ríoga (RHA) do Chomhairle Cathrach agus
Contae Luimnigh 
I mí Feabhra, déanadh bailiúchán de fiche cúig líníocht phortráide de dhaoine móra le rá as Luimneach leis an
ealaíontóir as Luimneach, an Dr. Thomas Ryan RHA, a bhronn na líníochtaí ar an gComhairle atá crochta anois
i Culture House.

Éigse Micheal Hartnett Féile Liteartha agus Ealaíona, An Caisleán Nua
Tacaíodh le coiste na hÉigse neamhspleáchas a mhéadú agus an fhéile a chur ar fáil do phobal agus lucht
spéise sa Chaisleán Nua. D’fhreagair an coiste le branda athbheoite agus suíomh gréasáin nua, ar léirigh an dá
cheann acu athnuachan ceart ar an bhféile. Ar chainteoirí agus imeachtaí na féile áiríodh Rita Ann Higgins,
Duais Fhilíochta Michael Hartnett, Colum McCann agus Colm Mac Con Iomaire agus Léacht Chuimhneacháin
le Donal Ryan.

Radharc ó Léiriú Amharclannaíochta Óige Chontae Luimnigh ‘The Rescue’

Cóisir Sráide Phríomhchathair Chultúir na hEorpa Luimneach 2020 Malartú Oidis Dhomhanda ag Cóisir Sráide Phríomhchathair Chultúir na hEorpa
Luimneach 2020
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Cur i láthair ag Fidget Feet ag Cóisir Sráide
Luimneach 2020 Príomhchathair Chultúir
na hEorpa



Sparántacht Amharclainne Luimnigh
Ag leanúint ar leagáid Luimneach, Cathair Náisiúnta an
Chultúir 2014 agus an próiseas iarratais do ECOC 2020,
d’oibrigh Oifig Ealaíon Luimnigh le Gné Amharclainne an
L.A.C.E. le scéim nua maoinithe a fhorbairt – Sparántachtaí
Amharclannaíochta Luimnigh. 

Bhain nádúr Sparánachtaí Amharclainne Luimnigh le Suirbhé
ar Riachtanais Eanrála Amharclannaíochta Earnála Gairmiúil
Luimnigh (2016) agus Straitéis Chultúrtha Luimnigh:  Creat
2016 – 2030 agus aithníodh go raibh gá le tacú le taighde
agus forbairt maidir le hobair chruthaitheach in earnáil
amharclannaíochta Luimnigh, chomh maith lena chur i
láthair.  Leis na sparántachtaí a thabhairt isteach, ba í ár n-
aidhm tacú le cleachtóirí amharclannaíochta bunaithe i
gCathair agus i gContae Luimnigh ina bhforbairt ghairmiúil,
tógáil ar acmhainn na hearnála agus an caighdeán is aired a
sholáthar maidir le cruthaitheach agus barr feabhais i ngach
gné de ghníomhaíocht chultúrtha. 

Thug Oifig Ealaíon Luimnigh cuireadh do dhaoine
indibhidiúla agus d’eagraíochtaí atá ag obair in earnáil
amharclannaíochta Luimnigh cur isteach ar an deis maoinithe
seo faoi na catagóirí thíos: 

Sparántachtaí Taighde agus Forbartha Amharclainne
Luimnigh de €2,500 an ceann (3 Dhámhachtain)

Sparántacht de Léiriú agus Cur i Láthair Amharclainne
Luimnigh de €2,500 (1 Dámhachtain)

Ba iad na faighteoirí ar éirigh leo ná: 

Wildebeest Theatre, CallBack Theatre, Ann Blake and Bottom
Dog

Oíche Chultúir 
Bhí 100 imeachtaí iontacha ar siúl idir 5pm agus 11pm ar an
Aoine 16ú Meán Fómhair ar fud na cathrach agus an chontae.

Tá an Oíche Chultúir ar cheann de na hoícheanta is mó a
bhfuil tóir uirthi i gceiliúradh Luimnigh, ag tabhairt gach uile
dhuine le chéile faoi mhuintearas.  Tá cultúr neadaithe mar
chuid de phróifíl Luimnigh le blianta fada agus é chomh
líonmhar agus chomh héagsúil leis na saoránaigh agus an
tírdhreach.

Tá Oíche Chultúir Luimnigh roinnte i sé théama: 

•    Oidhreacht

•    Leanaí agus Teaghlach

•    Ealaín agus Dearadh

•    Amharclannaíocht agus Scannánaíocht

•    Filíocht agus Scríbhneoireacht 

•    Ceol agus Rince.

Ba é a bhí mar lucht féachana iomlán thar gach ceann den
118 imeachtaí ar an gclár ag 76 ionad/láthair ná 18,300.
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Gailearaí Ealaíne Chathair
Luimnigh (LCGA)
Lean Geailearaí Ealaíne Chathair Luimnigh le réimse
éagsúil taispeántas ar ardchaighdeán le hocht
taispeántas comhaimseartha agus ceithre
thaispeántas roghnaithe ó Bhailiúcháin Bhuana
Ghealearaí Ealaíne Chathair Luimnigh agus cuireadh
fáilte roimh os cionn 85,000 cuairteoir i rith na
bliana.

Ar cheann de bhuaic phointí bhí taispeántas Sean
Lynch, a thosaigh ar a thuras Éireannach ag LCGA
díreach ón Venice Biennale 2015 agus taispeántas
Niamh McCann, Just Left of Copernicus, a fuair
Dámhachatin Chamchuairte na Comhairle Ealaíon.
D’oscail Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Sheila
Pratchke, an dá thaispeántas seo.

Bhí lár an stáitse ag EVA Idirnáisiúnta, faoi
choimeádaíocht Koyo Kuouh, ó Aibreán go Iúil le
LCGA ar cheann den sé mhórionad ar fud na
cathrach.  Áiríodh 11 ealaíontóir sa taispeántas le
saothar ealaíontóirí faoi ardmheas ón Afraic, ón
Eoraip agus ón Áise.  Rinne LCGA comhoibriú le EVA
Idirnáisiúnta ar chlár EVA Óg do leanaí leis an
ealaíontóir Alice Maher.

Rinne Cumann na nOifigeach Ealaíon Áitiúil
comhóradh 30 bliain a cheiliúradh le taispeántas ó
bhailiúcháin an Údaráis Áitiúil dar teideal ‘Ceiliúradh
30 Bliain, Ealaíontóirí, Áiteanna’, le hionadaíocht ag
30 ealaíontóir sa taispeántas.  Ag an am céanna bhí
seó aonair ag an ealaíontóir Sinéad Ní Mhaonaigh,
agus rinne Michele Hourrigan coimeádaíocht ar
sheó leis na healaíontóirí Seanie Barron agus Quim
Packard. Roghnaigh Marian Fitzgibbon taispeántas
saothair ón mBailiúchán Buan le banealaíontóirí dar
teideal That Lady.

D’oscair clár an fhómhair le taispeántas Michael
McLoughlin dar teideal Cumann. Ba thionscadal

pobalbhunaithe é seo agus d’oibrigh an t-ealaíontóir
le 17 grúpa pobail ó ar fud na cathrach agus an
chontae le taispeántán fuaime spásúlachta a chur ar
fáil.  Rinne Scoláire Shinnors Simon Corcoran
coiméadaíocht ar thaispeántas ón mBailiúchán Buan
le grúpaí a bhí rannpháirteach sa Chumann.  Ba leis
an ealaíontóir Paul Murnaghan an taispeántas a bhí
sna gailearaithe thuas staighre.  Bhí sraith cainteanna
ó ealaíontóirí ann i gcaitheamh na dtaispeántas. 

Ba iad an dá thaispeántas deireanach i 2016 ná ‘I’ll
sing you a song from around the town’ le Amanda
Coogan agus taispeántas de shaothar nua Maggie
Madden dar teideal ‘somewhere in the middle’. Ba
chomh-thionscnamh é taispeántas Amanda Coogan
ag an RHA agus Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí le
catalóg ag gabháil leis.  D’oibrigh Amanda le ceathrar
mac léinn ó Scoil Ealaíne agus Deartha Luimnigh
(LSAD) a chuir píosa a mhair ceithre uair an chloig ar
siúl thar ceithre lá.  Is céimithe de chuid LSAD, a
bhfuil clú suntasach náisiúnta agus idirnáisiúnta
bainte amach aige, iad an bheirt ealaíontóir.

Leanann LCGA le ról suntasach a bheith aige maidir
le tacú le tionscnaimh áitiúla ar a n-áirítear Féile
Liteartha Luimnigh; Make a Move – comhoibriú
Ealaíne Sráide Uirbeach; Féile Rince Scáileáin Light
Moves agus an Oíche Chultúir, ceiliúradh náisiúnta
ar na healaíona in Éirinn.

Ó pheirspictíocht náisiúnta de, d’oibrigh LCGA le RTÉ
le sé cheolchoirm a chur i láthair san earrach agus sa
tsamhradh; le Create ar sheimineár lae ar chleachtas
phobalghníomhach; Aois agus Deis ar chlár oiliúna
sé seachtaine. 

Thosaigh artSpace, ceardlanna seachtaine do leanaí,
i mí Mheán Fhómhair. Déanadh turais ar
thaispeántais éagsúla a thairiscint do bhun-
scoileanna, do mheánscoileanna agus do choláití
iar-bhunoideachais.
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An Coimeádaí Koyo Kouoh ag oscailt EVA
Idirnáisiúnta 2016 
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Thuas:  Fab Lab Luimneach

Thíos:  An tEalaíontóir John
Shinnors ag Cóisir Ghairdín
Músaem Hunt le linn Chuairte
Ghiúiré Phríomhchathair Chultúir
na hEorpa
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Gordon Daly
Stiúrthóir 
Oibríochtaí Seirbhíse

Seirbhísí Tacaíochta Pobail, 
Seirbhísí Oibríochta & Cothabhála, 
Seirbhísí Maoine
Seirbhísí Deartha agus Seachadta, 
Seirbhísí Pleanála & Comhshaoil, 
Seirbhísí Tréidliachta
Aonad Feabhsaithe Gnó 

Stiúrthóireacht
Oibríochtaí
Seirbhíse 
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Tá na Seirbhísí Tacaíochta Pobail ar cheann de na
príomhghníomhaireachtaí seachadta seirbhíse a
sholáthraítear do gach pobal ar a bhfuil Comhairle
Cathrach agus Contae Luimnigh ag freastal. Tá
freagracht ar an rannóg seo, atá bunaithe ag Cé na
gCeannaithe, as formhór na seirbhísí tithíochta a
sholáthraíonn an Chomhairle in éineacht le réimsí
mar Reiligí agus Feasacht Chomhshaoil.
Athbhreithniú é seo a leanas ar an obair a rinne na
Seirbhísí Tacaíochta Pobail i 2016.

SCÉIM FHÓIRDHEONTAIS MAIDIR
LE TÁILLÍ BAILITHE BRUSCAIR
Lean Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh le
scéim tharscaoilte a sholáthar i rith 2016.

Seo a leanas critéir cháilithe le bheith san áireamh sa
scéim:

• Ní mór don iarratasóir a bheith in aois phinsin, .i.
66 bliana d’aois nó os a chionn.

• Ní mór don iarratasóir a bheith ag fáil Pinsin
Ranníocach Stáit/Pinsean Neamh-
Ranníocach/Pinsean Baintrí amháin.

• Ní mór don iarratasóir a bheith ina c(h)ónaí ina
(h)aonar nó le céile/páirtí ar OAP incháilithe iad
freisin.

• Ní mór Liúntas Míchumais a bheith á fháil ag an
iarratasóir. 

Déanadh seirbhís na scéime tarscaoilte a thairiscint
do 3,186 teaghlach incháilithe ar bhonn ioncaim i
2016.  Seo a leanas leibhéal na seirbhíse a
soláthraíodh: 

• 18 ardú Araid Bhruscair Iarmharach nó 180 kg ar
fad cibé is túisce a bhaintear amach

• 18 ardú Araid Athchúrsála Tirim nó 180 kg ar fad
cibé is túisce a bhaintear amach

• 18 ardú Araid Bhruscair Orgánach nó 180 kg ar fad
cibé is túisce a bhaintear amach

REILIGÍ
I 2016 tharla 561 adhlacadh i gCnocán San Labhrás,
Cnocán Naomh Oilibhéar, Cill Mhuire agus Caisleán
Mhungairit.

Tharla 430 adhlacadh mar mheán i Reiligí an
Chontae i 2016. 

SCÉIM CHEANNAIGH AG TION-
ÓNTAÍ (INCRIMINTEACH) 2016
Ón 1ú Eanáir 2016, bhí deis ag tionóntaí reatha
Chomhairle Cathrach & Contae Luimnigh a dtithe a
cheannach trí Scéim Cheannaigh Incriminteach a
tugadh isteach faoi Chuid 3 d’Acht Tithíochta
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2014.

Fuair Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh 73
iarratas i 2016. 

CLÁIR FHEABHSÚCHÁIN TÍ  
Tá trí chineál deontais feabhsúcháin tí ann.

I mbliana bhain 556 líon tí leas as iomlán de €2.7m,
de réir an tábla seo a leanas: 

Ceantar                  Méid                             2016 Líon 
                                                                     na nDeontas

Ráth Caola             €272,298.68                 56

An Caisleán Nua   €683,816.60                 142

Cill Mocheallóg     €452,241.22                 69

Uirbeach                €1,338,547.24               289

Iomlán                   €2,746,903.74               556

Seo a leanas sonraí ar na deontais: 

Deontas Oiriúnaithe Tí:  Cabhraíonn an Deontas seo
le hoibreacha atá riachtanach chun críche tí a bheith
níos oiriúnaí do chóiríocht dhuine a bheadh faoi
mhíchumas.  Ar na cineálacha oibre a cheadaítear
áirítear rampaí rochtana, saoráidí leithreas thíos
staighre, cathaoireacha staighre, cithfholcthaí
inrochtana, oiriúnú le héascú a dhéanamh ar
bhealach isteach do chathaoireacha rothaí agus síntí. 

Deonats d’Áiseanna Soghluaisteachta: Tá an
Deontas seo ar fáil le bunoibreacha a chlúdach le
haghaidh a thabhairt ar fhadhbanna
soghluaisteachta, agus is iad sin greimráillí, rampaí
rochtana, cithfholcthaí inrochtana ar leibhéal agus
cathaoireacha staighre.

Cúnamh Deontais Tithíochta do Sheandaoine—Tá an
Deontas seo ar fáil le cabhrú le seandaoine atá ina
gcónaí i ndroch-thithíocht go ndéanfaí deisiúcháin
nó feabhsú a bheadh riachtanach, ar na cineálacha
oibre a gcabhraítear leo áirítear athdhíonadóireacht,
ath-shreangú, fuinneoga agus doirse nua a sholáthar
agus teas lárnach a sholáthar (nuair nach ann dó).
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DEONTAIS DO DHAOINE FAOI
MHÍCHUMAS
I mbliana fuair 112 teaghlach deontas do dhaoine
faoi mhíchumas de €905,903.18 ar fad le tacú le
maireachtáil neamhspleách do dhaoine faoi
mhíchumas, féach an tábla thíos le do thoil: 

Ceantar                         Méid                  2016 Líon 
                                                                 na nDeontas

Ráth Caola                    €63,438.65        11

An Caisleán Nua          €92,038.77         15

Uirbeach                       €713,318.76       78

Cill Mocheallóg           €37,107.00          8

Iomlán                          €905,903.18      112

DLÍ

Toiliú le Díolachán

60 iarratas faighte i 2016

43 eisithe

19 ag feitheamh ar a thuilleadh eolais ó
Dhlíodóirí/ceannaitheoirí.

Gníomhais Urscaoilte: 

156 iarratas faighte 

147 Gníomhas eisithe

18 ag feitheamh ar a thuilleadh eolais. Blianachtaí
Ceannaithe Tí

22 iarratas faighte 

20 eisithe

4 ag feitheamh ar a thuilleadh eolais.

IASACHTAÍ 
Fuarthas 28 iarratas ar iasachtaí i 2016, ar a raibh 12
iasacht athstruchtúraithe Úinéireachta Roinnte. 

Iasachtaí Athstruchtúraithe Úinéireachta Roinnte:-

Thug an Roinn an scéim seo isteach i 2016 le deis a
thabhairt do dhaoine comhdhlúthú a dhéanamh ar
fhuílleach na hiasachta úinéireachta roinnte a
bheadh fágtha in éineacht le fuíollach an
chothromais chíosa (.i. an sciar den teach atá fós in

úinéireacht na Comhairle) in aon iasacht bhlianachta
amháin. 

Tá 12 Iasacht Athstruchtúraithe Úinéireachta Roinnte
faighte go dtí seo. Tá próiseáil á dhéanamh ar ocht
gcinn, le faomhadh déanta ag an gcoiste iasachta ar
thrí cinn agus iad réidh le du lar aghaidh, le
diúltaithe do cheann amháin.

ÍOCAÍOCHT CÚNAIMH TITHÍOCHTA
(HAP) LUIMNEACH/SCÉIM
CÓIRÍOCHTA CÍOSA (RAS)
Tugadh Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP) isteach
le córas níos comhtháite a sholáthar do thacaíochtaí
tithíochta leis an aidhm:

• go gceadófaí rochtain ar gach tacaíocht tithíochta
sóisialta tríd an údarás áitiúil

• go gceadófaí don fhaighteoir fostaíocht
lánaimseartha a ghlacadh agus a dtacaíocht
tithíochta a choimeád

Go mbíonn aon teaghlach a bhíonn incháilithe do
thacaíocht tithíochta sóisialta incháilithe do HAP.
Déanfar daoine a fhaigheann Liúntas Cíosa a bhíonn
incháilithe do thacaíocht tithíochta sóisialta a aistriú
chuig HAP ar bhonn céimnithe.

Tá réimse feidhmeanna ag HAP Luimneach, ar iad na
príomhchinn: 

• Tionóntachtaí HAP a bhunú agus a thosú i
gcathair agus i gcontae Luimnigh. 

• Cíos difreálach a ríomh do gach tionóntacht i
gcathair agus i gcontae Luimnigh 

• HAP Luimneach. Ar an 31ú Nollaig, 2016 bhí 1,771
tionóntacht HAP i Luimneach. Is méadú de 653
tionóntacht é seo i gcaitheamh 2016

Scéim Cóiríochta Cíosa (RAS)

Faoin Scéim Cóiríochta Cíosa (RAS), socraíonn
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh cóiríocht
do theaghlaigh incháilithe le tiarnaí talún
príobháideacha agus comhlachtaí deonacha/faofa
tithíochta.  D’fhonn cáiliú do RAS, ní mór do
theaghlach Forlíonadh Cíosa a bheith á fháil acu ar
feadh 18 mí ar a laghad. 

Íocann an Chomhairle cíos go míosúil leis an tiarna
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talún, agus íocann an tionónta RAS cíos difreálach
leis an gComhairle in aghaidh na seachtaine. 

Ar an 31 Nollaig, 2016 bhí 1,122 tionóntacht RAS ann,
ar a n-áirítear 36 aistriú nua ar chliaint liúntais
chíosa chuig RAS le linn na bliana.

Rannóg Measúnaithe agus Leithdháilte

1 Líon na leithdháiltí i 2016 - 274

2 Líon na dtairiscintí a déanadh - 320

3 Líon na dtairiscintí ar glacadh leo agus a
diúltaíodh - 274 agus 46 faoi seach. 

4 Líon iomlán na gcásanna a tugadh don Fhoireann
Leithdháilte - 773

5 Líon iomlán na gcásanna a tugadh don Fhoireann
Mheasúnaithe - 385

6 Líon Iomlán na gcásanna a dhún an dá fhoireann -
Leithdháiltí 664 & Measúnuithe 351

AONAD LEASA TITHÍOCHTA
Tá trí phríomhghné ag baint leis an Aonas Leasa
Tithíochta: 

•    Measúnuithe & Leithdháiltí Thaistealaithe

•    Ceisteanna Leasa Tithíochta

•    Iarratais ar Dheontas Tithíochta

Leanann Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh le
Clár Cúig Bliana Cóiríochta do Thaistealaithe na
Comhairle a chur i bhfeidhm trí aonaid nua a
sholáthar do theaghlaigh agus bainistiú a dhéanamh
ar an stoc cóiríochta sonrach atá ann do

Thaistealaithe.  Coimeádann CCCL 11 scéim sonrach
tithíochta do Thaistealaithe. Déanadh athbhreithniú
ar an gClár Cóiríochta do Thaistealaithe i mí na
Nollag 2016; leanfaidh an Coiste Comhairleach
Áitiúil um Chóiríocht do Thaistealaithe le
monatóireacht a dheánamh ar dhul chun cinn an
chláir. 

FEASACHT CHOMHSHAOIL
Tugadh faoi roinnt tionscnamh oideachais agus
feasachta comhshaoil i gcaitheamh 2016. Tá na
tionscnaimh seo riachtanach dar gcuid oibre toisc
go gcothaíonn siad cúram don chomhshaol, go n-
ardaíonn siad feasacht maidir le dualgais faoi
reachtaíocht chomhshaoil agus soláthraíonn siad
seirbhís do scoileanna agus réimse grúpaí deonacha
a bhíonn ag obair le feabhas a chur ar a bpobal.

Déanann na seirbhísí comhlíonadh ar dhualgais na
Comhairle faoi Phlean Bainistíochta Dramhaíola
Réigiúnach an Deiscirt agus Plean Bainistíochta
Bruscair na Comhairle.

Bailiú Dramhaíola Guaiseach Tí: 

Bhí lá fágála dramhaíola guaiseach tí saor in aisce
d’ábhar liostáilte in Ionais Athchúrsála Chill
Mocheallóg agus an Chaisleáin Nua agus Ionad
Athchúrsála Mhungairit.

Imeacht 5 R – Lá an Domhain ag Ionad Athchúrsála
Mhungairit:  Thug timpeall 200 cuairt ar Ionad
Athchúrsála Mhungairit do na 5 R, is iad sin
Athsmaoinigh, Athúsáid, Athchóiigh, Deisigh agus
Athchúrsáil. Ba é a cuireadh os comhair na
gcuairteoirí: 
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Sinead Fitzgibbon lena tolg nua athláimhe
ag Ionad Athchúrsála Mhungairit le linn
“Mí Náisiúnta Athúsáide”



• StopFoodwaste.ie – cistin agus eolas ar bhia a
chur amu a chosc agus ar mhúiríniú 

• Thug Back2New taispeántas ar chuid dá dtroscán
uaschúrsáilte

• Bhí málaí mótaithe agus múirín ón ionad
athchúrsála ar fáil d'úsáideoirí an láithreáin

• D’fhreastal daltaí ó Bhunscoil Phóil, Tuar an Daill
air

• Bhí feisteas “Dressing Up pollution” á thaispeáint
ag Villiers agus thug Daltaí Villiers cur i láthair ar
Naomh Pól maidir leis an bhfeisteas.

• Rinne Security in Shredding stialladh ar eolas faoi
rún saor in aisce d'úsáideoirí an láithreáin.

OIDEACHAS
Scoileanna Glasa An Taisce

Seo a leanas na príomhstaitisticí maidir le clár
Scoileanna Glasa An Taisce:

• Tá timpeall 170 scoil cláraithe do Chlár na
Scoileanna Glasa 

• Seo a leanas miondealú ar Théamaí an Bhrait
Ghlais – Saoránacht Dhomhanda 15;
Bithéagsúlacht 17; Taisteal 36; Uisce 26;
Fuinneamh 24; Bruscar agus Dramhaíl 22.

• Déanann Comhairle Cathrach agus Conate
Luimnigh measúnú ar Scoileanna Glasa

o Tacú le freastal Scoileanna ar Expos

o Seimineár bliantúil Chomhairle Cathrach agus
Contae Luimnigh do Mhúinteoirí Scoileanna
Glasa An Taisce a eagrú

ECO Unesco Munster ECODens – 
Tacaíonn Comhairle Cathrach agus Conate
Luimnigh le Munster EcoDen trí bheagán maoinithe
agus Moltóir EcoDen a dholáthar.

Ceardlanna Comhshaoil do scoileanna – 
thug Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
agus an Roinn Cumarsáide, Athraithe Aeráide agus
Comhshaoil tacaíocht i gcomhpháirt, trí Chlár Oibre
Áitiúil 21 an Chiste Comhpháirtíochta Comhshaoil,
ar réimse ceardlanna do scoileanna ar fud na
cathrach agus an chontae. 

Taú le tionscnaimh 3ú Leibhéil Luimnigh

• Fuair Coláiste Chnoc an Labhrais an bua sa chéad
Duais ag Comhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh maidir le Dramhaíl a Chosc agus
Éifeachtúlacht Acmhainne ag tionscnamh SCIFEST
2016 Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh.

Bronnadh trófaí ar na daltaí Caitlin O Brien agus
Kelly Nido agus éiceathuras ranga ar Éicea-
Chomharsanacht Chloch Shiurdaín. 

• Rinne Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh
óstáil ar sheastán ag Institiúid Teicneolaíochta
Luimnigh le linn Sheachtain na hEolaíochta

• Rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
urraíocht ar théama agus rinne óstáil ar sheastán
ag Collóiciam Comhshaoil uile-Éireann in Ollscoil
Luimnigh

BAILTE SLACHTMHARA 

Seo a leanas cuid de na príomhthorthaí ó chlár
Bhailte Slachtmhara 2016.

• Léargas ar Thorthaí na mBailte Slachtmhara 2016
o  Bonn Óir: Áth Dara 

o Bonn Cré-Umha:  Bronnadh boinn chré-umha
ar Ard Pádraig (314pt), An Gallbhaile (313 pt), Cill
Mocheallóg (308 pt) agus An Caisleán Nua (301
pt) ina gcatagóirí faoi seach

o Tugadh ardmholadh d’Ard Pádraig

o Moladh An Gallbhaile

o Fuair Cnoc na Carraige (232 pt) duais as dícheall
a dhéanamh

o Idir an dá linn fuair lár na cathrach i Luimneach
12 pointe breise i mbliana le hiomlán de 286
pointe

• Tacaíocht do Bhailte Slachtmhara

o Eagraíodh Seimineár bliantúil na mBailte
Slachtmhara

o Cuairt ar an Éicea-Chomharsanacht, Cloch
Shiurdáin eagraithe do ghrúpaí, ar a n-áirítear
comhrá caifé faoi cheannas Davie Philips ó
Cultivate ar cheisteanna comhshaoil

o Seastán ag Imeacht Bhailte Slachtmhara
Supervalu i gCill Mocheallóg

o Cuairt a thabhairt ar shuíomh Bhailte
Slachtmhara an Bhrú

o Tugadh Caint iarscoile ar an gComhshaol i
gceantar Bhailte Slachtmhara Mhuire Lourdes

o Urraithe ag Dámhachtainí Bhailte Slachtmhara
Bhealach Eabhra

o Chuir Caifé Comhrá ar siúl i Lár na Cathrach i
Luimneach le Comhrá Caifé

o Tugadh cúnamh do Choiste Bhailte
Slachtmhara Lár na Cathrach i Luimneach. 

o Tugadh cúnamh do thionscadail áitiúla trí
Thionscnamh Maoinithe Comhpháirtíochta
Comhshaoil Chlár Oibre Áitiúil 21.
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Deontais Fheabhsúcháin Chomhshaoil agus
Comórtas Going for Gold Luimnigh

• Deontais Fheabhsúcháin Chomhshaoil Going for
Gold Luimnigh (50% maoinithe ag Fondúireacht
Charthanachta McManus):

o Bhí 144 grúpa ó Chathair agus ó Chontae
Luimnigh rannpháirteach i nDeontais
Fheabhsúcháin Chomhshaoil agus Comórtas
Going for Gold Luimnigh

o Déanadh €84,000 de chúnamh deontais a
leithdháileadh le réimse na ndeontas ó €200-
€2000 do thionscadail chomhshaoil 

• Comórtas Going for Gold Luimnigh

o Déanadh €76,000 i nduaiseanna a
leithdháileadh ag Dámhachtainí Going for Gold
Luimnigh

o Fuair an Gleann an príomhdhuais sa Chatagóir
Dúshláin Phobail, ag fáil €10,000

o Bhí Cill Tíle sa 2ú áit, ag fáil €7,000

o Bhí Áth Dara sa 3ú áit, ag fáil €5,000

o Bhí an bua iomlán ag Ard Pádraigh i Luimneach
faoi Bhláth leis An Trá sa dara háit (€3,000).

o Fuair Gleann an tSrutháin agus Plásóg an
Ghleanna an chéad duais de €2,000 i gcatagóir
na nEastát/Limistéar Cónaithe.

FAIRTRADE
• Seoladh Fairtrade Fortnight i Luimneach – bhí an

Feirmeoir Banana Fairtrade Maria Genao ón
Phoblacht Dhoiminiceach i measc na n-aíonna
speisialta a d’fhreastal ar Sheoladh Fairtrade
Fortnight i Luimneach. D’fhreastal os cionn 100
aoi (comhairleoirí, mic léinn, múinteoirí agus
tuismitheoirí) ar an imeacht, a rinne óstáil freisin
ar Chomórtas Póstaer Fairtrade. Fuair Alan
Wallace, Coláiste Dheasumhan, An Caisleán Nua
an chéad duais sa chomórtas. Fuair Fionn Õ
Cinnéide agus Tiarnán Ó Seachnasaigh, An
Mhodhscoil, Ascaill Uí Chonaill, Luimneach agus
Caoimhe O’Meara agus Sarah Kelly, Scoil an
Spioraid Naoimh, Baile an Róistigh, Co Luimnigh
an dara agus an tríú háit faoi seach.

• Lá Breithe Fairtrade – rinne Cathair Luimnigh
ceiliúradh ar a 11ú lá breith Fairtrade mar Chathair
Fairtrade. Déanadh marcáil ar an ócáid le
Comórtas Chártaí Nollag bliantúil na scoileanna.
Roghnaíodh Jessica Griffin, dalta chéad bhliana i
bPobalscoil Naomh Eoin Baiste san Ospidéal agus

Paul Reddan as rang a cúig ó Bunscoil Corpus
Christi i Maigh Rois chun tosaigh ar na céadta
dalta bun agus meánscoile áitiúil a ghlac páirt
ann.

Imeachtaí Mhí Náisiúnta na
hAthúsáide
• Back2New agus PALLs Luimneach agus ar an

Tionscnamh Adapt House Reuse agus Duais
Díchill ag Craobh Going for Gold Luimnigh dá
dtionscadail maidir le dramhaíl a chosc.

• Sheol Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Eolaire Deisiúcháin ar líne –
www.limerick.ie/council-seirvicegroup/reuse-and-
repair-guide. Cuireadh comórtas sóisialta
Athúsáide agus Deisiúcháin Mheánach ar siúl ar
@limerickenviron agus
facebook.com/limerickenvironment 

• Imeacht Athúsáide agus Deisiúcháin ag Ionad
Athchúrsála Mhungairit.

Tharla na nithe seo a leanas ag ár nImeacht
Athúsáide agus Deisiúcháin ag Ionad Athchúrsála
Mhungairit:

o Seoladh Teachín AthÚsáide

o StopFoodwaste.ie cistin agus eolas ar Bhia a Chur
Amu a chosc agus ar mhúiríniú

o Thug Back2New taispeántas ar chuid dá dtroscán
uaschúrsáilte

o D’fhreastal daltaí ó Scoil Náisiúnta Bhríde,
Saingeal, in éineacht le 200 úsáideoir láithreáin ar
an lá

EPA – Líonra Údaráis Áitiúil maidir le Cosc (LAPN)

Tá cúig Naíolann/Áis Cúram Leanaí ag obair le
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar
thionscadal le dramhaíl a chusc agus ar
éifeachtúlacht acmhainne. Tá sé mar aidhm ag an
tionscadal seo cabhrú le naíolanna an t-airgead a
chaitheann siad go feasach a aithint ach a chuireann
siad amú i gan fhios dóibh féin! Maoinithe trí LAPN.

Imeacht Stiallta saor in aisce do Lá na hEorpa um
Chosaint Sonraí in Ionad Athchúrsála Mhungairit.

• Ag obair le ‘Slándáil i Stolladh’, rinne an Imeacht
Saor in Aisce seo do theaghlaigh agus SMEs
3,400KG de pháipéar rúnda a chur ar mhalairt slí ó
líonadh talún. Is méadú 1,400KG é seo ar 2015.
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Ar chlé Scoil Náisiúnta Bhríde ag tabhairt cuairt
ar Ionad Athchúrsála Mhungairit le linn ‘Mhí
Náisiúnta Athúsáide’
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Thuas:  An Clr. Kieran O'Hanlon,
Méara Chathair agus Chontae
Luimnigh, agus daltaí ó Scoil
Náisiúnta Bhríde le linn ‘Mí
Náisiúnta Athúsáide’

Thíos:  Daltaí ó Scoil Náisiúnta
Phádraig le linn ‘Mí Náisiúnta
Athúsáide’



Glantachán Fhoireann Luimnigh
Tá ‘Glantachán Fhoireann Luimnigh’ ar cheann de
na tionscnaimh ghlasa is spreagúla a seoladh i
Luimneach.  Urraithe ag Ciste Carthanachta JP
McManus agus é á chur chun cinn ag Paul
O’Connell, tá sé comhordaithe ag Comhairle
Cathrach agus Contae Luimnigh le tacaíocht ó Mr
Binman, an Limerick Leader agus Live 95FM agus
tháinig na mílte amach chun Luimneach a ghlanadh
ar Aoine an Chéasta.

Ba iad príomhfhorbairtí 2016 ná:

•     Ar ghearrliosta do Ghradam Sármhaitheasa na
hEorpa
•     Buaiteoir Chatagóir Tionscnaimh Pobail
Ghradam Sármhaitheasa Chomhlachas na
hÉireann
•     Chláraigh os cionn 13,600 oibrí deonach le
bheith rannpháirteach i TLC2 ar Aoine an
Chéasta, 25ú Márta 2016
www.teamlimerickcleanup.ie 
•     Bailíodh os coinn 98 tona bruscair
d'athchúrsáil, gnóthú fuinnimh agus le diúscairt
ag líonadh talún
•     Cuireadh 6 Sheisiún Eolais Sláinte agus
Sábháilteachta ar siúl ag ionaid éagsúla (Cill
Mocheallóg, Áth Dara, Ardach agus Tuar an Daill).
•     Tharla 1 cruinniú reachtúil do TLC2
•     Tá Grúpa Stiúrtha TLC (Ciste Cathhanachta
McManus, Mr Binman, DMC Communications
agus Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh)
buíoch as tacaíocht leanúnach na gComhairleoirí
don tionscnamh seo
•     Tá Glantachán Fhoireann Luimnigh mar chuid
de Ghlantachán Earraigh Náisiúnta na Comhairle

Barr:  Seoladh Ghlantachán Fhoireann Luimnigh TLC 2016

Lár:  Diane McCabe, DMC Communications, Joe Clery, Mr. Binman, an Clr.
Gerald Mitchell Leas-Mhéara Chathair agus Chontae Luimnigh & Noal
Earlie, Ciste Carthanachta McManus ag cruinniú de Ghrúpa Stiúrtha
Ghlantachán Fhoireann Luimnigh

Lár:  J.P. McManus le hoibrithe deonacha Ghlantachán Fhoireann
Luimnigh in Áth Dara tar éis dóibh an ceantar a ghlanadh

Bun:  J.P. McManus agus Paul O’Connell le foireann rugbaí Young
Munster ag TLC 2016
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Oíche Dámhachtaine Chomórtas
Going for Gold Luimnigh 2016 ag
an Limerick Strand Hotel



SEIRBHÍSÍ DO DHAOINE GAN
DÍDEAN

Rinne Meitheal Gníomhaíochta na nDaoine gan
Dídean i Luimneach (LHAT) próiseáil ar 2350
teagmháil chustaiméara maidir le daoine gan dídean
an bhliain seo caite. Rinne LHAT 748 socrúchán i
gCóiríocht Éigeandála, agus ghlac an lárionad
cóireála ag Cuan Mhuire le 284 socrúchán breise.
Soláthraíodh cineál éigin tithíochta le tacaíocht do
321 eile trí Chur Chuige Tithíocht-Bhunaithe, an
Margadh Príobháideach nó Tithíocht Dheonach. 

Déantar Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean a sholáthar
ar bhonn 24-7-365 trí Mheitheal Gníomhaíochta
Luimnigh do Dhaoine gan Dídean, a bhíonn ag
feidhmiú ó 9am go dtí 5pm ó Luan go hAoine, an
tSeirbhís Lasmuigh de Ghnáthuaireanta a bhíonn
oscailte ó Luan go hAoine ó 5pm go dtí 9pm agus Dé
Sathairn agus Dé Domhnaigh ó 12pm go dtí 4pm,
agus Seirbhís Saorfhóin 24 uair an chloig ag 1800 60
60 60. 

Déanann LHAT Leanúnacht Tionóntachta a sholáthar
do Thionóntaí i gcóiríocht Údaráis Áitiúil agus i
gcóiríocht phríobháideach ar cíos agus trí
thionscadail atá maoinithe trí Chomhairle Cathrach
agus Contae Luimnigh a sholáthraíonn Focus Ireland
agus Sophia Housing.

Fostaíodh Oibrí Tacaíochta ag deireadh 2016 le
cabhrú le teaghlaigh i gcóiríocht Leaba agus
Bricfeasta cóiríocht bhuan a aimsiú agus aon
seirbhísí tacaíochta a bheadh riachtanach. Cuireadh
tús freisin le Extern le Seirbhís Faoisimh do
theaghlaigh i gcóiríocht éigeandála.

Ar na soláthairtí eile áirítear Tionscnaimh Tithíocht-
Bhunaithe do dhaoine indibhidiúla agus do
theaghlaigh gan dídean, tionscnaimh tithíochta do
dhaoine óga, oibrí In-fhreastail ar phríosúin, ionad
buail isteach, tacaíocht do mhí-úsáid alcóil / drugaí
agus do mheabhairshláinte, chomh maith le brú
éigeandála agus cóiríocht tacaithe fhadtéarmach.

Aonad Bainistíochta Eastáit 
Tá trí phríomhchuid ag baint leis an Aonad
Bainistíochta Eastáit: 

1.   Tacaíocht Eastáit 

2.  Tacaíocht don Tionónta Indibhidiúil

3.  Forfheidhmiú Tionóntachta/Iompraíocht 
     Fhrithshóisialta

Estate Supports

• Is í príomhaidhm an chláir seo tacaíochtaí
asholáthr d'fhonn feabhas a chur ar cháilíocht na
beatha agus spiorad an phobail a fhorbairt in
eastáit na Comhairle. Chuige sin, oibríonn an
tAonad go dlúth le cumainn na n-áitritheoirí atá
ann agus spreagann sé grúpaí nua dá leithéid a
bhuntú, ag tacú le forfheidhmiú na
bpríomhghníomhachtaí a d'aithin siad le feabhas a
chur ar a n-eastát. Bunaíodh dhá choiste nua i
2016 i gCill Mocheallóg, le hionadaíocht a
thabhairt do lucht cónaithe eastáit Ard an
Mhuilinn/Plás Dheasumhan agus An Díbeart.
Bhain an tacaíocht a soláthraíodh le cúnamh
maidir le mionoibreacha bonneagair a sholáthar,
mar fhálú, ballaí, comharthaíocht etc. go dtí
céimeanna níos boige nar oiliúint ar scileanna
choiste, cur le laethanta glanta, le himeachtaí do
leanaí etc.

• Tionóladh dhá chruinniú d'Fhóram Ionadaithe na
nÁitritheoirí Eastáit i rith na bliana a raibh an-rath
orthu. Is í príomhaidhm an Fhóraim ardán a
sholáthar mar ar féidir le hionadaithe ó gach
cumann áitritheoirí bualadh le chéile agus le
hoifigigh na Comhairle d'fhonn eolas agus taithí a
chomhroinnt i spiorad comhpháirtíochta. Tugtar
cuireadh d'aoichainteoirí le saineolas i réimsí
éagsúla caint a thabhairt.

• Soláthraíodh tacaíocht maidir le bainistíocht
eastáit sna heastáit mhóra uirbeacha, go háirithe
trí an Oifig Athghiniúna agus/nó tró chomhlachtaí
faofa le cúnamh deontais ón gComhairle. Bhí an
tAonad rannpháirteach go gníomhach le
háitritheoirí choimpléasc Árasán Gheata an Uisce,
mar a bhfuil 99 aonad cóiríochta i gcroílár na
cathrach, agus, beagán níos lú ná sin le Cumann
Áitritheoirí Sparr Thuamhan.
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Tacaíocht don Tionónta Indibhidiúil

• Ina theannta sin, déantar monatóireacht ar
thionóntachtaí indibhidiúila a mbeadh aire ar leith
ag teastáil uathu le cosc a chur ar fhadhbanna a
thiocfadh chun cinn.

• Soláthraítear oiliúint réamh-thionóntachta do
gach tionónta nuacheaptha. I measc nithe eile,
déantar téarmaí an Chomhaontaithe Ligin a
bhíonn sínithe a mhíniú i dtreo is go dtuigter
dualgais na dtionóntaí agus, go deimhin, na
Comhairle, go soiléir. Ba é líon na gcruinnithe
oiliúna dá leithéid i 2016 ná 216.

Forfheidhmiú Tionóntachta/Iompraíocht
Fhrithshóisialta

• Déanann an tAonad déileáil le breis agus 400
gearán gach bliain, le timpeall leath acu seo
bainteach le hiompraíocht fhrithshóisialta. Is é
polasaí na Comhairle na ceisteanna seo a
fhreagairt go tapaidh agus go láidir agus oibríonn
sí go dlúth leis An Garda Síochána nuair is gá é.

• Fuair an t-aonad 3 ordú eisiaimh nua in aghaidh
dhaoine indibhidiúla sa Chúirt Dúiche i 2016, a
raibh sé mar thoradh orthu go raibh cosc de réir
dlí ar na daoine seo ar bheith in áiteanna a bhí
ainmnithe.

Thug sin líon iomlán na nOrduithe dá leithéid a bhí i
bhfeidhm ag deireadh bliana go dtí 12. Féachtar ar
Ordú dá leithéid a shárú mar chion coiriúil,
inphionóis le fíneáil agus/nó príosúnacht. Bhí na
Gardaí an-réamhghníomhach á gcur seo i bhfeidm
agus fuair roinnt cionntóirí téarma príosúnachta
de bharr iad a shárú. Tá Comhairle Cathrach &
Conate Luimnigh ar cheann de na húsaráis áitiúla
is réamhghníomhaí sa tír maidir leis an uirlis
chumhachtach reachtúil seo a úsáid. 

• I rith 2016, thug An Garda Síochána ordú do chúig
áititheoir neamhdhleathach, a raibh amhras ann
go raibh siad gafa le hiompraíocht fhrithshóisialta,
tithe na Comhairle a fhágáil.

• Tugadh forálacha nua dlí isteach le déileáil le
sáruithe tionóntachta in Aibreán 2015 nuair a
déanadh ailt ábhartha an Acht Tithíochta
(Forálacha Ilghnéitheacha) a achtú. Arís, bhí an
Chomhairle réamhghníomhach maidir leis na
cumhachtaí dlíthiúla seo a úsáid le déileáil le
ceisteanna éagsúla, mar ar déanadh athshealbhú,
mar shampla, ar 10 theach agus gur tógadh ar ais
sa stoc iad le hathligean.

• Déanann an tAonad seiceáil an Gharda Síochána
ar thionóntaí nua ionchasacha, agus déanadh 654
athbhreithniú foirmeálta i rith nab liana. 
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CEANTAR BARDASACH ÁTH
DARA-RÁTH CAOLA

BÓITHRE 
Déanadh maoiniú ar chaiteachas ar oibreacha
cothabhála agus feabhsúcháin bóithre i 2016 i
gCeantar Bardasach Áth Dara/Ráth Caola trí
dheontais Rialtais agus acmhainní na Comhairle féin. 

Ar na cláir chaiteachais ar bhóithre i rith 2016 bhí:

• Cóiriú dromchla bóthair ar 15km de bhóthar ar
chostas €342,000.

• Oibreacha atógála bóthair de 12km ar luach
€1,231,000.

• Deisiúcháin ar bhóithre i ndiaidh dhamáiste na
drochaimsire de €513,000.

• Oibreacha athshlánaithe droichead ar luach
€126,000.

• Oibreacha feabhsaithe sábháilteachta ar chostas
íseal ag acomhail i gCill Cholmáin, Baile Uí
Chadhla & Lios Coinéad, Greanach. 

• Oibreacha cosán ag Pailís Chaonraí, Cromadh,
Baile Dhá Thuile, Ráth Caola, Eas Géitine &
Seanghualainn.

• Trasrian Coisithe/Rampaí Moillithe i Ráth Caola.

• Oibreacha Cothabhála ar Ghlasbhealach
Mhórchonair an Deiscirt. 

• Cothabháil Gheimhridh. 

COTHABHÁIL TITHÍOCHTA 
Tá an criú Cothabhála Tithíochta do Cheantar
Bardasach Áth Dara – Ráth Caola bunaithe in oifig
Ráth Caola.

Déanadh uasghrádú ar Theach agus Tríocha de
chuid na Comhairle le maoiniú faoi Chlár Réamhligin
agus Folamh 2016. Tá siad seo ligthe le tionóntaí nua
anois. 

Tá ceisteanna gnáthchothábhála a bhaineann le tithe
mar chuid d’oibreacha an chriú Cothabhála agus i
2016 rinne criú Cothabhála Tithíochta Áth Dara/Ráth
Caola freastal ar 574 iarratas ar sheirbhís.

Cothabháil Reilige
Ba é an buiséad cothabhála reilige do Cheantar
Bardasach Áth Dara – Ráth Caola ná €23,543 do

2016. Déanadh oibreacha cothabhála ag Ráth Caola,
Cill Mochua, Áth Dara & Cnoc Pádraig.

SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA POBAIL
Scéim Deontais Tithíochta Cheantar Bardasach Áth
Dara – Ráth Caola.  

I 2016, faomhadh aon iarratas déag faoi Dheontais
Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas
ar chostas €63,451. 

Faomhadh sé iarratas is fiche faoi Dheontais na
nÁiseanna Soghluaisteachta Tithíochta ar chostas
€116,518.

Faomhadh seacht n -arratas is fiche faoi Chúnamh
Tithíochta do Sheandaoine ar chostas €115,463.

Ina theannta sin críochnaíodh oibreacha ar dhá
réadmhaoin déag leis an gComhairle sa cheantar do
dhaoine faoi mhíchumas ar chostas €65,000.

SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA  
Bhí 16 cruinniú ag Ceantar Bardasach Áth Dara-Ráth
Caola agus Fáiltiú Cathartha amháin don Cheantar
Bardasach i rith 2016.

Bhí an fáiltiú ar siúl i mí Iúil le hatheantas a thabhairt
dá raibh bainte amach ag Ben Betts, Seanghualainn,
le Foireann Sóisir Rugbaí Faoi 20 na hÉireann i
gCraobh an Domhain.

SEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ  
Leantar le méadú ar fhorfheidhmiú an tionscadail
seirbhísí do chustaiméirí leis an gcóras Sugar CRM á
thabhairt isteach. Déanann oifig Áth Dara-Ráth Caola
gach glao maidir le cothabháil tithíochta, deontais
tithíochta, cothabháil bóithre agus ceisteanna
ginearálta comhshaoil a logáil anois ar an gcóras
seo.

SERIBHÍSÍ FUÍOLLUISCE
Bunaíodh Uisce Éireann mar eagraíocht le freagracht
fhoriomlán maidir le huisce agus fuíolluisce ar fud
na hÉireann. Leanann an criú fuíolluisce ag Ráth
Caola ag feidhmiú mar ghníomhaire don eagraíocht
seo agus feidhmíonn thar a ceann agus líon mór
ionad cóireála fuíolluisce acu ar fud Rannóige an
Iarthair.
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Barr:  Trasrian Coisithe Ráth Caola

Bun:  Bealach Mhórchonair an Deiscirt



CEANTAR BARDASACH NA
CEAPAÍ MÓIRE-CHILL
MOCHEALLÓG

BÓITHRE 
Déanadh maoiniú ar chaiteachas ar oibreacha
cothabhála agus feabhsúcháin bóithre i 2016 i
gCeantar Bardasach na Ceapaí Móire-Chill
Mocheallóg trí dheontais Rialtais agus acmhainní na
Comhairle féin. 

Ar na cláir chaiteachais ar bhóithre i rith 2016 bhí:

• 26 tionscadal cóirithe dromchla bóthair ar chostas

€523,108

• 27 oibreacha atógála bóthair ar luach 

€1,837, 150

• Deisiúcháin ar bhóithre i ndiaidh dhamáiste na
drochaimsire de €603,280

• Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla agus
Rannpháirtíochta Pobail ar luach €105,000

• Oibreacha feabhsaithe sábháilteachta ar chostas
íseal ag An Lios Ard, An Gallbhaile. 

• 0.5km. de thógáil/deisiú cosán ar chostas
€130,000

• Comharthaíocht, Marcanna agus Líneáil bhóthair
ar chostas

€140,000

• Deisiúcháin droichead ar chostas €73,000

• Cothabháil Gheimhridh 

COTHABHÁIL TITHÍOCHTA 
Choimeád Ceantar Bardasach na Ceapaí Móire-Chill
Mocheallóg 718 Teach Sóisialta ar chostas €350,000.

Déanadh uasghrádú agus athligean ar chúig áras
folamh ar chostas €120,000.

Rinne Cothabháil Tithíochta déileáil le 961 iarratas ar
sheirbhís. 

COTHABHÁIL REILIGE
Ba é an buiséad cothabhála reilige do Cheantar
Bardasach na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg ná
€26,500 do 2016.

Críochnaíodh Reilig (nua) Bhaile an Gharraí agus
osclaíodh go hoifigiúil í i mí na Samhna 2016.

Rinne an tionscadal €350,000 seo 699 láthair
adhlactha a sholáthar, in éineacht le háit pháirceála
in aice le seipéal Bhaile an Ghadaí agus seanReilig
Bhaile an Ghadaí.

SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA POBAIL
I rith 2016, faomhadh 70 deontas do thithe
príobháideacha ar luach €530,475.

Íocadh €452,241 ar fad mar dheontais.

Ina theannta sin faomhadh oibreacha ar naoi
réadmhaoin leis an gComhairle sa cheantar do
dhaoine faoi mhíchumas ar chostas €53,496.

SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA  
Bhí 13 cruinniú ag Ceantar Bardasach na Ceapaí
Móire-Chill Mocheallóg agus tháinig toscaireachtaí ó
Chomhairlí Pobail An Gleann Rua-Baile Uí Argáin, An
Brú agus Cill Fhíonáin i rith na bliana.

Cuireadh Fáiltiú Cathartha Cheantar Bardasach ar
siúl ar thrí ócáid: 

• Ar an 18ú Feabhra thug an coiste onóir do Ghrúpa
Pobail Chill Tíle/Drom Caoin as ucht an rath a bhí
orthu i Dámhachtainí Mórtais Ceantair uile-
Éireann. 

• Ar an 22ú Márta bhí Fáiltiú Cathartha ag an gcoiste
do J.P. McManus ag Áras Mhainchín Seoighe, le
haitheantas a thabhairt dá ndearna sé ar son
phobal na Ceapaí Móire agus Chill Mocheallóg. 

• Ar an 17ú Bealtaine b’onóir ag Cumann
Iománaíochta an Ospidéil é ar bhain siad amach i
gCraobhchomórtas Domhand Iománaíochta 2015,
a bhí ar siúl i Calgary, Ceanada, a mharcáil.
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Barr:  Reilig Nua Bhaile an Ghadaí, Oscailte go hOifigiúil
30.11.2016

Bun:  Fáiltiú Cathartha le Seomra Cruinnithe a ainmniú mar
‘Sheomra Cruinnithe JP McManus’ in Oifig Cheantar
Bardasach Chill Mocheallóg mar aitheantas ar an méin
ollmhór a rinne an tUasal McManus ar son mhuintir
Cheantar Bardasach na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg.

Ciste Drochaimsire

- Clais Choincréite ar an
L1516 Baile an Tobair



MUNICIPAL DISTRICT OF 
NEWCASTLE WEST

BÓITHRE 
Déanadh maoiniú ar chaiteachas ar oibreacha
cothabhála agus feabhsúcháin bóithre i 2016 i
gCeantar Bardasach an Chaisleáin Nua trí dheontais
Rialtais agus acmhainní na Comhairle féin. 

Ar na cláir chaiteachais ar bhóithre i rith 2016 bhí:

• Cóiriú dromchla bóthair ar 17km de bhóthar ar
chostas €403,500

• Oibreacha atógála bóthair ar luach 

€1,417,000

• Deisiúcháin ar bhóithre i ndiaidh dhamáiste na
drochaimsire de €255,000

• Oibreacha athshlánaithe droichead ar luach
€126,000

• Oibreacha feabhsaithe sábháilteachta ar chostas
íseal ag acomhail ag Béal an Átha agus Caisleán
Maí Tamhnach

• Oibreacha ar chosáin ag Cnoc Uí Choileáin, Áth an
tSléibhe, An Gleann, Cnoc an Doire, Béal Átha
Grean, Béal an Átha agus An Caisleán Nua

• Cothabháil Gheimhridh 

COTHABHÁIL TITHÍOCHTA 
Tá an criú Cothabhála Tithíochta do Cheantar
Bardasach an Chaisleáin Nua mar chuid d'oifig an
Chaisleáin Nua freisin. 

Déanadh uasghrádú ar seacht detach déag de chuid
na Comhairle le maoiniú faoi Chlár Réamhligin agus
Folamh 2016. Tá siad seo ligthe le tionóntaí nua
anois. 

Déanadh uasghrádú ar ceithre theach freisin mar
chuid den chlár athlonnaithe Siriach.

Tá ceisteanna gnáthchothábhála a bhaineann le tithe
mar chuid d’oibreacha an chriú Cothabhála agus i
2016 rinne criú Cothabhála Tithíochta an Chaisleáin
Nua freastal ar 900 iarratas ar sheirbhís.

COTHABHÁIL REILIGE
Ba é an buiséad cothabhála reilige do Cheantar
Bardasach an Chaisleáin Nua ná €26,000 do 2016.
Déanadh oibreacha cothabhála ag Reilig Ghort an

Tobair i mBéal an Átha, Rilig Bhaile na gCailleach in
Áth an tSléibhe, Reilig Mhuire i Mainistir na Féile
agus Reilig Mhóin na Gaoithe.

IOSTA BIOTÚMAN AGUS CLÓS INNEALRA
BHAILE AN GHEARRÁIN
Leanann an tIosta Bitúman ag Baile an Gharráin agus
an clós Innealra bunaithe sa Chaisleán Nua le ról
lárnach a bheith acu sa Chlár Oibrecha Bóthair.
Déantar gach bitúman a úsáidtear sa tír a dháileadh
trí an iosta lárnach ag Baile an Gharráin agus
coimeádtar flít feithiclí na Comhairle sa Chlós
Innealra.

SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA POBAIL
Scéim Deontais Tithíochta Cheantar Bardasach an
Chaisleáin Nua

• I 2016, faomhadh 20 iarratas faoi Dheontais
Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi
Mhíchumas ar chostas €153,157.65. 

• Faomhadh 38 iarratas faoi Dheontais na nÁiseanna
Soghluaisteachta Tithíochta ar chostas
€145,724.75.

• Faomhadh 84 iarratas faoi Chúnamh Tithíochta do
Sheandaoine ar chostas €384,934.20.

• Ina theannta sin, críochnaíodh oibreacha ar 15
réadmhaoin leis an gComhairle sa cheantar do
dhaoine faoi mhíchumas ar chostas €92,038.77.

SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA  
Bhí 18 cruinniú ag Ceantar Bardasach an Chaisleáin
Nua agus bhí dhá Fháiltiú Cathartha don Cheantar
Bardasach ann i rith 2016.

Bhí an chéad fháiltiú ann sa Mhárta le haitheantas a
thabhairt don rath a bhí ar choistí ó Cheantar
Bardasach An Chaisleáin Nua i gComórtas Náisiúnta
na mBailte Slachtmhara.

Bhí an dara fáiltiú ar siúl sa Mheitheamh le
haitheantas a thabhairt do chumann CLG An
Chaisleáin Nua as a bua a fháil i gcraobh Peile an
Chontae faoi 16, na Mionúr agus na Sinsear.

MOTOR TAXATION
Bhí 24,475 gnáth-idirbheart i Rannóg Mótarchánach
an Chaisleáin Nua i rith 2016.
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SEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ  
Leantar le méadú ar fhorfheidhmiú an tionscadail
seirbhísí do chustaiméirí leis an gcóras Sugar CRM á
thabhairt isteach. Déanann oifig an Chaisleáin Nua
gach glao maidir le cothabháil tithíochta, deontais
tithíochta, cothabháil bóithre agus ceisteanna
ginearálta comhshaoil a logáil ar an gcóras seo.

SEIRBHÍSÍ UISCE 
Bunaíodh Uisce Éireann mar eagraíocht le freagracht
fhoriomlán maidir le huisce agus fuíolluisce ar fud
na hÉireann. Feidhmíonn an criú uisce sa Chaisleán
Nua mar ghníomhaire don eagraíocht seo agus
feidhmíon thar a ceann agus déanann cothabháil ar
líon mó scéimeanna uisce ar fud Iarthar Luimnigh. 
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CEANTAR CATHRACH
LUIMBNIGH

LIMISTÉAR BÓITHRE AGUS TRÁCHTA
Áiríodh ar Chlár na mBóithre i rith 2016 i gCeantar
Cathrach Luimnigh: 

• Cóiriú dromchla bóthair ar 18km de bhóthar ar
chostas €485,000

• Oibreacha atógála bóthair ar 24km ar luach €4.27
milliún (ar a n-áirítear deontas speisialta le bóithre
ar déanadh damáiste dóibh le linn na
ndrochthuilte a dheisiú)

• Mionobair chóirithe ar chosáin, bóithre agus ar
áiseanna áitiúla faoin scéim GMA ar chostas
€480,000

• Oibreacha athshlánaithe droichead ag Droichead
na Páirce agus Droichead Mhílic ar luach €70,000

• Trasrianta Coisithe ag Cluain Maicín, An
Cuarbhóthar Theas agus ag Club Sacair
Mhungairit

• Cothabháil Gheimhridh. 

TRÁCHT
Áirítear sa Rannóg Tráchta foireann de dheichniúr
atá freagrach as cothabháil chóras tráchta na
cathrach ar a n-áirítear an UTC (Rialú Tráchta
Uirbigh), a dhéanann monatóireacht ar ghluaiseacht
na tráchta ar fud lár na catharch, soilse tráchta,
marcáil na mbóithre, mullaird, comharthaíocht,
páirceáil sráide, bainistíocht imeachtaí agus maoir
scoile.  I rith 2016, déanadh tuilleadh forbartha ar
chóras r-Pháirceála Luimnigh i ndiaidh a sheolta i mí
na Samhna 2015.
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Barr:  Trasrian Coisithe nua ag Cluain Maicín 

Lár:  Trasrian Coisithe ar an gCuarbhóthar Theas le marcanna isteach,
comharthaíocht agus rabhcháin á dtaispeáint

Bun:  Seoladh chórais r-Pháirceála Luimnigh



ATHSHLÁNÚ DROICHEAD 

Ba bhliain ghnóthach í 2016 maidir le droichid a
dheisiú i gComhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh le hoibreacha deisiúcháin agus atógáil
iomlán á dhéanamh ar dhroichid éagsúla ag Áth an
tSléibhe, Eas Géitine, Seanghualainn, Baile Dhá
Thuile, Baile Uístín, Ráth Caola, Pailís Chaonraí,
Bóthar Mhíleac agus Bóthar na Páirce i 2016. 

Seachas droichead a atógáil go hiomlán, ar an
deisiúcháin struchtúir áiríodh glanadh, athphointeáil,
séalú (meascán de stráice coincréite cuimilte a
shuiteáil agus cóiriú dromchla) agus déanadh a n-
uchtbhallaí a ardú 1.2m os cionn an stráice cuimilte
ag teacht leis an lámhleamhar ar Dhearadh Bóithre
agus Droichid (DMRB) nuair ab fhéidir é.

Tugtar imlíne ar oibreacha a bhaineann go sonrach
le gach struchtúr sa tábla thíos:

•    Cnoc na gCoirneach, Áth an tSléibhe

•    Baile Eas Géitine ar An Daoil

•    Seanaid Íochtarach, Seanghualainn

•    Baile Uí Choilín, Eas Géitine

•    An Gleann Bán, Carraig Chiarraí

•    Cnoc Donn, Áth an tSléibhe

•    Gleann Searúill, Carraig Chiarraí 

•    Sráidbhaile Bhaile Dhá Thuile

•    Bóthar Eas Géitine/Baile Uístín

•    Bóthar Ráth Caola/Cluain Cath

•    Bóthar Ráth na Saor, Ráth Caola

•    Don Bosco, Pailís Chaonraí

•    Droichead Mhílic

•    Droichead Pháirc na Canála

Rinne Punch Consulting Engineers na Deisiúcháin/
Athsholáthair a dhearadh agus rinne Cumnor
Construction Ltd., na hoibreacha tógála i ndiaidh
phróisis tairisceana. 

Déanadh na hoibreacha i gcomhar le gach Údaras
Reachtúil ábhartha agus rinne foireann na Comhairle
maoirseacht orthu.

Tá samplaí den obair a déanadh le feiceáil sna
grianghrafanna thíos.
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Grianghrafanna Roimhe agus ina Dhiaidh- Cnoc na gCoirneach, Áth an tSléibhe

Before After



COTHABHÁIL TITHÍOCHTA 

Tá Cothabháil Tithíochta ar cheann de na réimsí is
fuinniúla ag an gComhairle maidir le seirbhísí ar
ardchaighdeán a sholáthar agus freastal ar ionchais
ár dtionóntaí.

I 2016 tháinig ardú os cionn 12,000 ar Iarratais
Seirbhíse den chéad uair le 9,000 acu seo i Limistéir
Thuaidh na nOibríochtaí. Thionscain Anailís Gnó ar
Fheidhm na Cothabhála Tithíochta cur chuige nua sa
réimse seo mar a ndéanfar bainistiú lárnach ar an
bhfeidhm seo le huasmhéadú a dhéanamh ar gach
saothar díreach agus cur chuige cothrom a bheith
ann maidir le caighdeáin ar fud an chontae.

Tiocfaidh plean cuimsitheach as tuilleadh anailíse
stoic le haghaidh a thabhairt ar an réadmhaoin is mó
a bhfuil gá acu le deisiú sa todhchaí le cothabháil
phleanáilte. Rinne maoiniú na n-ionad folamh ón
Rialtas Láir breis maoinithe a sholáthar do
réadmhaoin a bheadh folamh níos faide ná 6 mhí.

I 2016 fuarthas €384,000 breise do 18 rédmhaoin ar
fud an chontae leis an fuílleach maoinithe as
acmhainní na Comhairle.

CLÁIR ÉIFEACHTÚLACHTA FUINNIMH 
Chuaigh Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh i
gcomhpháirtíocht le SSE Airtricity i 2016 le leas a
bhaint as Deontas na bPobal Fuinnimh Níos Fearr ó
Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann.

Ceapadh an Deontas le múnla maoinithe trí pháirtí a
sholáthar le huasghrádú a dhéanamh ar an stoc
tithíochta le leibhéal níos airde éifeachtúlachta
fuinnimh.

Ba thionscadal ar éirigh leis é Coimpléasc Árasán
Gheata an Uisce i lár Luimnigh. De bharr a chastacht
a bhí an tionscadal maidir le huasghrádú a
dhéanamh ar chórais le daoine ina gcónaí iontu,
déanadh cinneadh an tionscadal a roinnt in 2 Chéim
le 56 Aonad críochnaithe i gCéim 1.

Ba é iomlán an deontais don tionscadal ó SEAI agus
SSE ná €480,000 leis an iarmhéid á sholáthar ag an
gComhairle trí Dheontais Rialtais Láir.

Tá an tionscadal tar éis caighdeán na cóiríochta agus
compord ár dTionóntaí i nGeata an Uisce a athrú
agus feabhas á chur freisin ar radharc na háite le
críoch ar dóigh ar an bhfoirgneamh. 
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SÁBHÁILTEACHT AR BHÓITHRE

SCÉIM NA MAOR SCOILE SÓISEARACH
Lean Maoir Scoile Sóisearach Scoil Náisiúnta Iósaf Ráth
Caola agus Bunscoileanna Bhaile an Londraigh le
háiseanna sábháilte tarsnaithe a sholáthar dá
gcomhscoláirí i rith 2016. Baineann an rath atá ar an
scéim, atá ag feidhmiú sa Chontae ó 1975, le tiomantas
agus díograis ollmhór na ndaltaí, na dutuismitheoirí, na
múinteoirí agus na nGardaí.

OILIÚINT SÁBHÁILTEACHTA ROTHAÍOCHTA
Lean an rannpháirtíocht i gclár Sábháilteachta &
Scileanna Rothaíochta sna Bunscoileanna i rith 2016, le
336 dalta ó deich mbunscoil sa chathair agus sa chontae
rannpháirteach ann. Cuirtear an clár, a thugann tuiscint
do leanaí ar theoraic sábháilteachta rothaíochta, ar
chúram rothar agus ar shábháilteacht phraiticiúil
rothaíochta, ar siúl ar feadh roinnt seachtainí ar thailte
na scoileanna mar chuid de chlár ama na scoile.
Leanann Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh le

fóirdheonú a dhéanamh ar an gclár seo agus faigheann
sé tacaíocht airgeadais freisin ón Údarás um
Shábháilteacht ar Bhóithre. 

TIONSCADAL TARRTHÁLAÍ 
Leanadh le tionscnamh an Tionscadail Tarrthálaí, faoi
threoir An Garda Síochána agus le tacaíocht ó Sheirbhís
Otharchairr Luimnigh, an FSS, Seirbhísí Dóiteáin
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus
Rannóga Sábháilteachta ar Bhóithre Chomhairle
Cathrach agus Contae Luimnigh i rith 2016 le dhá chur i
láthair ag an Southcourt Hotel, An Ráithín. 

Leanann an clár seo le líon mór mac léinn ó institiúidí
dara & tríú leibhéil sa Chathair agus sa Chontae a
mhealladh agus tá sé comhtháite mar chuid de chlár na
hidirbhliana.   Bhí rannpháirtíocht sa chlár seasmhach i
rith 2016 le figiúirí freastail timpeall 1600.

Is cuntas an-díreach atá sa Tionscadal Tarrthálaí ar
fhírinne Shábháilteacht ar Bhóithre in Éirinn inniu le mic
léinn a bhí rannpháirteach sa chlár ag fáil eolais agus
chomhairle choscrach maidir le baol agus torthaí
thimpistí bóthar.
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Ar chlé: Maoir Scoile Sóisearach ag Bunscoil Iósaif Ráth Caola

Thíos:  Seirbhísí Éigeandála ag Tionscadal Lifesaver An Ráithín Samhain 2016



PÁIRCEANNA AGUS TÍRDHREACADH
Bhí bliain thar a bheith gnóthach ag foireann
Pháirceanna agus Tírdhreachadh Chomhairle
Cathrach agus Contae Luimnigh. 

Leanamar lenár gclár dianchothabhála bliantúil
maidir le féar a ghearradh, prúnáil chrann agus
oibreacha tírdhreachta. Áiríodh timpeall 220 heicteár
féir in ár gclár gearrtha féir ó Aibreán go Deireadh
Fómhair. Bíonn ár n-oibreacha prúnála crann agus
tírdhreachadh níos gnóthaí idir Samhain agus Márta.

Déanadh saothrú ar bhláthanna agus ar phleandaí
ceapaí sa phlandlann i dtúir bhláthanna agus
bláthchiseáin crochta agus ceapacha geimhridh
agus samhraidh ar thimpealláin agus spásanna
poiblí.

Soláthraíonn an fhoireann Páirceanna agus
Tírdhrechadh comhairle, tacaíocht agus cúnamh ar
an láthair do na Bailte Slachtmhara, Going for Gold
agus grúpaí scoile. 

Thug an fhoireann Páirceanna agus Tírdhreachadh
tacaíocht d’imeachtaí eisceachtúla a tharla i 2016.

Thugamar cúnamh le pleanáil agus plandáil na
ngairdíní cuimhneacháin 1916. Rinneamar seirbhísí
plandála agus tírdhreachadh a sholáthar freisin do
chuairt ghiúiré Chathair an Chultúir i mí Iúil nuiar a
d’fhéach an chathair sármhaith.

Ba ghaisce mór don rannóg Páirceanna agus
Tírdhreachtadh é forbairt agus oscailt Pháirc
Mhungairit le 2km de chosáin siúlóide agus
rothaíochta agus clós súgartha 3,000mcr le rochtain
do chách air agus limistéir tarraingteacha
tírdhreachta. 

Tá an pobal tar éis fáilte a chur roimh an bpáirc, a
d’oscail ar an 5ú Lúnasa 2016, agus soláthraíonn sí
áis iontach do cheantar Mhungairit. 
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SEIRBHÍSÍ GLATA SRÁIDE 
Soláthraíonn an fhoireann glanta sráide seirbhís 365
lá in aghaidh na bliana sa Chathair.  Tá laghdú ar na
riachtanais lasmuigh de lár na Cathrach agus
feidhmíonn pruláin na Cathrach agus an ceantar
bardasach de réir riachtanais agus acmhainní
oiriúnacha.

Faoi mar a bhí riamh, soláthraíonn an fhoireann
Glanta Sráide tacaíocht suntasach agus tábhachtach
do na himeachtaí a bhíonn ar siúl ar fud an limistéir
fheidhme - Rith Mór Luimnigh, cluichí rugbaí agus
CLG, cuairt ghiúiré Chathair an Chultúir, Athaontú
Domhanda Pan Am i bhFaing, gan ach beagán a lua.

IONAD ATHCHÚRSÁLA AGUS BAINC
BHUIDÉAL
Déanann an fhoireann seirbhísí Oibríochtaí agus
Cothabhála na seirbhísí seo a rith.  Tá líonra de 64
banc buidéal ar fud limistéir fheidhme na Comhairle.

Tá 3 ionad athchúrsála – Cill Mocheallóg, An
Caisleán Nua agus Mungairit a bhíonn af feidhmiú

faoi chonradh agus tá mion-ionad athchúrsála ar
bhóthar na Páirce. Tá clós dramhaíola glaise ag
feidhmiú freisin in ionad athchúrsála Mhungairit le
dhramhaíl ghlas a thabhairt isteach agus múirín a
dhéanamh as. Bíonn laethanta speisialta ann le
dramhaíl a bhailiú, ar a n-áirítear diúscairt
dramhaíola guaiseach agus lá stiallta discréideach.

CEMETERIES MAINTENANCE
Tá an fhoireann Cothabhála Reilige freagrach as
cothabháil os cionn 250 eilig ar fud Chathair agus
Chontae Luimnigh.  Tá gearradh féir, bailiú bruscair
agus cláir chothabhála ag feidhmiú sna reiligí níos
mó atá gníomhach. 

Déanadh oibrithe feabhsúcháin i reiligí Chathair
Chinn Lis agus An Dromainn agus déanadh oibrithe
caomhnaithe i gCnocán San Labhrás agus Baile an
Chaisleáin.

Oibríonn an fhoireann go dlúth le Dealbhóirí
Leachtanna agus eisíonn ceadúnais le clocha cinn a
chur in airde ag teacht leis na Rodhlíthe um Reiligí.

Amharc ón Aer ar Pháirc Mhungairit



Is rannóg Seirbhísí Réadmhaoine atá laistigh den
Stiúrthóireacht Oibríochtaí Seirbhíse. Tá sé mar chuspóir
aici réiteach dea-chleachais a sholáthar maidir le
cothabháil, bainistiú agus taifead infreastruchtúir
réadmhaoine na Comhairle agus a chinntiú go
gcaomhnaítear sócmhainní fisiciúla na Comhairle agus go
mbíonn an toradh is fearr ar infheistíocht. 

Áirítear ar a cuid oibre cothabháil agus cosaint
infheistíochta na Comhairle ina hinfreastruchtúr
foirgneamh corparáideach ag na láithreacha seo a leanas:
Ceanncheathrú Corparáideach, Cé na gCeannaithe agus
Oifigí na Comhairle ag Tuar an Daill, Sráid Mhichíl (An
Ghráinseach), Sráid Phádraig, Uimh. 2 Cearnóg an Pheirigh
agus Lissanalta House. Is féidir go mbeadh láithreacha
breise curtha leo seo sa todhchaí de réir mar a cheapfadh
an Fhoireann Bhainistíochta é a bheith oiriúnach. 

Tá freagracht ar an Roinn freisin as gach talmh/foirgneamh
a cheannach thar ceann na Comhairle le cuspóirí
corparáideacha na Comhairle a chur chun cinn. Déanann
an Roinn gach talamh agus foirgneamh a cheannaítear a
chlárú.  Tugtar ceadúnais freisin do ghrúpaí pobail,
d'eagraíochtaí spóirt agus do dhaoine eile le talamh agus
foirgnimh na Comhairle a úsáid ar bhonn gearrthéarmach.
Tá freagracht ar an Roinn freisin as diúscairt a thabhairt ar
aghaidh, ar a n-áirítear leas léasachta agus ruílse, chuig an
gComhairle tofa le plé a dhéanamh air faoi Alt 183 d’Acht
Rialtais Áitiúil 2001.  

Tugtar léiriú sa tábla thíos ar ghníomhaíocht sa réimse seo
do 2016

Líon na gCeadúnas a eisíodh ar a                                     13
n-áitítear athnuachan

                                                                                               

Líon na bhFógraí Diúscartha                                              17

Faofa ag Ruílse na Comhairle

Líon na bhFógraí Diúscartha Faofa ag                              1
Léasacht na Comhairle

I 2016 fuair na Seirbhísí Réadmhaoine pacáiste nua
bogearraí leis an gcéad Chlár Leasa Réadmhaoine aonair a
bhunú do Chomhairle Cathrach agus Conate Luimnigh.
Cuirfidh an Chomhairle gach foirgneamh agus talamh
suntasach os cionn .2ha ar an gClár i rith 2017.

Is Rannóg oibriúcháin atá sna Seirbhísí Réadmhaoine agus
déanann sí cinntí de réir chuspóirí straitéiseacha na
Comhairle faoi mar a bhíonn molta ag na Stiúrthóireachtaí
Sóisialta, Fisiciúla agus Forbartha Geilleagrach.
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Is rannóg Seirbhísí Deartha agus Seachadta atá
laistigh den Stiúrthóireacht Oibríochtaí Seirbhíse.
Is rannóg chorparáideach í atá freagrach as na
nithe seo a leanas: 

• Infreastruchtúr mór agus costasach a thógáil

• Cláir athnuachana nó athchóirithe ar scála
mór, nach ar bhonn gnáthrialta iad, ar dhóichí
conraitheoirí seachtracha a bheith i gceist leo

• Creataí nó Painéil de
chomhairleoirí/conraitheoirí a chruthú a
fhéadfaí a úsáid d’oibreacha ar scálaí éagsúla

• Conarthaí Innealtóireachta Sibhialta ar scála
nach mbíonn á ndéanamh ag ár gcriúnna
cothabhála féin

• Tithe nó oifigí nua-thógála don Chomhairle
(lasmuigh de thithe a sholáthraítear go díreach
faoi Chuid 5)

• Seirbhísí Seandálaíochta

• Comhairle maidir le soláthar agus próiseáil
seirbhíse go corparáideach.

I 2016 bhí an Roinn rannpháirteach go suntasach
maidir le huasghrádú a dhéanamh ar chóras
bainistíochta airgeadais na Comhairle. Is cuid
lárnach den chóras é an modúl soláthair anois
agus cabhraíonn sé le monatóireacht a
dhéanamh ar chomhlíonadh na rialacha agus na
rialachán soláthair.

Déanann sé a chuid oibre/tionscadail le
comhairle agus treoir na Stiúrthóireachtaí
Forbartha Geilleagrach, Sóisialta agus Fisiciúil.
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Bunaíodh an Roinn i samhradh 2016 agus bhí na tionscadail seo a leanas

idir lámha aici ag deireadh 2016: 

Scéim Faoisimh ó Thuilte Fhainge                 Staid Tógála 

Scéim Faoisimh ó Thuilte Oileán an Rí          Staid Deartha

Scéim Faoisimh ó Thuilte An Plás Úrghlas    Staid Tógála 

Sceím Bhóthar Mhungairit                              Staid Tógála 

Athnuachan Shráidbhaile Thobar Phádraig  Pleanáil Chuid 8 Críochnaithe

Bainistíocht Tráchta Mhainistir na Féile         Réamh-Dhearadh

Athailíniú Acomhail Chathair Chinn Lis        Cuid 8 le logáil

Deisiú ar Dhíon Choláiste Mhungairit            Réamh-Dhearadh

Bóthar Dáileacháin Chromadh                       Cuid 8 le logáil

Réimse Poiblí Shráid Parnell, Mhala               Cuid 8 Críochnaithe

Sráid Parnell, Sráid an Dáibhisigh                   Staid Tógála 

Athshlánú Dhroichead Thamhain                  Staid Tairisceana

R445 Timpeallán Chill Mhuire                         Staid Deartha

Acomhal Shráid Chaitríona/an Róistigh        Staid Tairisceana

Réimse Poiblí Shráid Uí Chonaill                  Réamh-Dhearadh

Tithíocht Lána an Phríosúin                            1 aonad ag staid Pleanála Chuid 8

Tithíocht Shráid Áth Longfoirt                        8 aonad ag staid tairisceana

Tithíocht Pháirc an Teampaill Céim 1            42 aonad á dtógáil

Tithíocht Pháirc Mhic Cosgair                         30 Aonad le Cuid 8 tugtha

                                                                           26 units  Part 8 to be lodged

Orchard Site for Housing                                 27 units Part 8 to be lodged

176 & 177 Cliona Park                                       2 units Completed

Lord Edward Street Housing                           81 units under Construction

Cliona Park Phase 2                                          10 units under Construction

8-10 Gaol Lane Housing                                  3 units under Construction

Ballinacurra Weston Refurbishments             13 units Completed

St. Mary's Park Infill Housing                           19 units  Part 8 Completed

Cliona Park Phase 3 Housing                          18 units Part 8 to be lodged

45-46 Cliona Park Housing                             2 units at Tender Stage

Dalgaish Park Housing                                     17 units at Preliminary Design

Clonmacken Housing                                      40 units at  Preliminary Design

Deerpark, Adare Housing                                30 units at Preliminary Design

Glenview Drive, Hospital                                 20 units at Preliminary Design

Lisheen Park, Patrickswell                                20 units at Preliminary Design

Kilmurry Court, Garryowen                             6 units Part 8 to be lodged

Thermal Upgrade Housing                              107 Units Completed

Thermal Upgrade Housing                              105 Units Construction

Thermal Upgrade Housing                              124 Units to Start
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Amharc ón aer ar an 81 aonad tithíochta atá á dtógáil faoi láthair ar Shráid an
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PLEANÁIL

Déanann an Rannóg Seirbhísí Pleanála & Comhshaoil nua a
cruthaíodh in Aibreán 2016, déileáil le gach cead, deadúnas,
cigireacht agus forfheidhmiú a bhaineann le ceisteanna
pleanála agus comhshaoil.

PLEANÁIL - 

Bainistíocht Forbartha Ranníocaíochtaí Forbartha
Forfheidhmiú Chaomhantais Ailtireachta

Tógáil i gCúram 2016

COMHSHAOL -  

Infreastruchtúr Dramhaíola 

Bainistiú Dramhaíola - Údarú ar an n-áirítear deonú agus
deimhniú 

Foireann Aeir, Torainn agus Uisce, Cáilíocht Uisce, Ceadúnú
Urscaoilte, Cigireachtaí Dobhach Shéarachais, Cáilíocht Aeir

Torann 

Achoimre ar Ghníomhaíocht 2016

BAINISTÍOCHT FORBARTHA
Léiríonn gníomhaíocht ag ár rannóg pleanála i 2016 an
borradh leanúnach ar gheilleagar Luimnigh.  Bhí méadú
leanúnach ann maidir le gníomhaíocht phleanála i
gcaitheamh nab liana, ó chruinnithe réamhphleanála,
iarratais phleanála a fuarthas agus fiosruithe ginearálta ón
bpobal.

Ach go háirithe, tharla méadú níos mó ná 10% ar líon na n-
iarratas pleanála a fuarthas i 2016 seachas 2015, ar tharla
méadú 10% an bhliain sin ón mbliain roimhe sin.  Bhí
méadú suntasach ar na móriarratais phleanála a cuireadh
isteach i 2016, a bhfuil cuid acu liostáilte thíos: 

16/1       Tugadh cead d’Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh
95mcr. de spás urláir neamhshealbhaithe a leagadh
agus struchtúir agus téastair ar an mbealach a
leagadh; athrú úsáide spáis urláir
neamhshealbhaithe (7,328mcr.) (in éineacht le cuid
den charrchlós atá ann) ó úsáid miondíola agus
úsáid ghaolmhar leis go húsáid oideachais agus
oiliúna le húsáid choimhdeach fiontraíochta agus
nuálaíochta agus úsáid choimhdeach caifé
(140mcr.). Beidh na nithe seo a leanas i gceist sa
bhforbairt freisin: breis spáis urláir ag leibhéal na
talún (100mcr.) agus ar an gcéad urlár, laistigh
d'imchlúdach an fhoirgnimh atá ann (2,751mcr.)
d’úsáid oideachais agus oiliúna agus d’úsáid
choimhdeach fiontraíochta agus nuálaíochta;
limistéar stórála rothar (44mcr.); leasuithe ar aired,
ar a n-áirítear oscailtí agus comharthaíocht nua;
athrú ar an leagan amach inmheánach; athruithe ar
chló an dín atá ann (gan uasairde an fhoirgnimh a
mhéadú); gléasra dín a sholáthar; clós nua seirbhíse
ó dheas; scáthlán bus; gach tírdhreachú crua agus
bog ; leasuithe ar an gcarrchlós atá ann; soilsiú
lasmuigh; cóireáil teorann; athruithe ar leibhéil;
agus gach forbairt bainteach leo os cionn agus faoi
bhun na talún.  Is é spás comhlán urláir na saoráide
nua oideachais (ar a n-áirítear úsáid choimhdeach
caifé agus achair stórála lasmuigh) ná 10,281mcr (Á
mheas faoi láthair ag An Bord Pleanála).

16/906 Tugadh cead do Ortec NCW Ltd síneadh dhá stór a
chur leis an bhfoirgneamh déantúsaíochta atá ann,
le spás oifige ag leibhéal idirurlár, athruithe aired a
bhaineann leis sin agus achar gléasra dín. Méadú ar
an achar idirurláir atá ann. Fóirgneamh fóntais aon
urláir a thógáil ar a n–áirítear fostáisiún BSL. Clós
seirbhíse a thógáil ina mbeadh túr fuaraithe, stóráil
agus umair fuíolluisce, seid stórála agus píbdhr-
oichead. Oibreacha láithreáin agus carrchlós a
bhaineann leis ar a n-áirítear claí imlíne agus
tírdhreachadh. Comharthaíocht soilsithe ar aghaidh
an fhoirgnimh ag Páirc Ghnó An Chaisleáin Nua,
Bóthar an Stáisiúin, An Caisleán Nua
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16/800 Cead tugtha do Kirkland Investments Ltd iar-
áitreabh an BSL a leagadh, an fortheach ar cúl,
circa 1868, a leagadh, agus staighre ón 20ú haois a
leagadh a cuireadh le hUimh. 104 Sráid Anraí, ar a
dtugtar ‘The Bishop’s Palace’. Athrú úsáide Uimh.
104 Sráid Anraí, ar a dtugtar ‘The Bishop’s Palace,’
ó úsáid tráchtála go húsáid chónaithe le 7 árasán a
sholáthar, agus gach oibreacha coimhdeacha
forbartha, ar a n-áirítear athchóiriú an fhoirgnimh,
athrú úsáide an fhoirgnimh 2-urlár os cionn
íoslaigh ar Shráid Anraí ar a dtugtar 'The Coach
House’ ó úsáid tráchtála go caifé/bialann agus
gach obair choideach fhorbartha, ar a n-áirítear
athchóiriú an fhoirgnimh. 

             Foirgneamh tráchtála a thógáil le 15-urlár os cionn
leibhéal 2 íoslach le haghaidh ar Shráid Sheisil
Íochtarach agus Cé an Easpaig, agus 4 urlár le
haghaidh ar Shráid Anraí, le timpeall 14,325mcr. de
spás urláir oifige á sholáthar agus 2 aonad
caifé/bialainne. Foirgneamh cónaithe a thógáil le 7
urlár os cionn 2 íoslach le haghaidh ar Ché an
Easpaig le 35 árasán a sholáthar ag Cé an Easpaig,
Sráid Sheisil Íochtarach & Sráid Anraí (Á mheas faoi
láthair ag An Bord Pleanála).

16/70    Cead tugtha do Wychwood Properties Ltd le
síneadh 7,125 méadar cr. a chur le cóiríocht oifige
(ar a n-áirítear fostáisiún leictreach & seomra na
lasc), gach obair láithreáin a bhaineann leo agus
athruithe ar leagan amach agus aired sloc staighre
theas na forbartha ar tugadh cead pleanála dó faoi
thagairt 15/95 (á thógáil faoi láthair) ag Plaza
Oirthear na Cathrach, Tamhlachtain, Béal Átha
Síomoin.

15/645 Cead tugtha d’Eoin Ryan Glacadóir Reachtúil ag
Budelli Construction Ltd. maidir le (1) athrú úsáide
Ardhu House ó úsáid tráchtála go húsáid
chónaithe agus 4 árasán a sholáthar; an síneadh
aon urlár le cúl agus taobh Ardhu House a bhaint
as; síneadh trí urlár ar aghaidh Ardhu House a
bhaint as agus gach obair choimhdeach
athchóirithe ar an bhfoirgneamh atá ann; (2) athrú
úsáide na hóstlainne árasánach atá ann ó úsáid
tráchtála go húsáid chónaithe le 61 árasán a
sholáthar; (3) nasc ghloinithe aon urlár idir
foirgneamh na hóstlainne árasánach agus Ardhu
House; (4) rochtain d’fheithiclí trí na bealaí isteach
ar Bhóthar na hInise agus Ascaill na Rós; (5)
carrchlós ar leibhéal na talún; (6) bóithre
inmheánacha a sholáthar; (7) 9 dteach cónaithe
scoite dhá urlár, cabhsáin, bealaí isteach agus
bóithre rochtana a thógáil; (8) nasc leis na séaraigh
dromchla agus bréan atá ann; (9) gach obair
choimhdeach forbartha láithreáin agus cóireála
teorann (is struchtúr atá faoi chosaint é Ardhu
House R.P.S. Uimh. 281 agus tá sé ar an N.I.A.H.

21511001) ag Ardhu House (ar tugadh The Clarion
Suites roimhe seo air) Bóthar na hInise, Ascaill na
Rós & An Cuarbhóthar Thuaidh.  

16/244 Cead tugtha do EI - SUB Limited le 46 teach
cónaithe a thógáil (10 teach scoite 4 sheomra
leapa, 14 teach cathrach 3 sheomra leapa, 2 theach
2 sheomra leapa & seomra staidéir agus 16 teach
leathscoite 3 sheomra leapa) bóithre,
infreastruchtúr, tírdhreachú agus oibreacha
coimhdeacha a bhaineann leis an láithreán ag An
Sceach, Cromadh.

16/50  Cead tugtha do Bhord Bainistíochta Choláiste
Chiaráin maidir le (i) meánscoil dhá urlár a thógáil
chun críche oideachais, (ii) 3 pháirc imeartha, (iii)
infreastruchtúr inmheánach d’fheithiclí & do
choisithe ar a n-áirítear bóithre, cosáin, spásanna
carrchlóis agus limistéar tuirlingthe do bhusanna
agus do charranna, (iv) rochtain d’fheithiclí agus
do choisithe ón mBóthar Dáileacháin Nua atá
aitheanta i bPlean Ceantair Áitiúil Chromadh atá le
tógáil ag an údarás áitiúil, (v) rochtain shealadach
thógála a sholáthar ón L-1478-1, (vi) stáisiún
caidéalaithe bréan ar an láthair.

             (vii) umar faoin talamh le héascú a dhéanamh ar
bhailiú báistí agus idircheapóir d’Aicme 1 agus (viii)
gach obair choimhdeach maidir le forbairt an
láithreáin, An Sceach, Cromadh

15/978 Cead tugtha do Eppsont Limited d’fhorbairt
chónaithe le 40 áit chónaithe dhá urlár, a mbeadh
rogha ag baint le 18 acu maidir le dearadh
malartach tí; 5 láithreán seirbhísithe; 2 rochtain
d’fheithiclí; agus gach carrchlós, tírdhreachú agus
obair choimhdeach forbartha láithreáin ag An
Ghráig, Áth Dara.

16/71     Cead tugtha do Cook Medical Europe Ltd le
foirgneamh oifige 3 urlár a thógáil ar a n-áirítear
ionad sonraí, foirgneamh áirgiúlachta agus
fostáisiún BSL ar láithreán 2.7 heicteár. Tá achar
urláir timpeall 4,900m2 ag an bhfoirgneamh. Tá
cead á lorg freisin do bhealach isteach nua
seirbhísí/cuairteoirí, timpeallán nua, athruithe ar
an mbealach isteach d’fheithiclí atá ann, clós
seirbhíse, foscadán rothar, foscadán caite tobac,
comharthaíocht, crainn bhrataí, fálú slándála,
tírdhreachú crua & bog, 190 spás carrchlóis (a
bhfuil 10 spás acu seo inrochtana), bóthar
cúrsaíochta, cosáin, agus gach obair a bhaineann
leis an láithreán ag Bóthar Uí Allúráin, Pháirc
Theicneolaíochta Náisiúnta, Plassey.
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RANNÍOCAÍOCHTAÍ FORBARTHA 
Tharla méadú beagnach 50% i 2016 ón mbliain roimhe sin
ar an airgead a fuarthas de réir na Scéimeanna
Ranníocaíochta Forbartha. 

RANNÍOCAÍOCHTAÍ FORBARTHA 
Airgead a fuarthas i 2016                                  €2,795,211.03
maidir leis na Scéimeanna 
Ranníocaíochta Forbartha                                

Airgead amuigh a bhaineann le                      €448,566
iarratas a thosaigh i 2016 de réir                     
na Scéimeanna Ranníocaíochta                      
Forbartha

CAOMHANTAS 
AILTIREACHTA
I rith nab liana rinne CCCL €156,000 a bhronnadh faoi
fhorálacha na Scéime Infheistíochta san Oidhreacht
Thógtha a bhí á feidhmiú ag an Roinn Ealaíon,
Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus
Gaeltachta (DAHRR&GA).  Dáileadh timpeall 60% den
chistiú seo ar thionscadail laistigh den Dúiche Chathrach,
leis an gcuid eile á dháileadh ar thionscadail ar fud an
chontae.  Tugadh cúnamh do 17 tionscadal ar fad. 

Bhí dhá thionscadal sa chontae i dteideal chúnaimh faoi
Scéim na Struchtúr i mBaol, a bhíonn á feidhmiú ag an
gComhairle freisin thar ceann  DAHRR&GA. Fuair siad seo
deontais de €10,000 agus €25,000 faoi seach. 

Gné den obair chaomhnaithe a rinne cuid de na húinéirí i
2016 ná an rath a bhí ar iarratais ar chúnamh faoi
fhorálacha scéimeanna deontais eile, mar na cinn atá ar
fáil ón gComhairle Oidhreachta nó á bhfeidhmiú ag
Cumann Sheoirseach na hÉireann.  Cabhraíodh le húinéirí
eile réadmhaoine, a raibh foirgnimh acu a bhí cáilithe, leis
an Scéim Deontais Tuíodóireachta atá á fheidhmiú ag an
Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Go
deimhin, fuair roinnt úinéirí tithe ceann tuí deontais ó thrí
fhoinse éagsúil le cabhrú le híoc as costas athchóirithe a
bhfoirgneamh. 

Tuarascáil Bhliantúil 2016 Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh

130

TÓGÁIL i gCÚRAM 2016

A.  Líon na n-eastát cónaithe mar a bhfuil cead pleanála dulta in éag, mar a raibh iarratais fhoirmeálta       56
                         i scríbhinn maidir lena dtógáil i gcúram (ó áitritheoirí nó forbróirí), idir lámha ag tús na bliana.

B   Líon na n-eastát a tógadh i gcúram sa bhliain atá i gceist                                                                                   7

C   Líon na n-áras cónaithe maidir le colún B                                                                                                         436

D   Líon na n-eastát i gcolún A nach bhfuil críochnaithe chun sástachta an údaráis phleanála ag                   17
     teacht leis an gcead pleanála
     
E   Líon na n-eastát i gColún D ar bhain gníomhaíocht fhorfheidhmithe leo sa bhliain atá i gceist                  4
     agus/nó mar ar glaodh isteach ar a mbanna

F   Líon na n-eastát i gColún D mar a ndearna an t-údarás oibreacha d'fhonn an t-eastát a thabhairt go       4
     caighdeán cuí le tógáil i gcúram.                                                                                                                              



Tá struchtúir i gceist le gach tionscadal ar tugadh cúnamh
dóibh a chuirfidh leis an ngeilleagar foirmiúil trí chur leis
an táirge turasóireachta, le háiteanna oibre feabhsaithe, nó
árais chónaithe athchóirithe a sholáthar.

Rogha eile le cúnamh a thabhairt d’úinéirí a bhíonn i mbun
oibreacha oiriúnacha, agus a bhfuiltear ag díriú níos mó
air, ná an buntáiste cánach atá ar fáil d'árais chónaithe
agus d’áitribh thráchtála i gcroíláir stairiúla ar leith i
Luimneach trí Thionscnamh na Cathrach Beo.

Cuireadh sé fhoirgneamh agus struchtúr le Taifead na
Struchtúr atá faoi Chosaint i rith nab liana agus cuireadh
tús leis an bpróiseas le cur leo maidir le foirgneamh eile i
rith na bliana. 

FORFHEIDHMIÚ

Gearáin a Fuarthas                                          371

A Diúltaíodh                                                     161

A Réitíodh                                                        46

Litreacha Foláirimh Eisithe                            154

Fógraí Forfheidhmiúcháin Eisithe                 96

Ionchúisimh a Tionscnaíodh                         40

Urghairí                                                            0

Ciontuithe                                                       5
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Seirbhísí Comhshaoil 

Clúdaíonn Seirbhísí Comhshaoil réimse leathan
freagrachtaí maidir le os coinn 100 píosa dlí
Comhshaoil i dtrí phríomhréimse ar iad sin
Infreastruchtúr, Rialachán agus Forfheidhmiú. Is iad
na catagóirí ginearálta sna réimsí seo ná Dramhaíl,
Bruscar, Uisce, Aer, Torann agus Sláinte Poiblí.
Déanann an roinn seo obairfreisin faoi Chomhantú
Seirbhíse le hUisce Éireann maidir le scéitheadh
chuig Séarach.

INFREASTRUCHTÚR DRAMHAÍOLA 
Áirítear san Infreastrúchtúr a bhíonn á bhainistiú ag
an rannóg seo 2 Líondh talún ceadúnaithe atá dúnta
faoi láthair ach a bhfuil iarchúram comhshaoil de
dhíth orthu, a bhfuil ceann acu suite ag An Cosán
Fada agus an ceann eile ag Gord an Droma.
1 monarcha dramhaíola chuig fuinneamh ag
Líonadh Talún Ghort an Droma a chuireann
7,502,608 KWh leictreachais ar fáil ó ghás líonadh
talún.
Ina theannta sin tá 26 Líonadh Talún Stairiúil (iar-
líonadh talún atá dúnta a bhí á bhfeidhmiú ag an
gComhairle sular tháinig ann do cheadúnú).

RIALACHÁIN DRAMHAÍOLA – ÚDARÚ AR A
nÁIRÍTEAR DEONÚ AGUS DEIMHNIÚ
Tá líon mór láithreán údaraithe dramhaíola i
Luimneach atá á rialú faoi rialacháin éagsúla faoin
Acht um Bainistiú Dramhaíola ar a n-áirítear: 

Ceadúnais agus Teastais Chláraithe Saoráide
Dramhaíola 
• 51 Ceadúnas/Teastas Cláraithe Saoráide

Dramhaíola gníomhach ag Comhairle Cathrach
agus Contae Luimnigh ag deireadh 2016. Is do
phróiseáil nó d'aistriú dramhaíola iad na
láithreacha seo - ithir agus clocha, páipéar, muirín,
feithiclí i ndeireadh saoil agus dramhaíl dá leithéid
m.sh. miotal conamair. Déanadh 79
cigireacht/iniúchóireacht i rith 2016.

Rialacháin um Phacáistiú 
• Eisíodh 7 Féin-Chomhlíontóirí Pacáistithe agus

déanadh iniúchadh orthu le 17 eile ag dul le Repak
- an scéim náisiúnta comhlíonta. Líon iomlán
clárú i Luimneach = 338 áitreabh.

Dramhbhia Tráchtála
• Déanadh cigireacht ar 49 áitreamh tráchtála a

dhéanann bia a tháirgeadh .i. bialanna, bialanna
mearbhia agus óstáin.

Dramhaíl Talmhaíochta
• Eisíodh 107 cead d'fheirmeoirí dramhaíl ghlas

talmhaíochta a dhó.
• Rinne an Chomhairle údarú ar 9 ionad bailithe

Phlaisteach Feirme mar ar bailíodh 1574 tona
dramhaíola plaisteach feirme.

Fuíollábhar Tógála agus Scartála 
• Déanadh 249 cigireacht maidir le gníomhaíochtaí

bainistíochta dramhaíola ar láithreáin thógála.
Éilíonn na próiseas eo go gcuirfeadh an forbróir
plean isteach le himlíne ar an gcineál dramhaíola
atá á ghiniúint agus conas a bhíonn sé beartaithe
sin a bhainistiú.

Bailitheoirí Dramhaíola Údaraithe 
• Bhí a gceanncheathrú oifige i Luimneach ag 82

bailitheoir dramhaíola údaraithe ag deireadh 2016.
Déanadh cigireacht/iniúchadh ar 30 acu i 2016. 

Comhfhreagras maidir le Forfheidhmiú Dramhaíola
Fuarthas 483 gearán madiir le dramhaíl i rith 2016.
Eisíodh 184 litir fholáirimh agus 163 fógra reachtúil.
Tionscnaíodh 45 ionchúiseamh a bhain le dramhaíl i
2016.

Bainistíocht Bruscair. 
Lean an Fhoireann Bruscair le forfheidhmiú
fhorálacha na nAchtanna um Thruailliú ó Bhruscar,
na nAchtanna um Bainistiú Dramhaíola in éineacht
le Fodhlíthe 2011Chomhairle Contae Luimnigh
(Stóráil, Cur i Láthair & Scarúint chun críche
dheireach chúrsa de Bháiliú Dramhaíola Tí agus
Tráchtála) agus Fodhlíthe Chomhairle Cathrach
Luimnigh maidir le "Cur i Láthair agus Bailiú
Dramhaíola Tí agus Tráchtála", i rith 2016.

Aithnítear go bhfuil gá le polasaí forfheidhmithe
éifeachtach in éineacht le sprioc-ghníomhaíochtaí
feasachta le dul chun cinn a dhéanamh maidir le
gníomhaíochtaí neamhdhleathacha agus
neamhshrianta diúscartha bruscair. 
• Déanadh fiosrú maidir le 3,405 gearán a bhain le

bruscar i rith 2016.
• Eisíodh 499 fíneáil ar an láthair do chiontóirí.
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Ba é an ioncam iomlán ó fhíneáil ar an láthair ná
breis agus €22,100.
• Déanadh 11 cás a thagairt d'imeachtaí dlí faoin

Acht um Thruailliú ó Bhruscar. 
• Eisíodh fíneálacha freisin faoi na fodhlíthe a

bhaineann le cur i láthair dramhaíola.
• Déanadh suirbhéanna ar Dhiúscairt Dramhaíola Tí

a eisiúint do thithe i gceantair uirbeacha / tuaithe
d’fhonn a fháil amach an raibh socruithe cearta
bailithe bruscair ag teaghlaigh.

• Déanadh oibreacha glanta ag "Siocracha Móra
Bruscair" agus cuireadh comharthaí "Ná Déantar
Dumpáil" in airde ag láithreacha agus ar bhealaí ar
a mbíonn dumpáil neamhdhleathach. Ina
theannta sin, cuireadh aonaid CCTV in airde ag
suíomhanna roghnaithe, nuair ab fhéidir é.

Tá cúig Chigire ag déanamh patróil ar dhumpáil
bhruscair/neamhdhleathach ar fud Chathair agus
Chontae Luimnigh.

FOIREANN AEIR, TORAINN 
AGUS UISCE 

Tá freagracht ar an bhFoireann Aeir, Torainn agus
Uisce as reachtaíocht chomhshaoil Rialtais Áitiúil a
fhorfheidhmiú dírithe ar cháilíocht uisce agus aeir a
chosaint agus a fheabhsú agus cosc a chur nó maolú
a dhéanamh ar thorann agus núis eile.

CÁILÍOCHT UISCE

Bhain réimsí sonracha gníomhaíochta le cáilíocht
uisce i 2016 ar a raibh forfheidhmiú na gclár
céimeanna faoin gCreat-treoir Uisce (WFD), go
háirithe maidir le talmhaíocht, tionscail gan séarach
agus dobhach shéarachais.

CEADÚNÚ DIÚSCARTHA 

Tá an Chomhairle freagrach as ceadúnú diúscartha
d'eisilteach trádála agus séarachais ag dul chuig uiscí
ó thionscail gan séarach. Tá 32 ceadúnas dá leithéid
ann faoi láthair a chlúdaíonn réimse saoráidí ar a n-
áirítear óstáin, tithe altranais, cairéil agus áitribh
thionsclaíoch.  Déanadh na ceadúnais seo uile a
scrúdú d'fhonn a chinntiú go mbeadh na
coinníollacha a bhaineann leo ag teacht leis na
dualgais maidir le cáilíocht ár n-uiscí faoin WFD á
gcomhlíonadh. Déanadh 78 seiceáil chomhlíonta i
2016, ar a n-áirítear iniúchtaí ar an láthair agus
athbhreithniú aighneachta. 

CIGIREACHT AR DHABHCHA SÉARACHAIS 

Leanadh leis an gclár cigireachta ar dhabhcha séarachais i 2016, le cigireacht á dhéanamh i rith na bliana ar
44 córas.

Líon iomlán cigireachtaí ar                  Comhlíontach                      Neamhchomhlíontach                 Cláraithe                           Neamhchláraithe
dhabhcha séarachais

44                                             16                               28                                      34                            10



CÁILÍOCHT AN AEIR

Leanadh le hiarrachtaí suntasacha i 2016 le feasacht
a ardú maidir le Rialacháin um Breosla Soladach
agus an cosc atá ar mhargaíocht, ar dhíol, ar
leithdháileadh nó ar dhó bhresla le toit i gceantar a
bhfuil srian air. Cuireadh feachtais fheasachta ar bun
ag úsáid phóstaeir agus na meáin shóisialta.
Déanadh 39 cigireacht i 2016 faoi na Rialacháin um
Breosla Soladach. Tugadh Fógra um Pionós Socraithe
isteach do chionta faoi na Rialacháin.  Beidh daoine
a fhaightear ag déanamh margaíochta, ag díol nó ag
leithdháileadh bhreosla coiscthe a sháraíonn na
Rialacháin faoi dhliteanas fhógra um pionós
socraithe idir €250 agus €1,000 a íoc. D’eisigh an
Chomhairle fíneáil amháin maidir le sárú
líomhnaithe ar na rialacháin i 2016. Leanadh le
hobair ar na rialacháin maidir le lucht úsáide
túaslagóra mar thirimghlantóirí agus
athchríochnaitheoirí feithicle, le hardleibhéal
comhlíonta á bhaint amach sna hearnálacha seo.
Tugadh Fógra um Pionós Socraithe isteach freisin do
chionta líomhnaithe faoi na Rialacháin seo.  D’eisigh
an Chomhairle fíneáil amháin maidir le sárú
líomhnaithe ar na rialacháin um thuaslagóirí i 2016.

TORANN 

Tháinig méadú suntasach ar líon na ngearán a bhain
le núis torainn le déanaí, le 109 gearán faighte i 2016.
Bhain siad seo le réimse ceistanna ar a raibh
comharsana torannacha, torann tráchta, feirmeacha
gaoithe agus gníomhaíochtaí eile tráchtála.
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ACHOIMRE AR GHNÍOMHAÍOCHT 2016

Gearáin Imscrúdaithe                                        Imscrúdaithe sa        
                                                                             Bhliain Tuairiscithe

Bruscar                                                        3405

Dramhaíl                                                      608

Uisce/Fuíolluisce                                        128

Aer/Boladh                                                  98

Torann                                                         128

Iomlán                                                         4387

Gníomhaíochtaí Cigireachta                            Críochnaighe ag       
                                                                             Deireadh na Bliana

Cigireachtaí Dramhaíola/Bruscair            5412

Cigireachtaí Uisce/Fuíolluisce                  1270

Cigireachtaí Aeir/Torainn                          187

Athbhreithniú comhshaoil ar                   817                          
iarratais/cead pleanála

Iomlán                                                         7686

Gníomhaíochtaí Forfheidhmithe                     Comhshaoil               
                                                                             Críochnaithe i rith    
                                                                             na bliana

Litreacha rabhaidh 'dramhaíola'               283

Fógraí Reachtúla Dramhaíola                   173

Fíneálacha Dramhaíola                              1

Fíneálacha Bruscair                                    474

Fíneálacha Eile                                            25

Litreacha rabhaidh uisce                           30

Fógraí Reachtúla Uisce                              31

Litreacha rabhaidh torainn                       4

Fógraí Reachtúla Torainn                          6

Rialacháin Tuaslagóra / Fíneálacha Guail Smoky   2

Litreacha rabhaidh aeir                              7

Fógraí reachtúla aeir Alt 16 APA (info)        5

Iomlán                                                         1041



Sholáthair na Seirbhísí Tréidlaichta rialuithe oifigiúla
tréidliachta i 20 áitreabh faofa próiseála feola i rith na
bliana.

Soláthraítear an tseirbhís seo faoi chomhaontú
chonradh le hÚdarás Sábháilteachta Bia na hÉireann.

Ar na háitribh faoi mhaoirseacht bhí seacht seamlas,
13 áitreabh beag déantúsaíochta feola suite i
gCathair agus i gContae Luimnigh.

Ag na seamlais, rinne cigire tréidliachta cigireacht ar
gach ainmhí a bhí le marú mar bhia do dhaoine
roimh agus tar éis é a mharú, faoi mar a éilínn an dlí
maidir le sábháilteacht bhia.

Seo a leanas líon iomlán na gcigireachtaí a déanadh i
2016:  Eallach 1,789, Caoirigh 7,034, Muca 178,
Gabhair 6.

Cuireadh 71 sampla bia isteach le hanailís a
dhéanamh orthu faoi na Pleananna Náisiúnta
Monatóireachta Iarmhair agus Micribhitheolaíochta. 

Fuair na Seirbhísí Tréidliachta 656 gearán maidir le
madraí ar strae/ó smacht i 2016.

Rinne ár maoir madraí déileáil le 711 madra ar strae
agus nach raibh ag teastáil i rith 2016, ar ionann é
leis an mbliain roimhe sin.

Astu seo, fuarthas áit chónaithe eile do 55% agus
d’éiligh a n-úinéirí 5% acu ar ais.

Tháinig feabhas suntasach ar na rátaí athshocraithe
ó tugadh isteach leathanach Facebook do Dhídean
Madraí Luimnigh, le húinéir nua faighte do 392
madra i 2016.

Bhí leathanach Facebook Dhídean Madraí Luimnigh
an-ghníomhach i 2016 le beagnach 7,500 togha go
dtí seo agus é anois ar cheann de na príomhphointí
teagmhála don dídean.

Bhí 34 Gnó Póraithe Madraí ar Chlár Ghnóthaí
Póraithe Madraí Chomhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh ag deireadh 2016.

Rinne foireann na Seirbhísí Tréidliachta cigireachtaí
rialto pleanáilte ar ghnóthaí póraithe madraí
bunaithe ar mheasúnú riosca ar gach áitreabh.

Rinne na Seirbhísí Tréidliachta déileáil le 269
cás/gearán maidir le capaill ar strae i 2016

Gabhadh 206 capall ar strae agus cuireadh i bpóna
iad nach ndearna a n-úinéirí ach 14 a lorg ais agus
fuarthas áit chónaithe nua do 16 acu.

Seirbhísí 
Tréidliachta 
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Forfheidhmiú an Chórais
Oibriúcháin Nua

Bunaíodh Comhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh go foirmeálta ar an 1ú Meitheamh, 2014
faoin Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014. Roimh
an gcumasc oifigiúil, tugadh an fhoireann, na próisis
agus an teicneolaíocht a bhain leis an 500 seirbhís a
sholáthraíonn an tÚdarás Áitiúil le chéile.

Is é Daoine a Chur sa Chéad Áit an clár
gníomhaíochta do Rialtas Áitiúil Éifeachtach 2012
agus tugtar imlíne ann ar pholasaí an rialtais maidir
le hathchóiriú agus forbairt ar fud an chórais rialtais
áitiúil. Cuireann an tAcht um Athchóiriú Rialtais
Áitiúil, 2014 taca faoin gclár gníomhaícohta seo. Sa
chlár seo ‘feictear rialtas áitiúil chun tosaigh i
bhforbairt gheilleagrach, sóisialta agus pobail,
chomh maith le seirbhísí éifeachtacha a sholáthar a
bhfuil luach maith orthu’.

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh nua
tar éis ‘Daoine a Chur sa Chéad Áit’ a choimeád i
gcroílár dhearadh na Comhairle nua a léiríonn
riachtanas soiléir maidir le:

• Forbairt gheilleagrach, shóisialta agus pobail atá
chun tosaigh

• Seirbhísí éifeachtacha agus ar luach maith a
sholáthar, agus 

• Ionadaíocht a thabhairt do shaoránaigh agus do
phobail áitiúla go héifeachtach agus go freagrach.

Tá an córas nua oibriúcháin fite sa Phlean
Corparáideach 2015-2019, go háirithe i gCuspóir 7 -
A bheith éifeachtach agus tiomanta maidir le
seirbhísí a sholáthar a chuirfidh taca faoi Luimneach
nuálach. Ceadóidh an cur chuige seo dúinn torthaí a
bhaint amach maidir leis na trí cholún straitéiseach
atá againn is iad sin forbairt gheilleagrach, shóisialta
agus fhisiciúil. 

Déanann ár struchtúr nua gach iarracht le: 

• Ár bhfoireann a chumasú le cinneadh eolach a
dhéanamh go héifeachtach agus go cothrom

• Iarracht ar shimpliú a dhéanamh ar phróisis agus
ar nósanna imeachta i dtreo is go ndéanfar
feidhmiú ar bhonn go ndéanann glao amháin
gach ceann a fhreagairt i dtreo is nach mbíonn

orthu sin a úsáideann ár seirbhísí déileáil ach le
ball amháin den fhoireann. Mar sin féin, éilíonn
seirbhísí áirithe ilchaidreamh agus níos mó ama
len iad a réiteach

• A bheith páirteach lenár gcomhpháirtithe
forbartha áitiúil agus sóisialta le bheith
rannpháirteach go gníomhach tríd ár Líonra
Rannpháirtíochta Pobail, ár gCoiste Forbartha
Pobail Áitiúil agus ár gCoistí um Beartais
Straitéiseacha

Dá bhrí sin: 

• Faoi cheannasaíocht ár mBall Tofa déanfaimid ár
n-eagraíocht a athrú le freastal ar riachtanais
Luimnigh sna blianta atá romhainn.

• Beidh ár bhfoireann lárnach maidir le freastal ar ár
dtiomantas sa phlean seo agus déanfar an oiliúint
iomchuí gairmiúil a sholáthar dóibh chuig sin.

• Beidh ár seirbhísí ag teacht leis na dúshláin
geilleagracha, sóisialta agus fisiciúla atá i ndán do
Luimneach agus don Iarthar Láir.

• Tá sé mar aidhm againn athdhearadh a bheith
déanta ar ár seirbhísí do chustaiméirí, ár n-
oibríochtaí seirbhíse, ár n-aonad airgeadais agus
teicneolaícohta agus ár n-aonad seirbhíse
corparáideach agus acmhainní daonna le seirbhísí
intomhaiste, am-bhunaithe a sholáthar a léiríonn
luach ar airgead agus iad ar ardchaighdeán.

• Táimid tiomanta tuairisciú agus soláthar a
dhéanamh ar réimse leathan seirbhísí faoi threoir
ár gComhairleoirí Cathrach agus Uirbeach.

Is údarás áitiúil nua é Comhairle Cathrach agus
Contae Luimnigh, a chuireann seirbhísí do
chustaiméirí i gcroílár gach a mbíonn á dhéanamh
again.

Tá uasmhéadú á dhéanamh againn ar bhealaí nua
agus nuálach soláthair seirbhíse le seirbhísí a
sholáthar atá oiriúnach do mhuintir Luimnigh ar an
mbealach is fearr, le luach níos fearr ar airgead á
bhaint amach.

Is é an tomhas is fearr ar éifeachtúlacht na Comhaile
nua ná cáilíocht na dtorthaí agus na seirbhíse do
shaoránaigh a bhaintear amach go díreach nó go
hindíreach. Agus luach ar airgead á lorg cuirfidh an
Chomhairle na spriocanna sóisialta, eacnamaíochta
agus comhshaoil san áireamh. 

Aonad 
Feabhsaithe Gnó 
(an fhoireann Bainistíochta Athruithe roimhe seo)
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Nithe a baineadh amach i 2016:

• Catalóg Seirbhíse don eagraíocht críochnaithe le
os cionn 600 seirbhís taifeadta

• Tháinig an córas oibriúcháin nua i bhfeidhm in
Aibreán 2016, le 3 stiúrthóireacht straitéiseach
uileghabhálach á dtabhairt isteach ar iad sin
Forbairt Shóisialta, Forbairt Fhisiciúil agus Forbairt
Gheilleagrach. Tugadh Stiúrthóireacht Seirbhísí
Custaiméirí nua isteach i gcroílár na heagraíochta
in éineacht le Stiúrthóireacht Oibríochtaí Sierbhíse
le tacaíocht na Stiúrthóireachta Seirbhísí
Tacaíochta.  Tacaíonn an stiúrthóireacht seo
freisin leis an Stiúrthóireacht Seirbhísí Réigiúnacha
agus Ionad Seirbhísí Comhroinnte HAP.  Tá an
Fhoireann Bainistíochta Athruithe, a rinne
maoirsiú ar bhunú na stiúrthóireachtaí nua agus
ar aistriú 188 den fhoireann, trasdulta anois chuig
an Aonad um Fheabhsú Gnó.

• Foilsíodh Treoir maidir leis an gCóras Oibriúcháin
Nua in Aibreán 2016 a thug sonraí ar an struchtúr
nua agus na príomhtheagmhálaithe go léir do
sheirbhísí

• Trí fheabhas a chur ar sheirbhísí do chustaiméirí: o
Rochtain a sholáthar ar sheirbhísí tithíochta duine
le duine ag an Ionad Seirbhísí Custaiméara.

o Feidhmiú céimneach ar chóras oiliúna agus
úsáide Bainistíochta Caidrimh le Custaiméirí
Sugar (CRM Sugar) ar fud na heagraíochta.

o Déantar gach ceist agus gearán ó chustaiméirí a
thaifead agus a réiteach trí CRM Sugar

• Ba é an bunphíolóta maidir le feidhmiú céimneach
an chóirais nua oibriúcháin ná an Roinn
Chomhshaoil, mar ar déanadh símpliú,
caighdeánú agus comhtháthú inár CRM Sugar ar
phróisis na cúloifige le húsáid ag seirbhísí eile
forfheidhmithe, cigireachta agus ceadúnaithe sa
Chomhairle

• Lean an Líonra Idirchaidrimh Athruithe le
cumarsáid dhá bhealach a sholáthar ar an gClár
Athruithe le hionadaithe ó gach réimse oibre le
feabhsú éifeachtach ar ghnó a chinntiú.

• Déanadh anailís ar an Suirbhé Foirne a déanadh i
mí na Nollag 2016 faoi choimirce Phlean Forbartha
Foirne agus tugadh na torthaí ar ais don fhoireann

• Compás Foghlama agus Forbartha

Rinne HR agus an Fhoireann Bainistíochta
Athruithe 2016-2020 a fhorbairt bunaithe ar
thorthaí shuirbhé na foirne. Foilsíodh achoimre de

seo in eagrán Mheán Fómhair de Council Connect
agus leanfaidh sé le forbairt de réir mar a thagann
forbairt ar an eagraíocht

• Tharla obair fhorbartha leis an bhfoireann le
saineolas sa réimse Bainistíochta Tionscadail le
forbairt a dhéanamh ar uirlisí, teimpléid agus
oiliúint a fhorbairt le húsáid mar chaighdeán san
údarás áitiúil.  Cuireadh oiliúint ar 60 den
fhoireann i mbainistíocht tionscadail i 2016

• Téann nuachtlitir mhíosúil foirne amach le 4 alt
gear trí r-phost i gcomhar leis an Oifig
Cumarsáide d'fhonn an fhoireann a choimeád
suas chun dáta maidir le dul chun cinn CCCL.

• Ocht gCéim maidir le Feabhsú Gnó - leanann na
hAonaid Feabhsuithe Gnó (BIU) le hoibriú le gach
rannóg orthu seo a leanas: 

1. Seirbhísí agus feidhmeanna sainithe

2. Feabhsú na bPróiseas Gnó críochnaithe

3. Clár Rioscaí nuashonraithe

4. Cur Chuige Cumarsáide Foirne gníomhach

5. Comhaontú Leibhéal Oibríochta idir na ranna a
bheith ann

6. Príomhtháscairí Feidhmíochta sainithe

7. Comhtháthú Seirbhíse do Chustaiméirí (nuair is
cuí) agus Oiliúint CRM críochnaithe

8. Pleanáil d’Fhórsa Saothair gníomhach

• Cuireadh Aonad Feabhsaithe Gnó in ionad na
Foirne Bainistíochta Athruithe i nDeireadh
Fómhair 2016 leis na torthaí tuartha .i. feabhsú na
bpróiseas gnó i CCCL curtha i bhfeidhm as ar
tháinig na buntáistí go léir nó cuid acu maidir le:

- feabhas ar thaithí an chustaiméara

- méadú ar ioncam

- éifeachtúlachtaí costais aitheanta agus
cruthaithe

- éifeachtúlachtaí ama aitheanta agus cruthaithe

- ailíniú chuig próisis lárnacha caighdeánaithe
CCCL

- réiteach suimeálaí digiteach úsáidte.

• Cuirfear Straitéis Feabhsaithe Gnó trí bliana do
CCCL ar fáil i 2017.
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Sean Coughlan
Stiúrthóir 
Seirbhísí Tacaíochta

Seirbhísí Corparáideacha  
Seribhísí Acmhainní
Daonna Seirbhísí
Airgeadais Seirbhísí TFC

Stiúrthóireacht
um Seirbhísí
Tacaíochta
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Soláthraíonn an Rannóg Seirbhísí Corparáideacha
réimse leathan seirbhísí tacaícohta don Mhéara, do
Chomhairleoirí, d'fhoireann agus do bhainistíocht
Chomhairle Cathrach & Contae Luimnigh.

Chuige sin is í príomhról nó feidhm na Seirbhísí
Corparáideacha ná Riarachán Chruinnithe do
Chruinnithe Chomhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh, Cruinnithe Dúiche Chathrach, Cruinnithe
Ceantar Bardasach, Cruinnithe an Chomhchoiste
Póilíneachta agus Cruinnithe Faisnéise Toghlimistéar
Áitiúil. Déanann an Rannóg déileáil freisin le Clár na
dToghthóirí, Deontais Ardoideachais, Saoráil
Faisnéise, Oifig an Ombudsman, seirbhísí tacaíochta
don Mhéara, Caidreamh Nasctha / Comhchathrach,
Fáiltiú Cathartha agus Méarachta, Plean
Corparáideach, Scéim na Gaeilge, Polasaí agus
Nósanna Imeachta maidir le Cosaint Leanaí agus
réimse leathan seirbhísí coimhdeacha a bhaineann le
gnó na Comhairle.

CLÁR NA DTOGHTHÓIRÍ
2016/2017
Déantar Clár na dToghthóirí a nuashonrú agus a
chur ar fáil gach bliain agus is é atá ann liosta de
gach duine os cionn 18 bliana d'aois a bhfuil cónaí
orthu sa Chathair agus sa Chontae atá i dteideal vóta
a chaitheamh i dToghcháin Dála, Toghcháin do
Thionól na hEorpa, Uachtaránacha agus Áitiúla agus
i Reifrinn. Is é an dáta foilsithe do Chlár na
dToghthóirí ná 1ú Feabhara agus tagann an Clár i
bhfeidhm ar an 15ú Feabhra gach bliain.

I 2016 bhí dhá Dháilcheantar i Luimneach.  Ba mar
seo a leanas a bhí na dáilcheantair agus líon na
Suíochán Dála i ngach ceann acu:-

• Cathair Luimnigh 4 Shuíochán

• Contae Luimnigh 3 Shuíochán

Bhí 136,152 Toghthóir Uachtaránachta agus 141,753
Toghthóir Rialtais Áitiúil ar Bheochlár na dToghthóirí
2016/2017 a foilsíodh ar an 1ú Feabhra 2016 agus tá
na Toghthóirí Rialtais Áitiúil roinnte mar seo a leanas
idir na 6 Toghlimistéar Áitiúil:-

Áth Dara - Ráth Caola                                         22,835

An Cheapach Mhór-Cill Mocheallóg                 27,412

Cathair Luimnigh Thoir                                     28,094

Cathair Luimnigh Thuaidh                                 21,210

Cathair Luimnigh Thiar                                      20.475

An Caisleán Nua                                                  21,727

Foilsíodh Forlíonadh le Clár na dToghthóirí
2016/2017 le 1,299 Toghthóirí ar fad don Olltoghchán
a bhí ar siúl ar an Aoine 26ú Feabhra 2016.

Is féidir leis an bpobal a sheiceáil ar líne má bhíonn
siad cláraithe i gceart ar Chlár na dToghthóirí
enquiries on www.limerick.ie. Más amhlaidh nach
mbíonn a sonraí ceart nó nach mbíonn siad cláraithe
is féidir leo foirm iarratais a lorg ag
corporate@limerick.ie

DEONTAIS ARDOIDEACHAIS 
Rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Deontais Ardoideachais a riaradh d'Athnuachan
amháin don bhliain acadúil 2015/2016.

Déanadh gach iarratas nua ar Dheontas
Ardoideachais do mhic léinn a d'aistrigh chuig cúrsa
eile a phróiseáil trí an údaras bronnta amháin
Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn
(SUSI).

Rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
próiseáil ar 26 iarratas. Ba é iomlán an chaiteachais
ná €143,128 agus áiríodh anseo €20,643 a íocadh as
Ráta Speisialta de Dheontais Chothabhála.

Bronnadh an Ráta Speisialta de Dheontas Cothabhála
ar 12 mac léinn i 2015/2016.

Tuarascáil Bhliantúil 2016 Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh

Seirbhísí
Corparáideacha
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IARRATAIS SAORÁLA FAISNÉISE
Is é polasaí Chomhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh rochtain a thabhairt don phobal ar
fhaisnéis atá ag an Údarás de réir fhorálacha an
Achta um Shaoráil Faisnéise 2014. Tá tuilleadh eolais
agus foirmeacha iarratais ar fáil ar shuíomh gréasáin
na Comhairle  www.limerick.ie/council/freedom-
information

I 2016, déanadh 157 iarratas faoi Acht um Shaoráil
Fiasnéise 2014 chuig Comhairle Cathrach agus
Contae Luimnigh.

Cinntí:

Deonaithe                                                                     51

Cuid-Deonaithe                                                           70

Diúltaithe                                                                      30

Tarraingthe siar                                                              4

Aistrithe                                                                          1

Cásanna beo an 31 Nollaig 2016                               12

IARRATAIS CHUIG AN
OMBUDSMAN
Bunaíodh Oifig an Ombudsman faoi Acht an
Ombudsman 1980. Is é an ról na hOifige iniúchadh a
dhéanamh ar ghearáin faoi ghníomhaíochtaí
riarachaín, moill nó easpa gníomhaíochta le
drochthionchar ar dhuine nó ar chomhlacht ina
ndéileáil le comhlachtaí stáit ar a n-áirítear Údaráis
Áitiúla.

I 2016, rinne Comhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh déileáil le 27 gearán a déanadh leis an
Ombudsman maidir le cinntí/gníomhaíochtí a rinne
an Chomhairle.

ROCHTAIN AR FHAISNÉIS AR AN
GCOMHSHAOL
Feidhmíonnn Comhairle Cathrach & Contae
Luimnigh de réir na Rialachán um Rochtain ar
Fhaisnéis ar an gComhshaol 2007, mar a gcaithfear,
faoi réir eisceachtaí áirithe, faisnéis a bhaineann leis
an gComhshaol a chur ar fáil nuair a iarrtar í. I 2016,
fuair Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh 6
iarratas. 

SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT 
Ar phríomhghníomhaíochtaí Sláinte agus
Sábháilteachta Chomhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh do 2016 áirítear: 

• Clár oibre bliantúil a chríochnú

• Ráiteas Sábháilteachta agus Córas Bainistíochta
Sábháilteachta nua a thabhairt isteach agus
athbhreithniú bliantúil ar Ráitis Choimhdeacha
Sábháilteachta

• Forfheidhmiú agus feabhsú leanúnach ar an
gCóras Bainistíochta Sábháilteachta.

• Bainistiú teagmhas agus iniúchadh teagmhais

• Lámhleabhar um Threoir Oibriúcháin
Chaighdeánach a thabhairt isteach

• Athbhreithniú agus tabhairt isteach Pholasaithe
agus Gnásanna Sláinte agus Sábháilteachta.
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NASCADH 2016
Thug Landrat Hohenlohekreis, an Dr. Matthias Neth,
cuireadh do thoscaireacht ó Chomhairle Cathrach
agus Contae Luimnigh cuairt a thabhairt ar
Hohenlohe ón 27ú go dtí 30ú Meán Fómhair 2016.

Ba í aidhm na cuairte neartú a dhéanamh ar na naisc
eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha idir
Hohenlohe na Gearmáine agus Luimneach.

Bhí Comhairle Contae Luimnigh nasctha le
Hohenlohe do thréimhse 25 bliain roimh an
gcónascad agus lean an gaol idir Hohenlohekreis
agus Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.
Thug an chuairt deis freisin comhaontú nasctha a
shíniú idir Comhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh agus Hohenlohekreis.

Bhí roinnt chruinnithe i gceist leis an gcuairt a
dtugtar achoimre mar a leanas orthu: 

Ceannairí Pháirtí ó Chomhairle Ceantair Hohenlohe

Tugadh cur i láthair do Cheannairí Pháirtí ó
Chomhairle Ceantair Hohenlohe ar na pleananna le
príomhláithreacha straitéiseacha i Luimneach a
fhorbairt trí Fhorbairt Straitéiseach DAC Luimneach
Fiche Tríocha. Cuireadh béim sa chur i láthair nach é
amháin go bhfuil athrú cló á chur ag an bhforbairt se
oar an gcathair agus ar an gcontae, ach go bhfuil
lárionad cumhachta eacnamaíochta náisiúnta agus
idirnáisiúnta á dhéanamh as Luimneach agus Iarthar
Láir na hÉireann.

Ba iad príomhphointí an chur i láthair ná: 

• Go mbeadh Luimneach aitheanta mar ionad
infheistíochta idirnáisiúnta

• Timpeallacht ar son gnó

• Údarás áitiúil réamhghníomhach agus tacúil

• Infheistíocht scaireanna (€1bn) i bplean
Luimneach 2030

• Bonn tallainne den scoth

Thug an Dr. Matthias cur i láthair freisin ar struchtúr

na Comhairle Contae i Hohenlohe agus thug míniú

ar thiománaithe eacnamaíochta agus turasóireachta

sa réigiún.

Ollscoil Reinhold Wurth i Kunzelsau

Thug an toscaireacht cuairt ar Ollscoil Reinhold
Wurth i Kunzelsau. Bhí réamhphlé ag an Ollscoil le
hOllscoil Luimnigh maidir le comhaontú
comhpháirtíochta a bhunú.

Comhairle Ceantair na Seanóirí

Tugadh cur i láthair do Bhaill Chomhairle Ceantair
na Seanóirí ar Straitéis Aoisbháúil Chomhairle
Cathrach agus Contae Luimnigh agus ar a cur i
bhfeidhm. Bhí Comhairle na Seanóirí an-tógtha leis
na tionscadail fhollasacha atá curtha i bhfeidhm ar
an láthair mar chuid den Straitéis seo.

Turas treoraithe ar Sheó Gairneoireachta an Stáit i
Öhringen 2016

Tugadh turas treoraithe agus cur i láthair don
toscaireacht ar Sheó Gairneoireachta an Stáit i
Öhringen mar a raibh táirgí talmhaíochta ar
ardchaighdeán, ar a n-áirítear torthaí, glasraí agus
táirgí bheachaireachta ar taispeáint. Téann an seó ó
chathair go chéile ar bhonn bliantúil agus bhí sé an-
soiléir go ndearna an lucht eagraithe uasmhéadú ar
líon na gcuairteoirí trí mhargaíocht éifeachtach.

Turas ar Shráidbhaile Bithfhuinnimh
Untermaßholderbach

Tugadh cur i láthar an-fhaisnéiseach don
toscaireacht agus turas ar shráidbhaile
bithfhuinnimh Untermaßholderbach. Léirigh na
páirtithe leasmhara comhoibriú suntasach sa Phobal
maidir le huasmhéadú a dhéanamh ar tháirgeadh
bainne agus fuinnimh agus uileghabhálacht sa
Phobal á chinntiú acu. Bhí an Pobal in ann a
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inmharthanacht agus a inbhuanaitheacht
fadtéarmach a léiriú.

Turas treoraithe ar sheanbhaile stairiúil Heidelberg

Fuair an toscaireacht turas treoraithe an-
fhaisnéiseach ar stair agus ar chultúr Heidelberg.

COMHCHATHRACHA
Rinne Rannóg um Chaidreamh Idirnáisiúnta
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, ag obair le
húdaráis áitiúla in Éirinn agus le cathracha sna Stáit
Aontaithe, óstáil ar Chruinniú Mullaigh
Chomhchathracha SAM – na hÉireann ar an 21ú –
23ú Aibreán, 2016. Bhí an Cruinniú Mullaigh seo ar
an gcéad cheann dá leithéid sa domhan le
tionscadail agus gníomhaíochtaí a aithint a
fhéadfadh cathracha a dhéanamh le chéile le feabhas
a chur ar ghnó, oideachas agus ceartas sóisialta.
Rinne sé marcáil freisin ar nascadh tríocha bliain idir
Baile Átha Cliath agus San Jose i California.

Tá Gaol Chomhchathracha ag Luimneach le Spokane
i Stát Washington, New Brunswick i New Jersey agus
Santa Clara i California.

D’fhreastal ionadaithe ó gach cathair acu se oar
Chruinniú Mullaigh na gCathracha i mBaile Átha
Cliath.

Bhí an imeacht dírithe ar cheiliúradh agus ar thorthaí
praiticiúla a bhaint as gaol na gcomhchathracha.
Chuir suas le 32 cathair i SAM toscairí chuig an
gCruinniú Mullaigh i mBaile Átha Cliath le teagmháil
a dhéanamh lena gcomhpháirtithe ó sé chathair
agus contae déag in Éirinn. Bhí trí chéad caoga
toscaire ó SAM agus Éire rannpháirteach in imeacht
dea-eagraithe, a ghluais go tapa agus a bhí spreagúil.

Labhair an Taoiseach Enda Kenny, ar bhronn San
Jose Gradam Spiorad na hÉireann air, ar chumhtach
na gcomhchathracha maidir le saineolas a roinnt,
tacú le hinfheistíocht agus nuálaíocht a spreagadh.
Tar éis dó fáilte fhoirmeálta a chur roimh na toscairí
chuig seisiún na comhdhála ag an gCruinniú
Mullaigh i bPáirc an Chrócaigh, ghlac Méara Bhaile
Átha Cliath páirt i bPainéal an Mhéara. Cé go raibh
an Cruinniú Mullaigh dírithe ar chathracha agus
contaetha SAM - na hÉireann, chuir Méaraí na
gcomhchathracha Guadalajara (Mexico) agus
Liverpool a bheith i láthair béim ar nádúr domhanda
Ghluaiseacht na gComhchathracha. Le linn a aithisc,
d’ardaigh an tUachtarán Michael D. Higgins ceist na
ndúshlán domhanda a bhaineann le
hinbhuanaitheacht agus imirce. Chuir sé béim ar
thábhacht chomhoibriú na gcathracha agus ar
réiteach a chomhroinnt ar dhúshlán i gcomhpháirt.
Thug an léiriú ag Fusion, léiriú ceoil agus
amharclannaíochta as Béal Feirste aghaidh ar na
trioblóidí agus ar an gcosán chun na síochána. 

Spokane, Stát Washington,  Comhchathair Luimnigh
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Rinne os cionn tríocha painéalaí ó ghnó, rialtas
áitiúil, grúpaí gníomhaíochta sóisialta, oideachas
agus cultúr diospóireacht a spreagadh a bhí dírithe
ar conas a fhéadfadh cathracha/contaetha éascú a
dhéanamh ar thuiscint chultúrtha, ar réitigh
uirbeacha agus ar fhorbairt gheilleagrach.

Chuir léiriú cumhachtach ceoil ó Chór High Hopes
clabhsúr leis an gcéad lá den Chruinniú Mullaigh
agus bhí an Willis Clan ó Nashville, comhchathair
Bhéal Feirste, ag seinm ag Dinnéar an Chruinnithe
Mullaigh.  D’fhreastal toscairí urraithe ag CLG ar
chluichí peile agus ar an Dráma Laochra ar an 24ú
Aibreán. 

Thug an Toscaireacht ó Santa Clara cuairt ar
Luimneach roimh an gCruinniú Mullaigh thuas ón
18ú go dí am lóin ar an 21ú Aibreán. Thug an
Toscaireacht ó New Brunswick cuairt ar Luimneach
ar an 20ú Aibreán go dtí am lóin ar an 21ú Aibreán
agus thug an toscaireacht ó Spokane cuairt ar
Luimneach i ndiaidh an Chruinnithe Mullaigh i
mBaile Átha Cliath ón 25ú go dtí an 27ú Aibreán,
2017. D’eagraigh Comhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh clár cuimsitheach imeachtaí do na toscairí
agus iad i Luimneach ar a raibh cuairt ar Ollscoil
Luimnigh, freastal ar Fháiltiú Cathartha in Oifigí na
Comhairle, Fáiltiú Méarachta, cuairteanna ar nithe is
díol spéise do thurasóirí i Luimneach, sa chathair
agus sa chontae araon.

LÁ NÁISIÚNTA COMÓRTHA 
Rinne an Chomhairle óstáil ar Lá Searmanais
Chomórtha ar an Domhnach 10ú Iúil, 2016 in onóir
na nÉireannach sin, idir fhir agus mhná, a fuair bás i
gcogaí nó ar seirbhís leis na Náisiúin Aontaithe. Ba í
seo a séú bliain a tionóladh an sermanas ag Cé na
gCeannaithe le breis agus 400 duine ag freastal air.

Rinne an 12ú Cathlán Coisithe, Beairic an
tSáirséalaigh, Garda Onóra a sholáthar agus chuir
onóracha ar fáil agus an Bhratach Náisiúnta á cur in
airde go barr crainn. 

Chuir ionadaithe ón Eaglais Chaitliceach
Rómhánach, Eaglais na hÉireann, an Eaglais
Aontaithe Phreispitéireach/Mheitidisteach, an Pobal
Giúdach agus na Pobal Ioslamach comóradh
ilchreidimh ar siúl a raibh an Comhairleoir Kieran
O’Hanlon, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh i
gceannas air.

Bhí an ceol ag an imeacht an-chorraitheach a bhí á
sholáthar ag Cór atá bunaithe i Luimneach “The
Curraghgower Singers” faoi threoir an Stiúrthóra Cóir
Timothy Schinnick. Rinne os coinn 80 Ball den Chór
freastal ar an searmanas. Áiríodh ar a gcuid amhrán
‘All Hail the Power of Jesus Name’ agus ‘Homeward
Bound’, a bhí an-oiriúnach don ócáid.  Bhí píobaire
uilleann ag an gComhairle freisin - Michael
O’Connell, buabhallaí - Martin Doyle, drumadóir -
Sadhbh Ryan, a raibh siad ar fad a cabhrú leis an
ócáid a bheith níos speisialta fós.

D’oscail an Músaem, atá suite ag Cé na gCeannaithe,
do mhaidin an tsearmanais agus ghlac a lán de na
daoine a d’fhreastal ar an searmanas an deis
féachaint ar an taispeántas.

Clé: Toscaireacht Nua Brunswick ag
Cruinniú Mullaigh Chathair Sister
Cathracha i bPáirc an Chrócaigh.

Thíos: Toscaireacht Santa Clara ag Teach
Cultúir le linn cuairt a thabhairt ar
Luimneach roimh Chruinniú Mullaigh
Chathair Sister Cathracha i mBaile Átha
Cliath
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CARTLANN
Chuir Cartlann Luimnigh roinnt imeachtaí ar siúl i
2016 le ceiliúradh a dhéanamh ar thraidisiún
lásadóireachta Luimnigh. Tionóladh comórtas
dearaidh i mí Eanáir le Scoil Ealaíne agus Deartha
Luimnigh (LSAD) le smaointe nua a spreagadh maidir
le lása, i mí Dheireadh Fómhair tionóladh taispeántas
agus comhdháil il-láithreáin dar teideal ‘Hybrid’.  Mar
chuid de ‘Hybrid’, chruthaigh ealaíontóir sráide ar
cuairt ón bPolainn, NeSpoon, taispeántán iontach
spreagtha ag lása i gceantar an plaza de Ché na
gCeannaithe agus cuireadh taispeántais ar stáitse in
LSAD ar Shráid an Chláir agus FabLab ar Shráid
Rutland.

Chuir Cartlann Luimnigh sraith imeachtaí ar siúl le
comóradh Éirí Amach 1916 a mharcáil.  Seoladh
mórthaispeántas san Aibreán dar teideal ‘They
Dreamed and are Dead’ i gcomhmhar le Músaem
Luimnigh.  Bhí an taispeántas seo dírithe ar an ról
ollmhór a bhí ag muintir Daly agus féachadh freisin
ar an saol i Luimneach i 1916, ar a n-áirítear
oideachas, sport agus faisean agus ar an fhírinne go

raibh mórán fear as Luimneach ag troid sa Somme
an bhliain sin. Cuireadh foilseachán a bhí maisithe
go hálainn leis an ainm céanna ar fáil le scrúdú á
dhéanamh ar bhealach inrochtana ar an ról ollmhór
a bhí ag Luimneach i bpleanáin an Éirí Amach.

Rinne Cartlann Luimnigh ceiliúradh ar amhráin 1916
le mór-cheolchoirm ‘Songs of Rebellion’ i gcomhar le
Ceol-Acadamh agus Rince Domhanda na hÉireann.
Rinne staraithe iniúchadh ar ról na n-amhrán agus
rinne cuid de na hamhránaithe traidisiúnta is fearr in
Éirinn na hamhráin a chanadh. Chan John Lyons,
Róisín Ní Ghallóglaigh, Muireann Nic Abhlaoibh
réimse amhrán a léirigh an traidisiún náisiúnach, ó
‘Grace’ go dtí ‘Limerick Lasses’, Cath Eachroma, agus
scrúdaigh na staraithe an Dr Maura Cronin, Liam
Irwin agus an Dr Rúan O’Donnell cúlra stairiúil na n-
amhrán seo agus a luach mar fhoinsí stairiúla.

Tionóladh comhdháil lae i mí na Samhna i gcomhar
le hOllscoil Luimnigh le cainteoirí ó shaol na
hiriseoireachta, na polaitíochta agus acadúil, mar
Fergal Keane, Kingsley Donaldson agus Patrick
Geoghan, a dhírigh ar ghnéithe den chomóradh
agus ar chomhaontú a mhúnlú trí stair.
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PLEAN CORPARÁIDEACH
Glacadh le Plean Cor+aráideach 2015-2019 ar an 23ú
Márta, 2015.

Straitéis 

• Muintir Luimnigh a chumasú le bheith
rannpháirteach i bhforbairt a bpobal, idir uirbeach
agus tuaithe

• Timpeallacht ar son gnó a chruthú d'fhorbairt
gheilleagrach inbhuanaithe agus do chruthú
jabanna 

• Múnla nua a chruthú do rialachas áitiúil agus
soláthar seirbhíse bunaithe ar bharr feabhais i
gceannasaíocht na Comhairle. 

Aidhmeanna

• Comhairle Cathrach agus Contae a thógáil a
aithnítear a bheith uaillmhianach do mhuintir
Luimnigh

• Ár ngeilleagar a fhás agus deiseanna a sholáthar i
Luimneach

• Infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar
Luimnigh, a timpeallacht nádúrtha agus tógtha
agus a meascán uathúil oidhreachta a chosaint;

• Cur chun cinn a dhéanamh ar Luimneach atá
comhtháite go sóisialta, atá sláintiúil agus
sábháilte

• A bheith rannpháirteach go gníomhach lenár
bpobail

• Oibriú lenár gcomhleacaithe ar fud na hearnála
poiblí agus lenár gcomhpháirtithe san earnáil
phríobháideach le comh-thiomantas a sholáthar
do Luimneach faoi mar atá leagtha síos i gCairt
Luimnigh

• A bheith éifeachtach agus tiomanta seirbhísí a
sholáthar a thacóidh le Luimneach nuálach. 
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Tuarascáil Bhliantúil Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh                                          

Costas & Úsáid Fuinnimh 2016                                                                       €uro
2016 Caiteachas Iomlán ar Fhuinneamh                                                                                           €3,689,668 

2016 Leictreachas - Caiteachas Iomlán Bliantúil                                                                             €2,682,062 

2016 Leictreachas - Caiteachas Bliantúil ar Sheirbhísí Uisce                                                               €65,368 

2016 Leictreachas - Caiteachas Bliantúil ar Shoilsiú Poiblí                                                             €1,853,530 

2016 Leictreachas - Seachas uisce & PL                                                                                                €763,164 

2016 Breosla don Bhóthar (díosal / peitreal / bithbhreosla) - Caiteachas Iomlán Bliantúil            €791,769 

2016 Breosla do Théamh (gás / ola / bithmhais) - Caiteachas Iomlán Bliantúil                              €215,836 

2016 Breoslaí iontaise ilghnéitheacha eile (sml lpg etc) - Caiteachas Iomlán Bliantúil                               -   

Anailís           
2016 Eangach Leictreachais MWh                                                                                                   19,506.4 

2016 Breoslaí Iontaise MWh                                                                                                             9,939.0 

2016 Fuinneamh In-athnuaite - MWh                                                                                             12.3 

Fuinneamh Iomlán MWh                                                                                                                  29,457.7

Actions Undertaken in 2016                                                                                         
In 2016 Limerick City & County Council undertook a range of initiatives to improve our energy performance, including:

1                             Uasghrádú ar Sheirbhísí Uisce                                                                                              2    Sábháil MWh

2                             Uasghrádú ar Chreatlach Fhoirgnimh & Seirbhísí                                                             19    Sábháil MWh

3                             Soilsiú Poiblí                                                                                                                        134    Sábháil MWh

4                             Iompar / Feithiclí                                                                                                                  32    Sábháil MWh

                              Iomlán 2016                                                                                                                         187    Sábháil MWh
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Soláthraíonn an Roinn Acmhainní Daonna réimse
leathan seirbhísí tacaícohta d'fhoireann agus do
bhainistíocht Chomhairle Cathrach & Contae
Luimnigh. Chuige sin is é príomhról nó feidhm na
Roinne Acmhainní Daonna a chinntiú go mbíonn an
líon riachtanach foirne leis na scileanna agus na
cáilíochtaí cuí ann le cuspóirí straitéiseacha agus
oibríochtúla na heagraíochta a thabhairt i gcrích..

Plean don Fhórsa Oibre  
Leagan Plean don Fhórsa Oibre 2014-2016
Chomhairle Cathrach & Contae Luimnigh amach an
riocht reatha maidir le hacmhainní foirne agus táthar
ag súil le hathrú ar an soláthar foirne sa tréimhse
ábhartha, ar a n-áirítear moltaí na Comhairle maidir
le déileáil leis na hathruithe seo trí earcaíocht/
athshannadh. Cuirfear Plean nua ar fáil i 2017.

Earcaíocht agus Líon an
tSoláthair Foirne 
Ag éirí as na comórtais a cuireadh ar siúl, fostaíodh
131 duine nua sa Chomhairle i 2016.

Leanadh freisin le tacú le scéimeanna socrúcháin do
scoileanna/coláistí dara agus tríú leibhéal agus
d'eagraíochtaí eile. Éascaíodh 68 socrúchán ar fad i
rith 2016.

Seo a leanas miondealú ar iarrthóirí 2016 ar bhonn
fir/mná:

                                                            Fir             Mná

Líon na nIarrthóirí                            1053         673

Líon na nIarrthóirí a                         428           339
glaodh chun agallaimh

An líon a cuireadh ar Phainéal         235           189

An Líon a Fostaíodh                          97             53

Gníomhachtú Jab
Rinne an Chomhairle éascú ar rannpháirtíocht i
scéimeanna fostaíochta náisiúnta, mar Job Bridge
agus Gateway etc.

Tosaíodh ar naoi socrúchán Intéirneach Job Bridge i
rith 2016. Tugadh an tionscnamh Gateway isteach i
2013 le deiseanna oibre gearrthéarmach a sholáthar
do dhaoine dífhostaithe go fadtéarmach le conarthaí
thar thréimhse 22 mí. I rith 2016, choimeád
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh a
dtiomantas do na fostaithe sin a earcaíodh faoin
gclár se oar shin a gconarthaí níos faide ná 2016.

Seirbhísí Comhroinnte 
Aistríodh feidhm phárolla na Comhairle chuig
MyPay, bunaithe i gComhairle Contae Laoise, i rith
2015. Is é atá i gceist sa dara cuid d'fhorfheidhmiú na
comhsheirbhíse seo ná riarachán maidir le pinsin a
aistriú chuig MyPay.

Táthar ag dul chun cinn le réamhobair don aistriú ar
an bhfeidhm seo i dtreo dheireadh 2017.

Córas Bainistíochta Acmhainní
Daonna (CORE)
Cuireadh forfheidhmiú Chóras Bainistíochta
Sábháilteachta Core chun cinn i rith 2016. Rinne an
Chomhairle tástáil freisin ar mhodúil an Chóras
Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta agus a ról
mar láthair bhailíochtaithe. 

Pinsin
Íocadh 34 aisce chnapshuime i rith 2016

Canpshuimeanna Comhlán a íocadh     €1,374,887.60

Aisbhaintí a déanadh                                    €99,947.22

Canpshuimeanna Glan a íocadh            €1,274,940.38

Beartais maidir le Cothromaíocht
Oibre/Saoil
Tá réimse scéimeanna cothromaíochta oibre is saoil
ar fáil dár bhfostaithe. Áirítear orthu seo Saoire
Thuismitheoireachta, Comhroinnt Oibre, Bliain Oibre
níos Giorra, Sos Gairme, etc. Bhain 217 fostaí leas as
na scéimeanna éagsúla i rith 2016.

Acmhainní 
Daonna 
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Oiliúint agus Forbairt Foirne 
Lean an tAonad Oiliúna le réimse leathan cúrsaí a
sholáthar a chuireann ar chumas na foirne agus na
bainistíochta araon a ndualgas oibre a
chomhlíonadh ar bhealach éifeachtach, táirgiúil,
agus inniúil i dtimpeallacht oibre atá sábháilte.
Cuireann an tAonad roimhe feabhas leanúnach a
chur ar scileanna agus soláthar seirbhíse, le foireann
an-spreagtha agus féachtar ar oiriúint agus forbairt
mar bhealach chun cinn don fhoireann uile. Fuair
827 den fhoireann oiliúint i 2016 agus bhí an oiliúint
seo scaipthe i measc na gcatagóirí seo a leanas:
Sláinte agus Sábháilteacht (Reachtúil), Oideachas
Sonrach/Riachtanach don Jab agus Breisoideachas

Leas Fostaithe 
Tá Clár Cúnaimh d’Fhostaithe (EAP) ag an
gComhairle agus leantar leis an saoráid seo a chur
chun cinn i measc na foirne. Soláthraíonn an Clár
seo tacaíocht faoi rún do gach fostaí agus áiríter
seirbhís teileafóin saor in aisce 24 uair an chloig agus
soláthraíonn sé tacaíocht maidir le, m.sh. ceisteanna
teaghlaigh, andúil, obair, bás, ceisteanna airgeadais
agus tá seirbhís chomhairleoireachta aige. Mar chuid
den Chlár Cúnaimh d’Fhostaithe rinne Comhairle
Cathrach & Contae Luimnigh píolótacht ar Chlár
Aireachais/Folláine agus déanfar méadú ar seo an
bhliain seo chugainn.

Comhpháirtíocht Ionaid Oibre
Leanann an Coiste Comhpháirtíochta Ionaid Oibre le
teacht le chéile uair sa ráithe.  Is fóram faisnéise agus
comhairliúcháin a bhíonn anseo a cheadaíonn do
Cheardchumainn agus don Bhainistíocht a bheith i
dteagmháil go leanúnach lena chéile.

Córas Bainistíochta
Feidhmíochta agus Forbartha
(PMDS)
Leanann an Córas Bainistíochta Feidhmíochta agus
Forbartha le bheith mar thosaíocht maidir leis na
cuspóirí corparáideacha, na cuspóirí foirne agus na
cuspóirí Pearsanta a nascadh lena chinntiú go
bhfeiceann an fhoireann uile fís don Chomhairle
agus conas is féidir leis an fhoireann uile cur len í
seo a thabhairt i gcrích. Tá an Creat Inniúlachta
curtha i bhfeidhm do Bhainisteoirí Sinsearacha agus
don Mheánbhainistíocht agus é ionchorpraithe ina
bPleananna Forbartha Pearsanta (PDP).
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Riverpoint, Sráid Mhala Íochtarach, Luimneach
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Seirbhísí 
Airgeadais

        

 

        
Dréachtráiteas ar an Staid Airgeadais (Clár Comhardaithe) ar an 31ú Nollaig, 2016
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Dréachtráiteas ar ioncam cuimsitheach (ráiteas ar an gcuntas ioncaim agus
caiteachais) don bhliain dar críoch 31ú Nollaig 2016

Tugann an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais le chéile gach ioncam a bhaineann le hioncam agus caiteachas
a léiríonn sé mar bharrachas (easnamh) don bhliain. Léirítear aistriú chuig/ó chúlchistí go scartha seachas de
réir rannáin seribhíse.
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Athbhreithniú ar an gClár
Comhardaithe
Léiríonn an Clár Comhordaithe a chuirtear i láthair
go raibh Sócmhainní Seasta de €3,266,140,124 ag
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus
Obair idir Lámha de €47,021,851 ag an 31 Nollaig
2016. Tugtar mionsonraí de na figiúirí seo i Nótaí 1&2
leis an AFS.

Leagann Aguisín 5 den AFS amach achoimre den
chaiteachas Caipitiúil agus den ioncam do
2015/2016. B'ionann ioncam caipitiúil agus €108.83m
i 2016, méadú €39.5m ar fhigiúr 2015 de €69.3m.
B’ionann deontais agus 55% den ioncam caipitiúil i
2016, le 22% mar mhaoiniú trí mheán iasachtaí.

D’éirigh níos fearr leis na céatadáin bhailiúcháin do
Rátaí Tráchtála agus Cíosanna Tithíochta i 2016 ná
mar a rinne i 2015 le céatadán na mbailiúchán
d’Iasachtaí Tithíochta faoi bhrú go leanúnach (féach
Aguisín 7 den AFS do na figiúirí).

Athbhreithniú ar Chaiteachas
Ioncaim 
Ba é an caiteachas ioncaim don bhliain ná
€212,471,293 roimh aistriú. B'ionann aistriú chuig
cúlchistí agus €15,907,053 ag tabhairt figiúr don
chaiteachas iomlán do 2016 de €228,378,346. Tá
sonraí den chaiteachas breise thar an mbuiséad ar
glacadh leis ag leibhéal Seirbhíse leagtha amach sa
tuarascáil chuig an gComhairle faoi Alt 104 d'Acht
Rialtais Áitiúil 2001 (mar a leasaíodh le hAcht um
Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014), a dháilfear ar an
gComhairle. Ba é ioncam na bliana ná €228,428,863
ar ar tháinig barrachas ioncaim do 2016 de €50,516.
Nuair a chuirtear sin leis an mbarrachas oscailte de
€759,891 tugtar barrachas carnach ag 31 Nollaig
2016 de €810,407.

Tá an párolla ar an gcostas is suntasaí i gcónaí le
costas iomlán an phárolla i 2016 ag €66,339,116.
Baineann an t-athrú a tharla idir 2015 agus 2016 den
chuid is mó le méadú ar chaiteachtas oibríochtúil ó
HAP. Leanfar le scrúdú a dhéanamh ar an gcostas pá
agus ar líon na foirne i rith 2017 d’fhonn tuilleadh
sábhála a aithint nuair is féidir é.

                                                              2016                     % de Chaiteachas     2015                      % de Chaiteachas 

                                                              €                              %                             €                              %

                                                                                              

Párolla                                                   66,339,116              29.0%                      65,749,288              39.5%

Costais oibriúcháin                             126,155,631            55.2%                     64,565,994             38.8%

Costais riaracháin                               9,074,655                4.0%                       8,660,352               5.2%

Costais bhunaithe                               2,677,393                 1.2%                        2,457,532                1.5%

Costais airgeadais                               3,328,338                1.5%                        5,692,960               3.4%

Ilghnéitheach                                       4,896,161                2.1%                        5,648,426               3.4%

Aistriú chuig cúlchistí                         15,907,053              7.0%                        13,631,587              8.2%

Caiteachas Iomlán                              228,378,346            100%                      166,406,138            100%

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              

Tugtar achoimre ar chaiteachas de réir phríomhréimse caiteachais mar seo a leanas: 
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Athbhreithniú Ioncaim
Ba é ioncam na bliana ná €228,428,863. B'ionann seo
agus laghdú €61,862,394 ar an ioncam iomlán i 2015
(€166,566,469).

Bhí roinnt réimsí ioncaim ag feidhmiú sa bhreis ar an
mbuiséad i 2016 le barrachas ioncaim thar an
mbuiséad. Ach go háirithe chuir an íocaíocht ar áit
chónaithe phríobháideach neamhphríomha le dea-
thoradh de réir buiséide. Ba mhaith liom iarrachtaí
suntasacha na foirne sna rannóga seo a mholadh
maidir le breis ioncaim a ghiniúint. Tá an Íocaíocht
Cúnaimh Tithíochta (HAP) mar phríomhchúis leis an
meádú ar ioncam ó Earraí agus Seirbhísí.

Tugann an tábla thíos achoimre ar na príomhfhoinsí
ioncaim:

Achoimre
Is é an barrachas ioncaim do 2016 ná €50,516. Mar
thoradh ar sin tá an barrachas ioncaim charntha ag
deireadh 2016 tar éis méadú go dtí €810,407 i
gcomparáid le €759,891 ag deireadh 2015. Is léiriú
an-dearfach é an barrachas carnach a choimeád ar
iarrachtaí na mball tofa agus na foirne staid
airgeadais Chomhairle Cathrach & Contae Luimnigh
a bhainistiú, agus léiríonn sé freisin iarrachtaí
leanúnach na foirne i gComhairle Cathrach & Contae
Luimnigh le luach níos fearr ar airgead a bhaint
amach agus méadú ar éifeachtúlacht go foriomlán. 

Iarraim ar na baill féachaint ar an Ráiteas Airgeadais
Bhliantúil faoi Alt 108 den Acht Rialtais Áitiúil 2001
(mar a leasaíodh le hAcht um Athchóiriú Rialtais
Áitiúil, 2014).

C Murray

Príomhfheidhmeannach

                                                               2016                                                       2015                             

                                                               €                             %                             €                                    %

Deontais & Fóirdheontais                    93,685,313            41%                          45,651,496                   27%

Ranníocaíochtaí ó údaráis áitiúla eile      2,699,688              1%                            2,509,433                    2%

Earraí & Seirbhísí                                   64,180,872             28%                         48,165,487                  29%

                                                               160,565,873          70%                         96,326,416                  58%

Cáin Mhaoine Áitiúil                            4,625,159              6%                           14,139,276                  8%

Rátaí                                                      50,965,698            22%                         52,012,763                  31%

Asbhaint a Bhaineann le Pinsean       2,053,048              0.9%                        2,760,686                    2%

Aistriú ó Chúlchistí                               219,084                 0.1%                         1,327,328                     1%

Ioncam Iomlán                                     228,428,863          100%                       166,566,469                100%

Income Review:



Lean Rannóg TFC Chomhairle Cathrach & Contae
Luimnigh le tacú le rannóga a gcuspóirí a bhaint
amach i gcaitheamh 2016. In éineacht le
gníomhaíochtaí oibríochtúla mar mhonatóireacht ar
shlándáil, bonneagar agus córais a chothabháil, agus
tacaíocht úsáideora & deisce a sholáthar i
gcaitheamh 2016, tugadh faoi roinnt
mórthionscadal.

Ba iad seo cuid de na tionscadail ar tugadh futhu i
rith 2016:-

Deasc Freastail ITSM
Is tacar dea-chleachtais agus caighdeán a bhfuil
aitheantas domhanda aici í an Leabharlann
Infreastruchtúir TF (ITIL) a thacaíonn le bainistíocht
seirbhíse TF (ITSM). Déanann ITIL sainiú ar
fheidhmeanna a bhaineann le straitéis seirbhíse,
dearadh seirbhíse, aistriú seirbhíse agus feabhsú
leanúnach seribhíse.

Tagraíonn Bainistíocht Seirbhíse TF (ITSM) d’iomlán
na ngníomhaíochtaí – stiúrtha ag polasaithe,
eagraithe agus struchtúrtha i bpróisis agus nósanna
imeachta tacaíochta – a bhíonn á bhfeidhmiú ag
eagraíocht do phleanáil, dearadh, soláthar, feidhmiú
agus rialú na seirbhísí teicneolaíochta faisnéise (TF) a
bhíonn á dtairiscint. 

Faoi láthair, tá modhanna ITSM tar éis teacht chun
cinn le bealaí ar leith a áireamh le measúnú, pleanáil,
agus forfheidhmiú dea-chleachtais ITIL a chumasú
agus a bharrfheabhsú.

Thosaigh Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh ar
Dheasc Freastail ITSM a thabhairt isteach i rith 2016,
agus leanfar le tógáil ar seo i gcaitheamh 2017
d’fhonn iarracht a dhéanamh ar sholáthar seirbhíse a
fheabhsú. 

Tionscadail Snáithín
Chuir an rannóg TFC le Líonra Snáithín na Comhairle
i rith 2016, ag cur 11 láthair leis an líonra, le 16 láthair
ar fad faoi mar atá leagtha amach:-

1.     Cé na gCeannaithe go Tuar an Daill

2.     Lissanalta House

3.     An Ghráinseach

4.     Sráid Phádraig

5.     Stáisiún Dóiteáin Sráid Mulgrave

6.     Gailearaí Ealaíne, Cearnóg an Pheirigh

7.     Iosta Bhóthar na Páirce

8.    Iosta na mBóithre, Bóthar na Páirce

9.     Rannóg na bPáirceanna, Sráid Éadbhaird

10.   Ionad Taifeadta CCTV an Taobh ó Dheas i LEDP

11.   Nuáil Luimnigh i LEDP

12.   Oifig Athghiniúna an Taobh ó Dheas

13.   Leabharlann Bhaile an Rósitigh

14.   Iosta Tithíochta An Ráth Bhán

15.   Músaem Nua, Sráid Anraí

16.   Leabharlann Thuar an Daill
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       T.F. Traidisiúnta                               Go dtí                        Próiseas ITSM

       Fócas Teicneolaíochta                   →                               Fócas Phróisis

       Comhrac Dóiteáin                           →                               Coisctheach

       Frithghníomhach                            →                               Réamhghníomhach

       Úsáideoirí                                        →                               Custaiméirí

       Scoite, Sadhlanna                           →                               Comhtháite, ar Fud Fiontraíochta
       “Aon Uaire", Ad Hoc                        →                               In-athdhéanta, Freagrach

       Próiseas Neamhfhoirmeálta          →                               Dea-Chleachtas Foirmeálta

       Dearcadh Inmheánach TFC           →                               Dearcadh Gnó                                

       Sain-Oibríochtúil                            →                               Claonadh Seirbhíse 



In éineacht le Líonra Achair Fhairsing ar ardluas a
sholáthar idir Oifigí na Comhairle, úsáideadh an
snáithín seo do rialú tráchta & ceamairí CCTV. Tá sé
ar intinn cur leis an Líonra Snáithín le linn 2017, agus
monatóireacht gach ceamara CCTV i Luimneach ar
leis an gComhairle iad a thabhairt chuig pointe
lárnach amháin.

Feabhsú na bPróiseas Gnó
1. Cothabháil Choisctheach (P.M.).

Uainchlár cothabhála coisctheach ann do
sheicliosta 08:00 a.m. ó mí Iúil, 2016.

•  Aon cheisteanna Aimsithe go luath.

•  Mar aidhm a Réiteach faoi 09:00 a.m.

•  Seicliosta ar a n-áirítear Íomhánna an Lárionaid
Sonraí

•  Ag fás go leanúnach

- Ceist a éiríonn i rith an lae curtha le seicliosta
nuair is cuí

•  Duine tacaíochta áirithe san uainchlár

•  Murar féidir aon cheist a réiteach go luath is
féidir úsáideoirí a chur ar an eolas

- Tá úsáideoirí feasach ar cheist, agus níl aon
ghá glaoch a logáil

Tá an próiseas tar éis aga neamhfhónaimh a laghdú,
á chinntiú go mbíonn cúrais ar fáil d’úsáideoirí ó
09:00 a.m.

2.    Saineolaithe Ábhair (S.M.E.) 

       ar Tosaíodh ar a gCur i bhFeidhm i rith 2016.        
       Is duine é Saineolaí Ábhair (S.M.E.):-

•  a thuigeann ábhar ar leith níos fearr ná mar a
thuigeann formhór na ndaoine eile

•  ar féidir leis é a mhíniú duit ar bhealach simplí

•  a thuigeann cad tá lárnach agus cad tá
imeallach sa réimse eolais sin

•  a thuigeann an dearcadh ó taobh istigh agus ón
taobh amuigh ar an ábhar*

•  atá ar an eolas maidir leis na forbairtí is déanaí
sa réimse

•  ach a bhfuil eolas maith aige ar na bunrudaí

•  agus atá aitheanta ag daoine eile sa réimse sin
mar shaineolaí

Is iad na buntáistí ná:-

•  Taithí aige ag obair sa réimse
seo/eolas/saineolas

•  Costais níos ísle

•  Is féidir leis réimsí laga a aithint agus a
thaispeáint duit conas is féidir leat feabhsú

•  Feabhas a chur ar úsáid an úsáideora as Córais 

•  Tuigeann siad gach gné agus is féidir leo
feidhmiú mar acmhainn maidir le haon
cheis/fadhb a bhíonn agat.

3.     Oibreacha Sceidealaithe rPhost 

Tosaithe i rith 2016.

•  R-Phost Seachtainiúil curtha chuig gach
úsáideoir gach Aoine le himlíne na n-oibreacha
Sceidealaithe don tseachtain dar gcionn.

•  Úsáideoirí ar an eolas maidir le hoibreacha a
mbeidh tionchar acu orthu, agus a bhfuil
teagmháil TFC acu.

•  Is féidir le húsáideoirí a gcuid oibre a phleanáil
timpeall orthu seo más gá.

4.     Anailís ar Bhunchúis

Cuireadh modhanna Anailíse ar Bhunchúis i
bhfeidhm i rith 2016 in iarracht deireadh a chur le
hatarlú na bhfadhbanna.

Is modh é Anailís ar Bhunchúis (RCA) a chabhraíonn
le daoine ceisteanna a fhreagairt ar cén fáth ar tharla
fadhb. Déanann sé iarracht ar bhunús faidhbe a
aithint ag úsáid chéimeanna ar leith, leis na huirlisí
cearta, le bunchúis na faidhbe a aithint.

Cúig Chéim Inaitheanta:-

1.     Tabhair Sainmhiniú ar an bhFadhb

2.    Bailigh Sonraí
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   a.   Cruthú gur ann don Fhadhb

   b.   Comharthaí Sonracha 

3.     Tosca a Fhéadfadh a bheith mar Chúis a Aithint

       a.   Ord na nImeachtaí

       b.   Cúinsí a Cheadaigh an Fhadhb

      c.   Cén Fhadhbanna eile a Bhaineann le Bunúdar
             na Faidhbe

4.     An Bhunchúis a Aithint

5.     Réiteach a Mholadh & a Chur i bhFeidhm

Modh Oibriúcháin Nua.
Chabhraigh TFC le Bainistíocht Athruithe maidir le
forfheidhmiú an Modh Oibriúcháin Nua go luath i
2016. Aistríodh beagnach 200 ball foirne, déanadh
uasdhátú ar an Eolaire Gníomhach le struchtúr nua,
agus uasdhátú ar chearta ar dhoiciméid agus ar
chórais.

Disaster Recovery Enhancements
•      Suiteáilte ar Fhearas 3 X Dell DR + 4 Sliotán           
       forlíontach

•      Déanann Éascú ar Chóip Chúltaca chuig Diosca  
       (Níos tapúla ná Téip)

•      Bunaithe i Lissanalta House (tá Cúltaca                 
       Seachtrach)

•      Áirítear Cóipeáil

      → Barr feabhais a chur ar stóráil le deireadh a     
             chur le cóipeanna

      → Taifead coimeádta ar Am ar Leith

•      Bogearraí Cúltaca

      → Miontairiscint faoi Chreat OGP

      → Trí Fhreagra

      → Fiontraíocht Fhoireann Infhaighteachta           
             Veeam roghnaithe

      → Comhtháite le Fearas Dell DR & Vmware

      → Cúltaca níostapúla, méadaíonn fuinneog        
             chúltaca

      → Is féidir leis freastalaí a bhútáil chuig Scáileán
             Logála Isteach nuair a bhíonn Cúltacú             
             críochnaithe

•      Cóipeálacha 

      → Gach Freastalaí Cóipeáilte gach oíche

      → Uainíocht 10 lá oibre a choimeád

      → Malartach d’Fhearas DR & Veeam

      → Athshlánú níos tapúla a dhéanann athbhunú 
             ar Chúltaca

      → Cóipeálacha coimeádta go Seachtrach i          
             Lissanalta House

Uasghrádú ar Líonra Achair Fhairsing
Tosaíodh ar uasghrádú ar an Líonra Achair Fhairsing
a sholáthar i Ráithe 4 – 2016.

•      Áirítear gach suíomh nach bhfuil sa Tionscadal   
       Snáithín

•      38 Suíomh ar Fud na Cathrach & an Chontae

•      Tairiscint: 

      → Dáta Deireanach 14/10/2016

      → Trí Fhreagra

      → Á measúnú faoi láthair

•      Déanfar éascú ar Chóras Teileafóin VoIP chuig     
       Oifigí Ceantair

•      Feidhmiú Céimneach Pleanáilte Ráithe 1 - 2017

Córas Teileafóin VoIP
Bhí nósanna imeachta soláthair ann le Córas
Teileafóin VoIP nua a cheannach i rith Ráithe 4 de
2016. I ndiaidh an phróisis Tairisceana, ceannaíodh
córas nua Cisco VoIP i dtreo dheireadh 2016, agus tá
sé ar intinn an cúras nua a chur i bhfeidhm i rithe
Ráithe 1 agus Ráithe 2 2017. Beidh an córas nua ann
in ionad seanChóras Cathrach Ericson, agus
seanchóras Contae Nortel.

Tá a lán gnéithe nua ag baint leis an gCóras nua a
thacóidh le feidhmiú éifeachtach na Comhairle.
Áirítear orthu seo Lárionad Teagmhála, atá le húsáid
ag Seirbhísí do Chustaiméirí, Lárionad Seirbhísí
Comhroinnte HAP, & TFC. An Lárionad Teagmhála
comhtháite le Sugar CRM, a thacóidh le láimhseáil
níos éifeachtaí ar chásanna ar an teileafón.

Mar chuid de chur i bhfeidhm an chórais nua
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Teileafóin VoIP cuirfidh an Chomhairle uimhir
amháin nua i bhfeidhm. 

1. Is í an uimhir nua a bheidh ag an gComhairle ná
061-556000, in ionad 061-407100 i gCé na
gCeannaithe, agus 061-496000 i dTuar an Daill.

2. Beidh an uimhir nua ag feidhmiú i gcomhar leis na
seanuimhreacha ar feadh tréimhse (nach bhfuil
socraithe fós), go mbeadh deis an an Fhoireann
agus ag an bPobal dul i dtaithí ar na huimhreacha
nua.

Deasc Chabhrach ICT
Rinne an Deasc Chabhrach ICT déileáil le os cionn
9,623 Ticeád ar déanadh logáil orthu i rith 2016.
Déanann an Deasc Chabhrach iarracht ar iarratais a
réiteach ar bhealach tráthúil agus cúirtéiseach. In
éineacht le tacú le húsáideoirí déanann foireann na
Deasc Chabhrach ICT cúramaí eile freisin:-

• Airteagail bhunachair eolais a chruthú do
chumasú an úsáideora

• Caidreamh le foirne eile ICT le hathruithe a
mholadh agus a thionscnamh agus cabhrú le

ceisteanna a réiteach nó a chosc sa todhchaí

• Úsáideoirí a choimeád ar an eolas go hiomlán
maidir le hathruithe/ceisteanna

• Polasaithe agus nósanna imeachta a fhorbairt
agus a chur i bhfeidhm maidir le seirbhísí agus
crua-earraí a sholáthar

• Eagrú agus cothabháil oifige agus trealaimh

• Tacaíocht Tionscadail TFC

Staitisticí Ticéid 2016
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Orduithe Saothair Dúnta i 2016 – Iomlán 9623

Miondealú ar thicéid
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Theas Seirbhísí Uisce 
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Déanann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
mar Údarás Dóiteáin oibriú agus bainistiú ar
Sheirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála i Luimneach. Tá
freagrach ar Sheirbhís Dóiteáin agus Tarrthála
Luimnigh as beatha agus réadmhaoin timpeall
200,000 duine atá ina gcónaí i dtimpeall 70,000
teach agus timpeall 18,000 áitreabh tráchtála a
chosaint.

Déanann Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála
Luimnigh bainistiú freisin ar Ionad Cumarsáide
Réigiúnach na Mumhan, atá freagrach as slógadh
éifeachtach an fhearais dóiteáin agus
ghníomhaireachtaí eile i réigiún na Mumhan. Tá
Cosaint Shibhialta freisin mar chuid den Rannóg
Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála.  Is eagraíocht í
seo atá bunaithe ar oibrithe deonacha a thacaíonn le
seirbhísí éigeandála líne tosaigh chomh maith le
cabhrú ag imeachtaí pobail.

Tá cúig réimse leathan gníomhaíochta ag an Rannóg
Sierbhísí Dóiteáin agus Éigeandála a thacaíonn lena
chéile maidir le seirbhís chomhtháite a sholáthar
don phobal.

1.   Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála 

2.   Cosc Dóiteáin agus Rialú Tógála 

3.   Bainistíocht Móréigeandála 

4.   Ionad Cumarsáide Réigiúnach na Mumhan.

5.   Cosaint Shibhialta

SEIRBHÍS DÓITEÁIN AGUS
TARRTHÁLA
Is í feidhm na Seirbhíse Dóiteáin agus Tarrthála foráil
a dhéanamh do mhúchadh tinte go pras i
bhfoirgnimh agus áiteanna eile de gach cineál ina
líomatáiste feidhme agus cosaint agus tarrtháil a
dhéanamh ar dhaoine agus ar réadmhaoin i gcás
dóiteáin agus éigeandála eile. Chuige sin,
coimeádann sé briogáid dóiteáin agus soláthraíonn
sé stáisiúin dóiteáin, feithiclí agus trealamh. Is
daoine eagraithe atá sa bhriogáid dóiteaín atá oilte
agus trealamh acu le dóiteáin a mhúchadh i
bhfoirgnimh agus in áiteanna eile agus le daoine
agus réadmhaoin a tharrtháil ó thinte agus
éigeandálaí eile dá leithéid.

Fostaíodh deichniúr comhraiceoir dóiteáin nua i

Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála Luimnigh
bunaithe ag Sráid Mulgrave. Scaipeadh na hearcaigh
nua ar na ceithre faire lánaimseartha.

D'fhrestal Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Luimnigh
ar 1,515 teagmhas ón 1ú Eanáir go dtí 31ú Nollag,
2016.

Bronnadh Dearbhú ar Chaighdeán Cáilíochta
ISO9001:2008 agus Dearbhú Sláinte & Sábháilteachta
OHSAS 18001:2007 i 2016 ar an Seirbhís Dóiteáin
agus Tarrthála (seirbhís dóiteáin lánaimseartha agus
coinnithe).

Leanadh leis an oiliúint ar fheidhmiú Treoirlínte
Caighdeánacha Náisiúnta Oibriúcháin (SOGs), Cúrsa
Fo-Oifigigh creidiúnaithe NDFEM, Oiliúint
Athnuachana ar Ghaireas Análaithe (BA), oiliúint
earcach, an Chéad Fhreagróir cairdiach, Teagascóir
Tiomána Faofa, Oiliúint Tiománaithe, An Chéad
Fhreagróir Éigeandála, Raidió Ardmhinicíochta Muirí,
Modhanna Iontrála, Oiliúint aerála le brú dearfach,
oiliúint trí seachtaine earcach comhraice dóiteáin
coinnithe, Cúrsa oiliúna ar oibriú mótarbhád,
Teagascóir ar láimhsiú, Bainistíocht ar tharluithe
Uisce agus Uisce Tuile, Oibritheoir Sábh Slabhrach,
Nósanna Imeachta Timpiste Bóthair chomh maith
leis na Cúrasaí agu na Seimineáir éagsúla Oiliúna
d'Oifigigh Sinsearacha agus Sóisearacha.  

Chuir pearsanra dóiteáin an clár Sábháilteachta
Dóiteáin do Scoileanna i láthair do dhaltaí rang 4 i
mbunscoileanna.

COSC DÓITEÁIN & RIALÚ
TÓGÁLA  
Is í feidhm na Ranóige Cosc Dóiteáin agus Rialú
Tógála sábháilteach, sláinte agus leas na ndaoine a
bhíonn sna foirgnimh, nó a úsáideann iad, a chinntiú
trí laghdú a dhéanamh ar bhaol dóiteáin, bealaí
cearta éalaithe, rochtain do dhaoine faoi mhíchumas
agus caomhnú ar bhreosla agus ar fhuinneamh.

D'fhonn na feidhmeanna seo a sholáthar, áirítear ar
obair na roinne seo measúnú a dhéanamh ar
iarratais ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó
Dhóiteán agus Teastais Rochtana do Dhaoine faoi
Mhíchumas, cigireacht a dhéanamh ar fhoirgnimh
thráchtála agus ar fhoirgnimh árasán, iniúchadh a
dhéanamh ar ghearáin agus cainteanna
Sábhábháilteachta Dóiteáin Pobail a thabhairt.
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Deimhnithe um Shábháilteacht ó Dhóiteán

Staitisticí 2016 

Líon na n-iarratas ar dheimhniú um shábháilteacht ó dhóiteán a fuarthas                     185

Líon na n-iarratas ar dheimhniú um shábháilteacht ó dhóiteán próiseáilte                    199

Líon iomlán na n-iarratas a ceapadh a bheith neamhbhailí.                                              25

Foirgnimh ar déanadh cigireacht orthu mar % d'fhoirgnimh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil       14%

Líon iomlán na bhfoirgneamh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil                            435

Líon iomlán na bhfoirgneamh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil ar déanadh cigireacht orthu            60

Teastais Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas

Staitisticí 2016                                                                                                                          

Líon iomlán na dTeastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas bailí a fuarthas           135

Líon iomlán na dTeastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas próiseaílte                   134

Líon iomlán na dTeastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas a ceapadh a bheith neamhbhailí           10

Achomhairc Phleanála

Líon iomlán na nAchomharc Pleanála próiseáilte                                                              277

Líon iomlán na bhFógraí Tosaithe Bailí a fuarthas (ar a n-áirítear                                     369
CNs, CNs Gearra, CNs Scar-rogha agus Fógraí 7-lá)                                                            

Cosaint Shibhialta

Costas iomlán Caiteachais do Chosaint Shibhialta i 2016                                                  €297,695
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BAINISTÍOCHT
MÓRÉIGEANDÁLA
Is iad feidhmeanna na rannóige Bainistíochta
Móréigeandála forálacha Chreat 2006 do
Bhainistíocht Móréigeandála a chur i bhfeidhm i
gComhairle Cathrach agus Contae Luimnigh,
athbhreithniú agus maoirseacht a dhéanamh ar
Phlean Bainistíochta Móréigeandála Chomhairle
Cathrach agus Contae Luimnigh agus feabhas a chur
go leanúnach ar acmhainn Chomhairle Cathrach
agus Contae Luimnigh freagairt do mhóréigeandáil.
Chuige sin, rinne án Rannóg Sierbhísí Dóiteáin agus
Éigeandála na dualgais seo a leanas a chomhlíonadh
i rith 2016: 

• Reáchtáil an Coiste Bainistíochta Móréigeandála
cruinnithe

• Freastal ar chruinnithe Grúpaí Oibre agus Stiúrtha
Idirghníomhaireachta Réigiúnacha MEM do
Réigiún an Iarthair Láir

• Cuireadh oiliúint ar phearsanra Chomhairle
Cathrach & Contae Luimnigh sna nithe seo a
leanas:

• Oifigeach Bainistíochta Faisnéise 

• Oiliúint Ionad Comhordaithe ar an Láthair

• Ionad Oiliúna Comhordaithe Áitiúil

• Cathaoirleach ar Fho-Ghrúpa an Plean Oll-
Saoráide  do Réigiún an Iarthair Láir 

• Críochnaíodh an Plean Oll-Saoráide agus
tionóladh ceardlann le gach
Príomhghníomhaireacht Freagartha

• Críochnaíodh an Breithmheas Bliantúil Náisiúnta
ar ullmhacht Chomhairle Cathrach & Contae
Luimnigh do Bhainistíocht Móréigeandála

• Cuireadh Struchtúir Bhainistíochta Móréigeandála
i ngníomh ar feadh tréimhse dhá mhí le linn na
drochaimsire agus na dtuilte ag deireadh 2015 ar
aghaidh chuig tús 2016

• Forbairt ar Phlean Freagartha ar Thuilte nua do
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

• Ceardlanna a sholáthar ar an bPlean Freagartha ar
Thuilte nua do gach pearsanra ábhartha Údaráis
Áitiúil

• Athbhreithniú, tástáil agus tuairisciú ar Phlean
Éigeandála Seachtrach do Chuideachta Atlantic
Fuels Supply de réir Threoir Seveso III ón AE.

IONAD CUMARSÁIDE
RÉIGIÚNACH NA MUMHAN
(MRCC)
Tá Córas Cumarsáide Réigiúnach na Mumhan
(MRCC) suite ag an láthair céanna le Stáisiún
Dóiteáin Shráid Mulgrave. Cuireadh an tionscadal
MRCC ar bun le feabhas a chur ar luas freagartha
agus ar éifeachtúlacht an chórais ghlaoite do na
húdaráis dóiteáin sa Mhumhain agus tháinig sé i
bhfeidhm i mí na Nollag, 1992. Is í Comhairle
Cathrach agus Contae Luimnigh an tÚdarás
conarthach don chóras seo agus soláthraíonn sí
seirbhís thar ceann na seacht Údarás Dóiteáin sa
Mhumhain (Comhairle Contae an Chláir, Comhairle
Cathrach Chorcaí, Comhairle Contae Chorcaí,
Comhairle Contae Chiarraí, Comhairle Cathrach
agus Contae Luimnigh, Comhairle Contae Thiobraid
Áran, Comhairle Contae agus Cathrach Phort Láirge).

Is seirbhís láraithe atá san MRCC a sholáthraíonn
mearfhreagairt agus slógadh maidir le glaonna
éigeandála dóiteáin 999/112.  Ó cuireadh tús leis i
1992, tá an tIonad tar éis próiseáil a dhéanamh ar os
cionn 500,000 glaonna, agus déanann slógadh anois
ar 65 Staísiún Dóiteáin coinnithe agus 4
lánaimsertha sa Mhumhain. Soláthraínn an MRCC
tacaíocht freisin do na Seirbhísí Dóiteáin le linn
saolré na dteagmhas éigeandála go dtí go ndéantar
iad a dhúnadh. Feidhmíonn an tseirbhís eo 24 uair
an chloig in aghaid an lae 365 lá den bhliain agus
déanann déileáil le timpeall 25,000 glao éigeandála
in aghaidh na bliana.

COSAINT SHIBHIALTA
Soláthraíonn Cosaint Shibhialta Luimnigh faoiseamh
agus tacaíocht éigeandála, nuair a iarrann Comhairle
Cathrach agus Contae Luimnigh agus údaráis
reachtúla sibhialta agus líne tosaigh sin, chomh
maith le cabhrú ag imeachtaí bunaithe sa phobal.

Is é atá in oiliúint bhunaidh d'oibreacha deonacha ná
Garchabhair ag an Obair, Láimhsiú, An Chéad
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Fhregairt Cairdiach, Cumarsáid, Feasacht Dóiteáin,
Druil Choise, Léamh Léarscáileanna, GPS, Cuardach
& Tarrtháil Bhunúsach, Cúrsaí Cosanta Leanaí agus
Cleachtadh ar Threalamh.

Déanann oibrithe deonacha speisialú ansin i réimsí
éagsúla mar Chéad Fhreagairt Éigeandála, Teicneoir
Míochaine Éigeandála, Modhanna Teagaisc, Seirbhís
Dóiteáin Chúntach, Oibriú Chaidéil, Ceadúnas Raidiú
Ardmhinicíochta Muirí, Cadhcáil agus
Mótarbhádóireacht – Leibhéal 2 & Leibhéal 3.

Déanann an Coláiste Cosanta Sibhialta i Ros Cré
cúrsaí a thairiscint d’Oifigigh Cosanta Sibhialta.

Soláthraíonn sé uasoiliúint do Theagascóirí agus
d’oibrithe deonacha i ngach disciplín i mórán réimsí
éagsúla – CISM (Bainistíocht ar an Strus a Leanann
Teagmhais Chriticiúla), Modhanna Teagaisc,
Bainisteoir Cuardaigh, Cosaint Leanaí, oiliúint
Dordáin etc.

Déanadh ceanncheathrú nua Chosaint Shibhialta
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, atá
suite i bPáirc Ghnó na nDugaí, a oscailt go hoifigiúil
ar an 14ú Eanáir 2016. Cuireann an foirgneamh nua
seo feabhas ar na saoráidí oiliúna agus oibríochtúla
atá ar fáil do gach oibrí deonach agus a bheidh chun
leasa an phobail i gcoitinne freisin.

Earcaigh nua
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PLEAN BAINISTÍOCHTA
DRAMHAÍOLA AN RÉIGIÚIN
THEAS 2015-2021
Tá 10 údarás áitiúil sa Réigiún Dramhaíola Theas
Ceatharlach, an Clár, Cathair Chorcaí, Contae
Chorcaí, Cathair & Contae Luimnigh, Ciarraí, Cill
Chainnigh, Tiobraid Árann, Cathair & Contae Phort
Láirge agus Loch Garman. Tá Réigiún Dramhaíola an
Deiscirt ar cheann de thrí réigiún dramhaíola sa tír. Is
iad na Réigiúin Dramhaíola eile ná Lár Tíre Thoir
(EMR) & Réigiúin Dramhaíola Chonnachta Uladh
(CUR).

Is iad Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh agus
Comhairle Contae Thiobraid Árann na comhúdaráis
tosaíochta don Réigiún Dramhaíola Theas. Tá siad
freagrach as comhordú, forfheidhmiú agus
monatóireacht Phlean Bainistíochta Dramhaíola an
Réigiúin Theas 2015-2021 (an Plean). Creat atá sa
Phlean maidir le cosc agus bainistíocht dramhaíola
ar bhealach sábháilte agus inbhuanaithe. 

Déanann Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh
óstáil ar Oifig Bainistíochta Dramhaíola an Réigiúin
Theas (SRWMO), atá bunaithe sa Stiúrthóireacht
Réigiúnach, Lissanalta House. Tá tuarascáil bhliantúil
SRWMO do 2016 ar fáil anois ag le on www.srwmo.ie
Tugann sé sonraí ar an dul chun cinn a déanadh ar 8
príomhchuspóir an Phlean:-

1. Polasaí comhshaoil maidir le dramhaíl

Tá SRWMO páirteach i bplé leanúnach le
comhlachtaí ábhartha lena chinntiú go léiríonn
údaruithe dramhaíola spriocanna an phlean.

Déanann an teacht atá ag údaráis áitiúla ar
thairseach lárnach náisiúnta éascú ar a
dtuairisceán bliantúil a chur isteach agus ceadú
do SRWMO monatóireacht agus tuairisciú ar a n-
acmhainn ar bhonn réigiúnach agus náisiúnta. Tá
mionanailís ar na príomhtháscairí feidhmíochta
(KPIs) liostáite sa Phlean ar fáil ag le on
www.srwmo.ie.

2. Cosc ar Dhramhaíl in ord Tosaíochta

I 2016 díríodh roinnt feachtas réigiúnach ar
theaghlaigh, scoileanna, pobail & gnólachtaí .i.
Cosc ar Dhramhaíl Ghuaiseach, Cosc ar
Dhramhaíl Aráin, Cosc ar Dhramhphost agus
Roghnaigh Uisce Buacaire.

I 2016, bailíodh sonraí bhonnlíne ar dhramhaíl ag
éirí ag Ceanncheathrú gach údarás áitiúil agus

cuirfidh sin céimeanna le cosc a chur ar
dhramhaíl sa todhchaí ar an eolas. 

Tá rannpháirtíocht leanúnach i gcoiste stiúrtha
an Phlean Náisiúnta le Cosc a chur ar Dhramhaíl
(NWPP).

3. Ag aistriú i dtreó gheilleagair chiorclach

Áiríodh ar cheann de ghníomhaíochtaí
geilleagair chiorclach an réigiúin comhimeacht
éifeachtúlachta acmhainne le hOifig Fiontair
Áitiúil Luimnigh in Áth Dara i nDeireadh Fómhair
2016.

D’éirigh an-mhaith le Mí Athúsáide i nDeireadh
Fómhair 2016 le gníomhaíochtaí éagsúla
uaschúrsála agus athúsáide le os cionn 58
imeachtaí sa Réigiún.

I 2016, chuir SRWMO le cistiú do theastasú gnó
Mhalartán Acmhainne SMILE agus EcoMerit.

4. Comhordú agus rannpháirtíocht le páirtithe
leasmhara ábhartha

Tá Comhordaitheoir Dramhaíola an Réigiúin
Theas mar bhall den Choiste Comhordaithe
Náisiúnta do Phleanáil Bainistíochta Dramhaíola.
Oibríonn an Réigiún in éineacht leis an
gcomhlacht oiliúna náisiúnta chomh maith leis
na Príomhúdaráis Forfheidhmithe Dramhaíola.

5. Cur chun cinn ar bhainistíocht chóireála
dramhaíola inbhuanaithe

I rith 2016 bhí easnamh infreastruchtúir
dramhaíola náisiúnta ann toisc easpa asraon
oiriúnach a bheith ann do dhramhaíl iarmharach
chathrach.

Déanadh socruithe le roinnt líonadh talún a n-
acmhainn a mhéadú do thréimhse sonraithe trí
Orduithe Alt 56, faoin Acht um Bainistiú
Dramhaíola 1996.

I 2 rinne na Réigiúin Dramhaíola coimisiúnú ar
staidéar le hanailís a dhéanamh ar stádas reatha
agus ar riachtanais sa todhchaí maidir le Tógáil &
Leagadh (C&D) saoráidí dramhaíola.

6. Comhoibriú le Príomhúdaráis Réigiúnacha um
Fhorfheidhmiú Dramhaíola

Tá SRWMO ag obair go dlú leis an WERLA Theas
lena chinntiú go gcuirtear na polasaithe
gníomhaíochta ábhartha sa Phlean i gcrích.

7. Reachtaíocht ábhartha comhshaoil agus pleanála
a chur i bhfeidhm
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Bhí láithreáin líonta talún ardriosca stairiúla an
Réigiúin Theas (Aicme A) rangaithe, ag tabhairt
tosaíochta do na láithreáin maidir le tuilleadh
imscrúdaithe agus feabhsúcháin. 

Tá gá letástáil i leith Measúnú Oiriúnachta sula
dtugtar údarú dramhaíola.  I 2016 rinne an
SRWMO teimpléad tástála a fhorbairt agus
eagraíodh oiliúint do gach údarás áitiúil. 

8. Bunaíodh bearta polasaí do shruthanna
dramhaíola eile nach bhfuil faoi réir spriocanna
bainistíochta feidhmíochta dramhaíola AE nó
náisiúnta. 

Áiríodh ar na tionscnaimh dramhaíola guaiseach
laethanta bailithe in aisce do theaghlaigh.

Tugadh tacaíocht freisin do laethanta Bailithe
Dramhaíola Guaiseach Feirme an EPA.

Bíonn SRWMO rannpháirteach i roinnt grúpaí
oibre a fhéachann ar thionscnaimh fhéideartha
maidir le freagracht táirgeora.

Cuirtear béim thíos ar rátaí diúscartha agus
athchúrsála/athshlánaithe teaghlaigh:-

Conn Murray, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach & Contae
Luimnigh & Sean Keating, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae Thiobraid
Árann sa phictiúr ag seoladh Thuarascáil Bhliantúil Bhainistíocht
Dramhaíola an Réigiúin Theas 2016



Bunaíodh Uisce Éireann (I.W.) i 2013 mar fhóntas nua
náisiúnta uisce na hÉireann agus freagracht air
maidir le seirbhísí uisce a sholáthar agus a fhorbairt
ar fud na hÉireann. Bunaíodh Uisce Éireann (I.W.) i
2013 mar fhóntas nua náisiúnta uisce na hÉireann
agus freagracht air maidir le seirbhísí uisce a
sholáthar agus a fhorbairt ar fud na hÉireann.
Aistríodh an dualgas reachtúil maidir le bonneagar
uisce agus fuíolluisce a oibriú agus seirbhísí uisce
agus fuíolluisce a sholáthar chuig I.W ar achtú Acht
um Seirbhísí Uisce 2013.  Chríochnaigh Comhairle
Cathrach agus Contae Luimnigh Comhaontú
Seirbhíse (S.L.A.) le hUisce Éireann.

Déanann an S.L.A sainmhíniú ar an gcaidreamh idir
an Chomhaile agus Uisce Éireann agus tá feidhm leis
ó Eanáir 2014.  Beidh Uisce Éireann freagrach do dhá
chomhlacht rialála - An Coimisiún um Rialáil
Fuinnimh (CER) atá mar rialálaí eacnamaíoch do
thionscal an uisce, agus an Ghníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil (EPA) atá mar rialálaí
comhshaoil. Tá Comhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh fós freagrach as an gclár uisce tuaithe agus
as gníomhaíocht sa réimse seo a dtugthar imlíne
thíos uirthi.

CLÁR UISCE TUAITHE 2016:

D’íoc Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
deontais caipitil ar luach €150,000 i dtreo uasghrádú
a dhéanamh ar na grúpscéimeanna uisce atá ann.

FÓIRDHEONTAS I DTREO CHOSTAIS OIBRIÚCHÁIN
GHRÚPSCÉIMEANNA UISCE:

Soláthraíonn an fóirdheontas oibriúcháin cúnamh do
ghrúpscéimeanna uisce a sholáthraíonn usice chun
úsáide tí. Tá grúpscéimeanna uisce i dteideal
fóirdheontais agus réamhíocaíochta bliantúil gach
bliain. Fuair 40 Grúpscéimeanna Uisce fóirdheontas i
dtreo a gcostais oibriúcháin i 2016 le €783,747 ar fad
á íoc amach.

DEONTAIS DO THOBAR PRÍOBHÁIDEACH:

Íocadh deontaid de €163,594 ar fad le 88 duine
indibhidiúil faoin gceannteideal seo i 2016.  Is í
aidhm an deontais cabhrú le daoine indibhidiúla
uisce óil ar dhea-chaighdeán a sholáthar dá dtithe. Is
féidir usamhéid deontais de €2,031 no 75% de
chostas na n-oibreacha a thabhairt, cibé ceann is lú.
Tá teach tar fhoirm iarratais agus ar shonraí ó
rannóg Seirbhísí Uisce ar shuíomh gréasáin
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.
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SCÉIM FHAINGE GO LUIMNEACH
Leag Bonneagar Iompair Éireann (TII) mar chúram ar
MWNRDO bóthar nua a dhearadh idir Faing agus
Luimneach timpeall 33km ar fhad ar chaighdeán
débhealaigh.

Tá gá le bóthar ar ardchaighdeán idir Caladh Fhainge
agus an gréasán bóithre atá i Luimneach le freastal
ar chuspóirí an Ghréasáin Tras-Eorpach Iompartha
(TEN-T), leis an aidhm tacú le forbairt Fhainge mar
chaladh ar Chéim 1 de réir Pholasaí Náisiúnta na
gCalafort.

Tosaíodh ar phlé agus ar phleanáil an bhealaí seo i
2014 agus é maoinithe go hiomlán faoi láthair ag
Bonneagar Iompair Éireann toisc go mbaineann sé le
bealaí náisiúnta. Tá roinnt céimeanna críochnaithe
mar chuid de phleanáil agus d’fhorbairt na scéime.
Áirítear orthu seo: -

• Foilsiú an Limistéir Staidéir i mí Iúil 2014

• Foilsiú roghanna maidir le rogha conaire bealaigh
i mí Márta 2015

• Fógraíodh rogha conaire bealaigh 300m ar
leithead i mí na Nollag 2015

• Foilsíodh Tuarascáil Rogha Bealaigh i Meitheamh
2016

• Nuashonrú ar an dearadh i Meán Fómhair 2016 a
chuir i láthair conair shealadach 100m ar leithead
agsu straitéis shealadach acomhail don scéim.

De réir mar a d’fhás an tionscadal chuig tograí níos
mionsonraithe, rinne an Chomhairle comhairliúchán
fairsing le húinéirí talún indibhidiúla agus le páirtithe
leasmhara eile i 2016 mar a raibh na céadta
cruinnithe leis an bpobal agus fuarthas os cionn
1,000 aighneacht.

Déanadh dul chun cinn ar an scéim freisin i rith 2016
tríd an gCéim Deartha i dtreo Suirbhéireachta
Faisnéise Geografaí a ullmhú agus Ordú Ceannaigh
Éigeantaigh a fhoilsiú ag deireadh 2017.

N21 SCÉIM BHEALAIGH ANIAR
ÁTH DARA
Tá Scéim Bhealaigh Aniar Áth Dara N21 suite ar
imeall thiar shráidbhaile Áth Dara ar an
bPríomhbhóthar Náisiúnta idir an acomhal leis an
L1422 Bóthar na Mainistreach Duibhe agus an
acomhal leis an R519 Bóthar Bhaile an Gharraí.

Is é atá sa scéim ná timpeall 1.3km d’oibreacha
feabhsaithe cosán, feabhsú sábháilteachta, draenáil,
colbha, cosáin, líneáil agus síniú agus umar
tanúcháin agus carrchlós a thógáil trasna ó Scoil
Naomh Iósaf.

Faomhadh Cuid VIII den scéim ag Cruinniú an
Mheithimh 2016 de Cheantar Bardasach Áth Dara-
Ráth Caola.  Críochnaíodh limistéar bailithe/fágála
lasmuigh de Scoil Naomh Iósaf in Áth Dara i Meán
Fómhair 2016 agus déanadh oibreacha iniúchta
talún sa ráithe dheireanach de 2016.

INVASIVE SPECIES
I ndiaidh iarratais ó Bhonneagar Iompair Éireann
(TII), chuaigh foireann sa MWNRDO i mbun oiliúna i
2016 maidir le haithint agus cóireáil Speicis Phlandaí
Choimhthíocha Ionracha. Is speicis phlandaí
neamhdhúchasacha iad Speicis Phlandaí
Choimhthíocha Ionracha le fréamhchórais a fhásann
go tapaidh agus a dhéanann dochar do réadmhaoin
agus ar féidir leo an-dochar a dhéanamh
d’infreastruchtúr na mbóithre. Chuir TII Creat
conraitheoirí le chéile a bhfuil saineolas acu ar
bhainistiú, cóireáil agus díothú Speicis Phlandaí
Choimhthíocha Ionracha.

I ndiaidh oiliúint na foirne d'iarr TII ina dhiaidh sin
go ndéanfadh foireann oilte MWNRDO suirbhé
tiomána thar braid a chríochnú d’fhonn na
háiteanna ar na Bealaí Náisiúnta i gCo. Luimnigh ina
bhfuil Speicis Phlandaí Choimhthíocha Ionracha a
aithint.   I ndiaidh an suirbhé seo tugadh faoi
phróiseas tairisceana le conraitheoir speisialtóra a
fháil do bhainistiú agus do chóireáil Speicis Phlandaí
Choimhthíocha Ionracha a aithníodh i gCo.
Luimnigh.  Tosaíodh ar chonradh cealaithe 4 bliana
le Invasive Plant Solutions agus Comhairle Cathrach
& Contae Luimnigh maidir le bainistiú, cóireáil agus
díothú Speicis Phlandaí Choimhthíocha Ionracha a
aithníodh i gCo. Luimnigh. Tosaíodh ar an gcóireáil i
nDeireadh Fómhair 2016 agus é mar aidhm deireadh
a chur le gach Speicis Phlandaí Choimhthíocha
Ionracha a aithníodh ar na bealaí náisiúnta faoi
Dheireadh Fómhair 2020.
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SCÉIM FEABHSÚCHÁIN CHOSÁN
AR AN N21 AG BAILE AN
LAIGHNIGH & BAILE UÍ
MHURCHÚ
Áiríodh sa scéim seo inleagan/forleagan ar timpeall
3.2km (Baile an Laighnigh) agus 1.2km (Baile Uí
Mhurchú Thoir) ar an bPríomhbhóthar Náisiúnta N21
(in aice leis an gCaisleán Nua). Áirítear ar na
hoibreacha freisin bacainní sábháilteachta agus fálú
a shuiteáil, an bóthara mharcáil, oibreacha draenála,
oibreacha cóiríochta agus oileán nua deighilte a
thógáil agus feabhsú dromchla ag an Limistéar
Leataobh i mBaile Uí Mhurchú Thoir.

I ndiaidh phróisis iomaíoch tairisceana ceapadh
conraitheoir agus críochnaíodh na hoibreacha seo sa
chéad ráithe de 2016 ar chostas tairisceana timpeall
€1.8m.

OIBREACHA FEABHSÚCHÁIN/
ATHAILÍNITHE 
Táthar ag obair i gcónaí ar rogha réitigh a aimsiú do
Scéim Feabhsúcháin Beary’s Cross N24 agus Scéim
Feabhsúcháin Chrois Uí Ruairc N20 agus ceapadh
Comhairleoirí Innealtóireachta agus ullmhaíodh
pleananna i rith 2016 le héascú a dhéanamh ar
iarratas pleanála Chuid 8 a bhí beartaithe chuige sin.

SÁBHÁILTEACHT AR BHÓITHRE
The MWNRDO continues to undertake Road Safety
Audits. A Road Safety Audit is undertaken to identify
potential safety hazards within a scheme design or
construction as they could affect road users. The
MWNRDO undertook ten Road Safety Audits in the
region in 2016. 

In addition MWNRDO undertakes review of locations
in the region identified by TII as having a high rate of
collisions. The completion of this work helps to
identify safety improvement schemes to be designed
by MWNRDO or assigned to engineering consultants.
Thirteen sites with high collision rates were assessed
to analyse the collision history and identify possible
safety improvement measures.

CREIDIÚNÚ SEACHTRACH/
FORBAIRT GHAIRMIÚIL
LEANÚNACH (CDP)
Choimeád an MWNRDO a chreidiúnú do chaighdeán
an ISO 9001:2008 i rith 2016 agus rinne sé a chuid
iniúchóireachta inmheánach féin i gcaitheamh 2016
agus chuir cur chuige feabhsúcháin leanúnach i
bhfeidhm ina oibríochtaí. D'éirigh le MWNRDO feisin
stádas Oifige Creidiúnaithe CPD a choimeád le
hInnealtóirí na hÉireann i 2016.

N21 Scéim Bhealaigh Aniar Áth Dara 

Speicis Phlandaí Ionracha 
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Íocaíochtaí Cúnaimh
Tithíochta (HAP) 

Is í Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh an
príomhúdarás atá aimnnithe d’Ionad Seirbhísí
Comhroinnte Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta, ag
soláthar ionaid seirbhíse comhroinnte
trasghníomhaíochta do gach údarás áitiúil a
oibríonn HAP. Is Seirbhís Comhroinnte
trasghníomhaíochta náisiúnta é seo atá á fheidhmiú
ag Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh, ag
próiseáil Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta thar ceann
gach údarás áitiúil faoi HAP ar fud na tire, chomh
maith le Feidhmeannas Réigiún Bhaile Átha Cliath do
Dhaoine gan Dídean.

Tugadh HAP isteach le córas níos comhtháite a
sholáthar do thacaíochtaí tithíochta leis an aidhm:

• go gceadófaí rochtain ar gach tacaíocht tithíochta
sóisialta tríd an údarás áitiúil

• go gceadófaí don fhaighteoir fostaíocht
lánaimseartha a ghlacadh agus a dtacaíocht
tithíochta a choimeád

Go mbíonn aon teaghlach a bhíonn incháilithe do
thacaíocht tithíochta sóisialta incháilithe do HAP.
Déanfar daoine a fhaigheann liúntas cíosa a bhíonn
incháilithe do thacaíocht tithíochta sóisialta a aistriú
chuig HAP ar bhonn céimnithe.

Déanann Ionad Seirbhíse Comhroinnte HAP réimse
idirbheart airgeadais a chomhlíonadh thar ceann
gach údarás áitiúil faoi HAP, ar iad na príomhchinn:

• Bunú agus tosú tionóntachtaí HAP 

• Cíos míosúil tiarna talún a íoc

• Seiceáil imréitigh cánach

• Bailiú dochair chíosanna difreálacha tionónta do
gach tionóntacht

• Bainistiú a dhéanamh ar an bpróiseas bailithe
fiachais

• Monatóireacht, athbhreithniú agus cothabháil
thionóntachtaí HAP

• Aisghabháil ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus
Rialtais Áitiúil

Faoi 2020, beidh Ionad Seirbhíse Comhroinnte HAP
ag déileáil le 70,000 tionóntacht i ngach údarás
áitiúil ar fud na tíre, le súil le hidirbhearta airgeadais
€600m.

Bhunaigh an tIonad Seirbhísí Comhroinnte 18,230
tionóntacht HAP ag 31ú Nollaig 2016.

I rith 2016, thosaigh Ionad Seirbhísí Comhroinnte
HAP ag freastal ar deich údarás áitiúil nua, le freastal
á dhéanamh ar 28 údarás áitiúil ar fad, chomh maith
le Feidhmeannas Réigiún Bhaile Átha Cliath do
Dhaoine gan Dídean.Is iad na trí údarás áitiúil
deireanacha le tosú ar HAP, Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath, Comhairle Contae Fhine Gall agus
Comhairle Contae Dhún Laoghaire – Ráth an Dúin, i
Márta 2017.

Tuarascáil Bhliantúil 2016 Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh
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8ú - 10ú Eanáir                        Seimineár eagraithe ag Celtic Conferences                                          Óstán an Four Seasons, Cairlinn, Co. Lú          3
                                                   dar teideal ‘The Finance Act 2015’
                                                   
11ú Feabhra                              Seimineár eagraithe ag The Wheel dar teideal                                      Ionad Pobail Cairmeileach,                                2
                                                   ‘Demystifying EU Funding – Helping organisations to access           Sráid Aungier, Baile Átha Cliath 2                     
                                                   the cash’ 
                                                                                                                                                                                                                                                     
15ú - 17ú Aibreán                     Seimineár eagraithe ag Celtic Conferences                                          Óstán an Four Seasons, Cairlinn, Co. Lú          1
                                                   dar teideal ‘Auditing and Governance in Local Government’
                                                                                                                                                                                                                                                     
19ú Aibreán                               Comhdháil eagraithe ag an gCoimisiún um Chaighdeáin                  Oifig an Ombudsman                                         1
                                                   dar teideal ‘Lobbying Regulation Open-House Sessions’                     Baile Átha Cliath 2.

21ú - 24ú Aibreán                    Comhdháil eagraithe ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath       Páirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath               3
                                                   dar teideal ‘The All Ireland – US Sister Cities Mayor’s Summit’
                                                   
10ú - 12ú Meitheamh              Seimineár eagraithe ag The Institute of Professional Training            Óstán an Silver Tassie, Leitir Ceanainn,           1
                                                   dar teideal ‘The Councillor and Local Development and                    Co. Dhún na nGall                                              
                                                   Enterprise, all that you need to know’

24ú - 25ú Meitheamh              Seimineár eagraithe ag Superior Training dar teideal                          Park House Hotel, Meathas Troim,                   1
                                                   ‘Oireachtas Reform and the Councillor’                                                 Co. Longfoirt

16ú - 22ú Iúil                            Seimineár eagraithe ag Scoil Samhraidh MacGill                                  Highlands Hotel, Na Gleannta,                         1
                                                   dar teideal ‘The 36th Annual MacGill Summer School and                 Co. Dhún na nGall                                              
                                                   Arts Week’
                                                                                                                                                                                                                                                     
22ú - 24ú Iúil                            Seimineár eagraithe ag Celtic Conferences                                          The Clonakilty Hotel, Cloich na Coillte,          1
                                                   dar teideal ‘Domestic Water Saving and Conservation                        Co. Chorcaí                                                          
                                                   Techniques’

5ú - 7ú Lúnasa                          Seimineár eagraithe ag Celtic Conferences                                          The Clonakilty Hotel, Cloich na Coillte,          1
                                                   dar teideal ‘Brexit, The Economic Consequences for Ireland’             Co. Chorcaí
                                                                                                                                                                                                                                                     
26ú - 28ú Lúnasa                     Seimineár eagraithe ag Celtic Conferences                                          The Clonakilty Hotel, Cloich na Coillte,          1
                                                   dar teideal ‘Local Economic and Community Plans’                            Co. Chorcaí

2ú - 4ú Meán Fómhair            Seimineár eagraithe ag Celtic Conferences                                          Óstán an Four Seasons, Cairlinn,                     1
                                                   dar teideal ‘Entitlement to Health Services’                                           Co. Lú

9ú - 11ú Meán Fómhair           Seimineár eagraithe ag The Institute of Professional Training            Óstán an Silver Tassie, Leitir Ceanainn,           1
                                                   dar teideal ‘EU-UK, Brexit Implications for Regional and                     Co. Dhún na nGall                                              
                                                   Local Government’
                                                                                                                                                                                                                                                     
11ú - 13ú Samhain                   Seimineár eagraithe ag Celtic Conferences                                          The Clonakilty Hotel, Cloich na Coillte,          1
                                                   dar teideal ‘Waterways Ireland, The Vision and Expectations             Co. Chorcaí                                                          
                                                   for 2017 to 20202’
                                                                                                                                                                                                                                                     
18ú – 20ú Samhain                 Seimineár eagraithe ag Celtic Conferences                                          Óstán an Four Seasons, Cairlinn,                     3
                                                   dar teideal ‘Rebuilding Ireland - Action Plan for Housing and            Co. Lú                                                                   
                                                   Homelessness’

Datá Teideal Ionad Líon

Aguisín 
Comhdhálacha/seimineáir ar fhreastal na Baill de
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh orthu Eanáir
go Nollaig 2016 
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Tithíocht: H1, H2 & H4
Faofa

Tithíocht:  H3 & H5 
Faofa

A. Líon iomlán na n-áitreabh cónaithe a sholáthair
an ÚÁ i rith na bliana 

B. Líon na n-áras cónaithe a soláthraíodh go
díreach

B1. Líon na n-áras cónaithe a tógadh

B2. Líon na n-áras cónaithe a ceannaíodh

C. Líon na n-áras cónaithe a soláthraíodh faoi RAS

D. Líon na n-áras cónaithe a soláthraíodh faoi 
Scéim HAP

E. Líon na n-áras cónaithe a soláthraíodh faoi 
SHCEP

F. Líon iomlán na n-áras cónaithe tithíochta
sóisialta ag an ÚÁ ag deireadh na bliana

G. Líon iomlán na n-áras cónaithe á soláthar go
díreach (tógtha nó ceannaithe) ag an údarás         
áitiúil

H. Líon iomlán na n-áras cónaithe a soláthraíodh
faoi RAS 

I. Líon iomlán na n-áras cónaithe a soláthraíodh
faoi HAP má bhí ag oibriú

J. Líon iomlán na n-áras cónaithe a soláthraíodh
faoi SHCEP 

K. Líon na dtithe cónaithe aonair tuaithe atá le
leagadh nó le díol de bharr iad a bheith tréigthe

A. Céatadán líon na n-áras cónaithe ag H1G a bhí
folamh ag deireadh na bliana

Líon na n-áras cónaithe sa stoc foriomlán nach
raibh tionónta iontu ag deireadh na bliana

A. Caiteachas i rith nab liana ar dheisiú agus ar
chothabháil tithíochta a cheannaigh nó a thóg an
ÚÁ roinnte ar H1G

Caiteachas ar dheisiú agus ar chothabháil ar stoc
an ÚÁ tiomsaithe ar bhonn leanúnach i rith na
bliana
                                                                                      
A.Meán-am tógtha ó fágadh áras cónaithe go dtí
dáta tosaithe na tionóntachta nua

B. Meánchostas caiteachais ar árais chónaithe faoi
ath-thionóntacht a ullmhú d’athligean

752

51

2

49

36

653

12

7801

5141

1122

1526

12

0

3.73 %

192

€613.89

€3155995

10.41 wk

€8004.78

TOPAIC

Táscairí
Feidhmíochta

01/01/2016 - 31/12/2016 (Bliantúil)

TÁSCAIRE LUACH NÓTAÍ TRÁCHTA 
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TOPAIC TÁSCAIRE LUACH NÓTAÍ TRÁCHTA 

Tithíocht:  
H6 Faofa

Bóithre:  
R1 & R2 Faofa

Líon na n-áras cónaithe a bhí faoi ath-thionóntacht
ar aon dáta i rith na bliana (seachas na cinn a bhí
folamh d’athchóiriú eastáit)

Líon seachtainí ó d’fhág an tionónta roimhe sin an
t-áras cónaithe go dtí dáta an cheád dochair chíosa
ag an dtionónta nua
                                                                                      
Caiteachas iomlán ar dheisiúcháin riachtanacha le
hathligean a cheadú ar na hárais chónaithe áirithe
thuas
                                                                                      
A. Líon iomlán na dtionóntacht cláraithe i gceantar
an ÚÁ ag deireadh Meitheamh 2016

B. Líon na n-áras cónaithe ar cíos ar déanadh
cigireacht orthu i rith na bliana

C. Céatadán na n-áras cónaithe ar déanadh
cigireacht orthu i 2016 nach raibh ag comhlíonadh
na Rialachán ar Chaigdeáin

D. Líon na n-áras cónaithe nach raibh
comhlíontach a d’éirigh comhlíontach i rith 2016

Céatadán na n-áras cónaithe ar déanadh cigireacht
orthu nach raibh ag comhlíonadh na Rialachán
(Caigdeáin do Thithe ar Cíos) Tithíochta

A. Líon na ndaoine fásta i gcóiríocht éigeandála go
fadtréimhseach mar % d’iomlán na ndaoine fásta
gan dídean
                                                                                      
Líon na ndaoine fásta rangaithe mar dhaoine gan
dídean i gcóiríocht éigeandála ar an oíche den
31/12/2016
                                                                                      
Líon na ndaoine fásta ar an data sin a bhí i
gcóiríocht éigeandála ar feadh 6 mhí go leanúnach
nó ar feadh 6 mhí ar fad laistigh den 12 mí roimhe
sin
                                                                                      
% Ciliméadar de bhóithre Réigiúnacha le rátáil PSCI
                                                                                      
% Ciliméadar Príomhbhóithre áitiúla le rátáil PSCI
                                                                                      
% Ciliméadar de Bhóithre áitiúla den dara grád le
rátáil PSCI
                                                                                      
% Ciliméadar de Bhóithre áitiúla den tríú le rátáil
PSCI

% de bhóithre Réigiúnacha a fuair rátáil PSCI i rith
na bliana
                                                                                      
% Ciliméadair uile de bhóithre Réigiúnacha le rátáil
PSCI de 1-4
                                                                                      
% Ciliméadair uile de bhóithre Réigiúnacha le rátáil
PSCI de 5-6
                                                                                      
% Ciliméadair uile de bhóithre Réigiúnacha le rátáil
PSCI de 7-8
                                                                                      
% Ciliméadair uile de bhóithre Réigiúnacha le rátáil
PSCI de 9-10
                                                                                      

229

2383 wk

€1833094

13211

1352

99.78

6

1349

48.95%

143

70

100 %

98 %

98 %

81 %

77 %

2 %

22 %

61 %

14 %
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TOPAIC TÁSCAIRE LUACH NÓTAÍ TRÁCHTA

Mótarcháin: R3
Faofa

Uisce: W1 
Faofa

Dramhaíl: E1 
Faofa

% Ciliméadair uile de Phríomhbhóithre le rátáil
PSCI de 1-4
                                                                                      
% Ciliméadair uile de Phríomhbhóithre le rátáil
PSCI de 5-6
                                                                                      
% Ciliméadair uile de Phríomhbhóithre le rátáil
PSCI de 7-8
                                                                                      
% Ciliméadair uile de Phríomhbhóithre le rátáil
PSCI de 9-10

% Ciliméadair uile de Bhóithre den dara grád le
rátáil PSCI de 1-4

% Ciliméadair uile de Bhóithre den dara grád le
rátáil PSCI de 5-6

% Ciliméadair uile de Bhóithre den dara grád le
rátáil PSCI de 7-8

% Ciliméadair uile de Bhóithre den dara grád le
rátáil PSCI de 9-10

% Ciliméadair uile de Bhóithre den tríú grád le
rátáil PSCI de 1-4

% Ciliméadair uile de Bhóithre den tríú grád le
rátáil PSCI de 5-6

% Ciliméadair uile de Bhóithre den tríú grád le
rátáil PSCI de 7-8

% Ciliméadair uile de Bhóithre den tríú grád le
rátáil PSCI de 9-10

A1. Ciliméadair de bhóithre réigúnacha a
neartaíodh ag úsáid deontais feabhsúcháin bóthair

A2. Méid an Deontais Feabhsúcháin Bóthair a
caitheadh ar Bhóithre Réigiúnacha (neartú)

B1. Líon na gCiliméadar de bhóithre réigiúnacha
athshéalaithe ag úsáid deontais Chothabhála Bóithre

B2. Méid and Deontais Chothabhála Bóithre a
caitheadh ar Bhóithre Réigiúnacha (athshéalú)

C1. Ciliméadair de bhóithre Á a neartaíodh ag úsáid
deontais Feabhsúcháin Bóthair

C2. Méid an Deontais Feabhsúcháin Bóthair a
caitheadh ar Bhóithre Áitiúla (neartú)

D1. Líon na gCiliméadar de bhóithre Áitiúla athshé-
alaithe ag úsáid deontais Chothabhála Bóithre

D2. Méid and Deontais Chothabhála Bóithre a
caitheadh ar Bhóithre Áitiúla (athshéalú)
                                                                                      
% na n-idirbheart mótarchánach ar líne

                                                                                      
% den Uisce Óil i Scéimeanna Príobháideacha ag
comhlíonadh na ndualgas reachtúil
                                                                                      
Teaghlaigh uimhreacha i limistéar atá clúdaithe ag
oibreoir ceadúnaithe ag soláthar seirbhís 3 bhosca
ar 31/12/2016, (daonáireamh 2016)

4 %

24 %

59 %

12 %

8 %

37 %

48 %

5 %

20 %

31 %

28 %

3 %

11.5 km

€1680548.00

11.7 km

€363358.00

52.2 km

€4195961.00

67.6 km

€1270246.00

65.60 %

1.00 %

41396
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TOPAIC TÁSCAIRE LUACH NÓTAÍ TRÁCHTA

Truailliú an Chomhshaoil:
E2 Faofa

Truailliú ó Bhruscar: E3
Faofa

Pleanáil: P1 Faofa

Pleanáil: P2 & P3 Faofa

% na dteaghlach laistigh den ÚÁ a seasann A
dóibh
                                                                                  

Líon iomlán na gcásanna truaillithe ar déanadh
gearán futhu

Líon na gcásanna truaillithe nár fiosraíodh nó
nár tugadh chun críche

Líon na gcásanna truaillithe a tháinig chun cinn
i 2016 nár tugadh chun críche

Líon na gcásanna truaillithe maidir le gearán i
rith na bliana

Líon na gcásanna truaillithe a dúnadh i rith na
bliana

Líon iomlán na gcásanna idir lámha ag deireadh
na bliana mar 

Chéatadán den limistéar neamhthruaillithe ag
bruscar

                                                                              
Céatadán an achair atá beagán truaillithe ó
bhruscar
                                                                              
Céatadán an achair atá cuíosach truaillithe ó
bhruscar
                                                                              
Céatadán an achair atá truaillithe go
suntasach ó bhruscar
                                                                              
Céatadán an achair atá thar a bheith
truaillithe ó bhruscar
                                                                              
Foirgnimh ar déanadh cigireacht orthu mar
chéatadán d'fhoirgnimh nua a cuireadh in iúl
don údarás áitiúil

Líon iomlán na bhfoirgneamh nua a cuireadh
in iúl don údarás áitiúil

líon na bhfoirgneamh nua a cuireadh in iúl
don údarás áitiúil i rith na bliana ar déanadh
ar a laghad cigireacht amháin orthu

A. Líon na gcinntí pleanála faoi réir
achomhairc chuig An Bord Pleanála a
shocraigh an bord i 2016

B. % na gcinntí a dheimhnigh (le nó gan
éagsúlacht) an cinneadh a rinne an ÚÁ

58.29 %

4087

4189

207

4087

4189

207

1%

1%

1%

1%

1%

13.79 %

435

60

32

81.25 %

Rinne eagraíochtaí
seachtracha an t-eolas seo
a sholáthar d'Oifig
Náisiúnta do Cheadanna
Bailithe Dramhaíola
(NWCPO) ach níor cuireadh
ar fáil don údarás áitiúil é le
bailíochtú roimh an
spriocdháta den 27ú
Aibreán 2017.

Dúnadh roinnt cásanna ó
bhlianta roimhe sin i 2016

Litter Survey results are
being co-ordinated at
national level by Tobin
Consulting Engineers. The
Survey results have not been
provided for validation by
the local authority to date.
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Pleanáil: P4 & P5 
Faofa

Seirbhís Dóiteáin:  
F1 Faofa

Seirbhís Dóiteáin:  
F2 & F3 Faofa

Líon na gcinntí ag deimhniú chinneadh an ÚÁ
le nó gan éagsúlacht
                                                                              
A. Líon na gcásanna pleanála a ndearna an ÚÁ
tagairt dóibh nó tús a chur leo i rith 2016 ar
déanadh iad a fhiosrú
                                                                              
B. Líon na gcásanna a dúnadh i rith 2016
                                                                              
C. % na gcásanna ag B a diúltaíodh maidir le
hAlt 15(2) nó a dúnadh de bharr forbartha faoi
urchosc reachta nó díolmhaithe
                                                                              
D. % na gcásanna ag ‘B’ a réitíodh chun
sástachta an ÚÁ trí idirbheartaíocht
                                                                              
E. % na gCásanna ag B a dúnadh de bharr
imeachtaí forfheidhmithe

F. Líon iomlán na gcásanna pleanála á
bhfiosrú ag 31/12/2016

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

Líon na gcásanna ag ‘B’ a réitíodh chun
sástachta an ÚA trí idirbheartaíocht

Líon na gCásanna ag ‘B’ a dúnadh de bharr
imeachtaí forfheidhmithe

                                                                              
Sonraí Chlár D AFS roinnte ar dhaonra
cheantar an ÚÁ

Clár D AFS comhdhéanta de D01, D02, D03 (ag
áireamh an mhuirir bainistíochta lárnach)

A. An meánlíon seachtainí tógtha le déileáil le
hiarratais ar dheimhniú sábháilteachta ó
dhóiteán a fuarthas sa bhliain.

Líon deimhniú sábháilteachta ó dhóiteán a
eisíodh maidir leis na hiarratais a fuarthas

Líon na seachtainí ón dáta ar a bhfuair an t-
údarás áitiúil iarratas críochnaithe agus bailí
go dtí an dáta ar eisíodh an deimhniú
sábháilteachta ó dhóiteán don iarratasóir, le
haon chuid de sheachtain deachúlaithe go
dhá ionad de dheachúlachta, curtha le chéile
do gach deimhniú sábháilteachta ó dhóiteán
a eisíodh i leith iarratais a fuarthas i 2016.
                                                                              
Caiteachas Chlár E AFS roinnte de réir
dhaonra dhaonáireamh 2016 a ndéanann an
tSeirbhís Dóiteaín freastal orthu

Sonraí caiteachais Chlár E AFS comhdhéanta
de E11 – Oibriú Seirbhíse Dóiteáin agus E12
Cosc Dóiteáin
                                                                              
A. Meán-am (i nóiméid) le briogáid dóiteáin i
Stáisiúin Lánaimseartha a shlógadh i gcás
Dóiteáin
                                                                              
B. Meán-am (i nóiméid) le briogáid dóiteáin a

26

371

417

38.61 %

11.03 %

50.36 %

1010

161

46

210

€23.04

€4490299

3.49 wk

141

492.23 wk

€76.32

€15190353

1.45 min

6.57 min
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TOPAIC TÁSCAIRE LUACH NÓTAÍ TRÁCHTA

Seirbhís Leabharlainne: L1
Faofa

shlógadh i Stáisiúin Pháirtaimseartha i gcás
Dóiteáin
                                                                                      
C. Meán-am (i nóiméid) le briogáid dóiteáin i Stáis-
iúin Lánaimseartha a shlógadh i gcás timpistí eile
                                                                                      
D. Meán-am (i nóiméid) le briogáid dóiteáin i Stáis-
iúin Pháirtaimseartha a shlógadh i gcás timpistí eile
                                                                                      
A. % na gcásanna dóiteáin ag a raibh an chéad
fhreastal ar an láthair laistigh de 10 nóiméad
                                                                                      
B. % na gcásanna dóiteáin ag a raibh an chéad
fhreastal ar an láthair laistigh de 10 nóiméad agus
laistigh de 20 nóiméad

C. % na gcásanna dóiteáin ag a raibh an chéad
fhreastal ar an láthair i ndiaidh 20 nóiméad

D. % na gcásanna neamh-dhóiteáin ag a raibh an
chéad fhreastal ar an láthair laistigh de 10 noiméad

E. % na gcásanna neamh-dhóiteáin ag a raibh an
chéad fhreastal ar an láthair i ndiaidh 10 nóiméad &
laistigh de 20 nóiméad

F. % na gcásanna neamh-dhóiteáin ag a raibh an
chéad fhreastal ar an láthair i ndiaidh 20 nóiméad 

Líon iomlán na nglaoch amach maidir le dóiteáin i
rith na bliana

Líon na gcásanna dóiteáin ag a raibh an chéad inn-
eall dóiteáin ag an láthair laistigh de 10 nóiméad

Líon na gcásanna dóiteáin ag a raibh an chéad
inneall dóiteáin ag an láthair i ndiaidh 10 noiméad
& laistigh de 20 nóiméad

Líon na gcásanna dóiteáin ag a raibh an chéad
inneall dóiteáin ag an láthair i ndiaidh 20 nóiméad

Líon iomlán na nglaoch amach maidir le gach
teagmhas éigeandála eile i rith na bliana 

Líon na gcásanna neamh-dhóiteáin ag a raibh an
chéad inneall dóiteáin ag an láthair laistigh de 10
nóiméad

Líon na gcásanna neamh-dhóiteáin ag a raibh an
chéad inneall dóiteáin ag an láthair i ndiaidh 10
nóiméad & laistigh de 20 nóiméad

Líon na gcásanna neamh-dhóiteáin ag a raibh an
chéad inneall dóiteáin ag an láthair i ndiaidh 20
nóiméad

Líon na gcuairteanna ar leabharlann i rith na bliana

Líon na nithe a fuarthas ar iasacht i rith na bliana
                                                                                      
A. Líon na gcuairteanna ar leabharlann in aghaidh
an daonra
                                                                                     

B. Líon na nithe eisithe d’iasachtaithe i rith na
bliana 
                                                                              

1.48 min

5.37 min

68.10 %

24.17 %

7.73 %

55.53 %

35.48 %

9.00 %

815

555

197

63

389

216

138

35

703650

649878

3.61

649878
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TOPAIC TÁSCAIRE LUACH NÓTAÍ TRÁCHTA

Seirbhís Leabharlainne: 
L2 Faofa

Óige agus Pobal: Y1 & Y2
Faofa

Corparáideach: C1 & C2 &
C4 Faofa

Corparáideach: C3 
Faofa

Sonraí Chláir F den Ráiteas Airgeadais Bhliantúil
/ de réir daonra cheantar an ÚÁ de réir
daonáirimh 2016

Clár AFS F02 Costas na Seirbhíse Leabharlainne

A. Céatadán an scoileanna áitiúla
rannpháirteach i scéim áitiúil Chomhairle na
nÓg
                                                                              
Líon iomlán na meánscoileanna i gceantar an
ÚÁ ag deireadh na bliana

Líon na scoileanna dara leibhéal i gceantar an
ÚÁ ar fhreastal a n-ionadaithe ar CGB
Chomhairle na nÓg

A. Líon na n-eagraíochtaí áirithe ar Chlár an
Chontae agus an sciar de na heagraíochtaí sin
a roghnaigh a bheith páirteach sa Choláiste
Cuimsithe Sóisialta laistigh den PPN

Líon iomlán na n-eagraíochtaí ar Chlár an
Chontae do cheantar an údaráis áitiúil

Líon iomlán na n-eagraíochtaí sin a chláraigh
den chéad uair i 2016

Líon na n-eagraíochtaí a roghnaigh dul leis an
gColáiste Toghcháin Cuimsithe Shóisialta
nuair a chláraigh siad don PPN

Coibhéis lánaimseartha an tsoláthair foirne ag
deireadh bliana

Céatadán na laethanta oibre ar íocadh astu
caillte de bharr breoiteachta le teastas
dochtúra 

Céatadán na laethanta oibre ar íocadh astu
caillte de bharr breoiteachta le féintheastasú 

Líon na laethanta oibre caillte de bharr
breoiteachta le teastas dochtúra

Líon na laethanta oibre caillte de bharr
breoiteachta gan teastas dochtúra

Líon na laethanta oibre gan phá caillte de
bharr breoiteachta le teastas dochtúra

Líon na laethanta oibre gan phá caillte de
bharr breoiteachta gan teastas dochtúra

Gach Caiteachas ICT don tréimhse 01/01/2016
go dtí 31/12/2016 roinnte ar líon WTE

Caiteachas iomlán ioncaim ar Mhíreanna
Cuntais

Amharc iomlán leathanaigh ar shuíomh
gréasáin an ÚÁ i 2016

Líon iomlán úsáideoirí na meáin shóisialta ar
31/12/2016 ag leanúint suíomhanna meán
sóisialta an ÚÁ

                                                                              

€30.43

€5930362

48.28 %

29

14

11.76

442

7

52

1068.09

3.54 %

0.33 %

8890.5 day

814.5 day

302.5 day

11 day

€2685.63

€2868494.78

3337779

37233
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TOPAIC TÁSCAIRE LUACH NÓTAÍ TRÁCHTA

Airgeadas:  M1 & M2 
Faofa

Amharc iomlán carnach leathanaigh gach
suíomh gréasáin á oibriú ag an ÚA i rith 2016

Líon iomlán úsáideoirí na meáin shóisialta ar
31/12/2016 ag leanúint an ÚA ar aon suíomh
meáin shóisialta 
                                                                              
A. Iarmhéid charnach ag 31/12/2012 sa
Chuntas Ioncaim ó Ioncam & Caiteachas an
AFS

B. Iarmhéid charnach ag 31/12/2013 sa
Chuntas Ioncaim ó Ioncam & Caiteachas an
AFS

C. Iarmhéid charnach ag 31/12/2014 sa
Chuntas Ioncaim ó Ioncam & Caiteachas an
AFS

D. Iarmhéid charnach ag 31/12/2015 sa
Chuntas Ioncaim ó Ioncam & Caiteachas an
AFS

E. Iarmhéid charnach ag 31/12/2016 sa
Chuntas Ioncaim ó Ioncam & Caiteachas an
AFS

F. Barrachas nó easnamh carnach ag
31/12/2016 mar chéatadán den Ioncam
Iomlán ó ráiteas an AFS 

G. Caiteachas Ioncaim in aghaidh an duine i
2016

Figiúr Ioncaim Iomlán 2016 ó Ráiteas Chuntas
Ioncaim agus Caiteachais an AFS 

Figiúr Caiteachais Iomlán 2016 ó Ráiteas
Chuntas Ioncaim agus Caiteachais an AFS 

Leibhéal bailithe Rátaí ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil do 2012 

Leibhéal bailithe Rátaí ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil do 2013 

Leibhéal bailithe Rátaí ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil do 2014 

Leibhéal bailithe Rátaí ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil do 2015 

Leibhéal bailithe Rátaí ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil do 2016 

Leibhéal bailithe Cíosa & Blianachta ón
Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2012

Leibhéal bailithe Cíosa & Blianachta ón
Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2013

Leibhéal bailithe Cíosa & Blianachta ón
Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2014

Leibhéal bailithe Cíosa & Blianachta ón
Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2015

                                                                              

3337779

37233

€-22982

€573822

€599562

€759891

€810407

0.36 %

€1090.16

€228209778

€212471293

66.0 %

65.0 %

65.0 %

75.0 %

77 %

90.0 %

89.0 %

87.0 %

89.0 %
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TOPIC INDICATOR VALUE COMMENTS

Economic Development:
J1 go J3
Faofa

Leibhéal bailithe Cíosa & Blianachta ón
Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2016

Leibhéal bailithe Iasachtaí Tithíochta ón
Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2012 

Leibhéal bailithe Iasachtaí Tithíochta ón
Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2013 
                                                                              
Leibhéal bailithe Iasachtaí Tithíochta ón
Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2014 

Leibhéal bailithe Iasachtaí Tithíochta ón
Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2015 

Leibhéal bailithe Iasachtaí Tithíochta ón
Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2016 
                                                                              
A. Líon na jabanna cruthaithe le cúnamh ón
Oifig Fiontair Áitiúil i rith na bliana 

A. Líon na n-iarratas ar dhearbháin trádála ar
líne faofa ag an Oifig Fiontair Áitiúil sa bhliain

A. Líon rannpháirtithe a fuair meantóireacht i
rith na bliana

B. Líon na ndearbhán trádála ar líne sin
íostarraingthe sa bhliain

94 %

77.0 %

75.0 %

77.0 %

78.0 %

74 %

125.0

58

232

43
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Tuarascáil Bhliantúil

2016

www.limerick.ie

BeSpoke Fest Limk 

EVA Seoladh ealaíne 

Dornálaíocht San Proinsias 
An Caisleán Nua 
Seoladh Ár gCathair

Clúdach tosaigh 
Siúlbhealach Riverfest

Báid ar an Sionainn
Éigse Michael Hartnett Féile 

Cultúir agus Sceallóga 


