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COMH-RÉAMHFHOCAL  
LE CONN MURRAY, PRÍOMHFHEIDHMEANNACH 
AGUS AN COMHAIRLEOIR JAMES COLLINS, 
MÉARA CHATHAIR AGUS CHONTAE LUIMNIGH  
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Ag féachaint siar ar 2018, tá sé tábhachtach a thuiscint cé mhéid oibre a 
dhéanann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar fud Luimnigh – sna 
sráidbhailte, sna bailte agus sa chathair. Déanann an Chomhairle freastal ar 
agus oibriú le cách, ó oibrithe deonacha i bpobail áitiúla go dtí comhlachtaí 
ilnáisiúnta, a bhfuil Luimneach mar bhaile acu ar fad. Tugann sí cabhair don 
dúlra agus tacaíonn sí le leanaí óga agus le seandaoine.
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Tá intinn Luimnigh soiléir. Is contae uaillmhianach atá 
againn, ar mhian leis a bhith sa riocht is fearr leis na 
deiseanna a sholáthraítear a thapú.

Is maith a thuigeann Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh a thábhachtaí atá sé go ndéanfaí pleanáil don 
todhchaí.

Tosaíodh ar mhórthionscadal nua máistirphleanála lena 
shocrú cén úsáid a fhéadfaí a bhaintas talamh ar an 
taobh theas den chathair, a raibh muintir na háite agus 
an pobal i gcoitinne an-rannpháirteach inti.

Rinne Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Luimnigh 
maoirseacht ar sholáthar ar an gclár SICAP, (€2.2 milliún 
in aghaidh na bliana) agus faomhadh íocaíochtaí do thrí 
Chuideachta Forbartha Áitiúil a raibh conradh acu an clár 
a sholáthar i Luimneach.

Rinne Clár Leader an AE faomhadh ar 81 tionscadal, 
ar fiú beagnach €7 milliún iad, ó ghrúpaí pobail agus 
sainleasa éagsúla ar fud Luimnigh.

Leanadh go gasta le cláir sna ceithre réigiún athghiniúna.  
Ar na buaicphointí bhí Forbairtí Tithíochta Shráid an 
Tiarna Éadbhard agus Ghoirt an Teampaill, a sholáthair 
tithe nua dóibh siúd ar ár liosta tithíochta sóisialta.

Críochnaíodh nó déanadh dul chun cinn suntasach ar 
thionscadail eile, ar a n-áirítear tógáil nua, uasghrádú 
terimeach agus athchóiriú.

Rinne bliain eile d’infheistíocht spriocdhírithe feabhas 
a chur ar shaol dhaoine faoi Chreatphlean Feidhmithe 
Athghiniúna Luimnigh.

Déanadh faomhadh ar €3.8 milliún tríd an Ciste 
Idirghabhála Sóisialta (SIF), a lean leis an obair 
thábhachtach a bhain le tacú le tionscadail fhorbartha 
geilleagrach agus sóisialta agus iad curtha i bhfeidhm 
ag pobal áitiúil, eagraíochtaí deonacha agus 
príomhghníomhaireachtaí reachtúla.

Rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
254 teach cónaithe i 2018, agus rinne an baill 
thofa, a thuigeann a thábhachtaí atá sé tithíocht ar 
ardchaighdeán a sholáthar do mhuintir Luimnigh, roinnt 
iarratas pleanála Cuid 8 a cheadú.

D’éirigh thar barr le Luimneach maidir leis na Cistí 
Forbartha Athghiniúna agus Forbartha Uirbeach 
agus Tuaithe a chuir an rialtas ar bun mar chuid de 
Thionscadal 2040. Fuair an Tuath i gContae Luimnigh 
an cistiú ba mhó sa tír do thionscadail ar Ghlasbhealach 
Mór an Deiscirt i Luimneach, Gleann Bruacháin agus 
Maigh Rua.

Is cinnte go bhfuil Luimneach dírithe ar an saol inár 
dtimpeall. Bhí spéis an-mhór ag Meiriceánaigh sa 
48ú Craobh na mBannaí Idirnáisiúnta i Luimneach, a 
gcuireann cuairteoirí an-spéis ann. Idir an dá linn bhí 
Venice Biennale, a bhfuil an-tionchar aige, ar sheanbhail 
Chill Mocheallóg.

Agus cé a fhéadfadh dearmad a dhéanamh ar na mílte 
duine a bhí ar shráideanna Luimnigh agus ag bhí i bPáirc 
nan Gael le fáilte a chur roimh bhuaiteoirí Chraobh na 
hÉireann san Iománaíocht i mí Lúnasa den chéad uair le 
45 bliain. Ba í sin Luimneach faoi mar ab fhearr í.

Tá ár n-intinn soiléir agus ag géarú tar éis don 
chomhlacht brandála M&C Saatchi, a bhfuil iomrá air 
ar fud an domháin, a bheith roghnaithe le Branda nua a 
chruthú do Luimneach.

Cuireadh le hathbheochan Luimnigh le sé theideal bainte 
amach ag Luimneach ag duaiseanna na gCathracha 
Eorpacha don Todhchaí ag FDi Intelligence, sainrannóg 
den Financial Times. 

Is príomheilimintí iad Comhpháirtíocht agus Comhoibriú 
maidir le Luimneach a bheith chomh tarraingteach sin 
do chuideachtaí ar mhian leo infheistíocht a dhéanamh. 
Tá cur chuige comhpháirtíochta agus réamhghníomhach 
ar leith ag an gComhairle, na hinstitiúidí tríú leibhéal agus 
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ag na gníomhaireachtaí áitiúla agus stáit, agus leanann 
sin le bheith mar ghné thábhachtach dhíolacháin do 
réigiún cathrach Luimnigh.

Bhí 2018 ar cheann de na blianta ba láidre fós maidir le 
cruthú fostaíochta i réigiún na cathrach i Luimneach.  
Cruthaíodh níos mó ná 3,000 post agus fógraíodh 
infheistíocht de €516 milliún le Luimneach ar cheann 
de na réigiúin is tapúla fáis sa tír maidir le hinfheistíocht 
dhíreach eachtrach.

In éineacht leis na jabanna FDI seo tá earnáil 
fhiontraíochta ann atá ag neartú. Chruthaigh Oifig 
Fiontair Áitiúil Luimnigh 365 jab nua i 2018 ar fud 
112 gnó, le glanmhéadú de 213 jab ina bpunann de 
chliantchuideachtaí.

Tá réimse tacaíochtaí á bhforbairt ag ENGINE le cabhrú 
le cuideachtaí ardteicneolaíochta lánacmhainneacht a 
bhaint amach.

Bhain Luimneach 2030 – Plean Eacnamaíochta agus 
Spásúlachta do Luimneach garsprioc an-tábhachtach 
amach i 2018, le dhá cheann den cheithre phríomh-
cholún-thionscadal críochnaithe.

Trí DAC Luimneach Fiche Tríocha, críochnaíodh Gardens 
International ar Shráid Anraí, foirgneamh cóiríochta 
Oifige Ghrád A LEED Gold ar léiriú ar an Luimneach 
nua iad, agus léirigh Troy Studios go bhfuil acmhainn i 
Luimneach le bheith tábhachtach maidir le léiriú teilifíse 
agus scannán. Cuireadh iarratas isteach le Troy Studios 
a chur sa riocht le bheith ar an stiúideo teilifíse agus 
scannánaíochta idirnáisiúnta is mó in Éirinn agus ar 
cheann de na cinn is mó san Eoraip. 

Tá dul chun cinn déanta ar láthair an árais 
Ceoldrámaíochta le conarthaí ar fiú €85 milliún sínithe 
le Comhairle Bhanc Forbartha na hEorpa, le pleananna 
don láthair curtha ar aghaidh go suntasach agus súil 
le hiarratas pleanála go luath i 2019, do cheann de na 
forbairtí tráchtála is mó lasmuigh den phríomhchathair.

Tá máistirphleananna curtha chun cinn ag an 
gcuideachta freisin do láthair Cleeve’s agus do 
Mhungairit.

Leanann an Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 
(PÁEP) do Luimneach, atá ina tríú bliain anois, le forbairt 
eacnamaíochta, sóisialta agus pobail a chur chun cinn ar 
fud na cathrach agus an chontae.

Bhí tacaíocht airgeadais fheabhsaithe á sholáthar 
ag an gComhairle freisin 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. 

Is sinne an príomhúdarás freisin maidir le mótarbhealach 
an M20 ó Luimneach go Corcaigh agus i 2018 déanadh 
obair shuntasach sa chúlra d’fhonn an tionscadal 
ríthábhachtach a chur chun cinn do chósta iomlán an 
iarthair.

Foilsíodh Nuashonrú Deireanach na Scéime don bhóthar 
ó Luimneach go Faing, agus déanadh obair ar Chéim 
1 de Bhóthar Dáileacháin Thuaisceart Luimnigh ó 
Chuanach go Cnoc an Lisín i gcaitheamh na bliana.

Thosaigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
ar Straitéis Iompair nua do Cheantar na Cathrach do 
Cheantar Cathrach Luimnigh/Sionainne i gcomhar leis 
an Údarás Náisiúnta Iompair. Socróidh an straitéis seo 
gluaiseacht na forbartha i Luimneach sa todhchaí agus tá 
sé riachtanach maidir le córas iompair phoiblí den chéad 
scoth a fhorbairt.

I 2018 déanadh forbairt ar Shamhail Oibriúcháin do 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, a léiríonn 
gur féidir linn dul in oiriúint go gasta do thimpeallacht atá 
ag athrú. Cruthaíodh Stiúrthóireachtaí Nua d’Fhorbairt 
Tithíochta agus d’Infheistíocht Chaipitiúil, le fócas ar 
leith ar thithíocht agus ar thionscadail infreastruchtúir a 
sholáthar do mhuintir Luimnigh.

Is iad na fostaithe an sócmhainn is luachmaire a 
bhíonn ag cuideachta agus ceadóidh tiomantas 
maidir le hoiliúint agus forbairt leanúnach na foirne 
do Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
uasmhéadú a dhéanamh ar a gcumas, a saineolas agus a 
n-acmhainní féin 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. 
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BAIL  
CHOMHAIRLE 
CATHRACH 
AGUS CONTAE 
LUIMNIGH

An Comhairleoir Michael Collins
Leas-Mhéara Chathair agus Chontae Luimnigh 

An Comhairleoir James Collins
Méara Chathair agus Chontae Luimnigh
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CATHAIR LUIMNIGH THOIR - 8 BALL

An Clr. Marian Hurley  
(FG)

An Clr. Jerry O’Dea 
(FF)

An Clr. Kieran O’Hanlon 
(FF)

An Clr. John Costelloe 
(SF)

An Clr. Vivienne Crowley  
(FF)

CATHAIR LUIMNIGH THUAIDH – 6 BALL

An Clr. Cian Prendiville 
(DLÚTHPHÁIRTÍOCHT/POBAL 
SEACHAS BRABÚS) 
D’éirigh as i nDeireadh 
Fómhair 2018

An Clr. Frankie Daly
(NP)

An Clr. Elena Secas 
(LAB)

An Clr. Michael Sheahan 
(FG)

An Clr. Paul Keller 
(DLÚTHPHÁIRTÍOCHT/POBAL 
SEACHAS BRABÚS)

An Clr. Séighin Ó Ceallaigh 
(SF)

An Clr. John Gilligan 
(NP)

An Clr. Michael Hourigan  
(FG)

An Clr. Joe Pond 
(FF) 

DÚICHE CHATHRACH LUIMNIGH (mar a bhfuil Toghlimistéir Áitiúla Chathair Luimnigh Thoir, Cathair 
Luimnigh Thuaidh agus Cathair Luimnigh Thiar) - 21 BALL

An Clr. Mary Cahillane
(DLÚTHPHÁIRTÍOCHT/POBAL 
SEACHAS BRABÚS) 
Comhthofa i Samhain 2018
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An Clr. Elenora Hogan  
(FG)

CATHAIR LUIMNIGH THIAR – 7 BALL

An Clr. John Loftus 
(NP)

An Clr. Seán Lynch  
(FF)

An Clr. Stephen Keary (FG) An Clr. Ciara McMahon  
(SF)

CEANTAR BARDASACH ÁTH DARA-RÁTH CAOLA – 6 BALL

An Clr. Richard  
O’Donoghue  
(NP)

An Clr. Kevin Sheahan  
(FF)

An Clr. Malachy McCreesh 
(SF)

An Clr. James Collins 
(FF)

An Clr. Joe Leddin 
(LAB)

An Clr. Adam Teskey  
(FG)

An Clr. Emmett O’Brien  
(NP)

An Clr. Daniel Butler  
(FG) 
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An Clr. Noel Gleeson  
(FF)

CEANTAR BARDASACH NA CEAPAÍ MÓIRE - CHILL MOCHEALLÓG – 7 BALL

CEANTAR BARDASACH AN CHAISLEÁIN NUA – 6 BALL 

An Clr. Jerome Scanlan 
(FG)

An Clr. John Sheahan 
(FG)

An Clr. Eddie Ryan 
(FF)

An Clr. Lisa Marie Sheehy 
(NP)

An Clr. Brigid Teefy 
(NP)

An Clr. Gerald Mitchell (FG) An Clr. William O’Donnell 
(FG)

An Clr. Séamus Browne 
(SF)

An Clr. Michael Collins  
(FF)

An Clr. Francis Foley   
(FF)

An Clr. Liam Galvin 
(FG)

An Clr. Michael Donegan 
(FF)
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BAILL &  
CRUINNITHE  
NA COMHAIRLE
Tá 40 Ball ar an gComhairle – 21 Ball i nDúiche Chathrach 
Luimnigh (mar a bhfuil Toghlimistéir Áitiúla Chathair 
Luimnigh Thoir, Cathair Luimnigh Thuaidh agus Cathair 
Luimnigh Thiar) seisear Ball i gCeantar Bardasach Áth 
Dara-Ráth Caola, seachtar Ball i gCeantar Bardasach 
na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg agus seisear Ball i 
gCeantar Bardasach an Chaisleáin Nua.

De ghnáth bíonn cruinnithe ag an gComhairle Iomlán ar 
an gceathrú Luan de gach dara mí, i Seomra na Comhairle, 
Tuar an Daill. Tháinig an Chomhairle Iomlán le chéile ar 15 
ócáid i 2018. 
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GRÚPA BEARTAIS CHORPARÁIDIGH 
Is Coiste de chuid na Comhairle atá sa Ghrúpa Beartais 
Chorparáidigh (GBC) ar a bhfuil Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh agus Cathaoirligh gach Coiste um 
Beartais Straitéiseacha (CBS). Is iad seo a leanas na baill:

• An Comhairleoir James Collins, Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh 

 An Comhairleoir William O’Donnell, Cathaoirleach, an 
Coiste um Beartais Straitéiseacha Baile agus Forbartha 
Sóisialta

•  An Comhairleoir Frankie Daly, Cathaoirleach, an Coiste 
um Beartais Straitéiseacha Taistil agus Iompair

• An Comhairleoir Vivienne Crowley, Cathaoirleach, 
an Coiste um Beartais Straitéiseacha Forbartha 
Geilleagrach, Fiontraíochta agus Pleanála 

• An Comhairleoir Marian Hurley, Cathaoirleach, an 
Coiste um Beartais Straitéiseacha Pobail, Fóillíochta 
agus Seirbhísí Éigeandála

• An Comhairleoir Jerome Scanlan, Cathaoirleach, an 
Coiste um Beartais Straitéiseacha Comhshaoil

• An Comhairleoir Kieran O’Hanlon, Cathaoirleach, an 
Coiste um Beartais Straitéiseacha Cultúir

Nascann an CPG obair na SPCanna éagsúla, ag feidhmiú 
mar chineál comh-aireachta agus soláthraíonn sé fóram 
mar ar féidir aontú ar pholasaithe le cur faoi bhráid na 
Comhairle iomlán, a choimeádann údarás le cinntí a 
dhéanamh. Déanann an GBC monatóireacht freisin ar 
fheidhmíocht an Údaráis Áitiúil agus bíonn príomhról 
aige maidir le buiséad a ullmhú. Tháinig an CPG le chéile 
ar 7 ócáid i 2018. 

*An staid ar an 31/12/2018

COISTÍ NA COMHAIRLE

BAILL AGUS CRUINNITHE  
NA COMHAIRLE

Teideal  Líon na  Líon na 
 mBall gCruinnithe

Ceantar Cathrach Luimnigh 21 16

Ceantar Bardasach Áth  
Dara-Ráth Caola   6 17

Ceantar Bardasach na  
Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg  7 15

Ceantar Bardasach An  
Chaisleáin Nua   6 18

Coistí um Beartais Straitéiseacha

Forbairt Bhaile agus Shóisialta 21 5

Taisteal agus Iompar 24 4

Forbairt Gheilleagrach,  
Fiontar agus Pleanáil 21 6

Seirbhísí Pobail, Fóillíochta  
agus Éigeandála  22 5

Comhshaol  20 5

Cultúir   21 1 

Coistí Eile  

Cóiríocht Áitiúil do Thaistealaithe 
Coiste Comhairleach 13 4

Coiste Uisce Tuaithe 11 2

Coiste Iniúchóireachta 7 4

Comhchoiste Póilíneachta 15 4

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil  19 12

CRUINNITHE FAISNÉISE / CEARDLANNA NA 
DTOGHLIMISTÉAR ÁITIÚIL 

Cathair Luimnigh Thoir 8 11

hair Luimnigh Thuaidh 6 11

Cathair Luimnigh Thiar 7 11
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COISTÍ UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA 
Is é atá i ngach Coiste um Beartais Straitéiseacha (SPC) 
ná Comhairleoirí tofa agus Ionadaithe Earnála, ag 
oibriú le chéile i gcineál daonlathais níos rannpháirtí, 
ag soláthar fócas níos éifeachtaí dá réir sin 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 UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA 
FORBARTHA BAILE AGUS SÓISIALTA
BAILL THOFA:
An Clr. William O’Donnell Cathaoirleach CCCL
An Clr. Michael Donegan CCCL
An Clr. Liam Galvin CCCL
An Clr. Jerome Scanlan  CCCL
An Clr. Stephen Keary  CCCL
An Clr. Adam Teskey  CCCL
An Clr. John Costelloe CCCL
An Clr. Cian Prendiville** CCCL (Ean.-Deireadh   
 Fomh. 2018)
An Clr. Paul Keller CCCL
An Clr. Joe Leddin CCCL
An Clr. Joe Pond CCCL
An Clr. Francis Foley  CCCL
An Clr. Jerry O’Dea CCCL
An Clr. Richard O’Donoghue CCCL
An Clr. John Gilligan CCCL
An Clr. Lisa Marie Sheehy CCCL
An Clr. Mary Cahillane*** CCCL (Ó Shamhain 2018)

IONADAITHE EARNÁLA:   
Mr. P.J. O’Grady
Forbairt / Tógáil

Mr. Mike McNamara
Ceardchumann

Dr. Gráinne Greehy
nó/Tráchtáil (Meitheamh 2018 – Lúnasa 2018)

Dee Ryan
Gnó/Tráchtáil (Ó Mheán Fómhair 2018)

Ms. Tracey McElligot
Pobal & Deonach *

Mr. Jimmy Prior
Pobal & Deonach

*Ainmnithe trí Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP)
**D’éirigh as i nDeireadh Fómhair 2018
*** Comhthofa i Samhain 2018

Tháinig an Coiste um Beartais Straitéiseacha (SPC) Baile 
agus Forbartha Sóisialta le chéile 5 uaire i 2018.    

Tugadh cur i láthair/nuashonrú orthu seo a leanas:
• Plean Forbartha Náisiúnta 2018-2027 – Léargas 

Ginearálta ar Cheisteanna Tithíochta
• Cruinniú Mullaigh Tithíochta – Eanáir 2018 – Léargas 

Ginearálta ar na Príomhcheisteanna
• Léargas Ginearálta ar Sholáthar Tithíochta 2017
• Caighdeán Tithíochta
• Spriocanna Tithíochta 2018-2021
• Athnuachan Uirbeach agus Sráidbhaile
• Scéimeanna ‘Ceannaigh & Athnuaigh’ agus ‘Deisigh & 

Cuir ar Léas’
• Gníomhachtú Talún Poiblí – Áth Dara
• Rogha na gCeantar Cathrach
• Toradh na Ceardlainne Tithíochta a tionóladh ar an  

17ú Deireadh Fómhair 2018 d’fhonn iad seo a leanas  
a phlé:

 - Cothabháil Phleanáilte
 - Scéim Amháin Cíosanna Difreálacha
 - Scéim rogha tithíochta
• Iarratais phleanála Chuid VIII
• Scéim Náisiúnta Tithíochta d’Aosú Cliste
• Cur i láthair ag Tracey Lynch ar Údarás Fuinnimh 

Inmharthana na hÉireann – Pobail Fhuinnimh  
Níos Fearr 

• Scéim Amháin Cíosanna Difreálacha

AN COISTE UM BEARTAIS 
STRAITÉISEACHA TAISTIL AGUS IOMPAIR
BAILL THOFA:
An Clr. Frankie Daly Cathaoirleach CCCL 
An Clr. Séighin Ó Ceallaigh CCCL 
An Clr. Elena Secas CCCL 
An Clr. Elenora Hogan CCCL
An Clr. Michael Sheahan CCCL 
An Clr. Gerald Mitchell  CCCL 
An Clr. Adam Teskey  CCCL 
An Clr. Daniel Butler  CCCL 
An Clr. Séamus Browne CCCL 
An Clr. John Loftus CCCL 
An Clr. Joe Pond CCCL 
An Clr. Michael Donegan CCCL 
An Clr. Seán Lynch CCCL 
An Clr. Richard O’Donoghue CCCL
An Clr. Kieran O’Hanlon CCCL 
An Clr. Emmett O’Brien  CCCL 

IONADAITHE EARNÁLA: 
Mr. Michael Lenihan
Talmhaíocht / Feirmeoireacht

Mr. Brian Leddin
Comhshaol / Caomhnú*

Mr. Pat McCarthy
Forbairt / Tógáil

Mr. Michael Tiernan
Gnó / Tráchtáil
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Mr. Frank McDonnell
Ceardchumann 

Mr. Denis McAuliffe
Pobal / Deonach*

Ms. Maureen Browne
Ionchuimsiú Sóisialta* 

Ms. Ann Gaughan
Pobal / Deonach

*Ainmnithe trí Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP)

Coistí um Beartais Straitéiseacha 
Tá an Stiúrthóireacht freagrach as polasaí agus straitéis 
sna réimsí Iompair agus Comhsaoil agus tacaíonn sí leis 
an SPC Taistil agus Iompair agus leis an SPC Comhshaoil.

SPC Taistil agus Iompair
Tháinig an SPC Taistil agus Iompair le chéile ar ceithre 
ócáid i 2018. Tugadh cur i láthair/nuashonrú orthu seo a 
leanas: 
•  Maolú Tráchta do Cheantair Uirbeacha
•   Deontais do Bhóithre Náisiúnta, Réigiúnacha  

agus Áitiúla
•  Luimneach Aoisbháúil - Iompar
•  Pleananna Bainistíochta Luaineachta

Ar na polasaithe a forbraíodh bhí Polasaí Maolaithe 
Tráchta do Cheantair Uirbeacha Chathair agus Chontae 
Luimnigh.

COISTE UM BEARTAIS STRAITEÍSEACHA 
FORBARTHA GEILLEAGRACH, 
FIONTRAÍOCHTA AGUS PLEANÁLA
BAILL THOFA: 
An Clr. Vivienne Crowley  Cathaoirleach CCCL 
An Clr. Noel Gleeson  CCCL 
An Clr. Daniel Butler  CCCL 
An Clr. Elenora Hogan CCCL 
An Clr. John Sheahan CCCL 
An Clr. Liam Galvin CCCL 
An Clr. Stephen Keary  CCCL 
An Clr. Séamus Browne CCCL 
An Clr. Séighin Ó Ceallaigh CCCL 
An Clr. Joe Leddin CCCL 
An Clr. James Collins CCCL 
An Clr. Jerry O’Dea CCCL 
An Clr. Eddie Ryan CCCL
An Clr. Kevin Sheahan  CCCL 
An Clr. Emmett O’Brien  CCCL 
An Clr. John Loftus CCCL

IONADAITHE EARNÁLA: 
Mr. John Walsh 
Talmhaíocht / Feirmeoireacht

Ms. Tracey Lynch
Comhshaol / Caomhnú*

Mr. Mike Ryan
Forbairt / Tógáil

Mr. Denis Doyle
Gnó / Tráchtáil

Mr. David Jeffreys
Gnó / Tráchtáil

Mr. Brian Thompson
Pobal / Deonach*

*Are nominated via Public Participation Network (PPN) 

Tháinig an Coiste um Beartais Straitéiseacha Forbartha 
Geilleagrach, Fiontraíochta agus Pleanála (SPC) le chéile 
sé uaire i 2018. Ba iad seo a leanas na príomhcheisteanna 
a pléadh:  
• Dréacht-Straitéis Forbartha Turasóireachta agus 

Margaíochta 2017-2023
• Plean Gníomhaíochta maidir le Jabanna san  

Iarthar Láir
• Nuashonrú ar Luimneach maidir le Scileanna TF / 

Réigiúnacha
• An Creat Náisiúnta Pleanála 
• Nuáil Luimnigh 
• Biúró Comhdhála agus Spóirt Réigiúin na Sionainne
• Iarratais ar Chistiú Athghiniúna agus Forbartha 

Uirbeach agus Tuaithe
• Cur i Láthair ag Fáilte Éireann ar Thionscnaimh 

Luimnigh

COISTE UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA 
DO SHEIRBHÍSÍ POBAIL, FÓILLÍOCHTA 
AGUS ÉIGEANDÁLA
BAILL THOFA: 
An Clr. Marian Hurley Cathaoirleach CCCL 
An Clr. Vivienne Crowley LCCC 
An Clr. Michael Collins LCCC 
An Clr. Michael Hourigan LCCC 
An Clr. John Costelloe LCCC 
An Clr. William O’Donnell LCCC 
An Clr. Gerald Mitchell LCCC 
An Clr. Lisa Marie Sheehy LCCC 
An Clr. Ciara McMahon LCCC 
An Clr. Malachy McCreesh LCCC 
An Clr. Cian Prendiville LCCC (Ean.-Deireadh  
 Fomh. 2018) 
An Clr. Frances Foley LCCC 
An Clr. Seán Lynch LCCC 
An Clr. Kevin Sheahan LCCC 
An Clr. Michael Sheahan LCCC 
An Clr. Brigid Teefy LCCC 
An Clr. Mary Cahillane LCCC (Ó Shamhain 2018)
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IONADAITHE EARNÁLA: 
Ms. Mary Vaughan-Mullane
Talmhaíocht / Feirmeoireacht

Ms. Mary Fitzgerald
Forbairt / Tógáil

Mr. Liam Toland
Gnó / Tráchtáil

Ms. Marian Healy
Pobal & Deonach*

Mr. Cillian Flynn
Pobal & Deonach*

Ms. Donnah Vuma
Ionchuimsiú Sóisialta* 

*Ainmnithe trí Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP)

Tháinig an Coiste um Beartais Straitéiseacha do 
Sheirbhísí Pobail agus Fóillíochta (SPC) le chéile cúig 
uaire i 2018. Féachadh ar na ceisteanna seo a leanas:
• Plean Geilleagrach agus Pobail Áitiúil
• Straitéis um Imeascadh Imirceach
• Plean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Chorpartha
• Cuir Éire ag Siúl 
• Straitéis Súgartha do Luimneach
• Cosaint Shibhialta Luimnigh
• Sábháilteacht Uisce Luimnigh
• Dréacht-Pholasaí le bheith Saor ó Thobac
• Luimneach Insnámhtha
• Straitéis um Áiseanna Snámha

GRÚPA OIBRE UM FHEASACHT I  

LEITH FÉINMHARÚ
Is fochoiste é an Grúpa Straitéise le haghaidh Féinmharú 
a Chosc de Sheirbhísí Pobail, Fóillíochta agus Éigeandála, 
agus bhí dhá chruinniú acu i rith 2018. Féachadh ar na 
nithe seo a leanas: 
• Féinmharú agus féindochar a chosc
• Nascadh i gcóir an tSaoil
• Seirbhís Meabhairshláinte Luimnigh 

BALLRAÍOCHT AN GHRÚPA STRAITÉISE LE 
HAGHAIDH FÉINMHARÚ A CHOSC
An Clr. Lisa Marie Sheehy Cathaoirleach CCCL
An Clr. Michael Sheahan CCCL 
An Clr. Daniel Butler  CCCL 
An Clr. Cian Prendiville* CCCL (Ean.-Deireadh  
 Fomh. 2018)
An Clr. John Loftus CCCL 
An Clr. Gerald Mitchell  CCCL 
 

Ms. Mary Vaughan-Mullane
Talmhaíocht / Feirmeoireacht

Ms. Marian Healy
Pobal & Deonach

Mr. Cillian Flynn
Ionchuimsiú Sóisialta  

Ms. Donnah Vuma
Ionchuimsiú Sóisialta 

*D’éirigh as i rith 2018

COMHSHAOL  
COISTE UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA   
BAILL THOFA: 
An Clr. Jerome Scanlan  Cathaoirleach CCCL 
An Clr. Michael Hourigan  CCCL 
An Clr. Frankie Daly CCCL 
An Clr. Elena Secas CCCL 
An Clr. Marian Hurley CCCL 
An Clr. Malachy McCreesh CCCL 
An Clr. Paul Keller CCCL 
An Clr. James Collins CCCL 
An Clr. Michael Collins CCCL 
An Clr. Noel Gleeson  CCCL 
An Clr. Kieran O’Hanlon CCCL 
An Clr. Eddie Ryan CCCL 
An Clr. John Gilligan CCCL
An Clr. Ciara McMahon  CCCL 
An Clr. John Sheahan CCCL 
An Clr. Brigid Teefy CCCL 
 

IONADAITHE EARNÁLA: 
Thomas Blackburn
Talmhaíocht / Feirmeoireacht

Mr. Eamonn English
Talmhaíocht / Feirmeoireacht

Ms. Anneke Verling
Comhshaol / Caomhnú*

Mr. Mark McConnell
Gnó / Tráchtáil

Mr. Seamus Leahy
Gnó / Tráchtáil

Mr. David Fitzgerald
Pobal / Deonach*

*Ainmnithe trí Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP)

SPC Comhshaol  
TBhí cúig chruinniú ag an SPC Comhshaoil i 2018. 
Ba iad seo a leanas na príomhcheisteanna a pléadh:
• Tionscadal Soláthair Uisce do Réigiún an Oirthir agus 

Lár Tíre ag Uisce Éireann
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• Glantachán Fhoireann Luimnigh 
• Plean Gníomhaíochta maidir le Torann
• Plean Bainistíochta Abhantraí d’Éirinn 2018-2021
• Díothú Speiceas Ionrach
• Deiseanna Athúsáide agus Athchúrsála Dramhaíle 

Phlaistice
• Polasaí maidir le Plaistic Aonúsáide
• Clár píolótach do Cheantair Oiriúnacha do Phailneoir

AN COISTE UM BEARTAIS
STRAITÉISEACHA CULTÚIR  
BAILL THOFA:
An Clr. Kieran O’Hanlon Cathaoirleach CCCL 
  (ó Lúnasa 2018)
An Clr. Séighin Ó Ceallaigh CCCL (Cathaoirleach  

 go dtí Iúil 2018)
An Clr. James Collins CCCL 
An Clr. Michael Collins CCCL 
An Clr. Elenora Hogan CCCL 
An Clr. Marian Hurley CCCL 
An Clr. Stephen Keary  CCCL 
An Clr. Joe Leddin CCCL 
An Clr. John Loftus CCCL 
An Clr. Seán Lynch CCCL 
An Clr. Gerald Mitchell  CCCL 
An Clr. Jerry O’Dea CCCL 
An Clr. Jerome Scanlan  CCCL (D’éirigh as Iúil 2018)
An Clr. John Sheahan CCCL  

 (Ceapadh i Samhain 2018)
An Clr. Kevin Sheahan  CCCL 
An Clr. Michael Sheahan CCCL 
An Clr. Lisa Marie Sheehy CCCL 
 

IONADAITHE EARNÁLA: 
Keith Bogue
PLEAN

Maggie Brown
Ealaíontóir 

Gerard Keenan
Leaschathaoirleach LACE

Eleanor McSherry
Leaschathaoirleach LACE

Louise Donlon
Lime Tree Theatre (thar ceann Chomhlachas Luimnigh)

Bhí sé chruinniú ag an gCoiste um Beartais Straitéise 
Cultúir nuacheaptha i 2018 i Seomra na Comhairle i 
dTuar an Daill. 16ú Eanáir, 5ú Márta, 14ú Bealtaine, 10ú 
Iúil, 3ú Meán Fómhair, 5ú Samhain.

Bhí trí cheardlann ar siúl
•   29ú Eanáir 2018 – athbhreithniú a dhéanamh ar 

thosaíochtaí infheistíochta straitéisí 2017 

•   5ú Feabhra 2018 – aontú ar thosaíochtaí infheistíochta 
straitéisí 2018

•   8ú Bealtaine 2018 – athbhreithniú agus aontú ar 
chritéir maidir le Scéim Deontais na bhFéilte agus na 
nImeachtaí

Mhol an SPC na duaiseanna seo a leanas don chomhairle 
iomlán
    - 13 Duaiseanna Réthaistil Idirnáisiúnta
    - 13 Duaiseanna Ciste Straitéiseach
    - 4 Sparánachtaí Amharclannaíochta
    - 2 Sparánachtaí Ghearrscannáin
    - 42 Duaiseanna na bhFéilte agus na nImeachtaí

Leis an ról a bhíonn ag féilte maidir le líon na gcuairteoirí 
idirnáisiúnta a aithint agus ag teacht le Straitéis nua 
Forbartha Turasóireachta Luimnigh, tá an SPC tar éis 
a mholadh go ndéanfaí Straitéis maidir le Féilte agus 
Imeachtaí a fhorbairt do Luimneach.

FEIDHMEANNA FORCHOIMEÁDTA 
DHÚICHE CHATHRACH LUIMNIGH 2018
Faomhadh ar thogra forbartha cónaithe (5 aonad) ag 
Ascaill an tSeiceamair, An Ráth Bhán, Luimneach.

Faomhadh ar thogra forbartha cónaithe (7 n-aonad) ag 
Sráid an Chláir agus Sráid Liaile, Luimneach.

Faomhadh ar chistiú GMA Dhúiche Chathrach Luimnigh 
do pharáid Lá Fhéile Pádraig.
 
Faomhadh ar eastáit éagsúla tithíochta a thógáil i gcúram 
de réir S.180 de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 
2000-2014 agus S.11 den Acht um Bóithre 1993. 

Faomhadh ar dheireadh a chur le Ceart Slí Poiblí ag Lána 
Gloster, Sparr Thuamhan de réir Alt 73 den Acht um 
Bóithre 1993.

Faomhadh ar thogra forbartha cónaithe (13 aonad) ag 
Wallers Well, Baile an Róistigh.

Glacadh le Sceideal Oibreacha Ceantair Bardasach 2018 
do Dhúiche Chathrach Luimnigh.

Faomhadh GMA Dhúiche Chathrach Luimnigh ar chistiú 
d’Fhéile Riverfest 2018.

Faomhadh ar 6 aonad 1 seomra leapa a athchóiriú 
chuig 3 aonad nua 2 sheomra leapa ag Chas Flats, Sráid 
Mhuire, Cathair Luimnigh.

Faomhadh ar Fhorbairt Tithíochta ag acomhal Blackboy 
Road (Sráid Mulgrave) agus Bóthar na nGlaschnoc, 
Luimneach.
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Faomhadh ar leithdháileadh faoi Leithdháileadh 
Ginearálta Bardasach 2018 Dhuíche Chathrach 
Luimnigh, Forbairt Pobail agus Tionscadail Speisialta.

Glacadh le Fodhlíthe Dhuíche Chathrach Luimnigh 
(Áiteanna Páirceála) (Leasú) 2018, de réir Alt 131A agus 
Sceideal 14A d’Acht Rialtais Áitiúil 2001, agus de réir na 
feidhme forchoimeádta faoi Alt 36 den Acht um Thrácht 
ar Bhóithre, 1994.

Faomhadh ar Fhorbairt Tithíochta ag Bailtíní Phádraig, 
An tSráidbhaile Thuaidh, Caisleán Uí Chonaill, Contae 
Luimnigh.

Togha an Mhéara agus an Leas-Mhéara.
Faomhadh maidir le Dréacht-Fhodhlíthe Chathair agus 
Chontae Luimnigh (Leithscaradh, Stóráil agus Cur i 
Láthair Dramhaíola Tí agus Tráchtála) 2018 a fhoilsiú.

Faomhadh ar leithdháileadh faoi Leithdháileadh 
Ginearálta Bardasach 2018 Dhuíche Chathrach 
Luimnigh, Forbairt Turasóireachta, Fóillíocht agus 
Áiseanna.
Faomhadh ar chur le saolré Phlean Ceantair Áitiúil 
Chaisleáin Uí Chonaill 2013, le cúig bliana breise, de réir 
Mholtaí an Phríomhfheidhmeannaigh den 17ú Meán 
Fómhair, 2018, faoi Alt 19 den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt, 2000 (mar a leasaíodh).

Faomhadh ar Fhorbairt Tithíochta ag Bóthar Uí Chiara 
Íochtarach.

Faomhadh ar Fhorbairt Tithícohta ag Bóthar Chil Liaile, 
Sparr Thuamhan, Luimneach.

Faomhadh ar Áit Súgartha agus Ionad Aclaíochta 
Lasmuigh a fhorbairt ag An Plás Úrghlas, Páirc Mhuire, 
Oileán an Rí, Luimneach.

Faomhadh ar Fhorbairt Tithíochta ag Cluain Maicín, 
Bóthar Condell, Luimneach. 
Faomhadh ar Fhorbairt Tithíochta ag Ascaill an 
tSeiceamair, An Ráth Bhán, Luimneach.

Faomhadh ar Phlean Ceantair Áitiúil Chaisleán Uí 
Chonaill 2019 – 2025 a bhí beartaithe de réir an 
Dréachta a foilsíodh ar an 19ú Bealtaine, tuarascáil an 
Phríomhfheidhmeannaigh agus faoi réir na leasuithe 
molta ag Cruinniú ar Atráth agus de réir Alt 20 den Acht 
um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (mar a leasaíodh).

Faomhadh ar Fhorbairt Tithíochta ag An Bhearna Choill, 
Tobar Phádraig, Co. Luimnigh.

Glacadh le Plean Ceantair Áitiúil Chaladh an Treoigh 
2019-2025.

CEANTAR BARDASACH NA CEAPAÍ 
MÓIRE–CHILL MOCHEALLÓG – 
FEIDHMEANNA FORCHOIMEÁDTA 2018
Glacadh le Plean Buiséadach do Cheantar Bardasach na 
Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg don bhliain airgeadais 
dar críoch 31ú Nollaig 2019, 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 Leithdháiltí faoin Leithdháileadh Ginearálta 
Bardasach, an Ciste Forbartha, Scéim na dTionscnamh 
Pobail agus Scéim Deontais na nÁiseanna Pobail 2018.

Faomhadh ar réadmhaoin ag Baile an Chranaigh, Cill 
Mocheallóg a scrios ó Thaifead ar Dhéanmhais Cosanta 
faoi Ailt 54 agus 55 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 
2000 (mar a leasaíodh).

Faomhadh ar eastát tithíochta amháin 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. 

Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach a thoghadh.

Cruinniú Speisialta leis an bPríomhfheidhmeannach faoi 
Acht Rialtais Áitiúil 2001.

Glacadh le Sceideal Oibreacha 2018 do Cheantar 
Bardasach na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg. 

Glacadh le Dréacht-fhodhlíthe Cheantar Bardasach 
na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg (Áiteanna Páirceála) 
(Leasú) 2018.

Faomhadh ar Dhréacht-Fhodhlíthe um 
Luastrorainneacha do Bhóithre Náisiúnta agus 
Neamhnáisiúnta 2018.

Faomhadh Chuid 8 ar thogra oibreacha tógála ag Ionad 
Cuairteoirí Loch Goir ag áireamh Pháice Ghrianstad agus 
bóthar comhroinnte de réir Alt 179 3(a) den Acht um 
Pleanáil agus Forbairt, 2000 (mar a leasaíodh) agus Cuid 
8 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 (mar 
a leasaíodh).

Faomhadh Chuid 8 maidir le togra forbartha 20 aonad 
tithíochta ag Céide Radharc an Ghleanna, an tOspidéal 
de réir Alt 179 3(a) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 
2000 (mar a leasaíodh) agus Cuid 8 de na Rialacháin um 
Pleanáil agus Forbairt, 2001 (mar a leasaíodh). 

Cinneadh glacadh le Toscaireachtaí uathu seo a leanas:
•  Cumann Staire Chill Fhíonáin/Chois Sléibhe
•  Comhairle Pobail Garrienderk
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Faomhadh ar Fháiltithe Chathartha a bheith ann dóibh 
seo a leanas:
•   Daoine áirithe ó gCeantar atá ar shlí na fírinne le 

haitheantas a thabhairt dá ndearna siad le linn a 
mbeatha. Ba iad na daoine a comóradh ná Harry 
Greensmyth, an Trúipéir Pat Mullins, agus Michael 
Quinlan.

•   Fáiltiú Cathrach dóibh seo a leanas mar aitheantas ar a 
raibh bainte amach acu i rith 2018:

   -   Cumann Liathróid Láimhe an Ospidéil – 8 mBonn ag 
Craobhchomórtais an Domhain;    

   -   Scoil Naomh Eoin Baiste – Craobh Náisiúnta 
Camógaíochta na nIar-Bhunscoileanna 

   -   Sarah Gardiner, Úlla – Boinn Chré-Umha, 
Craobhchomórtais Tréantógála Meáchan an 
Domhain; 

   -  An Garda John Hennessy – Mír Ghaile Náisiúnta; 
   -   MacKensie McGrath-Bonn Airgid d’Éirinn i 

gCraobhchomórtais Bhogliathróide Faoi 19 na 
hEorpa.

Glacadh le miontuairiscí an Chruinnithe roimhe sin.

Cruinnithe Cruinnithe de Fhochoiste Comhphóilíneachta 
Cheantar Bardasach na Ceapaí Móire – Chill Mocheallóg.

CEANTAR BARDASACH AN CHAISLEÁIN 
NUA – FEIDHMEANNA FORCHOIMEÁDTA 
2018 
Faomhadh ar Sceideal Oibreacha 2018 do Cheantar 
Bardasach An Caisleáin Nua.

Faomhadh ar Leithdháileadh faoin Leithdháileadh 
Ginearálta Bardasach.

Glacadh le Plean Buiséadach do Cheantar Bardasach 
an Chaisleáin Nua don bhliain airgeadais dar críoch 
31st Nollaig 2019, leis an suim iomlán de €225,000 i 
gcomhréir le hAlt 102 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, mar 
a leasaíodh.

Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach a thoghadh.

Cinneadh glacadh le Toscaireachtaí uathu seo a leanas:
•  Bord Bainistíochta Scoil Mhuire agus Íde, Meánscoil
•  Coiste Paróiste Thuar na Fola/Chnoc Uí Choileáin
•  Bord Bainistíochta Scoil Náisiúnta Chill Laichtín

Faomhadh ar ceithre eastát tithíochta a thógáil i gcúram i 
gcomhréir le hAlt 180 de na hAchtanna um Pleanáil agus 
Forbairt 2000-2017 agus Alt 11 den Acht um Bóithre 
1993. 

Faomhadh Chuid 8 maidir le Mol Réigiúnach 
Lúthchleasaíochta a thógáil ag Cluain an Screatháin, 
Bórhtar Chorcaí, An Caisleán Nua.
Faomhadh Chuid 8 do Phlean Bainistíochta Tráchta 
Mhainistir na Féile. 

Faomhadh Chuid 8 d’aonaid chónaithe ag Areán 
Cholbaird, Mainistir na Féile, Co. Luimnigh.

Faomhadh maidir le Dréacht-Fhodhlíthe Chathair agus 
Chontae Luimnigh (Leithscaradh, Stóráil agus Cur i 
Láthair Dramhaíola Tí agus Tráchtála) 2018.

Faomhadh ar dheontais faoin Scéim Dreasachta Pobail.

CEANTAR BARDASACH ÁTH DARA-
RÁTH CAOLA - FEIDHMEANNA 
FORCHOIMEÁDTA 2018
Cinneadh óstáil a dhéanamh ar Fháiltithe Chathrach do 
Margaret O’Shaughnessy, Músaem Eitlíochta Fhainge 
dá seirbhís do Thurasóireacht in Iarthar Luimnigh, 
Patrick O’Dwyer an fear is Láidre in Éirinn agus sa Ríocht 
Aontaithe 2018, Martina McMahon, Curadh Domhanda 
Liathróid Láimhe 2018, James Chawke, Coradh Junior 
Manx Grand Prix 2018.

Glacadh le Sceideal Oibreacha do Cheantar Bardasach 
Áth Dara-Ráth Caola 2018.

Faomhadh ar leithdháiltí faoi Leithdháileadh Ginearálta 
Bardasach 2018.

Cathaoirleach agus Leaschathaoirleach a thoghadh don 
Cheantar Bardasach.

Faomhadh ar an Eastáit ag Cill Fhearghasa, An Gleann 
agus Deel Manor, Eas Géitine a thógáil i gcúram i 
gcomhréir le hAlt 180 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 
2000 (mar a leasaíodh) agus Alt 11 den Acht um Bóithre 
1993. 

Faomhadh ar iarratais faoi Scéim Deontais na Saoráidí 
Pobail 2018.

Faomhadh ar leithdháiltí faoi Leithdháiltí Scéim na 
dTionscnamh Pobail 2018.

Glacadh le Plean Buiséadach do Cheantar Bardasach 
Áth Dara-Ráth Caola don bhliain airgeadais dar críoch 31 
Nollaig 2019, leis an iomlán €225,000 i gcomhréir le hAlt 
102 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, mar a leasaíodh.
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IONADAÍOCHT 
AR CHOMHLACHTAÍ 
EILE
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COISTE COMHAIRLEACH MAIDIR LE CÓIRÍOCHT 
ÁITIÚIL DO THAISTEALAITHE
An Clr. Seán Lynch
An Clr. Michael Sheahan
An Clr. Marian Hurley
An Clr. Ciara McMahon

CUMANN RIALTAIS ÁITIÚIL NA HÉIREANN (AILG)
An Clr. Michael Hourigan
An Clr. Vivienne Crowley
An Clr. Richard O’Donoghue
An 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. James Collins (Méara Chathair agus Chontae  
Luimnigh) 
An Clr. Daniel Butler (Méara Cheantar Cathrach 
Luimnigh)
An Clr. Joe Leddin
An Clr. Malachy McCreesh
An Clr. John Loftus
An Clr. Vivienne Crowley 
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. Elenora Hogan
An Clr. Jerry O’Dea
An Clr. Kieran O’Hanlon
An Clr. Séan Lynch
An Clr. John Sheahan

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
Chríochnaigh an Clr. Eddie Ryan a théarma ceithre bliana 
i mí na Samhna 2018 agus ina dhiaidh sin toghadh  
an Clr. Jerry O’Dea ar an 26 Samhain 2018 

ÚDARÁS RIALAITHE OLLSCOIL LUIMNIGH
An Clr. James Collins (Méara Chathair agus Chontae 
Luimnigh) 
An Clr. Daniel Butler (Méara Cheantar Cathrach 
Luimnigh)

IONTAOBHAS OIDHREACHTA ÁTH DARA 
TEORANTA
An Clr. James Collins (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

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 

IONADAÍOCHT 
AR CHOMHLACHTAÍ EILE
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COMHCHOISTE PÓILÍNEACHTA
An Clr. Paul Keller
An Clr. John Gilligan
An Clr. Séighin Ó Ceallaigh
An Clr. John Costelloe
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. Daniel Butler (Méara Cheantar Cathrach)
An Clr. Cian Prendiville (Eanáir –  
Deireadh Fómhair 2018)
An Clr. Mary Cahaillane (Samhain 2018)
An Clr. Michael Sheahan
An Clr. Gerald Mitchell 
An Clr. Jerry O’Dea

COMHPHÁIRTÍOCHT SPÓIRT LUIMNIGH 
An Clr. Joe  Pond

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 NUÁIL LUIMNIGH 
An Clr. Joe Pond
An Clr. James Collins
An Clr. Elenora Hogan
An Clr. Séamus Browne

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 (Cathaoirleach)
An Clr. Daniel Butler 

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

IONAD EALAÍON AN BELLTABLE – FOCHOISTE 
SPEISIALTA DEN BHORD
An Clr. James Collins (Méara Chathair agus Chontae 
Luimnigh) 

GRÚPA STIÚRTHA STRAITÉISE BIA LUIMNIGH
An Clr. Michael Sheahan
An Clr. Noel Gleeson 

FORBAIRT STRAITÉISEACH DAC  
LUIMNEACH 2030 
(ar tugadh Cuideachta Forbartha Fiontair LCO  
roimhe seo air)
An Clr. James Collins
An Clr. Seamus Browne
An Clr. Joe Pond
An Clr. Elenora Hogan
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TOGHCHEANTAIR



Tuarascáil Bhliantúil 2018  |  Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

24

IMEACHTAÍ, 
BUAICPHOINTÍ 
AGUS 
FÁILTITHE 
CHATHARTHA 
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Denis Brosnan, Cathaoirleach, Luimneach 2030, Gobharnóir CEB Rolf Wenzel, an Clr. Stephen Keary, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, Conn Murray, 
Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus Patrick Donnovan TD, Aire Stáit ag an Roinn Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ag 
an gCeannáras Corparáideach, Cé na gCeannaithe d’fhonn conarthaí ar €85 milliún d’Airgeadas Bhainc Fhorbartha Chomhairle na hEorpa (CEB) maidir le Láthair suntasach 1.62 
heicteár an Opera i Luimneach, a shíniú go foirmeálta.

EVENTS

An Clr. James Collins, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh agus Captaen Luimnigh Declan Hannon le Corn Mhic Cárthaigh ag fáiltiú ollmhór ag Stáisiún Cholbaird d’fhilleadh 
Fhoireann Iomána Sinsir Luimnigh agus a mBainisteoirí ar Luimneach.
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Rinne an Clr. Stephen Keary, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, óstáil ar oíche 
speisialta bronnta gradam in onóir an cheoltóra agus an chumadóra Denis Allen as 
Luimneach. Sa phictiúr freisin tá Christy O’Connor, Rannóg Seirbhísí Corparáideacha, 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.

IMEACHTAÍ 

Rinne ann Clr. Stephen Keary, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh óstáil ar Fháiltiú Méarachta le ceiliúradh a dhéanamh ar Chomóradh 70 bliain de sheirbhís 
leanúnach do mhuintir Luimnigh ag Cór Otarchairr, Ord Mhálta na hÉireann– Luimneach.

Sa phictiúr ag an Clayton Hotel, Luimneach bhí bunaitheoir Ionad Dobróin Leanaí  
an tSiúr Helen Culhane, Pearsa Luimnigh na Bliana , an Clr Stephen Keary, Méara 
Chathair agus Chontae Luimnigh agus an tIar-Aire Michael Noonan ar bornnadh 
Gradam Saoil air.

An máistir sorcais mór le rá ó Fossett’s Circus, Marion Fossett a bhí chun tosaigh 
ag Paráid Mhórthaibhseach Lae Fhéile Pádraig 2018 i Luimneach leis an gcathair ag 
ceiliúradh 250 bliain den Sorcas. 
Suzanne Freeman, Katie Collins, Luca Rosendahl Morrissey, Lucy Grace Griffin Grant, 
Marion Fossett, Yasser Mansoer, an Clr. Stephen Keary, Méara Chathair agus Chontae 
Luimnigh agus Edward Fossett, aka OTTO an áilteoir as Fossett’s Circus ag seoladh na 
Féile Pádraig i Luimneach ag Culture House, Luimneach. Paráid Lae Fhéile Pádraig.
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Lá Comórtha Luimnigh a bhí ar siúl ag Ceannáras Corparáideach, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Cé na gCeannaithe, Luimneach.

An Clr. James Collins, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, agus bláthfhleasc á leagadh aige ag Lá Comórtha Luimnigh.
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IMEACHTAÍ 

Tionóladh Fáiltiú Cathartha, á óstáil ag an Clr. Stephen Keary, Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh, do Scoil an Iarthair Láir do Leanaí Lagéisteachta mar aitheantas 
ar an obair a dhéanann siad agus ar an aitheantas a fuair ISL le déanaí mar theanga 
oifigiúil in Éirinn.

Thug an Clr. Seán Lynch, Méara ar Cheantar Cathrach Luimnigh, onóir do Valerie 
agus Mick Dolan le Fáiltiú Méarachta Cathrach, mar aitheantas ar an méid ollmhór atá 
déanta acu ar son tionscail an cheoil agus na n-ealaíona i Luimneach.

Taispeántas Tinte Ealaíne Luimnigh – Seó Solais agus Tinte Ealaíne ag Caisleán an Rí, Luimneach.

An Dr Pat Daly, Stiúrthóir agus Leas-Phríomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh leis an Clr. James Collins, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, leis 
na faighteoirí ag Fáiltiú Cathartha in aitheantas ar Ghaiscí Idirnáisiúnta Spóirt Dhaoine as Luimneach i 2018 i Halla Istabraq, Ceannáras Corparáideach Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh, Cé na gCeannaithe, Luimneach. 
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Rinne an Clr. Stephen Keary, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, 
óstáil ar Fháiltiú don lúthchleasaí as Luimneach, Neil Cusack. I 1972 
bhí Neil ina Churadh Náisiúnta Trastíre NCAA na bhFear, i 1974 ba é 
an t-aon lúthchleasaí Éireannach a bhuaigh maratón Boston, i 1981 
bhuaigh Neil Maratón Bhaile Átha Cliath agus bhí sé mar ionadaí na 
hÉireann i gCluichí Oilimpeacha 1972 i Munchen na Gearmáine, agus 
i 1976 ag na Cluichí Oilimpeacha i Montréal.  Ag freastal ar an imeacht 
bhí Neil Cusack, Shelbourne Park agus an Méara Stephen Keary, a 
bhronn scrolla frámáilte ar Neill.

Ag freastal ar an bhFáiltiú Méarachta don Staraí Sharon Slater ag an gCeannáras Corparáideach ag 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnig, Cé na gCeannaithe bhí an Clr. Frankie Daly, an Clr. Seán 
Lynch, Méara Cheantar Cathrach Luimnigh, an Clr. Marian Hurley agus an Clr. James Collins.

Joy Neville sa phictiúr leis an gClr. Stephen Keary, Méara Chathair agus Chontae 
Luimnigh, ag Fáiltiú Cathartha do Joy a tionóladh i Seomra na Comhairle i dTuar an 
Daill mar aitheantas ar a tiomantas don chluiche rugbaí, mar imreoir agus anois mar 
réiteoir, agus mar a bheith mar ambasadóir iontach do Luimneach.

An Clr Seán Lynch ag déanamh comhghairdis leis an Clr. Daniel Butler tar éis dó a 
bheith tofa mar Mhéara ar Cheantar Cathrach Luimnigh.

An Clr. James Collins (Méara Chathair agus Chontae Luimnigh), ag tabhairt Fáiltiú Cathartha do Vicky Phelan, mar aitheantas ar a dea-thionchar ar chúram sláinte na mban 
go náisiúnta agus a crógacht agus a ceannasaíocht agus béim á chur aice ar cheisteanna maidir leis an gClár Scagthástála Ceirbheacs. Sa ghrianghraf freisin tá Pat Daly, 
Leas-Phríomhfheidhmeannach agus Stiúrthóir Forbartha Geilleagrach, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.
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IMEACHTAÍ 

An Clr. Stephen Keary, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh agus Conn Murray, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh sa Cheannáras 
Corparáideach, Cé na gCeannaithe, mar ar bronnadh Saoirse Luimnigh ar mBleachtaire Garda Scortha Ben O’Sullivan agus tar éis a bháis ar an mBleachtaire Garda Jerry McCabe 
mar aitheantas ar a gcrógacht agus iad i mbun dualgais thar ceann mhuintir Luimnigh agus na hÉireann. Sa phictiúr freisin tá Ben O’Sullivan agus Ann McCabe, ban chéile Jerry 
McCabe nach maireann.

Bhí fáiltiú ag an gClr. Daniel Butler, Méara Cheantar Cathrach Luimnigh do Patrick 
Halpin as ucht na mblianta fada seirbhíse agus tiomantais do Pheil i Luimneach. 
Sa ghrianghraf freisin tá Nick Harrison ón FAI, Denis Hynes, Barry McGann, Jason 
O’Connor, Oifigeach Forbartha Chathair Luimnigh agus James Scott, Oifigeach 
Forbartha Thiobraid Árann Thuaidh. 

Rinne an Clr. James Collins, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, óstáil ar fháiltiú 
in onóir Fhoireann Peile na mBan F14 Chnoc Áine mar aitheantas ar a mbua i gCraobh 
na hÉireann i Rannóg 6 Faoi 14 John West na gCailíní ag Féile Peile na nÓg 2018. 
Léiríonn an grianghraf an Méara Collins ag bronnadh scrolla frámáilte ar an gcaptaen 
Marie Herbert. Sa ghrianghraf freisin tá an fhoireann bainistíochta, John McNamara, 
Bainisteoir, Ciara Ryan, Leaschaptaen, Gerry Herbert, A Downes agus Margaret 
Madden. 

An Clr. James Collins tar éis é a bheith tofa mar Mhéara Chathair agus Chontae 
Luimnigh. 
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An Clr. Michael Collins tar éis é a bheith tofa mar Leas-Mhéara Chathair agus 
Chontae Luimnigh. 

Réalta sacair Luimnigh, Aaron Tier, an Corrbhaile, agus bronnadh á dhéanamh air ag 
Fáiltiú Méarachta á óstáil ag an gClr. James Collins, Méara Chathair agus Chontae 
Luimnigh, mar aitheantas ar a ról ríthábhachtach maidir le foireann sacair Phairilis 
Cheirbreach na hÉireann ag baint bonn cré-umha amach ag Craobhchomórtas na 
hEorpa le déanaí. Sa ghrianghraf freisin ó chlé tá seanuncail Aaron, Kevin O’Connell, 
a nia Liam (7), a sheanuncail Andtew Tier agus a dheartháir Bobby. 

Sa phictiúr ag an gCeannáras Corparáideach, Cé na gCeannaithe, tá an Clr. Stephen Keary, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, ag síniú an leabhair chomhbhróin do Dolores 
O’Riordan, R.I.P., The Cranberries. Sa phictiúr freisin tá Conn Murray, Príomhfheidhmeannach agus an Clr. Elenora Hogan.
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IMEACHTAÍ 

Rinne an Clr. James Collins, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, óstáil ar Fháiltiú 
do Patrick Phelan, Banna Bhóthar Buí, mar aitheantas ar a ghradam saoil as ucht 
a chuid eolais agus a ghrá don cheol a chothú agus a roinnt, go háirithe le Banna 
Bhóthar Buí agus mar aitheantas ar a shaothar le bannaí éagsúla a bhain le ré na Hallaí 
Rince agus le mórán eagraíochtaí eile ceoil i Luimneach. Sa ghrianghraf freisin tá an 
Seanadóir Maria Byrne, an Clr. Kieran O’Hanlon agus an Clr. Elenora Hogan.

Captaen Fhoireann Iomána Sinsir Luimnigh, Declan Hannon agus an Clr. 
James Collins, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh ag Bainisteoir Iomána 
Sinsir Luimnigh, John Kiely, sa phictiúr ag Fáiltiú Cathartha do Phainéal 
Iomána Sinsir Luimnigh agus don Fhoireann Bainistíochta i Halla Istabraq, 
Ceannáras Corparáideach, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Cé na 
gCeannaithe.

Rinne an Clr. Adam Teskey, Cathaoirleach, Ceantar Bardasach Áth Dara – Ráth Caola, 
óstáil ar Fháiltiú do Margaret O’Shaughnessy, Músaem Bád Aeir Fhainge. Sa ghrianghraf 
freisin tá na Clrí. Richard O’Donoghue, Kevin Sheahan, Emmett O’Brien agus  
Stephen Keary.

Chuir an Clr. Daniel Butler, Méara Dhuíche Chathrach Luimnigh, fáiltiú ar siúl in onóir 
tríúr ban sármhaith as Luimneach – Jean Ryan agus Marie Breen, mar aitheantas ar 
na blianta seirbhíse deonach leis na Samáraigh agus le sasoránaigh mheabhairshláinte 
Luimnigh agus Lucy O’Hara, mar aitheantas ar a blianta seirbhíse deonach ar son 
Suicide Watch Luimnigh agus meabhairshláinte shaoránaigh Luimnigh. 

Chuir an Clr. Seán Lynch, Méara Dhuíche Chathrach Luimnigh Fáiltiú ar siúl do Chumann Áitritheoirí Bhailtíní 
Phádraig as ucht ionadaíocht iontach a thabhairt do Luimneach agus iad sa dara háit i gcatagóir na nEastát 
Tithíochta i gCraobh na hÉireann den chomórtas Mórtas Ceantair 2017.

Rinne an Clr. James Collins, Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh, óstáil ar Fháiltiú Méarachta do 
Tara Madigan mar aitheantas ar a raibh bainte amach 
aici sna British Transplant Games. 
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Rinne an Clr. James Collins Fáiltiú Méarachta a chur ar siúl do Chumann Rámhaíochta 
Naomh Micheál mar aitheantas ar an rath a bhí ar an gclub i 2018 a bhain buaic 
amach le bua iontach sa Chraobhchomórtas Náisiúnta, as ucht roghnú do Chriúnna 
na hÉireann agus bonn óir á fháil ag ball den chulb i gCraobhchomórtas Rámhaíochta 
an Domhain Faoi 23. Sa ghrianghraf tá James Harrisson, Rúnaí, John O’Sullivan, 
Uachtarán, an Clr. James Collins, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, Brian 
Richardson, Captaen agus Pat McInerney, Cóitseálaí.

Rinne an Clr. Daniel Butler, Méara Cheantar Bardasach Luimneach, óstáil ar fháiltiú 
do John Hennessy, Ber Angley, Máire Keary Scanlon agus Shane MacCurtain mar 
aitheantas ar a ndearna siad ar son an cheoil i Luimneach. 

An Clr. James Collins, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, agus Meabhrán Tuisceana Eacnamaíochta agus Cultúrtha á shíniú aige idir  
Luimneach agus Cathair Hangzhou na Síne. 

Cuireadh Fáiltiú Cathartha ar siúl do Phainéal Imreoirí Peile na mBan as Luimneach 
a bhuaigh Craobh na hÉireann agus don Fhoireann Bainistíochta as ucht a ndíograis 
agus a ndúthracht i gcaitheamh an fheachtais agus don lúcháir a chuir siad ar mhuintir 
Luimnigh nuair a bhuaigh siad an corn. Sa phictiúr tá an Clr. James Collins, Méara 
Chathair agus Chontae Luimnigh, an Bainisteoir John Ryan agus an captain Cathy 
Mee, in éineacht leis an bPainéal.

An Clr. Daniel Butler, Méara Dhuíche Chathrach Luimnigh, sa phictiúr ag Fáiltiú 
Méarachta do Chiarán Crowe in onóir a ghairmréime mar mhúinteoir agus go háirithe 
maidir lena a ndearna sé ar son CLG agus an phobail áitiúil, Noreen Lynch mar 
aitheantas ar a gairmréim mar mhúinteoir agus go háirithe dá leagáid spóirt i gColáiste 
Mhuire gan Smál agus Sean O’Callaghan in onóir dá ghairmrém mar mhúinteoir agus 
go háirithe maidir lena ndearna sé ar son haca i Luimneach.
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An Clr. James Collins, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, ag Fáiltiú Méarachta do Chumann Cisphile Lions Luimnigh leis an gCathaoirleach, Trevor Moore agus baill den 
choiste, na cóitseálaithe agus na hoibrithe deonacha ag fail a Scrolla Méarachta oifigiúil.

Sa phictiúr ag Fáiltiú Cathartha i Halla Istabraq, Ceannáras Corparáideach, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, le marcáil a dhéanamh ar bhua Fhoireann na Mumhan 
in aghaidh All Blacks na Nua-Shéalainne i bPáirc Thuamhan i 1978 bhí baill d’fhoireann na Mumhan ó 1978, Pat Daly, Leas-Phríomhfheidhmeannach, Comhairel Cathrach agus 
Contae Luimnigh, an Clr. James Coll’ns, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh agus Michael Keane, Leas-Uachtarán Bhrainse na Mumhan den IRFU. 
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STIÚRTHÓIREACHT 
FORBARTHA 
GEILLEAGRACH
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Leanadh leis an athrú iontach ar Luimneach i 2018, 
ar bhliain láidir í maidir le hinfheistíocht agus jabanna 
a chruthú Fógraíodh breis agus 3,000 jab agis €516 
milliún d’infheistíocht i rith na bliana. I 2018 d’fhógair 
na cuideachtaí seo a leanas infheistíocht nua Edwards 
Life Sciences, NBC, Instat, Fine Grain Property, NK 
Communications agus Azon Recruitment Group. I rith 
na bliana fógraíodh méadú ar chuideachtaí ar a n-áirítear 
Uber, Nordic Aviation Capital, H&MV, Becton Dickenson 
and Company, Design Pro, Ernst and Young, Rigid 
Containers, Kostal agus AMCS.

Tugann seo líon iomlán na jabanna a fógraíodh chuig 
beagnach 15,800 ó 2013, le €2.2 billiún infheistíochta. 
I rith na bliana, d’fhógair Troy Studios pleananna le 
méadú a dhéanamh 100,000 tr.cr. ar spás a stáitse mar 
dhearbhú breise ar tharraingteacht Luimnigh maidir le 
hinfheistíocht isteach-

Bhuaigh an Stiúrthóireacht Forbartha Geilleagrach, a 
bhfuil de chúram uirthi Luimneach a chur chun cinn 
agus a fhorbairt, dhá dhuais ag Duaiseanna Pobail agus 
Comhairlí na hÉireann, don Chomhairle is Fearr ó thaobh 
Nascthachta (Cumarsáid agus Margaíocht Dhigiteach) 
don Nuálaíocht is Fearr ag Údarás Áitiúil maidir le 
hInfheistíocht Isteach a mhealladh do Luimneach 20130: 
Plean Eacnamaíochta agus Spásúlachta do Luimneach. 

I 2018, d’éirigh le Cathair Luimnigh suas le sé theideal a 
bhaint amach i nDuaiseanna na gCathracha Eorpacha 
den Todhchaí ag FDI Intelligence, sainrannóg den 
Financial Times. Cuireann seo breis béime ar aitheantas 
idirnáisiúnta agus ar athbheochan leanúnach i 
Luimneach.

Ba bhliain í freisin ina ndearna Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh na fathaigh mhóra domhanda M&C 
Saatchi a cheapadh le riocht nua idirnáisiúnta agus 
féiniúlacht bhranda Luimnigh a fhorbairt. I 2018, bhain 
Limerick.ie sprioc thábhachtach amach le os cionn 1.1 
milliún úsáideoir ar leith. 

LUIMNEACH FICHE TRÍOCHA
Rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
Cuideachta Luimneach Fiche Tríochta, cuideachta 
forbartha straitéiseach, a bhunú le forbairt a dhéanamh 
ar láithreacha straitéiseacha ar fud Luimnigh, a 
fheidhmeoidh mar chrainn taca le fiontraíocht agus 
infheistíocht a fhorbairt ar fud Luimnigh. Áirítear ar na 
láithreacha seo Forbairt Gardens International, Láthair an 
Opera, Mungairit, Campas Cleeves agus Troy Studios. Ar 
na príomhnithe a bhaineadh amach i 2018 áirítear: 

• I 2018 d’fhógair DAC Forbartha Straitéiseach 
Luimneach Fiche Tríocha a chéad chliant d’Fhorbairt 
Oifige Gardens International ar Shraíd Anraí. Tógfaidh 
Nordic Aviation Capital (NAC), ceann de na cuideachtaí 
léasaithe aerárthach ar domhan, díreach os cionn 50% 
d’fhoirgneamh LEED Gold. D’fhógair an cuideachta 
pleanna le méadú chuig 350 fostaí sna trí bliana atá 
romhainn.  

• Tosaíodh ar Mháistirphlean Mhungairit i 2018 le forbairt 
á dhéanamh ar srac-mháistirphlean agus straitéis um 
dhearadh uirbeach. 

• Nocht Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
pleananna maidir le Láthair an Opera a fhorbairt, atá 
dírithe ar phróifíl sóisialta agus eacnamaíochta lár na 
cathrach a athrú agus fás a spreagadh a bheidh chun 
leasa na timpeallachta féin agus an réigiúin iomlán. 
Bronnadh €1.8 milliún ar thionscadal an Opera mar 
chuid den Scéim náisiúnta Athghiniúna agus Forbartha 
Uirbeach.

• I 2018 síníodh conarthaí go foirmeálta maidir le €85 
milliún ó Bhanc Forbartha Chomhairle na hEorpa 
(CEB) do thionscadal Láthair an Opera. Tá cómhaoiniú 
á dhéanamh ar an gcistiú de €85 milliún ón CEB 
le gealltanas ón mBanc Eorpach Infheistíochta 
(EIB) a fógraíodh i 2017, ag tabhairt méid iomlán an 
chistiúcháin a fuarthas don tionscadal chuig €170 
milliún. Beidh tionscadal an Opera mar leagáid 
marthanach maidir le déantús eacnamaíochta agus 
sóisialta na cathrach, an chontae agus an réigiúin.

STIÚRTHÓIREACHT 
FORBARTHA 
GEILLEAGRACH
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CÚLRA AGUS BUAICPHOINTÍ 
Cuimsíonn an Stiúrthóireacht Forbartha Geilleagrach, a 
bhfuil sé mar chúram uirthi Luimneach a chur chun cinn 
agus a fhorbairt, sé phríomhroinn:  
•  Infheistíocht
•  Nuáil Luimnigh
•  Oifig Fiontair Áitiúil
•  Oifig Margaíochta agus Cumarsáide
•  Pleanáil Chun Cinn/Straitéiseach
•  Straitéis Dhigiteach
Seo a leanas cuid de na buaicphointí faoi gach roinn  
acu seo.  
 

Tá sé mar chúram ar an Aonad Infheistíochta 
tacú le hiarrachtaí an ÚFT, Fiontraíocht Éireann, 
gníomhaireachtaí eile stáit agus leis an bpobal gnó, 
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 2018, ar a n-áirítear: 
• Fógraíodh 3,072 jab ar fad le 516.8 milliún 

infheistíochta ag cuideachtaí ar a n-áirítear Edwards 
Lifesciences, NBC, Nordic Aviation Capital, Uber, 
Kostal, H&MV, Becton Dickenson and Company, 
STATS, Troy Studios, NK Communications, AMCS, Ernst 
and Young, Rigid Containers, BDO, 4site, Instat, Fine 
Grain Property, Electricity Exchange, Azon Recruitment 
Group, Cuideachta Poirt na Sionainne agus Fhainge 
agus Clenn Construction. 

• Infheistíochtaí miondíola agus fáilteachais fógartha 
ag Milanos, Boojum, Alex Findlater and Company, 
Freshly Chopped, MACE, Esquire Coffee, Harry Corry, 
Rift Coffee, Specsavers, Maxol Service Station, Green 
Onion Café, agus plás na milliún euro ag Páirc Ghnó 
Chluain Draighneach. 

• Rinne an Chomhairle faomhadh ar leithdháileadh 
de €2m ar thionscadail chaipitiúla sa chathair agus 
sa chontae. Bailíodh an t-airgead trí ranníocaíochtaí 
forbartha a bhain le cead pleanála a thabhairt, go 
príomha d’fhorbairtí tráchtála agus tithíochta. Bhain 
leithdháileadh an mhaoinithe le ceithre cheannteideal 
leathan: Cabhrú le Pobail; Atógáil Luimnigh; 
Tionscadail um Chaighdeán Saoil; agus Pleanáil don 
Todhchaí. 

• Thug toscaireacht as Luimneach, faoi threoir Mhéara 
Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir 
James Collins turas ar Hangzhou sa tSín ón 3ú - 5ú 
Nollaig 2018 ar cuireadh ó Mhéara Hangzhou, an 
tUasal Xu Liyi. Ba í an phríomhchúis leis an turas ná 
Meabhrán Tuisceana Eacnamaíochta agus Cultúrtha 
a shíniú idir Luimneach agus Cathair Hangzhou ar 
mhian léi tógáil ar ghníomhaíocht eacnamaíochta agus 
trádála, ar thurasóireacht agus ar ghnéithe cultúrtha 
idir an dá áit. Tá an Meabhrán Tuisceana ceaptha freisin 
le naisc fhoirmeálta a bhunú idir na coláistí tríú leibhéal 
sa dá áit.

1. INFHEISTÍOCHT

Oscailt Oifigiúil na nOifigí Innill ar an 29ú Eanáir 2018 ag Eoghan Murphy,
T.D., Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.
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Tá sé mar aidhm ag Nuáil Luimnigh nuálaíocht a 
thiomáint agus feidhmiú mar mheicníocht soláthair 
do na tionscadail ar tugadh imlíne orthu sa Phlean 
Luimneach 2030 agus i bPleananna Forfheidhmithe 
Athghiniúint Luimnigh agus eile. Ar na nithe a baineadh 
amach i 2018 bhí:
• I mí Eanáir 2018 d’oscail an tAire Tithícohta, Pleanála 

agus Rialtais Áitiúil Eoghan Murphy T.D. ENGINE 
go foirmeálta. Is é atá in ENGINE ná oifig seasta 
tiomnaithe, ar shaoráid chomhoibrithe agus oiliúna í i 
gcorílár Cheantar Sheoirseach Luimnigh. Tá 90 duine 
ag obair ag an áit faoi láthair. 

• I mí Feabhra seoladh Nightflyers go hoifigiúil. D’oibrigh 
criú de 500 duine ar scannánú 16 seachtainí a 
raibh tionchar ag caiteachas breis agus €53m ar an 
ngeilleagar áitiúil. Tríd a saoráid Film in Limerick, bhí ról 
ríthábhachtach ag Nuáil Luimnigh maidir le táirgeacht 
Nightflyers NBC a mhealladh chuig Troy Studios. 
Leanann Nuáil Luimnigh le tacaíocht seirbhíse slándála 
a thairiscint do NBC agus do chuideachtaí eile táirgithe 
agus táthar ag obair le Réigiún an Iarthair Láir a chur 
chun cinn agus a fhorbairt mar ionad barr feabhais do 
scannánaíocht. 

• I mí an Mhárta thug an tAire Gnó, Fiontar agus 
Nuálaíochta, Heather Humphreys T.D. cuairt ar Nuáil 
Luimnigh agus d’fhéach sí ar sheóthaispeántas de 
thionscadail Nuáil Luimnigh ar fud na cathrach agus 
an chontae, ag moladh feidhme uathúil speisialta na 
cuideachta nuálaíochta mar threoirphlean, ar chóir 
aithris a dhéanamh uirthi ar fud na tíre.

• D’éirigh le hiarratas Nuáil Luimnigh chuig Fiontraíocht 
Éireann ar €2.27m faoin gCiste Forbartha Fiontair 
Réigiúnach. Déanfar seo a úsáid le hIonad 
Comhoibrithe Digiteach (DCC) a fhorbairt ag 29 Sráid 
Shisil. Oibreoidh an DCC le cuideachtaí ilnáisiúnta 
(MNCs), fiontair bheaga agus mheánmhéide (SMEs), 
gnólachtaí nuathionscanta agus institiúidí tríú leibhéal 
le héascú a dhéanamh ar fheidhmiú na teicneolaíochta 
atá ann le fadhbanna gnó a réiteach. Beidh obair 
an ionaid dírithe ar an bpróiseas gnó a fheabhsú 
seachas ar theicneolaíocht nua a fhorbairt. Cuirfidh 
an saoráid seo, a chruthóidh Nuáil Luimnigh, luas 
faoi chomhoibriú idir MNCs, SMEs agus institiúidí tríú 
leibhéal trí bhainistiú a dhéanamh ar chaidreamh, 
tionscadail a aithint agus ardán fiúntach a sholáthar do 
rannpháirtíocht agus do chomhoibriú.  

• D’éirigh le hiarratas Nuáil Luimnigh ar chistiú €1m faoin 
gCiste Athghiniúna agus Forbartha Uirbeach. Usáidfear 
an cistiú seo le céim a trí de ENGINE a fhorbairt mar a 
ndéanfar forbairt ar an iar-Royal Cinema ag 30 Sráid 
Shisil mar chuid den Ionad Comhoibrithe Digiteach.

• Tá oibreacha athchóirithe tógála críochnaithe ag 
Ionad Fiontar Ráth Caola, agus é fógartha ag an 
bpríomhthionónta Design Pro go raibh sé ar intinn acu 
méadú. Ina theannta sin tá an saoráid á húsáid anois ag 
carthanachtaí áitiúla an Butterfly Club agus Foireann 
Freagartha Éigeandála Pobail. 

•  D’éirigh le Nuáil Luimnigh i Scéim Athnuachana Baile 
agus Sráidbhaile 2018 agus faomhadh €200,000 
dóibh le E-Mhol a fhorbairt i Mainistir na Féile. Beidh 
an saoráid seo mar spás lárnach don phobal mar a 
mbeidh leathanbhanda ardluais, spás comhoibrithe, 
seomraí cruinnithe agus seomra oiliúna le héascú 
a dhéanamh ar ghnólachtaí nuathionscanta agus 
ar oiliúint. Cruthóidh an saoráid seo bealach chuig 
fostaíocht inbhuanaithe sa bhaile. 

 

2. NUÁIL LUIMNIGH

Tosú ar léiriúchán ‘Nightflyers’. Sa ghrianghraf tá Conn Murray, 
Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, an 
Comhairleoir Stephen Keary, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, John Corser, 
NBC, Pat Daly, Leas-Phríomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh agus David Conway, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Luimneach Fiche 
Tríocha.
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I 2018, lean Oifig Fiontair Áitiúil (LEO) Luimnigh 
lena próifíl a ardú agus a ról a chur chun cinn mar 
ghníomhaireacht tosaíochta d’fhorbairt ghnólachtaí 
beaga sa Chathair agus sa Chontae. Bliain rathúil eile 
a bhí inti maidir le tacaíocht airgeadais a sholáthar do 
ghnó, le tacaíocht á sholáthr do chruthú fostaíochta 
agus oiliúint agus forbairt á soláthar do chuideachtaí 
faoi bhainistíocht úinéara agus do phríomhfhostaithe i 
ngnólachtaí beaga i Luimneach.

Sholáthair LEO cúnamh airgeadais d’fhiontair bheaga 
agus do mhicrithionscadail i rith 2018 trí chúnamh 
deontais. Is iad na trí phríomhchatagóir deontais ná 
Staidéar Indéantachta, Cúnamh Deontais Phrímeála, 
agus cúnamh Deontais um Leathnú Gnó. Ghlac LEO 
Luimnigh le polasaí go mbeadh 30% de Dheontais 
Phrímeála agus 40% de Dheontais um Leathnú Gnó i 
bhfoirm in-aisíoctha d’fhonn in-aisíocacht fhoriomlán de 
30% faofa a bhaint amach. 

Rinne an cúnamh airgeadais a d’íoc LEO Luimnigh i rith 
2018 cúanmh a thabhairt le 365 jab breise (lán agus 
páirtaimseartha) a chruthú san earnáil le líon iomlán na 
jabanna i 300 cuideachta le tacaíocht LEO i luimneach 
chuig 1,926. Fuarthas 42 iarratas ar chúnamh deontais 
i 2018 agus faomhadh 33 acu. Ba é méid iomlán na 
ndeontas faofa ag LEO Luimnigh i 2018 ná €798,379, 
maidir le 33 tionscadal.    

Ar bhuaicphointí na bliana bhí:
• Caiteachas iomlán ar Oifig Fiontair Áitiúil 
Luimnigh do 2018 ná €1,833,687.
• Cúnamh Teicniúil do Mhicrea-Easpórtálaithe: 
€18,722 faofa ag 12 cuideachta.
• Trádáil Dearbhán ar líne chuig luach €60,766 
faofa do 26 gnó.
• Comhpháirtíocht LEO le trí Chuideachta 
Forbartha Áitiúil Luimnigh le comhairle agus oiliúint a 
sholáthar ar fud na Cathrach agus an Chontae.

•   Mar pháirtí ag Líonra na hÉireann le fóram a sholáthar 
do Mhná i nGnó. 

•   Gníomhaíocht fhairsing na meán i gcomhar leis an 
Oifig Cumarsáide d’fhonn cruthú fiontar a chur chun 
cinn i Luimneach.

•   Clár Fiontraíochta Scoileanna i 22 Meánscoil 
sa Chathair agus sa Chontae le 1200 dalta 
rannpháirteach.

•   Dámhachtainí Fiontar LEO Luimnigh: Fiontraí na Bliana 
Elaine Berkery, Eastway Remote Monitoring, a bhí mar 
ionadaí ag Luimneach sa Chraobh Náisiúnta i mBaile 
Átha Cliath.

•   Bhuaigh Paddy Finn, Electricity Exchange, duais 
mar Fhiontraí Óg is Fearr in Éirinn, agus ghlac sé 
páirt ar son Luimnigh i gCraobh Náisiúnta IBYE i 
gCeanncheathrú Google i mBaile Átha Cliath.

•   Soláthraíodh seacht gCúrsa ar Do Ghnó Féin a Chur ar 
Bun do 128 duine.

•   Bhain 159 úinéir-bainisteoir leas as meantóireacht 
duine le duine le 574 uair an chloig meantóireachta 
úsáidte.

•   Soláthraíodh 88 cúrsa oiliúna do 1,313 duine, le 519 
fear agus 794 bean rannpháirteach.

Tá cur chuige LEO Luimnigh maidir le himroinnt a 
dhéanamh agus díriú ar chuideachtaí de réir stádas a 
saolré tairbheach maidir le fás agus forbairt chuideachtaí 
a fuair cúnamh deontais a chinntiú. I rith 2018, d’oibrigh 
LEO go dian le cuideachtaí ar aithníodh acmhainn agus 
fonn fáis, idirnáisiúnú agus easpórtála orthu.

3. OIFIG FIONTAIR ÁITIÚIL

Ag síniú an Chomhaontú Comhpháirtíochta idir Network Ireland Limerick agus 
LEO Limerick bhí Catríona Ní Dhonnchú, Network Ireland Limerick, Eamon Ryan, 
Ceannasaí LEO Limerick, Valerie Murphy, Uachtarán, Network Ireland Limerick, 
Valerie, Valerie’s Breastcare agus Mary Killeen Fitzgerald, Oifigeach Sinsearach 
Forbartha Fiontair.
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Tá freagracht ar Oifig Margaíochta agus Cumarsáide 
Chathair agus Chontae Luimnigh as 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. Ar na 
príomhimeachtaí i gcaitheamh 2018 bhí comhordú ar 
Ghlasú Luimnigh agus PR i ndiaidh do Luimneach an bua 
a fháil i gCraobh na hÉireann san Iomáint agus an spéis 
ollmhór a bhí ag na meáin i ndiaidh bháis thragóideach 
phríomamhránaí na Cranberries, Dolores O’Riordan. 
Ceapadh saineolaithe ceann sprice domhanda M&C 
Saatchi le féiniúlacht bhranda nua a chruthú do 
Luimneach agus d’éirigh le Limerick.ie teacht ar os cionn 
1.1 milliún úsáideoir ar leith i 2018. 

Áiríodh ar ghníomhaíocht na hOifige:
Cumarsáid agus Margaíocht Chorparáideach:
•   Ar thionscadail bhainistíochta PR agus meáin na 

Comhairle áiríodh 224 preaseisiúint a eisiúint, na 
céadta fiosrú ó na meáin áitiúla agus náisiúnta a 
fhreagairt agus bainistiú a dhéanamh ar chuntais meáin 
shóisialta na Comhairle. 

•   Bainistíocht PR agus na meáin do Leabhar 
Comhbhróin Dolores O’Riordan. Bailíodh 15,000 
síniú ó thíortha ar fud an domhain agus tugadh to 
theaghlach O’Riordan iad.

•   Ceapadh an ghníomhaireacht chruthaiteach 
dhomhanda M&S Saatchi le féiniúlacht bhranda nua 
agus plean forfheidhmithe a chruthú do Luimneach. 
Mar chuid d’fhorbairt bhranda nua do Luimneach, 
táimid tar éis dul i mbun phróisis chomhoibríoch le mic 
léinn Dearadh Grafach ag Scoil Ealaíne agus Deartha 
Luimnigh, le féiniúlacht bhranda a thabhairt chun 
foirfeachta agus le béim a chur ar an dtallann ar leith 
atá i Luimneach.

•   Bhí feachtas margaíochta na mac léinn dírithe ar mhic 
léinn tríú leibhéal d’fhonn iad a spreagadh le féachaint 
ar an saol lasmuigh den champas agus taithí a fháil ar 
Luimneach mar Chathair na Mac Léinn. Leithdháileadh 
ar Léarscáileanna agus Eolaithe Limerick.ie do Mhic 
Léinn ar 10,000 mac léinn céad bhliana agus mic 
léinn idirnáisiúnta, fógraíocht dhigiteach ar taispeáint 
ar champas, fógraíocht ag stad an bhus agus 
tráthcheangal Snapchat na mac léinn. 

•   Bróisiúir deartha inar áiríodh Limerick Walk It-Run 
It-Love It, Treoir um Fhéilte Luimnigh, agus treoracha 
maidir le Lá Fhéile Pádraig i Luimneach, Riverfest, 
Deireadh Seachtaine Saoire Bainc Dheireadh Fómhair 
agus an Nollaig i Luimneach.    

•   Tugadh faoi fheachtas comhtháite margaíochta 
d’Fhéile Pádraig Luimnigh, Riverfest agus don Nollaig

•   Luimneach curtha chun cinn mar cheann scribe 
i bhfógraíocht agus i ngné-alt eagarfhocail do 
thionscnóirí turais bhus idirnáisiúnta don iris 
Coach Tours UK agus bhí cur síos ar Luimneach 
i dTreoirleabhar Taistil Thurasóireacht Éireann le 

dáileadh i gcúig phríomh-mhargadh idirnáisiúnta – 
SAM, an Bhreatain, an Ghearmáin, an Fhrainc agus an 
Spáinn.

•   Cuireadh pacáistí fháiltithe ar fáil do phearsa phoiblí 
agus do thoscaireachtaí a bhí ag freastal ar imeachtaí 
móra le rá ar a n-áirítear cruinnithe chuibhreannas 
+CityxChange, Slí an Atlantaigh, ceardlanna Fheachtas 
Earraigh TripAdvisor, Turas Speisialta Mór-Thuisceana 
Fháilte Éireann, tunscnóirí turais as Ceanada agus 
iriseoirí agus grianghrafadóirí ón tSín a thug cuairt ar 
Luimneach ar thurais mhórthuisceana Thurasóireacht 
Éireann.

•   Seoladh Staidéar Prófílithe Sonraí Eacnamaíochta 
EY-DKM ar Luimneach agus cuireadh brbróisiúr nua 
margaíochta 16 leathanach #ThisIsLimerick ar fáil le 
béim á chur ar phríomhstaitisticí agus gnéithe uathúla 
díolacháin Luimnigh. 

•   Feachtais mhargaíochta agus PR eile do Dheireadh 
Seachtaine Purple Flag, Sraithe Fhéilte Gaelacha 
Domhanda Luimnigh agus earcú chomhraiceoirí 
dóiteáin ar áirithíocht.

•   Rinne Luimneach dearg d’fheachtas #Bordeauxbound 
le tacú leis an Mhumhain i gcluiche leathcheannais 
Chorn Churaidh na hEorpa sa Rugbaí V Racing 92.

•   Craobh Iomána Sinsir na nÉireann  
   -   Comhordú ar “Ghlasú Luimnigh” ag déanamh ar 

Chraobh Iomána Sinsir na hÉireann.
   -   Rinne cur chun cinn agus thrug treoir maidir leis an 

Filleadh Abhaile agus an Scáileán Mór thar ceann 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus 
CLG ag giniúint PR an-dearfach do Luimneach.

Gníomhaíochtaí Digiteacha:
•   Bhain Limerick.ie sprioc thábhachtach amach le breis 

agus 1.1 úsáideoir ar leith, ar mhéadú 37% ar an mbliain 
roimhe sin é.

•   Rannpháirteach le Fáilte Éireann ina bhfeachtas 
#MyWildAtlanticWay tríd na meáin shóisialta.

•  Lean an méadú ar lucht leanta na meán shóisialta
   -  Tháinig méadú 22% ar lucht leanta Facebook   
       Limerick.ie chuig 22,000 ag deireadh na bliana
   -   Tháinig méadú 13% ar lucht leanta Twitter Limerick.ie 

chuig 15,300 ag deireadh na bliana
   -   Tháinig méadú 49% ar lucht leanta Instagram 

Limerick.ie chuig 5,100 ag deireadh na bliana
   -   Tháinig méadú 19% ar lucht leanta Twitter 

Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh chuig 
11,500 ag deireadh na bliana

   -   Tháinig méadú 26% ar lucht leanta Twitter 
Margaíochta Luimnigh chuig 2,400 ag deireadh na 
bliana

   -   Tosaíodh ar chuntas LinkedIn Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh a bhainistiú i mBealtaine 2018 
agus méadaíodh 79% ar an lucht leanta ó Bhealtaine 
go Nollaig 2018

4. OIFIG MARGAÍOCHTA 
AGUS CUMARSÁIDE



43

•   Tosaíodh ar fheachtas náisiúnta margaíochta digiteach 
le Luimneach a chur chun cinn mar cheann scribe 
saoire sa bhaile. Chuir an feachtas Luimneach i 
láthair mar áit do ghnéithe éagsúla den mhargadh 
ar a n-áirítear teaghlaigh, mná agus daoine ar thóir 
eachtraíochta. 

•   Eisíodh 64 r-nuachtlitir Limerick.ie agus 12 feasachán 
gnó Limerick.ie.

•   Oibríodh le Cumann Forbartha an Chaisleáin nua 
agus an Ceantar Bardasach le cabhrú leis an mbaile a 
chur chun cinn mar chuid de Phlean Straitéiseach an 
Chaisleáin Nua trí www.newcastlewest.ie a fhorbairt, 
tacaíocht margaíochta a sholáthar chomh maith le 
seoladh oifigiúil.  

Tá freagracht ar an Rannóg Pleanála Chun Cinn/
Straitéiseach as taighde, ullmhú agus cur ar fáil a 
dhéanamh ar pholasaí pleanála agus as pleanáil 
d’fhorbairt inbhuanaithe tithíochta, infreastruchtúir, as 
forbairt gheilleagrach agus chomhshaoil sa Chathair 
agus sa Chontae.

DOICIMÉID PHOLASAÍ NÁISIÚNTA
• Déanadh roinnt aighneachtaí chuig Tionól Réigiúnach 

an Deiscirt, a raibh tionchar aige ar an nDréacht-
Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach trí 
rannpháirtíocht i nGrúpa Oibre Teicniúil an Iarthair Láir. 

• Rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh dhá 
iarratas déag ar chistiú do thionscadail straitéiseacha, 
laistigh de Chathair agus de Bhruachbhailte Luimnigh 
faoin gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach. 
Déanadh maoiniú ar sé thionscadal ar luach €4.5 
milliún.  

• Déanadh aighneachtaí maidir leis na doiciméid 
pholasaí náisiúnta seo a leanas: Treoir maidir le 
Measúnacht Tionchair Timpeallachta, Tuarascáil 
Bhonnlíne um Phleanáil Náisiúnta Mhuirí, Plean 
Infheistíochta Caipitil Uisce Éireann 2020-2024 agus 
Dreácht-Treoirlínte um Fhorbairt Uirbeach agus Airde 
Foirgneamh d’Údaráis Phleanála.

CONAIR EACNAMAÍOCHTA AN 
ATLANTAIGH
• Bhí Luimneach ar cheann den 10 Údarás Áitiúil a raibh 

ról lárnach acu maidir le Conair Eacnamaíochta an 
Atlantaigh (ACE) a fhorbairt i 2018. Tá an tionscnamh 
dírithe ar chnuasaigh eacnamaíochta agus a 
n-abhantrach i Réigiún an AEC a nascadh d’fhonn 
infheistíocht a mhealladh, tacú le jabanna a chruthú 
agus feabhas a chur ar chaighdeán na beatha do na 
daoine atá ina gcónaí ann.

PLEANANNA CEANTAIR ÁITIÚIL
• Rinne na Baill Thofa aontú ar Phlean Ceantair Áitiúil 

Chaladh an Treoigh 2019-2025 ag Cruinniú den 
Dúiche Chathrach i mí na Nollag. 

• Cuireadh tréimhse cúig bliana le Plean Ceantaie Áitiúil 
Chaisleáin Uí Chonaill chuig 2023 ag cruinniú den 
Dúiche Chathrach sa Mheán Fómhair. 

• Déanadh leasú ar Phlean Ceantair Áitiúil Áth Dara 
2015-2021 i mí na Nollag.

• Tosaíodh ar athbhreithniú a dhéanamh ar Phlean 
Ceantair Áitiúil Chill Mocheallóg, le cruinniú poiblí i 
gCill Mocheallóg i mí na Nollag. 

5. PLEANÁIL CHUN CINN/
STRAITÉISEACH
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PLEANANNA FORBARTHA CATHRACH 
AGUS CONTAE  
Glachadh le hathrú Uimh. 6 ar Phlean Forbartha Contae 

Luimnigh 2010-2016 (breisithe) a mholann go ndéanfaí 
cuimsiú ar athruithe ar Chaibidil 8 maidir le hIompar 
agus Bonneagar, ag cruinniú speisialta den Chomhairle 
san Aibreán. 

• Taighde agus forbairt déanta maidir le Plean Forbartha 
nua do Luimneach ar a n-áirítear measúnú ar spásanna 
oscailte/áiteanna áineasa agus toisaíodh ar shuirbhé 
a dhéanamh ar thailte tionsclaíochta agus fiontair atá 
sa chathair agus máguaird. Críochnaíodh réamhobair 
freisin ar athbhreithniú straitéiseach ar an taobh ó 
thuaidh den chathair.

ATHRÚ AERÁIDE
• Tosaíodh ar Phlean Oiriúnaithe d’Athrú Aeráide a 

ullmhú do Luimneach, agus áit aige sa ghrúpa oibre ar 
Oiriúnú Aeráide san Oifig Réigiúnach.  

OIDHREACHT / ÉICEOLAÍOCHT
• Fuarthas cistiú de €23,000 faoin bPlean Oidhreachta.
• Soláthraíodh measúnú iomchuí/comhairle éiceolaíoch 

ar 11 tionscadal d’Innealtóirí Ceantair (deisiú bóthair 
i gCaisleán Uí Chonaill, pointí rochtana Bhaile Chláir, 
pointí tuirlingthe Montpelier) Bóthar (Droichead 
Chloigín, Droichead Barrington), Oifig um Dhearadh 
Bóithre (An Beolán, Cathair Chinn Lis agus Cill 
Churnáin) agus Turasóireacht (Tullán na Bearna). 

• Bhí Seachtaine na hOidhreachta 2018 ar siúl ón 16 
go dtí 28 Lúnasa le seachtó imeachtaí ar siúl ar fud 
Chathair agus Chontae Luimnigh i rith na seachtaine. 
Ba é an téama ná ‘Share a Story – Make a Connection’. 
Ar na himeachtaí pobail áiríodh: ceol agus cnaguirlisí, 
filíocht, cartlanna agus stair teaghlaigh, siúlóidí stairiúla 
agus fiadhúlra, locháin agus safari feithidí, ceardlanna, 
taispeántais, léachtaí, turais chadhcála, turas bia agus 
turais ar reiligí stairiúla. 

SUIRBHÉ LÁR NA CATHRACH 
• Críochnaíodh suirbhé ar úsáid talún agus foilmhe i lár 

na cathrach i Q1 2018.

CITYXCHANGE
Rannpháirteach in iarratas Horizon 2020 an AE ar éirigh 
leis do thionscadal CityxChange agus déanadh freastal 
ar chruinniú tosaigh na gcomhpháirtithe i Trondheim. 
Mar chuid den tionscadal seo déanfaidh Trondheim 
Kommune agus Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh tionscadail léirithe indéanta agus réadúla a 
fhorbairt i dtimpeallacht uirbeach neamhdhíobhálach 
don aeráid agus inbhuanaithe. 

Baineann an Roinn Straitéise Digiteach leas as buntáistí a 
bhaineann leis an athrú digiteach, leis na rannóga seo a 
leanas sa roinn:
1. Eispéireas Digiteach Chustaiméirí: 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. 
córais ghnó, SugarCRM, Inlíon etc. 

3. Sonraí, Anailísíocht agus GIS: freagrach as an 
mbonneagar sonraí, GIS agus sonraí a bhaineann leo.

4. Leathanbhanda agus Cumarsáid Mhóibíleach: 
freagrach as tacaíocht a thabhairt agus comhordú 
a dhéanamh ag leibhéal áitiúil den Phlean Náisiúnta 
Leathanbhanda agus Tascfhórsa na bhFón Póca

5. Cláir AE: freagrach as comhordú straitéiseach ar 
chistiúchán an AE

Ar na tionscadail ar tugadh futhu i rith 2018 áirítear: 
• I mí Iúil bhronn clár Maoinithe Taighde agus 

Nuálaíochta Horizon 2020 an AE €20 ar thogra 
CityxChange a bhí comhordaithe ag an Roinn 
Straitéise Digiteach do Chathracha agus Pobail 
Chliste. I gcomhoibriú le Cathair Trondheim san Iorua 
chuir Coimisiún na hEorpa clabhsúr ar thionscadal 
+CityxChange (dea-chomhroinnt chathrach) na 
gcathracha cliste ar an 1ú Samhain ar feadh tréimhse 
cúig bliana. Leis an tionscadal seo beidh cistiú de 
€6.5m ar fáil do Luimneach agus a comhpháirtithe le 
réitigh a fhorbairt do cheantair agus do chathracha 
dearfacha ó thaobh fuinnimh de. 

• Seoladh Straitéis Dhigiteach Luimnigh agus Réigiún 
Cathrach Cliste Luimnigh sa Strand Hotel ar an 10ú 
Meán Fómhair. Chuir an seoladh béim ar shamplaí 
reatha den athrú digiteach i gCathair agus i gContae 
Luimnigh agus conas teicneolaíochtaí digiteacha a 
úsáid le luas a chur faoi iarrachtaí athraithe Luimneach 
2030. 

• An Plean Náisiúnta Leathanbhanda agus Tascfhórsa 
na bhFón Póca: I 2018 sholáthair an roinn Straitéise 
Digiteach tacaíocht agus rinne comhordú ar sholáthar 
leathanbhanda ardluais i mórán bailte ar a n-áirítear 
lár bhaile An Chaisleáin nua, mar a bhfuil uasghrádú 
déanta ag Eir ar 3 chaibinéad in Aibreán 2018 le tacú le 
leathanbhanda ardluais. Tá líon na sealúchas i gContae 
Luimnigh atá neasctha le leathanbhanda ardluais faoin 
gcomhaontú a shínigh Eir leis an Roinn Cumarsáide i 
2017 tar éis 7,004 a shroicheadh. 

• Tionscadal TCI Cliste: Le tacaíocht ó Chomhchoiste 
Póilíneachta Luimnigh agus dlúth-chomhoibriú leis An 
Garda Síochána, tá córais TCI cliste curtha i 14 baile i 
gContae Luimnigh le 48 ceamara nasctha le moil TCI 
áitiúla. Tá struchtúir, rialúcháin agus próisis rialachais 
nua bunaithe lena chinntiú go mbíonn cothromaíocht 
bainte amach idir príobháideachas agus sábháilteacht 
an phobail. 

6. STRAITÉIS DHIGITEACH 
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• Limerick.ie: Ardán Eispéireis Dhigiteach Chomhtháite. 
Déanadh cóiriú ar an infreastruchtúr atá ag óstáil 
ardáin Limerick.ie d’fhonn an suíomh gréasáin 
a dhéanamh níos láidre agus feabhas a chur ar 
fheidhmiú, agus i mí Iúil déanadh iniúchadh slándála 
ar an suíomh. I 2018 freisin críochnaíodh suíomh 
gréasáin Bia Luimnigh, ar chomhoibriú é idir Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh agus Oifig Fiontair 
Áitiúil (LEO) Luimnigh ag soláthar ionaid ilfhreastail 
maidir le heolas ar bhia Luimnigh, ó sholáthróirí go 
táirgeoirí go bialanna agus tacaíochtaí gnó. 

• Déanadh mór-imlonnú ar chóras Bainistíochta ar 
Chaidreamh le Custaiméirí (CRM) na Comhairle sa 
Mheitheamh. Chuir an nuashonrú seo mórán gnéithe 
nua leis, ar a n-áirítear r-phost uathoibríoch cás-
réitigh mar a gcuirtear custaiméirí ar an eolas go 
huathoibríoch maidir lena n-iarratas a bheith dúnta nó 
réitithe. Ina theannta sin déanadh nuashonrú ar an aip 
móibíleach CRM a chuireann ar chumas ár gcriúnna 
rochtain a fháil ar shonraí beo agus nuashonrú beo ón 
talamh a sholáthar do chustaiméirí. 

• Críochnaíodh cur i bhfeidhm teicniúil ar Chóras 
Bainistíochta Doiciméad Leictreonach agus Taifead 
Chomhphointe ar Líne (EDRMS) nua na Comhairle i mí 
na Nollag. 

• Sa Mheitheamh, rinne Straitéis Dhigiteach, i gcomhar 
le Pleanáil Chun Cinn/Straitéiseach, suiteáil ar 5 
chuntar nua do choisithe ar Shráid Uí Chonaill. Cuirfidh 
an t-eatramh soraí 15 noiméad ó na braiteoirí seo, atá 
ar fáil trí sheirbhís Insight Limerick, tuilleadh feabhais 

ar chinnteoireacht fheasach agus ar phleanáil do 
Chathair Luimnigh, agus is féidir iad a sholáthar do 
shaoránaigh agus do ghnólachtaí le léargas a fháil ar 
threochtaí agus tacú le forbairt straitéise agus beartais.

• Chríochnaigh an Straitéis Dhigiteach an tionscadal 
Ailtireacht Fiontair Luimnigh (LEA), ar shaothar 
comhoibríoch ilbhlianta é le lucht taighde ó 
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ag nascadh 
cheannaireachta straitéiseach le Straitéis Dhigiteach 
Luimnigh agus fiontraíocht taighde acadúil ionad 
taighde bhogearraí na hÉireann, LERO. Tá LEA tar éis 
cumas Chathair Chliste Luimnigh a neartú trí thaighde 
nuálach trasearnála agus é mar aidhm feabhas a chur 
ar infheistíochtaí i bhforbairt Teicneolaíochta Cliste 
éifeachtach sa todhchaí.

• Sa Bhealtaine tosaíoch ar Chatalóg Seirbhísí Náisiúnta 
a fhorbairt do Rialtas Áitiúil. Is í aidhm an tionscadail 
seo caighdeánú a dhéanamh ar liosta na seirbhísí a 
bheidh á dtairiscint ag údaráis áitiúla agus ar conas 
a dhéanfar na seirbhísí sin a sholáthar, d’fhonn 
ardchaighdeán soláthair a chinntiú. 
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Tá an Stiúrthóireacht Forbartha Fisiciúil i gceannas ar 
fhorbairt fhisiciúil Luimnigh ar a n-áirítear bonneagar 
iompair ar ardchaighdeán, polasaí agus cosaint an 
chomhshaoil, roghanna taistil níos cliste agus rochtain ar 
thithíocht ar ardchaighdeán.

Tá an Stiúrthóireacht freagrach as polasaí agus straitéis 
sna réimsí seo agus tacaíonn sí leis an SPC Taistil agus 
Iompair agus leis an SPC Comhshaoil. Tá freagracht ar 
an Stiúrthóireacht freisin as freagrachtaí na Comhairle 
a bhainistiú faoin gCreat-treoir Uisce agus faoin 
Treoir maidir le Tuillte agus na Rialacháin um Thorann 
Chomhshaoil.

Tá príomhpháirt ag an Stiúrthóireacht seo maidir le cur 
in ord tosaíochta agus maoiniú gach mórthionscadal 
forbartha fisiciúil agus bonneagair a bhaineann le 
bóithre, cosint ar thuillte agus tionscadail a bhaineann 
leis an gcomhshaol, agus bíonn sí i dteagmháil le ranna/
gníomhaireachtaí rialtais maidir leis na ceisteanna seo. 
Bíonn sí freisin ar son infheistíochta i mbonneagar 
fisiciúil i Luimneach mar a ndéanann ranna eile nó 
gníomhaireachtaí eile rialtais an bonneagar seo a 
sholáthar.  

Déanann an Stiúrthóireacht an Comhaontú Seirbhíse 
le hUisce Éireann a oibriú maidir le Seirbhísí Uisce a 
sholáthar do Chathair agus do Chontae Luimnigh.

Déanann an Stiúrthóireacht cuimsiú freisin ar Oifig 
an Iarthair Láir um Dhearadh Bóithre, atá freagrach as 
mórthionscadail bhonneagair a sholáthar ar a n-áirítear 
Scéim an Mhótarbhealaigh M20 ó Luimneach go 
Corcaigh agus Tionscadal an Bhóthair ó Fhaing go 
Cathair Luimnigh.

Tá sé ar cheann den cheithre Stiúrthóireacht 
Straitéiseach ag an gComhairle, agus oibríonn sí go dlúth 
leis an Stiúrthóireacht um Fhorbairt Shóisialta agus an 
Stiúrthóireacht um Fhorbairt Tithíochta, ag cur le beartais 
agus straitéisí réigiúnacha agus náisiúnta.

TAISTEAL AGUS IOMPAR

NITHE SUNTASACHA/TIONSCADAIL A 
CUIREADH I BHFEIDHM I 2018

STRAITÉIS IOMPAIR MHÓRCHEANTAR 
LUIMNIGH/SHIONAINNE
Thosaigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, 
i gcomhar leis an Údarás Náisiúnta Iompair agus 
Comhairle Contae an Chláir, ar Straitéis Iompair 
Mhórcheantair nua a fhorbairt do Mhórcheantar 
Luimnigh/Shionainne. Tacaíonn an Creat Náisiúnta 
Pleanála (NPF) le spriocanna fáis uaillmhianacha le 
ceadú do Chathair Luimnigh méadú 50% ar a laghad 
faoi 2040 agus cur lena hacmhainn suntasach a bheith 
cathair mhór. Tá Plean Straitéiseach don Mhórcheantar 
(MASP) á ullmhú faoi láthair do Mhórcheantar Luimnigh/
Shionainne mar bhealach iomchuí le haghaidh a 
thabhairt ar an gcathair agus na bruachbhailte agus ar an 
gceantar máguaird a thacaíonn le croílár na cathrach. Ar 
na prionsabail atá taobh thiar den MASP tá comhtháthú 
éifeachtach ar phleanáil iompair le polasaithe um 
pleanáil spásúlachta, ón leibhéal réigiúnach anuas 
chuig an leibhéal áitiúil agus ailíniú ar na tosaíochtaí 
infheistíochta iompair agus bhonneagair a bhaineann 
leo. leagann an MASP síos mar thosaíocht chomh 
fada agus is féidir é, gur chóir go mbeadh forbairt sa 
Mhórcheantar Cathrach seicheamhach, mar a dtabharfar 
tosaíocht do thailte, atá, nó is mór a bheidh inrochtana 
trí shiúlóid, rothaíocht nó iompar poiblí. 

Nuair a bheidh sí críochnaithe úsáidfear Straitéis 
Iompair Mhórcheantar Luimnigh/Shionainne le 
comhtháthú a dhéanamh ar úsáid talún agus pleanáil 
iompair laistigh de Mhórcheantar Luimnigh/Shionainne 
agus le hinfheistíocht a bheartú maidir le bonneagar 
agus seirbhísí iompair sa ghearr, sa mheán agus sa 
bhfadtéarma le húsáid iompair inbhuanaithe a spreagadh 
agus a chur chun cinn.

Leagfaidh an LSMATS amach staith gníomhaíochtaí 
agus céaimeanna, a clúdach eilimintí a bhaineann 
le bonneagar, oibriú agus polasaí a bheidh le cur i 

STIÚRTHÓIREACHT 
FORBARTHA 
FISICIÚIL
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bhfeidhm i Mórcheantar Luimnigh/Shionainne go ceann 
20 bliain, agus tabharfaidh sé imlíne ar chreat d’fhonn na 
tionscadaIl a sholáthar ar bhealach céimnithe. Cuirfidh 
an Straitéis san áireamh an daonra reatha agus an daonra 
tuartha, cuspóirí an Creat Náisiúnta Pleanála, polasaithe 
iompair náisiúnta, na pleananna agus na straitéisí atá 
ann don réigiún, na hacmhainní agus na deiseanna 
iompair atá ann maidir le forbairt na Straitéise. Féachfar 
ar gach modh iompair, ar a n-áirítear siúlóid, rothaíocht, 
busanna, cóistí, Córas Luathiompair Bhus (BRTS), 
iarnród éadrom, iarnród trom, tacsaithe, comhroinnt 
charranna agus carranna príobháideacha maidir le 
straitéis chuimsitheach iompair a fhorbairt do cheantar 
Luimnigh/Shionainne.

Rinne an tÚdarás Náisiúnta Iompair tairiscintí maidir 
le LSMATS a lorg i rith 2018 agus ceapadh Jacobs 
Consulting Engineers agus tosaíodh ar an obair i Q4 
2018 le Straitéis Iompair a fhorbairt. Déanfar forbairt 
agus beachtú ar an Straitéis i rith 2019. Tá cistiú agus 
maoirseacht á dhéanamh ag an Údarás Náisiúnta Iompair 
(NTA) ar an Straitéis.

CATCHMENT FLOOD RISK ASSESSMENT AND 
MANAGEMENT (CFRAM) 
CFRAM Plans for Limerick City and Environs, Athea, 
Castleconnell and Rathkeale were approved by Council 
July 2018 at its plenary meeting. This has resulted in 
the commitment of €60 million from Government to 
flood relief measures in Limerick City and County under 
tranche 1 of the CFRAMS.

TAISTEAL NÍOS CLISTE LUIMNIGH 
BEALACH 4 CRÍOCHNAITHE
Tá na hoibreacha feabhsúcháin i mBéal Átha Síomoin 
chun leasa an phobail agus na hearnála fostaíochta áitiúil 
ag nascadh Páirc Ghnó Bhealach an Oirthir agus Páirc 
Mhiondíola Delta leis an líonra rothaíochta ar Bhóthar na 
Grúdan agus Caladh an Treoigh trí Bhóthar an Mhachaire 
Ghailf. 

Soláthraíonn sé saoráid den scoth do dhaoine le 
turas chun na hoibre a dhéanamh sna ceantair seo ar 
bhealach níos inbhuanaithe. Bhí an tionscadal 1.1km ar 
fhad agus áiríodh ar na hoibreacha: Leathnú Bóthair, 
Cosáin agus Lánaí Rothaíochta a chur ann, Cóiríocht ar 
Bhealaí Isteach Ardaithe, Soilsiú Poiblí agus Trasrianta 
Túcánacha.

CÉ ARTÚIR  
Críochnaíodh trí scáthlán bus ceithre bhá ag críochfort 
na mbus ag Cé Artúir i 2018. Soláthraíonn na scáthláin 
bhus saoráidí feabhsaithe, ar a n-áiríter Eolas Fíor-
Ama do Phaisinéirí a bhíonn ag comaitéireacht ag an 
gcríochfort bus gnóthach seo. Rinne an NTA cistiú ar an 
tionscadal agus rinne Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh an tionscadal a bhainistiú.

LIHAF MHUNGAIRIT 
Tosaíodh bhonneagar bóthar a thógáil ag Mungairit 
faoin gCiste Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh 
Tithíochta a Ghníomhachtú (LIHAF) I 2018. Ceapadh 
Brian Conneely & Co. Ltd d’fhonn na hoibreacha tógála 
bóthair a dhéanamh do chéim 1 ag Bán an Chlócaigh, 
Mungairit (250 méadar) rud a dhéanfaidh eáscú ar 201 
teach a fhorbairt. Leanadh le tógáil bóithre i 2018 agus 
tá siad le bheith críochnaithe i Márta 2019. Osclóidh an 
chéim seo tailte in aice láimhe do thuilleadh tógála. Tá 
Céim 2 á dearadh faoi láthair ag Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh (Timpeall 2.5km de Bhóthar nua 
oscailte do chúlsoláthar talún). Cheap an Chomhairle 
foireann éagsúil de Chomhairleoirí le haghaidh 
Máistirphleanáil a dhéanamh ar a cúlsoláthar talún i 
Mungairit, ina n-áireofar dul ar aghaidh le pleanáil le 250 
aonad tithíochta a sholáthar ar na tailte seo. Féachfar 
sa Mháistirphleanáil freisin ar láithreacha eile atá in 
úinéireacht phríobháideach a bhainfidh leas as rochtain 
an bhóthair nua. Faoin Máistirphlean seo beidh acmhainn 
ann suas le 2,700 teach nua a sholáthar.

AN CISTE UM ATHGHINIÚINT AGUS FORBAIRT 
UIRBEACH (URDF)
D’éirigh leis an gComhairle cistiú a fháil do dhá 
thionscadal faoin URDF. Fuair tionscadal Shráid Uí 
Chonaill deontas de €905,000 mar thionscadal 
Chatagóir A agus cuireadh an tionscadal Éadan le 
hUisce Den Chéad Scoth ar ghearrliosta do chistiú faoi 
thionscadail Chatagóir B.

AN CISTE UM ATHGHINIÚINT AGUS FORBAIRT 
TUAITHE (RRDF)
D’éirigh leis an gComhairle cistiú de €2.724 a fháil 
d’oibreacha uasghrádaithe ar Ghlasbhealach Mór an 
Deiscirt in Iarthar Luimnigh faoin RRDF. Áiríodh ar na 
hoibreacha athdhromchlú ar 38km den ghlasbhealach 
chuig caighdeán na nglasbhealach náisiúnta, agus 
íosbhealach a thógáil d’fhonn an glasbhealach a nascadh 
le Tollán agus ionad amhairc na Bearna.

Tionscadail Eile
Fuarthas cistiú ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus 
Spóirt agus ón Údarás Náisiúnta Iompair d’fhonn na 
scéimeanna a chur chun cinn i 2018. Áiríodh ar na 
scéimeanna seo uasghrádú ar Bóthar an Mhachaire 
Ghailf Íochtarach, uasghrádú ar Dhroichead Bhóthar na 
Páirce agus uasghrádú ar Shráid Parnell.

TAISTEAL NÍOS CLISTE
Seachtain na Rothar
Chuir Taisteal Níos Cliste Luimnigh (LST) féile bhliantúil 
sheachtain na rothar BeSPOKE ar siúl i mbliana ón 9ú 
go dtí an 17ú Meitheamh. Bhí grúpaí pobail, scoileanna 
agus ionaid oibre rannpháirteach in imeachtaí a bhain le 
rothaíocht ar fud an cathrach agus an chontae.



Tuarascáil Bhliantúil 2018  |  Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

50

Tionscnamh Cothromaíochta Rothar
Chuir Taisteal Níos Cliste Luimnigh Tionscnamh 
Cothromaíochta ROthar ar bun i gcomhar le Coiste 
Cúram Leanaí Luimnigh agus Clár Smart Start Éire 
Shláintiúil ag cur rothaíochta chun cinn i measc 
soláthróirí seirbhísí réamhscoile.  
 
Athrú Iompair
Cuireadh le clár athraithe iompair Taisteal Níos Cliste 
Luimnigh i mbliana le trí chomhpháirtí nua á dtabhairt 
isteach san ionad oibre: Analóg, Regeneron agus 
BD. Táimid ag obair anois le 13 ionad oibre agus cúig 
champas.

Seachtain Réthaistil
Mar chuid de Sheachtain Réthaistil na hEorpa, chuir 
Taisteal Níos Cliste Luimnigh Lá Saor ó Charranna ar 
siú ar an 22ú Meán Fómhair. Dúnadh Sráid Uí Chonaill 
d’fheithiclí seachas busanna agus cuireadh an tsráid 
ar fáil d’iliomad imeachtaí agus taispeántais. Ba é 
téama Sheachtain Réthaistil 2018 ná ilmhódúlacht 
agus spreagadh daoine le teacht chuig an gcathair ag 
úsáid mhodhanna inbhuanaithe taistil. Bhí Bus Éireann 
i gcomhpháirtíocht le LST don lá, lena mbus dhá urlár 
nua á chur os comhair an phobail agus ag tabhairt Leap 
Cards saor in aisce do dhaoine ar an sráid. Ina theannta 
sin, chuir Bus Éireann turais faoi threoir ar siúl in aisce 
gach leathuair an chloig ar bhruach na habhann mar 
a bhfuair daoine deis eolas a fháil faoi na buntáistí a 
bhaineann le hiompar poiblí.

AN CHREAT-TREOIR UISCE
Bunaíodh seirbhís nua comhroinnte, Clár Uiscí na 
nÚdarás Áitiúil (LAWPro) le foireann eolaithe do 
Luimneach, Corcaigh agus an Clár i 2018. Tá sé 
comhshuite le foireann Chreat-treoir Uise (WFD) na 
Comhairle. Tá fócas fhoireann LAWPRO ar réimsí 
tosaíochta gníomhaíochta a aithníodh sa Phlean 
Bainistíochta Abhantraí 2017-2021. Tacaíonn foireann 
WFD na Comhairle agus tagann sí le saothar fhoireann 
an LAWPRO. 

Tá foireann WFD na Comhairle ag díriú a gcuid 
iarrachtaí sa chéad áit lasmuigh de na réimsí tosaíochta 
gníomhaíochta agus rinne siad measúnaithe 
imscrúdaitheacha ar 16 dobharlach leis na brúnna 
suntasacha, a chuireann na dobharlaigh i mbaol gach 
scuspóirí an WFD a bhaint amach, a aithint. Ina theannta 
sin, chríochnaigh an fhoireann 270 measúnú feirme agus 
d’oibrigh siad go dlúth leis an bpobal feirmeoireachta le 
haghaidh a thabhairt ar fhadhbanna nuair a aithníodh iad. 
Rinne an fhoireann obair shuntasach rannpháirtíochta 
agus feasachta freisin: tugadh cuairt ar 240 feirmeoir le 
túir sciodair déanta as cruach agus tugadh eolas ar conas 
iad seo a oibriú le laghdú a dhéanamh ar riosca maidir le 
truailliú uisce.   

SPEICIS IONRACHA   
Leanadh le hobair le haip fón cliste le Plandaí Ionracha a 
Thuairisciú a fhorbairt, le feabhas curtha ar an nasc leis 
an Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta. Fuarthas 
466 tuairisc tríd an aip i 2018. Déanadh comharthaíocht 
agus cuireadh ar fáil é do na hOifigí Ceantair agus 
do ghrúpaí pobail le ceadú dóibh béim a chur ar an 
nGlúineach Bhiorach agus an Feabhrán Capaill a bheith 
ann. Tosaíodh ar scéimeanna píolótacha le deireadh 
a chur le Speicis Ionrach i gCeantar Bardasach an 
Chaisleáin Nua agus i gCathair Luimnigh.

PLEAN UILE-ÉIREANN UM PAILNEOIRÍ 
2015-2020  
Aithníodh trí láthair phíolótach d’fhonn iad a fhorbaiart 
mar limistéir mhaithe phailneora: ceann amháin ar 
Bhóthar Childers agus dhá cheann sa Chorrbhaile. 
Fostaíodh éiceolaí le staidéar a dhéanamh ar réimse 
na speiceas atá ag na láithreacha seo le linn séasúr an 
fháis agus le comhairle a chur ar lucht bainistíochta na 
gceantar seo le speiceas inmhianaithe a spreagadh agus 
cur in éadan phlandaí neamh-inmhianaithe.

IONTAOBHAS NA MÁIGHE  
Lean an Chomhairle le tacaíocht a thabhairt agus 
le héascú a dhéanamh ar shaothar Iontaobhas na 
Máighe i 2018, atá á bhunú é féin mar thionchaire 
suntasach in abhantrach na Máighe. Chríochnaigh 
an tIontaobhas roinnt tionscadal fiúntach i 2018 ar a 
n-áirítear staidéar ar bhithéagsúlacht in-srutha, madraí 

COMHSHAOL AGUS GNÍOMHÚ 
AR SON NA HAERÁIDE

Rothaíocht Bhreacadh an Lae Sheachtain na Rothar
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uisce agus cráifisceanna, in éineacht le roinnt imeachtaí 
rannpháirtíochta leis an bpobal ar a raibh tuas cadhcála 
ar an abhainn, a chuir na daoine a bhí páirteach ar an 
eolas maidir le hoidhreacht saibhir nádúrtha na habhann.

PLEANANNA, CLÁIR AGUS BEARTAIS AR 
TUGADH FUTHÚ I 2018
TAISTEAL AGUS IOMPAR:
• Polasaí maidir le Maolú Tráchta críochnaithe
• Straitéis Iompair Mhórcheantar Luimnigh/Shionainne 

tosaithe
• Staidéar Iompair an Chaisleáin Nua tosaithe
• Glacadh le Fodhlíthe Páirceála Fheithiclí Leictreacha

GNÍOMHÚ AR SON AN CHOMHSHAOIL AGUS  
NA HAERÁIDE:
Críochnaíodh Plean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn 
2018-2023 i 2018. Tá torann sa dara háit le hais truailliú 
aeir maidir le tionchar ar shláinte an phobail agus 
measann an WHO go gcailltear 1.6 blianta beatha 
sláintiúil gach bliain de bharr breoiteachta a bhaineann 
le truailliú torainn. Is céim shuntasach chun tosaigh 
atá sa phlean seo maidir leis an bpobal a chosaint ar 
dhrochthionchair torainn bhóthair, toisc gur ann atá ráitis 
bheartais agus straitéisí maidir le forbairtí nua cónaithe 
in aice mórbhóithre. Tá gealltanais shoiléire freisin ann 
maidir le réiteach a aimsiú sna háiteanna ina bhfuil 
leibhél an toirainn ó bhóithre ró-ard. 
Bunaíodh Uisce Éireann 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 Uisce Éireann 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 mhí Eanáir 2014. Tá 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 2018
D’íoc Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
deontais chaipitil ar luach €297,000 i dtreo uasghrádú a 
dhéanamh ar na Grúpscéimeanna Uisce atá ann. Seo a 
leanas roinnt samplaí de thionscadail:

CILL NA FÍONAÍ
De bharr ardleibhéil Uisce Gan Tásc (UFW), tá GWS 
Chill na Fíonaí ag spleách ar thrí fhoinse le seirbhís a 
dhéanamh ar a scéim. Le haghaidh á thabhairt ar Uisce 
gan Tásc is féidir leis an scéim deireadh a chur leis na 
foinsí atá ag Neville’s Cross agus Cairéal an Loingsigh, 
atá, bunaithe ar thuarascáil a ndearna an FSS coimisiúnú 
uirthi, i gceantair ina bhfuil an-leochaileacht maidir le 
screamhuisce agus ba chóir go mbainfí as seirbhís iad, 
más féidir é. 

Is é an costas iomlán a bhaineann le hoibreacha Uisce 
gan Tásc ná €570,000. I 2018 déanadh íocaíochtaí de 
€72,000 agus táthar ag leanúint leis na hoibreacha.

BAILE UÍ BHRICÍN
Tá ardleibhéal Uisce gan Tásc i GWS Bhaile Uí Bhricín ina 
líonra píopaí 25km. Déanann an G.W.S. 30 deisiúchán 
mar mheán ar an scéim in aghaidh na bliana.

Rinne an scéim seo athsholáthar ar na bulcmhéadair 
a bhí ann agus cuireadh bulcmhéadair nua isteach 
le freastal ar mhéadrú agus le cabhrú le ceantair 
ardsceitheadh a aithint d’oibreacha athshlánaithe 
phríomhlíonra. 

Is é an costas iomlán atá measta do na hoibreacha seo 
ná €79,000. I 2018 rinne an Chomháirle íocaíochtaí 
de €28,000 a phróiseáil agus táthar ag leanúint le 
hoibreacha.
GWS IARTHAR LUIMNIGH (CILL ÍDE ROMHE SEO)
Tá fadhbanna ag GWS Iarthar Luimnigh le UFW de bharr 
aois na bpíobán agus an líonra. I 2017 críochnaíodh 
oibreacha deisiúcháin agus athsholáthar choiléir (Céim 
1), a raibh os cionn 2.4km i gceist agus i 2018 déanadh 
céim 2 de na hoibreacha seo (1km). Fuair an scéim 
G.W.S. seo íocaíochtaí de €80,3000 i 2018.

FÓIRDHEONTAS I DTREO CHOSTAIS 
OIBRIÚCHÁIN NA NGRÚPSCÉIMEANNA UISCE
Soláthraíonn an fóirdheontas oibriúcháin cúnamh 
do ghrúpscéimeanna uisce a sholáthraíonn usice 
chun úsáide tí. Tá grúpscéimeanna uisce i dteideal 
fóirdheontais réamhíocaíochta bliantúil a fháil gach 
bliain. Rinne an Chomhairle próiseáil ar íocaíochtaí 
fóirdheontais le 40 Grúpscéim Uisce maidir lena gcostais 
oibriúcháin i 2018 ar chostas iomlán de €1,269,413.

DEONTAIS DO THOBAR PRÍOBHÁIDEACH 
Rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
próiseáil ar 90 deontas indibhidiúil ar chostas iomlán 

SEIRBHÍSÍ UISCE

Cluainte an Chorrbhaile
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de €165,890 i 2018. Is í aidhm an deontais cabhrú le 
teaghlaigh uisce óil ar dhea-chaighdeán a sholáthar dá 
dtithe féin. 

DEONTAIS INÍOCTHA FAOI NA RIALACHÁIN 
UM FHEABHSÚCHÁN LUAIDHE TÍ (CÚNAMH 
AIRGEADAIS) 2016  
Tá an scéim ar fáil le cabhrú le húinéirí áitribh, a bhíonn 
nasctha le soláthar uisce tí, maidir le costas athsholáthair 
na bpíobán luaidhe nó na fearais a bhaineann leo laistigh 
de chóras leithdháilte inmheánach an áitribh, faoi mar 
atá sainmhínithe in Acht na Seirbhísí Uisce 2007. Ní mór 
don iarratasóir a bheith c(h)ónaí san áitreabh a bhíonn i 
gceist mar phríomháit chónaithe príobháideach. Rinne 
an Chomháirle próiseáil ar cúig dheontas i 2018 ar 
chostas iomlán de €16,188. 

1. SCÉIM AN BHÓTHAIR Ó FHAING 
GO LUIMNEACH (AG ÁIREAMH 
SEACHBHÓTHAR ÁTH DARA)
D’oibrigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann le Scéim 
Feabhsúcháin Bóthair 34km a chur chun cinn idir Faing 
agus Luimneach (ar a n-áirítear Seachbhóthar Áth Dara).

I mBealtaine 2018 léirigh líníochtaí an Dearaidh 
Nuashonraigh an phríomhlíne atá beartaithe, athailíniú 
ar thaobh-bhóithre agus ar dhearadh acomhail chomh 
maith le cibé an raibh an bóthar i ngearradh nó ar 
líonadh. Ina theannta sin, léiríodh socruithe rochtana 
a bhí beartaithe, línte tógála talún a bhí beartaithe, 
sruthchúrsaí le hatreorú agus suíomh na lochán draenála 
etc. freisin.

Bhain an Nuashonrú Deireanach ar an Scéim i Samhain 
2018 le roghnú na láithreacha scíthe d’fheithicilí earraí 
troma, athruithe ar bhealaí isteach, draenáil etc. Bhí 
tuilleadh cruinnithe ann leis na húinéirí talún agus na 
páirtithe leasmhara a mbeadh tionchar othru.

Déanadh dul chun cinn ar obair maidir le Tuarascáil 
Measúnachta Tionchair Timpeallachta (EIAR) agus 
an tOrdú Ceannaigh Éigeantaigh / Bóthar Cosanta / 
Mótarbhealach sula gcuirtear an scéim seo faoi bhráid 
An Bord Pleanála i 2019.

2. M20 SCÉIM CHORCAÍ/LUIMNIGH
Limerick City and County Council, in partnership with 
Cork County Council and Transport Infrastructure 
Ireland is developing the N/M20 Cork to Limerick 
Road Improvement Scheme. This scheme has 
been highlighted in Project Ireland 2040, National 
Development Plan as a major national infrastructural 
project to provide enhanced regional accessibility. The 
scheme will ultimately connect the cities of Limerick, 
Cork and Galway with high quality transport corridors.
Limerick City and County Council, as the Lead Authority, 
is procuring technical advisors to progress the planning, 
appraisal and design for the N/M20 Cork to Limerick 
Road Improvement Scheme. The appointed technical 
advisors will be based in the project office, adjoining 
the Mid West National Road Design Office in Lissanalta 
House, Dooradoyle. The project office was developed 
in the former motor tax office following a refurbishment 
works contract in 2018. 

The National Development Plan provides an estimated 
cost of €900 million for the project.

OIFIG UM DHEARADH BÓITHRE 
AN IARTHAIR LÁIR 

Bealach Rothaíochta Páirc Uí Bhriain
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3. N21 ABBEYFEALE BYPASS AND N21 
NEWCASTLE WEST BYPASS
Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, i 
gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann, ag obair le dul 
ar aghaidh le seachbhóithre ar bhailte Mhainistir na Féile 
agus an Chaisleáin Nua ar Phríomhbhóthar Náisiúnta  
an N21. 

I 2018, rinne Oifig um Dhearadh Bóithre Náisiúnta an 
Iarthair Láir pleananna luachála tionscadail a ullmhú 
don dá scéim agus déanadh na pleananna a mheas 
ina dhiaidh sin agus glacadh leis go raibh siad de 
réir na gcaighdeán iomchuí agus an Roinn Iompair, 
Turasóireachta agus Spóirt.

Rinne Oifig um Dhearadh Bóithre Náisiúnta an Iarthair 
Láir doiciméid chonartha a ullmhú le haghaidh seirbhísí 
comhairliúcháin teicniúil a fháil le Céimeanna 1 go dtí 4 
(san áireamh) Bhonneagar Iompair Éireann a sholáthar  
i 2018.

4. OIBREACHA FEABHSÚCHÁIN/
ATHAILÍNITHE
N20 CROIS UÍ RUAIRC 
Tá acomhal nua faoi réir timpealláin le tógáil rud a 
éileoidh athrú ar leagan amach an acomhail faoi láthair 
agus go dtógfaí bealaí nua N20 chuig an acomhal agus 
athrú ar na bealaí R518 atá ag teacht chuig an acomhal 
faoi láthair.

N24 BEARY’S CROSS 
Tá acomhal nua faoi réir timpealláin le tógáil ag Beary’s 
Cross. Éileoidh seo go dtógfar stáice nua den Bhóthar 
Náisiúnta R513 chuig an acomhal agus athrú ar bhealaí 
an N24 chuig an acomhal.

Déanadh dul chun cinn ar Scéimeanna Chrois Uí Ruairc 
agus Beary’s Cross i 2018 mar ullmhúchán don chéim 
a bhaineann ordú ceannaigh éigeantaigh (CPO) i 2019. 
Chuige sin, déanadh imscrúdú talún agus staidéir 
thopagrafacha sa bhreis lena chinntiú go mbeadh an 
t-eolas ba dhéanaí ar fáil ag staid an CPO. 

5. OIBREACHA COSÁIN
N69 FORLEAGAN CHOSÁIN NA LIATH
Tá Tionscadal Feabhsúcháin Chosáin na Liath N69 suite 
ar an mbóthar náisiúnta den dara grád an N69. Síneann 
an tionscadal ó bhaile fearainn Na Liath, timpeall 3km 
sair ó shráidbhaile Fhainge agus leanann sé sair trí bhaile 
fearainn Bhaile an Naisigh sula dtagann críoch leis soir 
ón gCeapach. Tá an tionscadal suite i gceantar tuaithe 
agus é faoi réir luasteorainn de 100kph. Bhí athshlánú 
ar timpeall 1.5km de chosán i gceist leis an tionscadal. 
Is é cuspóir an tionscadail seo ná feabhas a chur ar an 
gcosán atá ann ó thaobh acmhainne iompair ualaigh, 
friotaíocht in aghaidh sciorradh agus intiomántacht.

Thosaigh P&D Lydon Plant Hire Ltd. ar na hoibreacha 
ar an láthair i mí Feabhra 2018 agus críochnaíodh a 
bhformhór faoi thús na Bealtaine 2018.

N21 AN BEALACH ANIAR CHUIG ÁTH DARA 
(CARRCHLÓS AGUS UMAR TANÚCHÁIN)
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. Tá an scéim timpeall 1.3km ar 
fhad. Tá soláthar sa scéim dá dhá eilimint sa bhreis atá 
tábhachtach don scoil agus do ghnó áitiúil, is iad sin 
limistéar seachadta agus carrchlós.

Tugadh an conradh le carrchlós agus umar tanúcháin do 
Cóir Infrastructure Ltd. i nDeireadh Fómhair 2018 agus 
tosaíodh ar oibreacha ar an láthair go luath ina dhiaidh 
sin. Ba cheart go mbeadh formhór na n-oibreacha 
críochnaithe faoi dheireadh mhí Feabhra 2019.  

N20 SCÉIM FHEABHSÚCHÁIN CHOSÁIN BHAILE 
PHILIB GO BAILE SHIUIRD THUAIDH
Tá Scéim Fheabhsúcháin Chosáin an N20 ó Bhaile Mhic 
Ruairí go Baile Shiuird Thuaidh suite ar phríomhbhóthar 
náisiúnta an N20 ó dheas ó shráidbhaile Chromadh. 
Síneann an scéim timpeall 6.2km ó Chrois Aithnid 
díreach ó dheas ó Hynes Cross. 

Dearadh an scéim go luath i 2018 agus bronnadh an 
conradh d’oibreacha cosáin agus tánaisteacha ar an 
dá thaobh de Bhánóg ar Clare Civil Engineering Ltd. ag 
deireadh 2018. Tosaíodh ar an obair ar an láthair go luath 
in Eanáir 2019 agus ba ceart go mbeadh formhór na 
hoibre críochnaithe faoi dheireadh Mhárta 2019.

N21 SCÉIM UM THREISIÚ COSÁN THEAMPALL  
AN GHLEANNTÁIN
Tá Scéim um Threisiú Cosán Theampall an Ghleanntáin, 
a bhfuil oibreacha um threisiú cosán i gceist den chuid 
is mó, suite ar an bpríomhbhóthar náisiúnta N21 i 
sráidbhaile Theampall an Ghleanntáin.

Tugadh an conradh do Roadstone Ltd. i mí Mheán 
Fómhair 2018 agus tosaíodh ar oibreacha ar an láthair 
i mí Eanáir 2019. Ba cheart go mbeadh formhór na 
n-oibreacha críochnaithe faoi dheireadh mhí  
Feabhra 2019.

6. SÁBHÁILTEACHT AR BHÓITHRE
Leanann MWNRDO le hiniúchtaí sábháilteachta ar 
bhóithre a dhéanamh thar ceann na n-údarás áitiúil sa 
réigiún. Déantar iniúchadh sábháilteachta ar bhóithre 
le guaiseacha sábhála ionchasacha a aithint laistigh de 
dhearadh nó tógáil scéime toisc go bhféadfadh tionchar 
a bheith acu ar úsáideoirí na mbóithre.
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Ina theannta sin, déanann MWNRDO athbhreithniú ar 
láithreacha sa réigiún ar aithin TII ardráta timpistí a bheith 
iontu. Cabhraíonn críochnú na hoibre seo le scéimeanna 
feabhsúcháin sábháilteachta a aithint a bheadh le 
dearadh agus le cur i bhfeidhm. 

Scéim Sábháilteachta M20 Acomhal 1 & M7 Acomhal 28  
Ardaíodh ceisteanna sábháilteachta maidir le feithiclí a 
bheith i scuaine ar an M20 ar an mbealach aduaidh chuig 
acomhal 1 agus ar an M7 aniar chuig acomhal 28. 
D’fhostaigh Oifig um Dhearadh Bóithre Náisiúnta an 
Iarthair Láir comhairleoirí innealtóireachta le measúnú a 
dhéanamh ar na bealaí isteach agus moltaí a dhéanamh 
ar aon cheimeanna sábháilteachta a mbeadh gá leo 
le tiománaithe a chur ar an eolas maidir le scuaine a 
fhéadfadh a bheith ag an acomhal. Tá an tuarascáil 
deireanach beagnach críochnaithe. 

7. Creidiúnú Seachtrach /Forbairt Ghairmiúil 
Leanúnach (CDP)
Tá creidiúnú ISO 9001 ag MWNRDO le NSAI agus 
deimhnithe de réir Chaighdeán nua 2015. Is Oifig 
Chreidiúnaithe CPD í MWNRDO freisin le hInnealtóirí  
na hÉireann.   

Iarratais Saorála Faisnéise: 
D’fhreagair an Stiúrthóireacht 13 airratas Saorála 
Faisnéise i 2018.

Cuide de na Príomhleithdháiltí Maoinithe i 2018
 
BONNEAGAR IOMPAIR ÉIREANN

AN ROINN IOMPAIR, TURASÓIREACHTA  
AGUS SPÓIRT

AN TÚDARÁS NÁISIÚNTA IOMPAIR

OIFIG NA NOIBREACHA POIBLÍ

AN ROINN TITHÍOCHTA, PLEANÁLA AGUS 
RIALATIS ÁITIÚIL

Scéimeanna Maoinithe Leithdháileadh

Uasghrádú Sráid Parnell agus Sráid  
an Dáibhisigh €50,000

Uasghrádú Sráid Chaitríona/Sráid an  
Róistigh €89,339

Tosaíocht do Bhusanna ar Bhóthar  
Bhaile Átha Cliath €48,782

Sráid Parnell go Sráid Wickham €845,000

Staidéar ar Thimpeallán Oileán an  
Gharráin €50,000

Athbheochan ar Shráid Uí Chonaill €1,000,000

Timpeallán An Táithín go Crois  
Uí Chuinn €80,000

Glasbhealach Uirbeach Chaladh  
an Treoigh €60,000

Scéimeanna Maoinithe Leithdháileadh

Scéim Maolaithe Tuilte Fhainge €841,937

Scéim Maolaithe Tuilte Oileán an Rí €1,481,869

Scéimeanna Maoinithe Leithdháileadh

Tithíocht Bhonneagair Áitiúil  
Ciste Gníomhachtaithe ag Mungairit  €652,329

Scéim Leithdháileadh

Luimneach go Corcaigh €1,500,000

Faing Luimneach €1,000,000

N21 Bóthar Faoisimh Mhainistir na Féile €25,000

N21 Bóthar Faoisimh an Chaisleáin Nua €25,000

N24 An Chathair go Gabhal Luimnigh €25,000

N20 Baile Philib go Baile Shiuird 

Thuaidh & N20 Baile Mhic Ruairí €2,000,000

Bealach Aniar chuig Áth Dara 

Treisiú Cosán €600,000

N21 Treisiú Cosán ó Mhainistir na  
Féile go Mount Mahon  € 100,000

N21 Treisiú Cosán Theampall  
an Ghleanntáin  € 345,000

Scéim Leithdháileadh

Feabhsú Athchóirithe  €8,189,000

Cothabháil Athchóirithe €1,409,500

Athchóiriú Breise 
Cothabháil  €641,000

Deontas Lánroghnach €2,937,000

Athshlánú Droichead  €427,144

Deontais d’Fheabhsú ar Leith €287,000

Deontas Cothabhála sa Bhreis €604,016

Deontais Straitéiseacha Réigiúnacha  
agus Áitiúla Bóthar Dáileacháin Uí  
Chuanach go Choc an Lisín €4,050,000

Oibreacha Feabhsaithe Sábháilteachta €304,500

Luasteorainneacha €171,356

Oibreacha Draenála €428,000

Bealach Siúlóide Páirc Uí Bhriain
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STIÚRTHÓIREACHT 
FORBARTHA  
SÓISIALTA
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STIÚRTHÓIREACHT 
FORBARTHA 
SÓISIALTA 

Lean an Chomhairle de réir a gealltanais feabhas a 
chur ar chaighdeán beatha na ndaoine agus na bpobal 
i Luimneach i gcaitheamh 2018. Tá an Stiúrthóireacht 
ar cheann de cheithre stiúrthóireacht straitéiseach atá 
ag an gComhairle agus ceannasaíocht á tabhairt aici 
maidir le hinfheistíocht straitéiseach agus tacaíocht do 
chláir shóisialta, chultúrtha agus phobail. Féachann an 
Chomhairle ar mhuintir agus ar phobail Luimnigh mar 
a hacmhainn is luachmhaire agus tugann sí tacaíocht 
dóibh trí chláir éagsúla pobail, sóisialta, cultúrtha agus 
ealaíona, fóillíocht, leabharlanna agus turasóireacht. 
Tacaítear le luach áite agus le déanamh áite ar fud na 
Stiúrthóireachta ag leibhéal straitéiseach agus ar fud ár 
gcláir uile agus go háirithe in athnuachan uirbeach agus 
sráidbhaile, reiligí, seirbhísí leabharlainne agsu feasacht 
chomhshaoil ar a n-áirítear Bailte Slachtmhara. Déanann 
an Stiúrthóireacht na seirbhísí seo a sholáthar faoi 
cheithre rannóg:
• Forbairt Pobail Uirbeach agus Tuaithe
• Forbairt Turasóireachta
• Leabharlanna, Gailearaithe agus Músaeim
• Cultúr agus na hEalaíona

Tá an Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) 
mar pholasaí treorach agus déanann an Pobal, Seirbhísí 
Fóillíochta & Éigeandála agus Coistí um Beartais 
Straitéiseacha Cultúrtha tuilleadh polasaithe a fhorbairt. 
Tá ról lárnach ag an gCoiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil 
(LCDC) maidir le maoirseacht na gclár pobail agus 
forbartha sóisialta i Luimneach.  

FORBAIRT POBAIL UIRBEACH 
AGUS TUAITHE

Tá an Roinn Forbartha Pobail Uirbeach agus Tuaithe 
(URCD) freagrach as oibriú na struchtúr ag an gCoiste 
um Fhorbairt Pobail Áitiúil (LCDC) agus an Líonra 
Rannpháirtíochta Pobail (PPN). Faoi choimirce an 
Choiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil, tá an Roinn 
freagrach as Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 
(LECP), Clár um Chuimsiú Sóisialta Ghníomhachtaithe 
Pobail ar a n-áirítear Clár LEADER an AEagus cláir 
eileathnuachana pobal uirbeach agus tuaithe a ullmhú 
agus as monatóireacht a dhéanamh orthu.  Ceann de 
threoirphrionsabail na Roinne ná tacú le saoránaigh 
agus le pobail ar fud Luimnigh trí thacaíochtaí 
éagsúla, ag cistiú sruthanna agus chláir ar bhealach 
comhordaithe agus a thagann le riachtanais na bpobal 
agus na ngrúpaí áitiúla. Tá na Coistí um Beartais 
Straitéiseacha, an Coiste Comhairleach um Chóiríocht 
Áitiúil do Thaistealaithe agus an Coiste Forbartha Pobail 
Áitiúil lárnach maidir le polasaithe ar leith agus páipéir 
seasaimh a fhorbairt, atá riachtanach maidir le treó 
straitéiseach na Roinne a chur ar an eolas.      

COISTÍ REACHTÚLA
COISTE FORBARTHA POBAIL ÁITIÚIL (LCDC) 
Bhí dhá chruinniú déag (12) ag an LCDC i rith na 
bliana agus é an-ghníomhach i gcomhlíonadh a 
fheidhmeanna. Rinne an LCDC maoirseacht, agus 
rinne cinntí, nuair ba ghá, maidir leis an gClár um 
Ghníomhachtú Pobail agus Ionchuimsiú Sóisialta 
(SICAP), agus Clár Leader an AE agus scéimeanna 
deontais éagsúla. In éineacht leis na cláir thuas, rinne 
an LCDC faomhadh ar chláir faoin Scéim Feabhsaithe 
Pobail, Éire Shláintiúil agus ullmhaíodh páipéir seasaimh 
faoi cheannteidil éagsúla. Críochnaíodh athdháileadh 
na mbuiséad faoi théamaí an Chláir Leader mar fhreagra 
ar riachtanais an phobail. Bhí cruinnithe ag foghrúpaí 
freisin maidir le measúnú, monatóireacht agus pleanáil 
SICAP, ceisteanna oibríochta LEADER, Luimneach 
Shláintiúil agus measúnú na n-iarratas ar scéimeanna 
éagsúla deontais.  
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Is é ballraíocht an LCDC:

COISTE COMHAIRLEACH MAIDIR LE CÓIRÍOCHT 
ÁITIÚIL DO THAISTEALAITHE (LTACC)
The Local Traveller Accommodation Consultative 
Committee met 4 times during 2018. The committee 
membership includes Elected Members, members 
of the traveller community and officials. It considers 
accommodation and related supports for Travellers. 
In 2018, the Committee considered various proposals 
regarding the provision of Traveller Accommodation, fire 
safety measures in Traveller Specific Accommodation 
and discussed future proposals in anticipation of the 
development of a new Traveller Accommodation 
Programme for the period 2019-2023.   

RANNPHÁIRTÍOCHT SA PHOBAL 
Tá rannpháirtíocht na bpobal riachtanach d’fhonn gur 
féidir leis an roinn seirbhísí a fhorbairt agus baineadh 
an rannpháirtíocht seo amach i 2018 trí struchtúir 
chumarsáide fheabhsaithe trí Bhaill Thofa. Grúpaí pobail, 
eagraíochtaí comhpháirtíochta mar an trí Chuideachta 
Forbartha Áitiúil, na meáin, ar a n-áirítear na meáin 
shóisialta agus an Líonra Rannpháirtíochta Pobail. Mar 
thoradh ar an bpróiseas rannpháirtíochta leis an bpobal 
bhí teagmháil ag an roinn le hiliomad pobail agus daone 
aonair ar fud Luimnigh agus sholáthair sí tacaíocht 
dóibh faoi chláir agus scéimeanna deontais éagsúla i 
gcaitheamh na bliana.         

PRÍOMHCHLÁIR/SRUTHANNA MAOINITHE
AN CLÁR UM GHNÍOMHACHTÚ POBAIL AGUS 
IONCHUIMSIÚ SÓISIALTA (SICAP)  
Rinne an LCDC maoirseacht ar sholáthar an chláir 
SICAP, (€2.2 milliún in aghaidh na bliana) agus faomhadh 
íocaíochtaí do thrí Chuideachta Forbartha Áitiúil a raibh 
conradh acu an clár a sholáthar i Luimneach. 

Tacaíonn an clár le gníomhaíochtaí cuimsithe shóisialta 
a sholáthar faoi dhá sprioc:
 
 Sprioc a hAon: Tacú le pobail agus le grúpaí pobail 

áitiúla
 Sprioc a Dó: Tacú le daoine indibhidiúla atá i mbaol 

chuimsithe shóisialta nó atá coinnithe amach le 
céimeanna a aithint agus a ghlacadh le feabhas a chur 
ar chaighdeán a mbeatha agus a bhfolláine agus le 
rochtain a fháil ar dheiseanna foghlama ar feadh an 
tsaoil.        

CLÁR LEADER AN AE (2014-2020)
Déanadh dul chun cinn ar Chlár LEADER an AE (€9.276 
milliún) i 2018 agus déanadh iarratais ó ghrúpaí éagsúla 
Pobail agus sainleasa a lorg i ndiaidh sraith imeachtaí 
comhairliúcháin agus faisnéise poiblí. Faoi dheireadh 
2018, i ndiaidh do dhá Choiste Iniúchóireachta 
Neamhspleách measúnú a dhéanamh, rinne an LCDC 
faomhadh ar 81 tionscadal ar luach €6.974 milliún, 
ar ionann é agus 72% de bhuiséad Chlár LEADER do 
Luimneach. In éineacht lena bhfuil thuas, déanadh 
€60,000 a leithdháileadh ar dhá Thioncadal maidir le 
Tuilte agus dhá Thionscadal Chomhoibrithe. Tosaíodh 
ar roinnt Clár maoinithe ag LEADER i 2018 agus 
críochnaíodh cuid acu sin i rith na bliana.     

An Clr Jerome Scanlan  Comhairle Cathrach agus   
 Contae Luimnigh (Cathaoirleach)

An Clr Daniel Butler  Comhairle Cathrach agus 
 Contae Luimnigh (Leaschathaoirleach)

An Clr Séamus Browne Comhairle Cathrach agus 
 Contae Luimnigh 

An Clr Eddie Ryan Comhairle Cathrach agus 
 Contae Luimnigh 

Gordon Daly Comhairle Cathrach agus 
 Contae Luimnigh 

Pádraig Casey Forbairt Bhealach Abhra Teoranta

Anne Kavanagh Comhpháirtíocht PAUL 

Shay Riordan  Acmhainní Iarthar Luimnigh 

Zara O’Driscoll Líonra Rannpháirtíochta Pobail 

Susan O’Neill  Líonra Rannpháirtíochta Pobail 

Trish Forde-Brennan Líonra Rannpháirtíochta Pobail 

Tony Lynch Líonra Rannpháirtíochta Pobail 

Liz Price Líonra Rannpháirtíochta Pobail 

George O’Callaghan Bord Oideachais & Oiliúna 
 Luimnigh agus an Chláir

Jim Lynch An Roinn Gnóthaí Fostaíochta 
 & Coimirce Sóisialaí

Tony Quilty Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Aidan Gleeson Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann

Fiona O’Grady Seirbhís d’Aos Óg Luimnigh

Folamh Comhlachas Tráchtála Luimnigh
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CISTE FORBARTHA TUAITHE AN ÚDARÁIS ÁITIÚIL   
Thug na Baill Thofa gealltanas infheistíocht de €2.3 
milliún a dhéanamh i bhforbairt na tuaithe agus tugadh 
maoiniú do roinnt tionscadal i gcaitheamh na bliana, ar 
a n-áirítear Glasbhealach Mór an DeIscirt, Réimse Poiblí 
Eas Géitine, Athchóiriú ar Shráidbhaile Thobar Phádraig 
agus Tionscadal Saor Cloiche i gCill Mocheallóg. Thug 
geanntanas seo na mBall Tofa cúnamh freisin maidir le 
tuilleadh maoinithe a fháil ó shruthanna eile maoinithe 
do na tionscadail seo, a chuirfidh le forbairt na tuaithe i 
Luimneach.    

AN CISTE UM ATHGHINIÚINT AGUS FORBAIRT 
TUAITHE (RRDF)
Rinne an Stiúrthóireacht Forbartha Sóisialta comhordú 
agus ullmhú ar iarratais ar mhaoiniú chuig an gCiste 
um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe (RRDF), an creat 
maoinithe do thionscadail ar scála mór i bhforbairt 
na tuaithe a bheadh le tacú faoin gCreat Náisiúnta 
Pleanála, Éire 2040. I gcomhar le Forbairt Bhealach 
Abhra, Acmhainní Iarthar Luimnigh agus grúpaí eile 
reachtúla agus pobail, cuireadh sé iarratas déag isteach 
ó Luimneach chuig an RRDF i Meán Fómhair 2018.  
D’fhógair an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail an 
chéad bhabhta de thionscadail fhaofa i mí na Samhna 
2018. Áiríodh orthu seo trí Thionscadal i Luimneach le 
luach iomlán de €7.167 milliún. Ba iad na tionscadail a 
faomhadh le cistiú ná Glasbhealach Mór an Deiscirt, 
Luimneach faoi threoir Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh, Ionad Pobail Ilchuspóra Mhaigh Rua-
An Bóthar agus Mol Áitiúil Ghleann Bruacháin, a bhí faoi 
threoir Fhorbairt Bhealach Abhra. Sa chéad fhógra se 
oar thionscadail ar éirigh leo, tugadh an méid is mó de 
chistiúchán deontais do Luimneach thar aon chontae 
eile sa stat.

SCÉIM INFREASTRUCTÚIR ÁINEASA LASMUIGH 
(ORIS) €722,718 
Fuair an Roinn €722,718 don Scéim Infreastructúir 
áineasa Lasmuigh (ORIS) i 2018, a thacaíonn le 
forbairt infreastructúir áineasa nua lasmuigh agus a 
sholáthraíonn leis an gcothabháil atá riachtanach, 
le feabhas nó cur chun cinn á dhéanamh ar an 
infreastructúr áineasa lasmuigh atá i gceantair tuaithe. 
Faomhadh na cúig thionscadal seo a leanas le cistiú a 
fháil: 
• Uasghrádú ar an Muiríne ag Loch an Tuairín
• Uasghrádú ar Shlí na Sláinte in Eas Géitine
• Forbairt ar Pháirc Comhshaoil ag Linnte Cheann 

Tóchair
• Forbairt ar Bhealach Oidhreachta Loch Goir
• Bealaí Rothar Sléibhe Bhealach Abhra Críochnaithe

CLÁR UM FHEABHSÚ POBAIL (CEP)
I 2018 fuair an fhoireann €542,457 le cabhrú le pobail 
agus le grúpaí i gceantair atá faoi mhíbhuntáiste feabhas 
a cur ar a bpobal féin faoin Scéim um Fheabhsú Pobail. 
Cabhraíodh le céad ochtú sé (186) grúpa, ar a n-áirítear 
Botháin na bhFear, faoin scéim seo. Chabhraigh an 
scéim seo le grúpaí oibreacha caipitiúla a chríochnú 
suas le €20,000 le feabhas a chur ar a gceantar féin.

Cistiú CEP do thionscadal garraíodóireachta Le Chéile Bhothán na 
bhFear

SCÉIM AN CHLÁIR 
I 2018, fuarthas €343,540 do Scéim an Chláir i 
Luimneach. Tá an scéim seo dírithe ar infheistíocht i 
gceantair tuaithe ar leith, ina bhfuil dídhaonrú suntasach, 
maidir le tionscadail mionchaipitil. Bhain trí thionscadal 
déag leas as maoiniú a faomhadh i 2018, ar a n-áirítear 
deich mbunscoil Builgidín, Coill Bheithne, Cnoc Uí Dheá, 
Scoil Chailíní Dhún Bleisce, Mín na Cille, Áth an tSléibhe, 
Cnoc Uí Choileáin, Ráithíneach, Áth na bhFuinseog 
agus Scoil Fheargais sa Ghleann. Tugadh cistiú do thrí 
Phobalscoil faoi Scéim an Chláir freisin ar iad sin Úlla, 
Cill Fhíonáin agus Cill Íde.      

SCÉIM NA MBÉILÍ SCOILE
Soláthraíonn Clár na mBéilí Scoile bia cothaitheach do 
leanaí go rialta a bhíonn ar freastal ar scoileanna DEIS. 
Soláthraíodh €124,000 don scéim agus thug Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh, i gcomhar leis an 
Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, 
cabhair do 14 bunscoil DEIS faoin scéim seo i 2018. 
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COMHAIRLE NA NÓG
Tháinig an 30 ball de Chomhairle na nÓg i Luimneach 
le chéile i gcaitheamh na bliana agus d’oibrigh siad i 
gcomhar le páirtithe leasmhara éagsúla ar an téama 
cibearoidIachas. D’oibrigh baill na Comhairle le 
cuideachta léirithe scannán agus físeán le físeáin a 
dhéanamh maidir le cibearbhulaíocht, sábháilteacht le 
linn líonraithe shóisialta, claonmhealltóireacht ar line 
agus nósanna maireachtála. Ag Cruinniú Cinn Bhliana 
2018 na Comhairle roghnaigh na baill an téama Easpa 
Dídine do 2019. Cuirfidh Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh, Tusla agus an FSS tacaícoht ar fáil 
do na baill le gníomhaíochtaí a cheapadh don téama. 
Tháinig Coiste Stiúrtha Chomhairle na nÓg i Luimneach 
le chéile 4 uaire i rith 2018 agus táthar ag súil leis go 
leanfar leis an dea-nasc idir an Chomhaile, Luimneach 
Aoisbháúil agus Luimneach Sláintiúil a neartú i 2019.
 
FOGHLAIM AR FEADH AN tSAOIL I LUIMNEACH
Is fóram comhpháirtíochta atá i nGrúpa Stiúrtha 
Foghlama Luimnigh a thugann líonraí earnála agus 
comhpháirtíochtaí le chéile agus atá tiomanta cultúr 
foghlama a chruthú i Luimneach. Is é atá ann ná 
comhpháirtithe reachtúla, forbartha áitiúil, gnó, 
pobail agus earnála deonach a bhfuil ról acu go léir i 
bhFoghlaim i Luimneach. Is í aidhm Foghlaim Luimnigh 
luach na foghlama a chur chun cinn i Luimneach, i 
measc gach aoisghrúpa, le heolas a roinnt a chuireann 
feabhas ar fhoghlaim eagraíochtúil na mball agus na 
gcomhpháirtithe, agus tacú le réimse de líonraí agus 
de ghrúpaí earnála ina n-iarrachtaí a bheith páirteach le 
pobail maidir le foghlaim ar bhealach dearfach. Déanann 
Plean Straitéiseach Foghlama Luimnigh 2018-2022 
deimhin de go mbíonn an cumas, na scileanna agus an 
dearcadh a bhíonn riachtanach ag daoine áitiúla don 
21ú haois, le foghlaim i gcorílár chaighdeán na beatha, 
mar ar féidir a bheith ag súil leis go mairfidh daoine níos 
faide, níos sláintiúla agus saol níos táirgiúla a bheith acu.  

REILIGÍ   
I 2018, lean an Chomhairle le tacaíocht a thabhairt do 
phobail trí dheontais agus tacaíocht eile a sholáthar 
do os cionn 260 reilig i Luimneach. In éineacht le 
reiligí pobail, déanann an Chomhairle bainistiú agus 
cothabháil ar roinnt reiligí ar leis an gComhairle féin 
iad. Cuireadh os cionn 1,000 duine i Luimneach i 
gcaitheamh na bliana.  
 
Tharla Searmanas Bronnta Bliantúil na Reiligí ar an 21 
Samhain 2018.
Bronnadh fiche duais ar an oíche, mar sin féin bhí dhá 
bhuaiteoir foriomlán in dhá chatagóir ar leith mar a 
leanas: 
1. Bronnadh an Catagóir Ársa ar Reilig Aithnid 
2. Bronnadh an Catagóir Nua-Aoiseach ar Reilig Chathair 

Ailí.

TIONSCNAIMH IMEASCTHA 
Bhí Grúpa Oibre Imeasctha Luimnigh (IWG) chun 
tosaigh maidir le pobail na n-imirceach a imeascadh i 
Luimneach. I 2018 ghlac an Chomhairle go foirmeálta 
le plean nua imeasctha, “Belonging 2018-2022” agus 
rinne Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an 
Comhairleoir James Collins, Uachtarán na hÉireann, 
Michael D. Higgins, agus Donnah Vuma é a sheoladh. 
Is sampla é IWG ar conas is féidir le comhoibriú idir 
an údarás áitiúil, comhlachtaí stáit, an pobal agus 
gníomhaireachtaí deonacha a bheith éifeachtach agus 
dea-thoradh a bheith air do chách, idir mhuintir na 
háite agus imircigh, a bhfuil cónaí orthu i Luimneach. 
Is í aidhm an phlean agus na hoibre ag IWG tacú le 
Luimneach fhuinniúil agus ilghnéitheach a fhorbairt mar 
ar féidir le gach duine a bheith rannpháirteach i saol 
sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíochta Luimnigh. 

Seoladh Straitéise um Imeascadh Imirceach Luimnigh ar an 28 Meán 
Fómhair 2018 ag Páirc Thuamhain, Luimneach. Grianghrafadóir:  
Keith Wiseman Photography

Gradaim Bhliantúla na Reiligí: Coiste Reilige Aithnid ag fáil a ngradam
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Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh mar 
bhall de chlár Chathracha Idirchultúrtha Chomhairle 
na hEorpa agus leanadh leis an ngealltanas tacú lenár 
bpobail nua i 2018 le fócas ar bhuntáiste éagsúlachta. 

Rinne baill den phobal Afracach féile seachtaine a 
eagrú ag ceiliúradh na gcultúr Afracach atá um an 
dtaca seo mar chuid de Luimneach inniu, le tacaíocht 
ó chomhpháirtithe an Ghrúpa OIbre Imeasctha i 
mBealtaine 2018. Mar chuid den fhéile bhí sé imeachtaí 
do theaghlaigh ar siúl, saor in aisce, in áiteanna éagsúla. 

MÓRTAS ÁITE
Tugann an comórtas Mórtas Áite aitheantas don 
obair a dhéanann pobail gach lár ar fud oileán na 
hÉireann. Léiríonn pobail a gcomhpháirtíocht lena 
gcomhairle áitiúil agus léiríonn siad go mbíonn gach 
earnáil dá bpobal áirithe sna gníomhaíochtaí agus sna 
tionscadail a bhíonn ar bun acu. Thug Ionad Dobróin 
na Leanaí, Iontaobhas Cathartha Luimnigh agus Grúpa 
Forbartha Chill Míde ionadaíocht do Luimneach ag an 
Oíche Bronnta a tionóladh i gCorcaigh agus tugadh 
ardmholadh don trí thionscadal as ucht a gcuid oibre. 
Bhí Ionad Dobróin na Leanaí sa chéad áit ina gcatagóir 
agus bhí Grúpa Forbartha Pobail Chill Míde sa dara háit 
ina gcatagóir. 

LUIMNEACH SLÁINTIÚIL  
Ba bhliain í 2018 ina ndearna Luimneach Sláintiúil 
foghlaim agus dul chun cinn suntasach. D’éirigh le 
hiarratas Choiste Forbartha Pobail Áitiúil Luimnigh ar 
chistiú €75,000 faoi chistiú Éire Shláintiúil, le réimse 
tionscnamh le tosaíochtaí a chur chun cinn a aithníodh 
san LECP agus Éire Shláintiúil. I 2018 críochnaídoh 
ceithre ghníomhaíocht déag ag cur gníomhaíochta 
coirp chun cinn ar fud Luimnigh, ar mhéadú ar an gClár 
Oideachais Sóisialta agus Sláinte sa chontae chomh 

maith le seoladh agus feidhmiú an tionscadail ‘We’re 
Breastfeeding Friendly Limerick’. Ba ghníomhaíochtaí 
tábhachtacha freisin iad plean gníomhaíochta áitiúil le 
tacú le hÉire Saor ó Thabac, Feirmeoireacht Shóisialta 
a chur chun cinn, agus Aip Siúlóide Eactraícohta a 
fhorbairt agus tacaíocht leanúnach a thabhairt do 
Parkrun i Luimneach i rith na bliana.  Tugadh tacaíocht 
do Choiste Seirbhísí Leanaí agus Dhaoine Óga Luimnigh 
le cúig ghníomhaíocht a chur i bhfeidhm ag cur sláinte 
agus folláine na ndaoine óga i Luimneach chun cinn. 
Fuair cúig ghrúpa agus fiche ar fud Luimnigh deontais 
bheaga le sláinte agus folláine a chur chun cinn i bpobail 
áitiúla. 

Buaiteoir 2018 Mórtas Ceantair Ionaid Dobróin Leanaí

Oíche taispeántais i leabharlann Chill Mocheallóg do Thionscadal 
Ceardaíochta na mBan i gCill Mocheallóg i mí na Nollag 2018

Seoladh Luimneach Báúil le Cothú Cíche i Meán Fómhair 2018
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AOISBHÁÚIL 
Leanann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
le tacú leis an gClár Luimneach Aoisbháúil, a bunaíodh 
ar dtús i 2013 agus é fós mar ghuth ionadaíoch do 
sheandaoine i Luimneach. Bíonn siad páirteach ag 
leibhéal idirghníomhaireachta maidir le Straitéis 
Luimnigh Aoisbháúil 2015-2020 a chur i bhfeidhm. 

Ar chuid de na príomhthionscadail i 2018 bhí tairseach a 
dhearadh ar shuíomh greásáin Aoisbhá Éireann, HAPAI – 
Oiliúint don Oiliúnóir, Gaisce Sóisir Éireann, agus an clár 
píolótach Acorn Tablet. Chuir baill Fheidhmeannas na 
nDaoine Breacaosta seastán ar fáil ag roinnt imeachtaí 
ar a n-áirítear taispeántas Os Cionn 55 (imeacht dhá 
lá) agus ag seoladh Seachtain an Aosaithe Dhearfaigh. 
D’oibrigh baill de OPC Luimneach go comhoibríoch 
le baill Chomhairle Dhaoine Breacaosta an Chláir, le 
staidéar insiúltachta déanta ar Aerfort na Sionainne a 
thionscain an obair atá á críochnú anois ar aighneach 
chuig an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte maidir le 
hAerfoirt Aoisbháúla. 

Bhí Luimneach Aoisbháúil rannpháirteach in imeachtaí 
éagsúla ar a n-áirítear Tithíocht le Tacaíoch do 
Sheandaoine, Clár Náisiúnta Tithíochta Aosaithe Cliste, 
Fóram Náisiúnta na bPáirtithe Leasmhara, Gníomhaíocht 
Chorpartha & Seandaoine, Siompóisiam Fialais agus 
Crainn Taca an Phobail Néaltraithe. Duaiseanna 
Aitheantais Chomhdháil Náisiúnta Chomhairle na 
nDaoine Breacaosta in Éirinn agus Aoisbhá Éireann. 
Tá Luimneach Aoisbháúil rannpháirteach freisin i gclár 
Taighde Eorpach PLACE – EE. Tá sé mar chúram ar an 
gclár leibhéil leithlistithe shóisialta i gceantair tuaithe 
a laghdú trí rannpháirtíocht idirghlúine agus úaáid a 
bhaint as IT. Buaicphointe na bliana ba ea dhá fhorbairt 
a bhí ainmnithe ag Luimneach Aoisbháúil a bheith 
áirithe i bhfoilseachán ón nGníomhaireacht Tithíochta. 
Aithníodh Cúirt Cholbaird, forbairt 36 árasán agus 
saoráid chónaithe Carebright do dhaoine a bhfuil néaltrú 
orthu, mar dhá shampla de dhea-chleachtas maidir 
le tithíocht do dhaoine breasaosta sa bhfoilseachán 
“Thinking Ahead- Independent and Supported Housing 
Models for an Ageing Population”.

ÁISEANNA AGUS CLÁIR SPÓIRT AGUS 
FÓILLÍOCHTA
Déanann an Chomhairle trí áis spóirt agus fóillíochta 
atá in úinéireacht phoiblí i Luimneach a bhainistiú agus 
féachtar ar a leithéid d’áiseanna mar chuid lárnach 
de na seirbhísí a bhíonn á soláthar againn. Is iad na 
háiseanna a sholáthraítear ná Linn Snámha agus Ionad 
Fóillíochta Oileán an Gharráin, Linn Snámha agus Ionad 
Fóillíochta Eas Géitine agus Galfchúrsa na Rátha Báine. 
Soláthraíonn na háiseanna seo seirbhísí tábhachtacha 
fóillíochta agus áineasa ar fud na cathrach agus an 
chontae do mhuintir Luimnigh.  

COMHPHÁIRTÍOCHT SPÓIRT LUIMNIGH (LSP)   
Is iad trí phríomhfheidhm an LSP daoine agus pobail 
a Chur ar an Eolas, a Mhúineadh agus a Chumasú le 
bheith gafa le gníomhaíochtaí fisiciúla. I 2018 bhí os 
cionn 21,000 duine rannpháirteach i gcláir, in imeachtaí 
agus i dtionscnaimh oideachais i gcaitheamh na bliana. 
Ar na cláir a sholáthair an LSP i 2018 áirítear os cionn 
€1 milliún euro de chistiú a fháil ó fhoinsí éagsúla agus 
427 rannpháirtí earcaithe ag ceithre Mhol i gCathair 
Dháibhín, Coramadh, an Caisleán Nua agus An Clochán 
don chlár taighde Move for Life. Cuireadh an clár se 
oar siúl i gcomhar leis an FSS, OL, NUIG agus LSP an 
Chláir agus fuarthas cistiú de €420,000 le hiniúchadh 
a dhéanamh ar cheisteanna Gníomhaíochta Coirp 
dhaoine breacaosta thar thréimhse 18 mí. Mná ar Rothaí, 
Clár Lúthchleasaíochta halla Spóirt, traenáil Scoileanna 
do Rith Mór Luimnigh, cláir OL Sport Kids Run for 
Fun agus Men on the Move mar a raibh 9,400 duine 
rannpháirteach iontu. Ina theannta sin, cuireadh dhá lá 
cumais sa spórt ar siúl, le 600 duine faoi mhíchumas 
rannpháirteach, agus an Clár VIP (Rannpháirtíocht 
Spreagtha ag Oibrithe Deonacha) mar a raibh 36 dalts 
TY ó 15 scoil ag freastal orthu. Sholáthar LSP sé chúrsa 
Garchabhrach Meabhairshláinte do 120 oibrí don ógra, 
d’éascaitheoirí, do mhúinteoirí agus d’fhoireann cúraim 
i 2018. Déanadh Aip Siúlóide Pobail a fhorbairt ag 12 
láthair ar fud Luimnigh le os coin 100 siúlóid fhíorúil ar 
fáil agus déanadh Aip Siúlóide Eachtraíochta a fhorbairt 
mar Oidhreacht ar an gClár Beat the Street. 
 
Tá ceithre rith Páirce i Luimneach anois sa Chaisleán 
Nua, OL, Mungairit agus rith páirce sóisir i bPáirc Shíol 
Bhroin agus leanann siad le 300+ reathaí agus siúlóir a 
mhealladh gach Satharn.

Seoladh aip nuafhorbartha Siúlóide Eachtraíochta do Luimneach. 
Tom Morrissey Foireann Iomána Sinsir Luimnigh, Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh, an Comhairleoir James Collins, Phelim Macken 
Comhordaitheoir Spóirt, Comhpháirtíocht Spóirt Luimnigh
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ÁITEANNA SÚGARTHA POBAIL
Lean an Chomhairle le tacaíocht a thabhairt d’áiteanna 
súgartha pobail sa chathair agus sa chontae i 2018. Tá 16 
áit súgartha pobail rannpháirteach sa Scéim Chúnaimh 
anois. Tá siad suite i mBaile an Gharraí, Béal an Átha, an 
Brú, Cromadh, Cathair Chinn Lis, Dún Bleisce, Tuar an 
Daill, Faing, an Gleann, an tOspidéal, Cill Fhíonáin, Maigh 
Rua, an tSeanphailís, Pailís Chaonraí agus Ráth Caola. 
Thug clár LEADER an AE tacaíocht d’fhorbairt áiteanna 
súgartha nua poibail freisin. . 

FEASACHT CHOMHSHAOIL 
Tá rannpháirtíocht an phobail a chur chun cinn i 
bhfeabhsú na timpeallachta áitiúil mar phríomhchuspóir 
ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. Tagann 
spiorad seo an phobail chun cinn in imeachtaí mar 
an Feachtas TLC, Glantachán Náisiúnta Earraigh agus 
Deontas & Comórtas Feabhsúcháin Chomhshaoil Going 
for Gold Luimnigh.  

BAILTE SLACHTMHARA NÁISIÚNTA
Bhí caoga seacht pobal ar fud Luimnigh rannpháirteach 
i mBailte Slachtmhara Náisiúnta 2018, le buaiteoirí ó 
roinnt de na pobail ar fud na cathrach agus an chontae. 
D’éirigh leis na pobail seo a leanas ina gcatagóir féin. 
 
• Airgead - Áth Dara 
• Cré-Umha - Ard Pádraig, Caisleán Uí Chonaill, 

An Gallbhaile, An Caisleán Nua, Lár na Cathrach, 
Luimneach

• An Garrán Darach - Duais Iarrachta

DRAMHAÍL A CHOSC  
Thug grúpaí ar fud na cathrach agus an chontae faoi 
réimse gníomhaíochtaí i 2018 faoin gceannteideal 
Dramhaíl a Chosc, ar a raibh Duais Athúsáide Going for 
Gold Luimnigh, Cúrsa Mhuire Lourdes ar Dhramhbhia 
a Chosc agus Cumann Rámhaíochta Mhichíl, Margadh 
Leanaí Luimnigh, Feachtas Conscious Cup Oileán an Rí 
agus Tionscnamh in Aghaidh Graifítí faoi Dhroichead na 
Sionainne. 

Seoladh aip nuafhorbartha Siúlóide Eachtraíochta do Luimneach
Maria Bridgeman FSS, Majella O’Brien Turasóireacht, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Kathleen Kennedy Comhpháirtíocht Spóirt Luimnigh, 
Tom Morrissey Iománaí Sinsir Luimnigh, Eadaoin Loughman Comhpháirtíocht Spóirt Luimnigh agus Seamus O’Connor Forbairt Pobail Uirbeach agus 
Tuaithe, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Tionscnamh Frithghraifítí faoi Dhroichead na Sionainne – Sa phictiúr 
ag nochtadh an Mhúrphictiúir faoi Dhroichead na Sionainne in aice le 
Cumann Rámhaíochta Naomh Micheál ag Trá Uí Cheallacháin, bhí Mary 
Conroy. (Pic: Alan Place)
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MÓRCHRAOBH GOING FOR GOLD LUIMNIGH
Den chéad uair, d’éirigh le dhá ghrúpa as Áth an tSléibhe 
agus Cill Tíle, a ainmníodh mar chomh-bhuaiteoirí ar 
dhuais Going for Gold 2018 an bua a roinnt. bronnadh 
duaiseanna sa chomórtas faoi deich chatagóir ar 
leith mar Luimneach faoi Bhláth, Ceantair Chónaithe, 
Tionscnamh na mBailte Slachtmhara, Duais Athúsáide 
agus Bithéagsúlacht. 

GLANTACHÁN FHOIREANN LUIMNIGH TLC4 
Chláraigh 18,500 oibrí deonach ó 571 grúpa i gcathair 
agus i gcontae Luimnigh le bheith páirteach i TLC4. I 
2018 bailíodh 98 tona bruscair.

SCÉIM FÓIRDHEONTAIS DO BHAILIÚ 
DRAMHAÍOLA TÍ
Lean Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh le 
scéim tharscaoilte a sholáthar i rith 2018 mar chuid dá 
gealltanas tacú le bainistíocht dramhaíola.. Tá an scéim 
seo ann do dhaoine a shásaíonn na critéir a bhíonn faofa 
ag Baill Thofa na Comhairle. I rith na bliana bhain 2,780 
teaghlach leas as an scéim ar fud na cathrach agus an 
chontae.  

SCOILEANNA GLASA  
Bhí breis agus 70 múinteoir ó scoileanna ar fud Luimnigh 
rannpháirteach i Seimineár Bliantúil na Scoileanna Glasa 
ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. Tugadh 
faoi fheachtas Feasachta in Aghaidh Eascair Mhadraí 
freisin i 2018 agus bhí Seastáin Fheasachta Chomhshaoil 
ag Seónna Luimnigh, na Ceapaí Móire agus an 
Chaisleáin Nua.  

TRÁDAÍL CHÓIR
Cuireadh comórtas ealaíne ar siúl le ceiliúradh a 
dhéanamh ar 13ú breithlá Luimnigh mar Chathair 
Thrádála Cóir. Ba iad buaiteoirí an chomórtais na daltaí 
ó Mheánscoil Chnoc an Labhrais, agus Scoil an Sprioraid 
Naoimh, Baile an Róistigh. 

Dúbailt ar an gceiliúradh ag craobh Going for Gold Luimnigh le Áth an 
tSléibhe agus Cill Tíle araon ainmnithe mar bhuaiteoirí ar chomórtas 
Going for Gold Luimnigh do 2018
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DEARÓILIÚ, FOILMHE AGUS ATHÚSÁID 
Bhí an Roinn Forbartha Pobail Uirbeach agus 
Tuaithe, mar chuid dá tiomantas tacú le pobail agus 
le comhfhorbairt áite, réamhghníomhach i 2018 ag 
freagairt do cheisteanna a bhain le dearóiliú, láithreáin 
agus réadmhaoin a bhí folamh. Is é an príomhchuspóir 
an réadmhaoin seo a thabhairt ar ais in úsáid trí 
theagmháil a dhéanamh lena n-úinéirí le feabhas a 
chur ar an gceantar áitiúil chun leasa an phobail agus 
an gheilleagair áitiúil. Tugadh comhairle agus tacaíocht 
freisin maidir le scéimeanna éagsúla dreasachta ar 
a n-áirítear Tionscnamh na Cathrach Beo, Scéim 
Athnuachana Baile & Sráidbhaile agus pleananna a 
ullmhú don réimse poiblí i gcomhar leis na pobail áitiúla 
i 2018.   

LÁITHREÁIN THRÉIGTHE
•  Déanadh 622 cigireacht ar láithreáin thréigthe i 2018
•  Eisíodh 133 Fógra Reachtúil faoi Acht um Láithreáin 

Tiréigthe 2018
• Cuireadh 24 Réadmhaoin ar Chlár na Láithreán 

Tréigthe 2018
• Tógadh 7 réadmhaoin go hÉigeantach faoi Acht um 

Láithreáin Thréigthe 1990

Sráid Chaitríona – Oibreacha Fhoirne Cigireachta na Láithreán Tréigthe

Sráid Chaitríona – Oibreacha Fhoirne Cigireachta na Láithreán Tréigthe

Roimh ré  

Roimh ré  

Ina dhiaidh

Ina dhiaidh
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LÁITHREÁIN ATÁ FOLAMH
Cuireadh trí láithreán déag le Clár na Láithreán Folamh 
ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. 
Déanadh trí achomharc chuig An Bord Pleanála, mar ar 
éirigh le ceann amháin, níor éirigh le ceann eile agus tá 
an Chomhairle ag feitheamh ar chinneadh maidir leis an 
achomharc eile.

TITHE FOLAMH  
Mar chuid de Phlean Gníomhaíochta Atógáil Éireann do 
Thithíocht agus Easpa Dídine tá fócas nua ag an rialtas 
lair ar athúsáid a bhaint as an stoc tithíochta folamh atá 
ann do thithíocht phróbháideach nó shóisialta. Cuireadh 
Plean Gníomhaíochta na dTeach Folamh faoi bhráid 
na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus 
ceapadh Oifigeach na dTeach Folamh i Meán Fómhair 
2018. Is í aidhm an phlean cuntas cruinn a fháil ar 
thithe folamh sa chathair agus sa chontae agus cabhrú 
le húinéirí réadmhaoine an réadmhaoin a úsáid arís 
chun tithíochta. Tá cur chuige ceantar bhunaithe agus 
comhoibríoch á ghlacadh ag Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh le haghaidh a thabhairt ar dhearóiliú 
agus ar fhoilmhe tithíochta príobháideach i mbailte agus 
sráidbhailte Luimnigh. Tá príomhfhócas na gclár faoi 
láthair ar limistéir ina bhfuil ardéileamh ar thithíocht, 
ach tá fócas tánaisteach ar athnuachan bhailte agus 
sráidbhailte agus ar an réimse poiblí sa chathair agus sa 
chontae a fheabhsú. 

Bhí Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
rannpháirteach i Suirbhéireacht Phíolótach ar Fhoilmhe 
ar fud na cathrach agus an chontae i 2018.  Déanadh 
suirbhéireacht ar timpeall 1,100 réadmhaoin i mí Iúil 
2018 le fíorleibhéil Fhoilmhe a fháil amach. 

SCÉIM ATHNUACHANA BAILE AGUS 
SRÁIDBHAILE
D’éirigh le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
cistiú a fháil ón Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 
maidir le naoi dtionscadal i 2018. Fuarthas €963,918 
ón Roinn agus le ranníocaíochtaí ón bpobal, thug seo 
infheistíocht iomlán de os cionn €1.2 milliún. 

AN RÉIMSE POIBLÍ
Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag 
obair le Comhairle Pobail Dhrom Collachair le plean 
don Réimse Poiblí a ullmhú don bhaile. Tionóladh 
comhairliúchán poiblí i mBealtaine 2018 agus bhuail 
foireann na Comhairle freisin le daltaí idirbhliana ag 
Hazelwood College le tuairimí na ndaoine óga a fháil ar 
cad iad na príochcheisteanna a bhain leis an mbaile. As 
sin tháinig roinnt príomh ‘théamaí’ chun cinn a mbeidh 
an Chomhairle dírithe orthu agus an plean á fhorbairt. 

TAIRSEACH BHAILE

Foireann Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh le baill den phobal 
áitiúil ag imeacht Comhairliúcháin Phoiblí do Phlean Réimse Poiblí 
Dhrom Collachair

Cuireann mic léinn Ailtireachta OL tograí dearaidh i láthair ar an 
mhealach aduaidh chuig Cill Mocheallóg do ghrúpa pobail áitiúil ag 
imeacht Town Engage i Scoil Chailíní Chill Mocheallóg
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Tá sé mar chuspóir ag an tionscadal Town Engage 
feabhas a chur ar na bealaí isteach chuig bailte agsu 
sráidbhailte i Luimneach. Ceapadh foireann dheartha a 
d’oibrigh le mic léinn ailtireachta ó OL le féachaint ar na 
príomhbhealaí isteach chuig Cill Mocheallóg. Déanadh 
cinneadh díriú ar an mbealach aduaidh chuig an mbaile 
agus cuireadh roinnt imeachtaí pobail ar siúl i rith 2018 
le dul i gcomhairle le muintir na háite agus le grúpaí 
pobail. Moladh dearadh le trí struchtúr a chruthódh 
scáthchruth den gheata thuaidh atá in easnamh nuair 
a bheidís ailínithe. Cuireadh an dearadh faoi bhráid an 
phobail áitiúil ag imeacht Town Engage i nDeireadh 
Fómhair 2018. Tá na struchtúir á ndéanamh ag Bothán 
na bhFear Chill Mocheallóg in éineacht le Limerick Fab 
Lab agus cuirfear ann ar bhonn sealadach é le tástáil a 
dhéanamh ar an tionchar a bheidh aige maidir le:
• Laghdú ar luas ar an mbóthar chuig an mbaile; 
• An dearcadh áitiúil; 
• Rannpháirtíocht leis an bpobal. 

Má éiríonn leis tá deis ann na struchtúir a chur ar ais ann 
go buan.

SBIR (TAIGHDE NUÁLAÍOCHTA NA NGNÓTHAS 
BEAG)
Is meicníocht atá i SBIR (Taighde Nuálaíochta na 
nGnóthas Beag) a chuireann ar chumas chomhlachtaí 
earnála poiblí ceangal a dhéanamh le smaointe 
nuálacha agus le gnóthaí teicneolaíochta, le réitigh 
nuálacha a sholáthar ar dhúshláin agus ar riachtanais ar 
leith na hearnála poiblí.

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag obair 
i gComhpháirtíocht le Fiontraíocht Éireann, a bhfuil 
ciste ar leith acu le comh-thacaíocht a thabhairt do 
dhúshláin nuálacha agus iomaíocha. Bhí an chéad 
SBIR bunaithe mórthimpeall ar Shábháilteacht Dóiteáin 
agus Rochtain ar Fhoirgnimh Stairiúla agus seoladh é i 
nDeireadh Fómhair 2018. Bronnadh na conarthaí le dhá 
chuideachta ag fáil €12,500 lena gcoincheap a fhorbairt 
mar chuid den chéad chéim. 

TÁSCAIRÍ SEIRBHÍSE 
Tugann na táscairí seirbhíse is déanaí do Chomhairle 
na nÓg agus don Líonra Rannpháirtíochta Pobail (PPN) 
imlíne ar an eolas seo a leanas:

COMHAIRLE NA nÓG
• Céatadán an scoileanna áitiúla atá rannpháirteach i 

scéim áitiúil Chomhairle na nÓg: 66.7% 
• Líon iomlán na meánscoileanna i gceantar an ÚÁ ar an 

31/12/2017: 29
• Líon na scoileanna dara leibhéal i gceantar an ÚÁ ar 

fhreastal a n-ionadaithe ar CGB Chomhairle na nÓg: 16

PPN
• Líon na n-eagraíochtaí i gClár an Chontae ar 31/12/17 

agus an sciar a roghnaigh an Coláiste Cuimsithe 
Shóisialta: féach nóta thíos*

• Líon na n-eagraíochtaí ar Chlár an Chontae do 
cheantar an údaráis áitiúil: féach nóta thíos*

• Líon na n-eagraíochtaí a chláraigh den chéad uair i 
2017: féach nóta thíos*

• Líon na n-eagraíochtaí a roghnaigh dul leis an 
gColáiste Toghcháin Cuimsithe Shóisialta: féach nóta 
thíos*

* Bhí fadhbanna le réiteach ag Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh agus ag Rúnaíocht an PPN maidir 
leis an bpróiseas earcaíochta do Chomhordaitheoir 
PPN agus ceisteanna Rialachais laistigh den PPN. 
Cuireadh an cheist seo faoi bhráid an Choiste 
Iniúchóireachta Inmheánaí agus bunaíodh Grúpa Oibre 
le cabhrú le Rúnaíocht an PPN moltaí thuarascáil na 
hIniúchóireachta a chur i bhfeidhm. Mar thoradh ar na 
ceisteanna seo níl sonraí na dtáscairí seirbhíse do 2018 
ar fáil don Chomhairle.
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Tá freagracht ar an aonad Turasóireachta as Straitéis 
Forbartha Turasóireachta a fhorbairt agus a sholáthar 
do Luimneach, le fócas ar leith ar líon na gcuairteoirí 
agus ar ioncam a mhéadú do Luimneach; forbairt a 
dhéanamh ar an eispéireas turasóireachta sa chathair 
agus sa chontae; uasmhéadú a dhéanamh ar shuíomh 
Luimnigh ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin; agus oibriú le 
príomhpháirtithe leasmhara le feabhas a chur ar an 
eispéireas turasóireachta i Luimneach. 

 

Ar na príomhnithe a bhaineadh amach i 2018 áirítear:
• Freastal ar Thaispeántas Holiday World i mBaile Átha 

Cliath. D’fhreastal gnóthaí turasóireachta ón gcathair 
agus ón gcontae ar an seo trádála seo le béim a chur 
ar thairiscint turasóireachta Luimnigh. Bhí deis iontach 
líonraithe ann do ghnóthaí.  

• Cuireadh ábhar curtha chun cinn turasóireachta ar fáil 
don Seó Trádála i Hohenlohe. 

• Déanadh forbairt agus seoladh ar Lúba Glasbhealaí 
Bhailte, d’fhonn bailte na nGlasbhealach a chur 
chun cinn. Cuireadh mapaí ar fáil do na trí bhailte 
ar an nGlasbhealach – Ráth Caola, An Caisleán Nua 
agus Mainistir na Féile, ag taispeáint na n-áiteanna 
suimiúla i ngach baile. Cuireadh Family Fun Day ar 
siúl i Mí Iúil 2018 i Mainistir na Féile, le tacaíocht ó 
Chomhpháirtíocht Spóirt Luimnigh. Seoladh mapaí 
lúibe an bhaile ag an imeacht seo. 

• D’éirigh le Luimneach stádas Brat Corcra a choimeád 
do 2018, rud a thugann aitheantas don chathair mar 
áit atá dea-bhainistithe mar a bhfuil rogha iontach 
áiteanna le bia a fháil, le siamsaíocht agus cultúr 
agus sábháilteacht agus folláine na gcuairteoirí 
agus na n-áitritheoirí curtha chun cinn ag an am 
gcéanna. Chabhraigh an cur chuige comhordaithe 
idir Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, 
Comhlachas Luimnigh agus An Garda Síochána le 
Luimneach an gradam a bhaint amach. Bhí deireadh 
seachtaine an Brat Corcra ar siúl idir 19ú – 21ú 
Deireadh Fómhair 2018. 

• Fuair Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh cistiú 
le Tollán na Bearna a chuimsiú i nGlasbhealach Mór an 
Deiscirt. Cruthóidh an tollán a bheith áirithe eispéireas 
íocónach do chuairteoirí. Beidh Tollán na Bearna ar an 
tseoid is luachmhaire i nGlasbhealach Mór an Deiscirt. 
Fuarthas cistiú de €2.7 milliún ón gCiste Forbartha 
agus Athghiniúna Tuaithe le feabhas a chur ar an 

FORBAIRT TURASÓIREACHTA

Seanteach Stáisiúin Theampall an Ghleanntáin ar Ghlasbhealach Mór an 
Deiscirt

Droichead nua ar Ghlasbhealach Mór an Deiscirt

Tollán na Bearna ar Ghasbhealach Mór an Deiscirt



Tuarascáil Bhliantúil 2018  |  Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

70

dromchla ar 39km den bhealach.   
• Tosaíodh ar fhíseáin a chur ar fáil de na bealaí siúlóide 

sa chontae. Fuarthas cistiú ón gCiste Áineasa Lasmuigh 
agus aontaíodh ar láithreacha i gcomhar leis na 
Cuideachtaí Forbartha Áitiúla. 

• Críochnaíodh Plean Réimse Poiblí agus Turasóireachta 
an Ghleanna i gcomhar le páirtithe leasmhara an 
phobail agus rinne an Comhairleoir John Sheahan, 
Cathaoirleach Cheantar Bardasach an Chaisleáin 
Nua, é a sheoladh go hoifigiúil ar an 28ú Iúil 2018. 
Déantar iarracht sa phlean seo ar athbheochan a 
dhéanamh ar réimse poiblí na príomhshráide leathan 
Seoirseach agus ar na bealaí chuig an sráidbhaile ar an 
N69, agus leagann sé síos gníomhaíochtaí ar leith le 
tarraingteacht an tsráidbhaile neartú do thurasóirí, ag 
tógáil ar a stair shaibhir, a hoidhreacht ailtireachta agus 
a suíomh ar bhruacha theas Inbhear na Sionainne. 
Tugadh deontas faoin Scéim Athnuachana Baile 
agus Sráidbhaile, le forbairt a dhéanamh ar spás 
léirmhíniúcháin ag Leabharlann an Ghleanna le scéalta 
éagsúla a insint faoin nGleann agus cuairteoirí a stiúrú 
ar fud an tsráidbhaile. 

Déanann an tSeirbhís Leabharlainne bainistiú ar líonra 
fairsing leabharlann bhrainse i gcathair agus i gcontae 
Luimnigh Soláthraíonn sé rochtain ar bhailiúchán 
cuimsitheach iasachtaithe leabharlainne i bhfoirmeacha 
éagsúla idir fisiciúil agus digiteach.  Soláthraíonn sé 
eolas agus tacaíocht ar léitheoireacht agus litearthacht, 
foghlaim ar feadh an tsaoil, sláinte agus maireachtáil go 
sláintiúil, gnó agus tacaíocht do chuardaitheoirí poist.

Ina theannta sin, soláthraíonn an leabharlann sprioc-
sheirbhísí do leanaí agus scoileanna; rochtain idirlín 
don phobal; spásanna seomra cruinnithe; seirbhís 
leabharlainne taistil; stair áitiúil agus teaghlaigh agus clár 
fairsing ar imeachtaí, taispeántais agus gníomhachtaí 
cultúrtha agus pobail. 

Tá ceann de na bailiúcháin is mó sa tír ag músaem 
údaráis áitiúil i Luimneach i Músaem Luimnigh, a 
d’aistrigh le déanaí chuig iar-Mhainistir na bProinsiasach. 
Tá sé mar aidhm aici oidhreacht ábhartha chathair 
agus chontae Luimnigh a bhailiú, a chaomhnú agus a 
thaispeáint.

Tá Gailearaí Ealaíne Luimnigh suite i gCearnóg an 
Pheirigh, ar spás ar leith atá ann do na hamharc-
ealaíona i Luimneach ag freastal ar an gcathair, an 
contae agus réigiún níos leithne an Iarthair Láir. Tá 
bailiúchán buan os cionn 900 saothar ealaíne ann a 
bhaineann le mórán de mhór-ealaíontóirí na hÉireann. 
Bíonn timpeall le hocht taispeántas comhaimseartha á 
n-óstáil ann gach bliain. Ina theannta sin, tá clár fairsing 
rannpháirtíochta poiblí ag an nGailearaí ar a n-áirítear 
ceolchoirmeacha, léachtaí agus léamha.

LEABHARLANN, GAILEARAÍ 
AGUS MÚSAEM

Conair Rothaíochta Bhealach Eabhra

Ciorcal Liag ag Loch Goir
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SEIRBHÍS LEABHARLAINNE   
       
Táscairí Seirbhíse 2018  

Imeachtaí Cultúrtha, Pobail agus Stairiúla
• Bhí an-áthas ar Leabharlann na Gráinsí óstáil a 

dhéanamh ar léacht léirithe le Sinead McCoole dar 
teideal “The Centenary of Women in Irish Politics” i 
mí na Bealtaine. Is údar, staraí, craoltóir, scríbhneoir 
scripte, taighdeoir stairiúil agus phictiúir agus léiritheoir 
ar thaispeántais í Sinead agus tá clú ar a cuid leabhar 
inspéise ar stair na hÉireann ar an n-áirítear Easter 
Widows, Hazel: A Life of Lady Lavery agus No Ordinary 
Women: Activists in the Revolutionary Years 1900-
1923.

SEÓ TRÁDÁLA HOHENLOE

 • I 2018 bhí 100 bliain ann ó fuair mná na hÉireann cead 
vótála den chéad uair. Le comóradh a dhéanamh ar an 
data tábhachtach seo i nDeich mBliana na gComórthaí 
Céad Bliain, rinne Leabharlann an Chaisleáin Nua óstáil 
ar léacht speisialta ar shaol Hanna Sheehy Skeffington, 
duine de na feachtasóirí ba mhó ar son ceart vótála 
a fháil do mhná na hÉireann. Thug an Dr. Micheline 
Sheehy Skeffington, gariníon Hanna, an léacht. Thug 
an imeacht smaointe agus ról Hanna ina steillbheatha 
agus bhain an lucht éisteachta ar fad sa leabharlann 
taitneamh as.

• Nithe a eisíodh: 564,638

• Léitheoirí Cláraithe:  26,767

• Cuairteanna Taifeadta: 620,945

• Seisiúin Idirlín agus Wi-Fi: 94,730

• Imeachtaí, Gníomhaíochtaí agus Taipeántais: 1,725

Sinead McCoole ag caint le lucht éisteachta faoi dhraíocht ag léacht 
speisialta The Centenary of Women in Irish Politics i Leabharlann na 
Graínsí ar an 29 Bealtaine, 2018

Tadhg Ó Maolcatha, Sheila O’Regan, Micheline Sheehy Skeffington agus 
Mary Kelly ag Leabharlann an Chaisleáin Nua ar 25 Bealtaine, 2018 do 
léacht an Dr. Sheehy Skeffington ar a seanmáthair Hanna Sheehy Skeff-
ington le marcáil a dhéanamh ar 100 bliain de chearta vótála ag mná na 
hÉireann
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• Déanadh ceiliúradh ar Lá Idirnáisiúnta na mBan ar an 
8ú Márta i Leabharlann an Chaisleáin Nua le dea-
chúnamh ó na scríbhneoirí Mary Coll agus Helena 
Close. Bhí Cór Pobail ann Inbhir agus an t-amhránaí 
Fiona Collins ag canadh don ócáid freisin. 

• Déanadh ceiliúradh ar Bhliain na Gaeilge i mbrainsí ár 
Leabharlanna i gcaitheamh 2018. Ar na buaicphointí 
bhí taispeánteas ag Leabharlann an Chaisleáin Nua 
dar teideal Athbheochan 1893-2018 Revival. Rinne 
an Caisleán Nua óstáil freisin ar léiriú den scannán 
An Leabhar, le plé ina dhiaidh ar Scannánaíocht 
Chomhaimseartha na hÉireann leis an Dr. Sorcha de 
Brún. Thug an Dr. de Brún cuairt freisin ar Leabharlann 
na Gráinsí i mí na Samhna le ceardlann dar teideal Cuir 
snas uirthi, dóibh siúd le cupla focal ar mhian leo níos 
mó a fhoghlaim. Chuir Leabharlann Thuar an Daill am 
ar fáil do Léigh & Pléigh, seisiún idirghníomhach do 
theaghlaigh leis an údar do leanaí Siobain Grogan, ag 
léiriú an taitneamh is féidir a bhaint as a bheith léamh 
trí Ghaeilge agus ag plé na mbuanna agus na ndúshlán 
a bhaineann le teaghlach a thógáil le Gaeilge. 

Agus i Leabharlann na Gráinsí, le Musaem Luimnigh mar 
chuid de Cheiliúradh Bhliain na Gaeilge 2018 thug an Dr. 
Breandán Ó Cróinín, Roinn na Gaeilge, Coláiste Mhuire 
gan Smál, leacht poiblí dar teideal Oidhreacht Fhilí na 
Máighe.

• Rinne brainsí leabharlainne na Gráinsí, an Chaisleáin 
Nua, Chrois Theach na Foraire, Chill Mocheallóg agus 
Áth Dara óstáil ar shraith de ranganna oiliúna Scileanna 
Digiteacha i gcomhar le Forbairt Bhealach Abhra CLG. 
Is do thosaitheoirí agus úsáideoirí nua na ranganna 
seo agus í mar aidhm acu muinín agus scileanna a 
thabhairt do dhaoine, agus iad a spreagadh leis na 
céimeanna tosaigh a thógáil ar line ar a bhfón cliste, a 
dtaibléad nó a ríomhaire glúine féin. 

• Ar an 18 Lúnasa d’fhreastal Leabharlanna Luimnigh ar 
Sheó na Ceapaí Móire le réimse leathan seirbhísí in 
aisce a sholáthraíonn leabharlanna ar fud na cathrach 
agus an chontae a thaispeáint agus a chur chun 
cinn. Bhain na daoine sin a tháinig chuig seastán 
trádála na Leabharlainne ar an lá leas as eolas agus 
na taispeántais ar gach a bhfuil le tairiscint ag an 
Leabharlann maidir le leabhair, gníomhaíochtaí do 
leanaí, acmhainní ar line agus i bhfad níos mó ná sin.

• D’éirigh thar barr arís le sraith Léachtaí Oíche an 
Gráinsí i rith 2018 le clár eágsúil agus an-spéisiúil 
cainteanna, ar a n-áirítear léacht an Dr Tomas 
MacConmara dar teideal Days of Hunger: The Hunger 
Strike of 1917, The Pride and Prejudices of Michael 
Hogan, dearcadh nua ar bhard iomráiteach Thuamhain 
leis an staraí Christopher Power agus A Guide to 
Tracing Your Limerick Ancestors leis an nginealeolaí 
John Grenham.

Imeachtaí Liteartha:
• Sheol Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an 

Comhairleoir Stephen Keary Éigse Michael Hartnett 
2018 go hoifigiúil ag Leabharlann an Chaisleáin Nua 
ar an 12 Aibreán. Thug mac Michael Hartnett, Niall 
Hartnett, an príomhaitheasc dar teideal The Possibility 
we have Overlooked is the Future, ó fhocail a scríobh 
an file Michael Hartnett i litir i 1998, bliain sula bhfuair 
sé bás.

 Bronnadh onóir ar chomhbhuaiteoirí Gradam Filíochta 
Michael Hartnett do 2018 ar Mary O’Malley agus 
Macdara Woods, ag an searmanas freisin.

• Le ceiliúradh a dhéanamh ar Mhí na Filíochta i 
Luimneach, chuir Brainse na Gráinsí, i gcomhar le 
hIonad Scríbhneoirí Luimnigh, na himeachtaí seo 
a leanas ar siúl: “Come Gather ‘Round People” – 
Filíocht Bob Dylan le Gerry Hanberry ar an 5 Aibreán, 
“Bringing out the Romantic in You: Shelley, Keats 
and Wordsworth leis an Dr. John McDonagh ar an 12 
Aibreán agus “Poetry and Politics” le Eoin Devereux 
agus Kevin Higgins ar an 19 Aibreán. 

John Grenham, údar Tracing your Irish Ancestors, ag tabhairt léachta 
léirithe ar Tracing Your Limerick Ancestors ag Leabharlann na Graínsí, 15 
Bealtaine, 2018
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• Seoladh The Breaking Rapids le Joe Coleman 
sa Ghráinseach ar Oíche an Chultúir, ar an 21 
Meán Fómhair. Lean an t-údar Joe Coleman ar 
a fhoilseacháin sárdhíola House Full (Stair na 
bPictiúrlanna) agus Falling Gradient (Stair na n-iarnród 
i Luimneach) leis an mbailiúchán seo atá léirithe go 
sómhar, lán de scéalta agus laochra áitiúla, naoimh 
agus scoláirí, cora casta an tsaoil, agus scéalta ar 
ghnáthnithe agus nithe paranormálta.

• Ag seoladh sa Ghráinseach freisin bhí At Last: 
Limerick’s Long Wait is Over le Ciarán Crowe agus 
Joe Lyons. Ba é an aois speisialta ná an Clr. Michael 
Collins, Leas-Mhéara Chathair agus Chontae Luimnigh.  
Bhí an-áthas ar thraenálaí Iomána Sinsir Luimnigh 
John Kiely an t-imleabhar iontach seo a sheoladh le 
marcáil a dhéanamh ar an gcéad bhua iomána a bhí ag 
Luimneach i gCraobh na hÉireann le 45 bliain. 

Imeachtaí do Leanaí:  
• Is ceiliúradh atá i Spring into Storytime ar theaghlaigh 

ag léamh le chéile agus is cuid lárnach den chlár Right 
to Read ag Leabharlanna Luimnigh é. I gcaitheamh an 
Aibreáin chuir leabharlanna brainse Luimnigh sraith 
seisiún scéalaíochta ar siúl leis an lúcháir a bhaineann 
le scéalta a chomhroinnt a chur ar fáil do leanaí agus 
do na daoine fásta a bhí in éineacht leo.

• Déanadh an chéad Chruinniú na nÓg bliantúil, ar 
thionscnamh den Chlár Éire Chruthaitheach é le 
cruthaitheacht na n-óg a cheiliúradh, a mharcáil ar an 
23 Meitheamh le léiriú speisialta den bhalbhscannán 
clasaiceach Safety Last le himeachtaí spraíúla do leanaí 
ina dhiaidh sin i leabharlanna an Chaisleáin Nua, Chill 
Mocheallóg, Áth Dara, Thuar an Daill, Chrois Theach 
na Foraire agus na Gráinsí.

• Thug an scéalaí traidisiúnta iomráiteach Niall de Búrca 
cuairt ar leabharlanna an Chaisleáin Nua, Chrois 
Theach na Foraire, na Graínsí agus Thuar an Daill i rith 
2018. Chuir de Búrca a lucht éisteachta faoi dhraíocht, 
de réir mar a thug a ghuth draíochtúil an lucht 
éisteachta chuiI an am atá caite agus chuig áiteanna 
na finscéalaíochta, ag cruthú eispéiris speisialta do na 
scoileanna áitiúla a fuair cuireadh ann. 

 

• Bhí an bhliain ab fhearr fós ag an dúshlán bliantúil 
léitheoireachta Summer Stars i 2018 le breis agus 
2,600 leanbh ag glacadh páirte. Sheol an t-údar 
sárdhíola Róisín Meany Summer Stars go hoifigiúil 
i Leabharlann Thuar an Daill ar an 19 Meitheamh. 
Labhair Róisín go paiseanta faoin sult a bhaineann 
le leabhar maith a léamh le lucht éisteachta faoi 
dhraíocht ó Scoil Náisiúnta Naomh Pól

Plé ar Fhilíocht agus ar Pholaitíocht le Eoin Devereux agus Kevin Higgins 
ag Leabharlann na Gráinsí, 19 Aibreán, 2018 mar chuid de Aibreán mar 
Mhí na Filíochta i Luimneach

Bhí slua mór i láthair ag Leabharlann na Gráinsí do sheoladh an leabhair At 
Last: Limerick’s Long Wait is Over le Joe Lyons agus Ciarán Crowe

Niall de Búrca le lucht éisteachta faoi dhraíocht aige ag Leabharlann 
Chrois Theach na Foraire
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• Is am an-tábhachtach i bhféilire na Leabharlainne i mí 
Dheireadh Fómhair é Féile Leabhar na Leanaí agus 
bhí clár iomlán imeachtaí ann i 2018 le siamsaíocht 
agus gníomhaíochtaí bunaithe ar leabhair ar siúl i 
gcaitheamh na míosa. Ar an buaicphointí bhí:

    •  Chuir na húdair Judi Curtin, Helena Close, Michael 
Smith agus Gillian Perdue siamsaíocht ar fáil do na 
céadta leanbh ar fud na cathrach agus an chontae 
mar chuid den fhéile

   •  Thug Michael Moylan ó History Live a athchruthú 
uathúil agus beoga ar imeachtaí stairiúla chuig 
brainsí an Chaisleáin Nua agus Áth Dara, agus thug 
Rosie ó Animal Magic laghairteanna, sinsilí, míorchat, 
ulchabhán agus nathair i láthair do léitheoirí i 
Leabharlann Thuar an Daill 

   •  Thug Músaem Hunt taiscí chuig brainsí na Gráinsí 
agus Thuar an Daill ag féachaint ar an gCré-umhaois 
agus Éire na Lochlannach

   •  Léirigh Arran Towers ó Shorcas Chorcaí scéal “The 
BFG” le Roald Dahl le cabhair ó chathaíor ollmhór i 
dTuar an Daill

   •  Rinne Leabharlann Thuar an Daill óstáil ar Anne 
Marie McCarthu do sheisiún Chill Out Charlie. 
Cabhraíonn an clár maireachtála dearfach seo le 
leanaí a scíth a ligean trí smaoineamh go dearfach 
agus trí fheasacht ar a mothúcháin.  D’fhreastal 
grúpa iarscoile ó Starting Small, Standing Tall air

   •  D’éirigh thar barr le péinteáil mhéaróg le Carol agus 
le léirithe Chompántas Dramaíochta Leanaí Pignut 
Productions i Leabharlann Áth Dara

• Déanadh Seachtain na hEolaíochta a cheiliúradh i 
leabharlanna ar fud na cathrach agus an chontae le 
ceardlanna nua agus nuálacha dírithe ar ábhair STEM 
agus STEAM. 

    •  Ar an 8 Samhain thug daltaí ó Scoileanna Náisiúnta 
Chill Mocheallóg agus Ard Pádraigh cuairt 
ar Leabharlann Chill Mocheallóg do sheisiún 
iontach Gearrthóg Bheochana Lego agus Stop-
Go. Bhí nócha dalta bunscoile ina stiúrthóirí, ina 
scríbhneoirí agus ina ndéantóirí scannán. Rinne 
na daltaí scéalta a chruthú, léirithe le carachtair 
Lego, ba cineamatagrafadóirí iad agsu chuir siad 
mionscannáin le chéile ag féachaint ar mhodhanna 
Ghearrthóga Beochana ag úsáid Lego, Prapaí agus 
Taibléid Dhigiteacha faoi shainstiúir na ndaoine ag 
Designer Minds. 

   •  Rinne Leabharlann Áth Dara éascú ar cheardlann 
ag féachaint ar theicneolaíocht scáileáin ghlas a 
úsáid le maisíocht iontach a chruthú. Bhí na leanaí in 
ann iad féin a chur isteach i radharcanna ó leabhair 
le laochra dá gcuid mar Messi, Bale, Harry Potter 

An tÚdar Róisín Meaney ag seoladh an dúshláin bhliantúil Léitheoireachta 
Summer Stars le daltaí ó Scoil Náisiúnta Naomh Pól ag Leabharlann 
Thuar an Daill, 19ú Meitheamh, 2018

Daltaí ó Scoil Mháthair Dé ag bualadh leis an BFG agus cuairt á thabhairt 
aige ar Leabharlann Thuar an Daill le linn Féile Leabhar na Leanaí, 
Deireadh Fómhair 2018

Daltaí ó Scoil Mháthair Dé ag bualadh leis an BFG agus cuairt á thabhairt 
aige ar Leabharlann Thuar an Daill le linn Féile Leabhar na Leanaí, 
Deireadh Fómhair 2018
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agus Horrid Henry le treoir á fháil acu ó fhoireann 
Makermeet. 

•  Ar an 13 Samhain, bhí seastán eolais STEM ag 
Leabharlann na Gráinsí agus seisiún ceisteanna agus 
freagraí leis an bhfisiceoir, Richard Nolan. 

• Bhí Am Teaghlaigh ar siúl i mí na Nollag sa Leabharlann 
le réimse leathan imeachtaí agus gníomhaícohtaí 
le teaghlaigh a spreagadh le teacht ann agus 
taitneamh a bhaint as am scéalaíochta, ealaíona agus 
ceardaíocht agus léamh. Thug Mrs. Claus cuairt ar 
leith ar leabharlann An Chaisleáin Nua agus thug An 
Ghráinseach seisiún scéalaíochta leis an údar Róisín 
Meaney le chéile le seó draíochta do dhaoine de 
gach aois. Rinne leabharlann Thuar an Daill óstáil ar 
Rosie ó “Animal Magic” lena bailiúchán d’ainmhithe 
andúchasacha le marcáil a dhéanamh ar an seachtain 
speisialta seo do theaghlaigh i leabharlanna. 

• Thosaigh Leabharlann Mhainistir na Féile seisiún 
na Nollag le cuairt ó rang a haon, Scoil Mháthair 
Dé, Mainistir na Féile, a mhaisigh crann Nollag na 
leabharlainne le maisiúcháin a rinne siad le linn seisiúin 
cheardaíochta sa Leabharlann. Chan na cailíní agus 
sheinim siad amhráin na nollag dá lucht éisteachta 
(tusmitheoirí agus siblíní níos óige). Bealach iontach le 
seisiún na Nollag a thosú sa Leabharlann.

Taispeántais: :
• Rinne Leabharlann an Chaisleáin nua óstáil ar 

thaispeántas iontach de shaothar leis an ngrúpa 
ealaíontóirí Inis. Bhí bailiúchán ildaite de thríocha cúig 
peictiúr, i réimse leathan de mheáin ar a n-áirítear ola, 
aicrileach, uiscedhath, líoníocht phinn is dúigh, pastal 
agus graifít, agus bhí an taispeántas ar siúl ar feadh mí 
Feabhra. 

• Bhí an-áthas ar Leabharlann na Gráinsí óstáil a 
dhéanamh ar sheoladh Thaispeántas Cerameach na 
Tríú Bliana: Scoil Ealaíona agus Deartha Luimnigh sa 
Mhárta dar teideal Clayworks. Bhí an taispeántas ar siúl 
ar phríomhurlár na leabharlainne ón 12ú go dtí an 16ú 
Márta. 

• Bhí bliain ghnóthach de thaispeántais ag Leabharlann 
Thuar an Daill i 2018. Ar bhuaicphointí na féilire 
gnóthach seo bhí A Long Time Coming le Tarah 
Scott sa Mheitheamh, taispeántas de shaothar ealaíne 
ar fhiadhúlra na hÉireann leis an ealaíontóir Marian 
Sheehan i mí Lúnasa, A Moment in Time le Bríd 
Quinlan i mí na Samhna agus Panorama, taispeántas le 
Jean Ryan Hakizimana do mhí na Nollag.

• Rinne Leabharlann Chill Mocheallóg óstáil ar Chruinniú 
2018, taispeántas bliantúil ghrúpa le linn Iúil, Lúnasa 
agus Meán Fómhair. Áiríodh sa taispeántas seo 
peictiúirí, dealbhóireacht, obair cheardaíochta agus 
fhabraice, agus ceirmeacht.

• Rinne An Ghráinseach óstáil ar Thaispeántas ar Stair 
Fhiadhúlra na hÉireann san Aibreán. Thug Cumann 
Ceathartha na hÉireann (IQUA) cuireadh don phobal 
teacht chuig Brainse na Gráinsí chuig a dtaispeántas de 
mhamaigh Éireannacha atá díothaithe agus ann anois, 
ag athchruthú tírdhreacha réamhstairiúla le múnlaí 
d’ainmhithe, pictiúirí agus mapaí 3D ar a n-áirítear an 
mamat, an bear donn, fia mór na mbeann agus an 
sionnach Artach.

 
• Le marcáil a dhéanamh ar chomóradh céad bliain 

ó dheireadh an Chéad Chogadh Domhanda, 
rinne Leabharlann Chrois Theach na Foraire agsu 
Leabharlann Chill Mocheallóg óstáil ar thaispeántas 
iontach ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ag 
féachtaint ar thaithí na hÉireann ar an gCéad Chogadh 
Domhanda.

.

Daltaí ó Scoil Náisiúnta Chill Mocheallóg ar cuairt ar Leabharlann Chill 
Mocheallóg do sheisiún iontach Lego agus Gearrthóg Bheochana Stop-
Go don tSeachtain Eolaíochta 2018

Daltaí ó rang a haon, Scoil Mháthair Dé, Mainistir na Féile ag maisiú 
chrann Nollag na Leabharlainne
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Imeachtaí Ceoil:
• Ina sraith móréilimh ceoil, chuir Leabharlann na 

Gráinsí roinnt léirithe de cheol beo ar siúl i 2018. Ar 
an 7 Márta, thug Ceolfhoireann Téide Academos faoi 
stiúir Katherine Hunka, léiriú iontach am lóin ar cheol 
clasaiceach agus ar cheol tire. Bhí an t-amhránaí is 
scríbhneoir Eamonn Hehir as Luimneach ag seinm 
ar an an 13ú Aibreán. Le tionlacan James Hanley ar 
an méarchlár, John Steele ar an ngiotár leictreach 
agus Jenny McMahon, léirigh Eamonn a ghairmréim 
cumadóireachta amhrán 30 bliain do lucht éisteachta 
fonmhar agus dúil acu sa cheol. Ar na buaicphointí 
ceoil eile áirítear ceolchoirm Adam Agee agus John 
Sousa, beirt de na ceoltóirí traidisiúnta Gaelach is 
mó le rá as Colorado, a thug léiriú iontach do lucht 
éisteachta léirthuisceanach agus gig spreagúil an 
racbhanna Sons of Southern Ulster a chan amhráin 
óna gcéad albam Foundry Folk Songs, ar léiriú iad ar 
fhás aníos sa Chabhán sna 1980dí. 

• Ón 27-29 Meitheamh, rinne Leabharlann Thuar an 
Daill óstáil ar Cheardlann Ceoil trí lá do dhaoine idir 
15 – 18 bliana d’aois. Rinne Seirbhís d’Aos Óg Luimnigh 
iad seo a eagrú agus a rith agus clúdaíodh gach gné de 
thionscal an cheoil. 

• Lean an Rock Record Round Table sa Ghráinseach 
le bheith mar bhuaicphointe ceoil mar ar déanadh 
agallaimh le díograiseoirí iomráiteacha ceoil maraon 
le píosaí óna mbailiúcháin leictreonach. Ar an haíonna 
i 2018 bhí an tOllamh Eoin Devereaux as Ollscoil 
Luimnigh agus an stairí iomráiteach Tony Browne.

Jim Martin ag taispeáint rionnt de na nithe ón Taispeántas ar Fhiadhúlra 
na hÉireann ar Stair an Dúlra ag Leabharlann na Gráinsí, Aibreán 2018

Daltaí ó Scoil Náisiúnta Chill Mocheallóg ar cuairt chuig Leabharlann Chill 
Mocheallóg le féachaint ar thaispeántas faisnéiseach ar an gCéad Chogadh 
Domhanda a bhí ar iasacht ón Leabharlann Náisiúnta, Samhain 2018

An t-amhránaí is scríbhneoir Eamonn Hehir ag canadh ag Leabharlann na 
Gráinsí, Aibreán 2018
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Clár Éire Shláintiúil ag Do Leabharlann:
• Áiritear sa Chlár Éire Shláintiúil ag Do Leabharlann 

bailiúchán speisialta leabhar, acmhainní sláinte ar 
line agus cainteanna, plé agus ceardlanna le fócas 
ar shláinte agus folláine fhisiciúil agus mheabhrach. I 
2018, cuireadh réimse leathan de chláir agus imeachtaí 
ar siúl i líonra iomlán na mbrainsí leabharlainne. Ar na 
himeachtaí bhí:
• Ceardlann Machnaimh do leanaí ag Leabharlann na 

Gráinsí ar an 16ú Márta.
•  Cothú a Spreagadh: Folláine a chruthú ón taobh 

istigh, caint ar ithe go sláintiúil, agus maidin speisialta 
ar Mhachnamh á óstáil ag Leabharlann an Chaisleáin 
Nua 

•  Caint dar teideal Anxiety and Connecting with 
Teenagers ag Leabharlann Mhainistir na Féile

•  Caint eolais ó John McElhinney ó Mheabhairshláinte 
Éireann ag Leabharlann Chill Mocheallóg san 
Aibreán. Bhí an seisiún Eolais Sláinte ‘Mind your 
Mental’ lán d’eolas áisiúil maidir le haire a thabhairt 
dúinn féin inár saol laethúil.

• •Ar cheann de mhór-bhuaicphointí an chláir bhí 
comhsheoladh san Aibreán ar an tionscnamh Read 
Your Mind ag Leabharlann na Gráinsí agus ag 
Leabharlann Chill Mocheallóg le Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Stephen Keary.

• Is comhfhiontar le Jigsaw Luimnigh é Read Your 
Mind atá dírithe ar thacú lenár bpobal áitiúil maidir 
leis an mbealach ina bhfeáchtar, ina bhfreagraítear 
agus ina dtacaítear le daoine óga le fadhbanna 
meabhairshláinte.

• Aithnítear anois gur fhoinse riachtanach tacaíochta 
iad leabhair fhéinchabhrach do dhaine a mbíonn 
fadhbanna meabhairshláinte acu. Tugann Read Your 
Mind le chéile bailiúchán luachmhar de 108 leabhar ar 
mheabhairshláinte atá ar fáil saor in aisce do dhaoine 
óga, dá dtuismitheoirí, agus dá gcairde ag leabharlanna 
i gcathair agus i gcontae Luimnigh.

• Tá catalog Read Your Mind ar fáil le cabhrú le daoine 
óga an leabhar iomchuí a aimsiú dóibh féin ag 
clúdach ábhair mar fhearg, imní, uathachas, bulaíocht, 
cruthaitheacht, ísle brí, machnamh, tuismitheoireacht 
agus teaghlaigh, na meáin shóisialta, agus i bhfad níos 
mó. 

• Is féidir féachaint ar an gcatalóg ar line agus 
tá cóipeanna ar fáil trí Jigsaw Luimnigh, agus 
i Leabharlanna na Gráinsí, Thuar an Daill, Chill 
Mocheallóg, an Chaisleáin Nua agus Chrois Theach na 
Foraire.

Sons of Southern Ulster ag canadh amhráin óna gcéad albam Foundry Folk Songs ag Leabharlann na Gráinsí, Meitheamh 2018
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Lean Gailearaí Ealaíne Chathair Luimnigh (LCGA) le cur 
go suntasach le saol cultúrtha chathair agus chontae 
Luimnigh. Trí chlár bríomhar de thaispeántais agus 
imeachtaí gaolmhara, lean sé le bheith teagmháil a 
dhéanamh leis an lucht féachana a bhí ann agus lucht 
féachana nua a aimsiú. Tá páirt thábhachtach ag LCGA 
freisin i dtairiscint chultúrtha na cathrach le mórán 
turasóirí ag baint leasa as cead isteach agus rochtain in 
aisce seacht lá na seachtaine. 

Chuir LCGA taispeántais chomhaimseartha i láthair ar 
coimeádadh ceithre cinn acu go sonrach don LCGA. 
Ina theannta sin, coimeádadh cúig thaispeántas ó 
Bhailiúchán Buan LCGA, ag tabhairt rogha éagsúil 
saothar ó Bhailiúcháin LCGA chuig an lucht féachana. 
Rinne LCGA óstáil ar os cionn 18 imeachtaí i ndisciplíní 

éagsúla ar a n-áirítear ceol, rince agus litríocht.
Chuir LCGA trí fhoilseachán amach le bheith in éineacht 
lena dtaispeántas comhaimseartha, le Bernadette 
Cotter, Gabhann Dunne and Anita Groener. Lean LCGA 
le caidreamh a chothú le heagraíochtaí idirnáisiúnta mar 
an Hayward Gallery, London agus ba é an príomhionad 
taispeánatis do EVA International 2018. 
 
Leanann LCGA le féachaint ar an gClár Rannpháirtíochta 
Pobail (PEP) a fhorbairt i gcomhar le réimse 
comhpháirtithe agus le Músaem Luimnigh agus 
Músaem Hunt ach go háirithe. Soláthraíonn an PEP 
pointe tábhachtach rochtana don Ghailearaí agus do 
thaispeántais ar a n-áirítear na Bailiúcháin Bhuana. 
Soláthraíonn réimse de cheardlanna, turais agus 
imeachtaí aonuaire ar leith comhthéacs tábhachtach do 

Seolann Leabharlann Cathrach agus Contae Luimnigh Jigsaw Catalogue, Read Your Mind ag Leabharlann Chill Mocheallóg

Sa phictiúr ag seoladh na catalóige Read Your Mind ag Leabharlann na Gráinsí bhí Sarah Hall, Alannah Mitchell agus Asha Golden ó Ghaelcholáiste 
Luimnigh leis an gComhairleoir Stephen Keary, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh. 
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réimse de thaispeántais éagsúla do chuairteoirí, leanaí 
agus do theaghlaigh.

Fuair LCGA roinnt tabhartais suntasacha ó ealaíontóirí 
agus ó bhailitheoirí ar a n-áirítear Janet Mullarney, Nick 
Miller agus Maurice Foley (tabhartas), Tony Rogers 
(tiomnacht), i measc dhaoine eile. Tá na tabhartais seo ar 
an mbealach is suntasaí inar féidir le LCGA an Bailiúchán 
Buan a mhéadú, ar eilimint lárnach é de Bhailiúcháin 
Bhuana LCGA. 

Lean LCGA le comhoibriú agus le hoibriú le hinstitiúidí 
agus le grúpaí cultúrtha eile i Luimneach agus go 
náisiúnta ar a n-áirítear Músaem Hunt, LSAD, EVA 
International, OOP, IMMA, Gailearaí Highlanes, Light 
Moves, Luimneach, ealaín Chomhaimseartha Eas 
Géitine, Cumann Ealaíne Luimnigh, RTÉ, agus Bealtaine 
(Aois agus Deis). 
 

Lean LCGA le Luimneach a chur chun cinn le próifíl 
náisiúnta níos fearr trí thaispeántas Elizabeth Magill, 
HEADLAND, a thabhairt ar thuras go Baile Átha 
Cliath, Béal Feirste agus Salsall (RA) i 2018. Fuair an 
taispeántas clúdach suntasach sna meáin náisiúnta agus 
idirnáisiúnta freisin.

Radharc suiteáin ar Crossing the Salt le Gabhann Dunne, 99 pictiúr sa South Gallery, Iúil 2018

Léiriú le Bernadette Cotter ag LCGA Eanáir 2018 Íomhá suiteáin de 
shaothar ón mBailiúchán Buan, Iúil – Lúnasa 2018 

Íomhá suiteáin de shaothar ón mBailiúchán Buan, Iúil – Lúnasa 2018

Suiteán Ealaíne Lee Bull mar a léiríodh ag EVA Idirnáisiúnta 2018
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Chuir LCGA fáilte roimh os cionn 89,000 cuairteoir i 
2018. I 2018 tháinig 23,159 cuairteoir chuig Músaem 
Luimnigh, an líos is mó cuairteoirí ina stair 111-bliain, ar 
mhéadú 240% é ó 2016. 

I rith na bliana, bhí dhá thaispeántas déag sealadacha sa 
Mhúsaem:  

1. Bhain Taispeántas Sorcais Luimnigh John McCarthy 
le cuimhneacháin sorcais 

2.  Tasipeántas ealaíne Samuel Walsh

3. Righteous Among the Nations, a léiríonn cé mhéid 
gnáth-Pholannach a tharrtháil Giúdaigh ó na 
Naitsithe le linn an Dara Cogadh Domhanda

4.  Caisleáin agus Túrthithe Meánaoiseacha Luimnigh

5.  Doubt and Belief, taispeántas ealaíne le Maurice 
Quillinan

6.  Tans, taispeántas ealaíne le Mick O’Dea

7.  Amazing Lace, taispeántas lása agus patrúin lása 

8.  Dimensions, taispeántas ealaíne le Cindy Fogarty

9.  130 Bliain Ratha na hÉireann Uile Luimnigh 

10. Ó Luimneach go Hollywood 

11. 45 for Valour, taispeánats ealaíne le Trish Taylor-
Thompson 

12. Taispeántas ealaíne Pictures at an Exhibition. 

Leanadh le comhshaothair ar éirigh leo lenár 
gcomhpháirtithe ar a n-áirítear Músaem Hunt, Ormston 
House, Ardeaglais Mhuire, Ollscoil Luimnigh, Coláiste 
Mhuire Gan Smál, agus Friends of Lace. 
 
Eagraíodh roinnt imeachtaí d’Fhéile Foghlama ar Feadh 
an tSaoil i Luimneach, Seachtain na hOidhreachta agus 
an Oíche Chultúir. Cuireadh preabmhúsaem ar éirigh 
an-mhaith leis ar siúl i dTobar Phádraig. Chuir Músaem 
Luimnigh, i gcomhar le Friends of Lace siompóisiam 
Amazing Lace ar siúl san Absolute Hotel ar a raibh 
preabthaispeántas lása. Seoladh Limerick Military 
Tradition (1691-1922) A Brief Introduction, leis an Dr. 
Matthew Potter, ag déileáil le gnéithe de stair mhíleata 
Luimnigh ar an 1 Samhain. 

Cuireadh le bailiúchán buan an Mhúsaeim trí thabhartais 
leanúnacha, ag tabhairt líon iomlán na nithe ann go dtí 
os cionn 61,000. 
 

Taispeántas ealaíne 45 for Valour le Trish Taylor-Thompson le críoch 
céad bliain ar an gCéad Chogadh Domhanda a mharcáil

D’eagraigh Músaem Luimnigh agus Friends of Lace an siompóisiam 
Amazing Lace san Absolute Hotel

Taispeántas Righteous Among the Nations, i gcomhar le Músaem 
Luimnigh agus an pobal Polannach i Luimneach
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AN ROINN CULTÚIR 
AGUS EALAÍON
Tá an Roinn Cultúir agus Ealaíon maoinithe ag 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, An 
Chomhairle Ealaíon (an ghníomhaireacht náisiúnta le 
forbairt, cur chun cinn agus cistiú a dhéanamh ar na 
healaíona in Éirinn) agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta 
agus Gaeltachta faoin tionscnamh Éire Chruthaitheach. 

Le glacadh le Creat-Straitéis Chultúrtha Luimnigh 
2016-2030 do Luimneach leagtar síos fís shoiléir agus 
uaillmhian a cheadaíonn do phleanáil straitéiseach 
agus do thiomantas maidir le forbairt leanúnach ar 
chultúr agus na healaíona i Luimneach trí idirphlé le 
príomhpháirtithe leasmhara agus lucht tionchair, ag 
leibhéal áitiúil agus náisiúnta, le healaíontóirí, cleachtóirí 
cruthaitheacha, pobail agus príomheagraíochtaí 
cultúrtha. Tá an Roinn Cultúir agus Ealaíon freagrach 
freisin as spreagadh agus cur le caighdeán an 5 Fhéile 
Pobail:  
(i) Lá Fhéile Pádraig 
(ii) Craobhchomórtas na mBannaí Idirnáisiúnta 
(iii) Riverfest 
(iv) Oíche Chultúir 
(v) An Nollaig i Luimneach. . 

Déanfaidh na hocht gcuspóirí i Straitéis Chultúrtha 
Luimnigh a chinntiú go soláthraítear na luachanna, 
na prionsabail agus na tosaíochtaí straitéiseacha a 
mhéadaíonn an leibhéal rannpháirtíochta leis an 
bpobal, ceiliúradh, nuálaíocht agus infheistíocht in 
infreastruchtúr cultúrtha i Luimneach chun leasa an 
phobail uile. 

ÉIRE CHRUTHAITHEACH
Is tionscnamh cúig bliana uile-rialtais atá in Éire 
Chruthaitheach, ó 2017 go 2022, a chuireann cultúr 
agus cruthaitheacht i gcroílár pholasaí poiblí. Leagtar 
mar chúram ar Údaráis Áitiúla an Clár a fhorbairt agus 
a sholáthar ag leibhéal áitiúil agus chuige sin, iarradh 
ar gach Údarás Áitiúil Foireann Chultúir idir-rannach 
a bhunú. Is é atá i bhFoireann Chultúir Luimnigh 

ná ionadaithe ó Rannóga na Comhairle a bhfuil 
baint acu le seirbhísí cruthaitheacha a sholáthar nó 
uirlisí cruthaitheacha a úsáid mar bhealach le bheith 
gníomhach agus rannpháirteach leis an bpobal. 

I 2018, sa dara bliain den Chlár, rinne Foireann Chultúir 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh iad seo a 
leanas a sholáthar:

1. Forbairt ar Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta 
Luimnigh 2018 – 2022 a leagann sé thosaíocht 
straitéiseach síos do Luimneach. Rinne An Taoiseach, 
Leo Varadkar TD; an tAire Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta, Josepha Madigan TD; agus an tAire 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Eoghan 
Murphy TD. an plean a sheoladh ar an 12 Meán 
Fómhair 2018.

 Is iad sé thosaíocht straitéiseach straitéis Chultúir agus 
Chruthaitheachta Luimnigh ná:

(i)  Cruthaitheoirí na Todhchaí: Leanaí agus Daoine Óga;
(ii) Intinní Chruthaitheacha: Ealaíontóirí agus 

cruthaitheoirí eile a chothú agus tacú leo;
(iii) Lingchlár Cruthaitheach: Nuálaíocht chultúrtha agus 

chruthaitheach a chothú;
(iv) Daoine, Áiteanna, Líonraí: Feabhas a chur ar ár 

n-infreastruchtúr cultúrtha agus cruthaitheach; 
(v) Scáileáin Chruthaitheacha: Fócas ar scannánaíocht 

agus códú;
(vi) Saoránaigh Chruthaitheacha: Daoine ag cruthú agus 

ag teacht ar chultúr i mbéal an dorais.

Tugann Uachtarán na hÉireann Michael D. Higgins cuairt ar an Ilen 
Project ag Dugaí Luimnigh. Grianghrafadóir: Deirdre Power

Seolann na hÚdaráis Áitiúla a Straitéisí Cruthaitheacha Cultúrtha cúig 
bliana. An Taoiseach Leo Varadkar, Josepha Madigan, Aire Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta, Eoghan Murphy, Aire Tithíochta, Pleanála 
agus Rialtais Áitiúil, Tania Banotti, Stiúrthóir Éire Chruthaitheach
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2. Soláthraíodh Cruinniú na nÓg – an lá nua náisiúnta 
cultúir agus cruthaitheachta do leanaí agus do dhaoine 
óga. Ba í seo an chéad bhliain ag an tionscnamh 
náisiúnta seo agus ghlac Luimneach cur chuige 
straitéiseach maidir leis an imeacht a sholáthar. Ag 
obair i gcomhar le Fresh Film Festival, Seirbhís Óige 
Luimnigh, Seirbhísí Leabharlainne Luimnigh agus 
Músaem Hunt, déanadh sraith imeachtaí a fhorbairt 
agus a sholáthar dírithe ar chomhoibriú agus ar réimse 
trasdhisciplíneach scannánaíochta faoin teideal ‘The 
Road to Troy’;

•  Soláthraíodh 15 imeachtaí in aon lá amháin ar fud na 
gCeantar Uirbeach agus na gCeantar Bardasach uile; 

•  Mealladh lucht feáchana de 1,100;
•  Fuarthas 20 oibrí deonach;  
•  Déanadh eáscú ar dhá bheochan íomhá ar íomhá 

gearra a dhéanamh a rinne leanaí agus daoine óga;
•  Cuireadh tuarascáil le moltaí ar fáil. 

3. Tacaíodh le daoine agus le heagraíochtaí 
cruthaitheacha go háitiúil (ar a n-áirítear Ranna 
inmheánacha CCCL) tionscadail a sholáthar ag 
teacht le Straitéis Chultúrtha agus Chruthaitheachta 
Luimnigh 2018 -2022. I 2018, dreasacht ann le tacú le 
tionscadail agus imeachtaí a bhain le Bliain na Gaeilge, 
an Bhliain Eorpach um Oidhreacht Chultúrtha 2018 
agus Deich mBliana de Chomórthaí Céad Bliain. 

Tugadh tacaíocht do 43 tionscadal ar fad, agus in 
éineacht leis an 15 imeachtaí a soláthraíodh mar 
chuid de Chruinniú na nÓg soláthraíodh 58 imeacht 
agus tionscadal go háitiúil mar chuid de Chlár Éire 
Chruthaitheach.

4. Seoladh Clár Faisnéise ar Iascairí na Sionainne, 
a ndearna Cartlann Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh coimisiúnú air faoin gClár Éire 
Chruthaitheach. Baineann an clár faisnéise le hiascairí 
ar an tSionainn le cuntas á thabhairt acu ar a dtaithí ag 
iascach mar shlí bheatha san Inbhear. Sheol an tAire 
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan 
TD an clár faisnéise go hoifigiúil i Halla Istabraq ar an 
6 Aibreán, le Méara Chathair agus Chontae Luimnigh 
an Clr. Stephen Keary agus mórán de na hiascairí a 
d’oibrigh ar an tSionainn i láthair.

Bhí Movies in the Garden ar siúl ag Músaem Hunt, cuid de Chruinniú na 
nÓg, lá náisiúnta nua cruthaitheachta do leanaí agus do dhaoine óga, ar 
an 23 Meitheamh 2018

Bhí Comhdháil Scannánaíochta Óg Luimnigh, cuid de Chruinniú na nÓg, 
ar lá náisiúnta cruthaitheachta é do leanaí agus do dhaoine óga , ar siúl 
ar an 23 Meitheamh 2018

Bhí Comhdháil Scannánaíochta Óg Luimnigh, cuid de Chruinniú na nÓg, 
ar lá náisiúnta cruthaitheachta é do leanaí agus do dhaoine óga , ar siúl 
ar an 23 Meitheamh 2018
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5. Comhpháirtíocht Ógraa Cruthaitheach – tá Bord 
Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir 
ar cheann de thrí Bhord Oideachais agus Oiliúna a 
roghnaigh Éire Chruthaitheach le Comhpháirtíocht 
Ógra Cruthaitheach Áitiúil a bhunú.  Déanfaidh an 
chomhpháirtíocht éascú ar eolas a roinnt agus ar 
chomhoibriú idir thionscnaimh chruthaitheacha agus 
cultúrtha agus lucht soláthair le fócas ar leanaí agus 
agus ar dhaoine óga ar a n-áirítear soláthraí eirbhísí 
oibre óige, ionaid chúraim leanaí agus scoileanna 
le húsáid níos fearr a bhaint as na hacmhainní atá 

ann, as na cleachtais agus na tionscnaimh atá i 
gceantar Luimnigh agus an Chláir. Cabhróidh an 
fógra le tiomantas Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh a chur chun cinn maidir le tosaíocht 
straitéiseach do Chruthaitheoirí na Todhchaí: 
Leanaí agus Daoine Óga, i bplean Cultúir agus 
Cruthaitheachta Luimnigh a foilsíodh mar chuid d’Éire 
Chruthaitheach.

Sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, ‘The Estuary’, scannán gearr le Carl Dixon agus Colm Walsh faoi Iascairí na 
Sionainne, a léirigh Cartlann Luimnigh agus Oifig Ealaíon Luimnigh, mar chuid den chlár Éire Chruthaitheach

Sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, ‘The Estuary’, scannán gearr le Carl Dixon agus Colm Walsh faoi Iascairí na 
Sionainne, a léirigh Cartlann Luimnigh agus Oifig Ealaíon Luimnigh, mar chuid den chlár Éire Chruthaitheach
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MAOINIÚ AGUS GLAOCHANNA OSCAILTE

Sparánachtaí agus Deontais
Déanadh cuíchóiriú ar dheiseanna maoinithe trí shraith 
de Ghlaochanna Oscailte, a ceapadh le tacú le daoine 
indibhidiúla, le cleachtóirí cruthaitheacha agus le grúpaí 
a eagraíonn agus a bhíonn páirteach i ngníomhaíochtaí 
cultúrtha agus ealaíona, d’fhonn príomhaidhmeanna 
agus cuspóirí Straitéise Cultúrtha Luimnigh a sholáthar. 

• Deontais Faoin Mhaoiniú Acht na nEalaíona 2018 - 
Déanadh 35 iarratas ar mhaoiniú, ar éirigh le 32 acu, le 
leithdháileadh deontais iomlán de €20,000. 

• Sparánachtaí Amharclainne Luimnigh 2018 - Déanadh 
7 n-iarratas ar mhaoiniú, ar éirigh le 4 acu, le 
leithdháileadh deontais iomlán de €15,000. 

• Sparánachtaí Ghearrscannán Luimnigh 2018 - 
Déanadh 19 iarratas ar mhaoiniú, ar éirigh le 2 acu, le 
leithdháileadh deontais iomlán de €16,000. 

• Scoil Luimnigh um Rannpháirtithe Taispeántais 2018 
- Glaoch oscailte do chleachtóirí le freastal ar scoil 
oiliúna ar feadh seachtaine – Acadamh Ealaíona 
Lasmuigh na hEorpa.

• Scéim Dhámhachtainí Soghluaiseachta Idirnáisiúnta 
Luimnigh 2018 – Déanadh dhá ghlaoch oscailte, 
bronnadh 13 deontas, le leithdháileadh iomlán de 
€7,000.

• Éire Chruthaitheach Luimnigh – Deontais Déanta i 
Luimneach 2018 – Déanadh 19 iarratas, bronnadh 11 
deontas le leithdháileadh iomlán de €30,000.

• Scéim Mhaoinithe Fhéilte agus Imeachtaí Luimnigh 
2018 - Déanadh 60 n-iarratas ar mhaoiniú, ar éirigh le 
42 acu, le leithdháileadh deontais iomlán de €270,000. 

• Scéim Dhámhachtainí Sparánachtaí Indibhidiúla 
Ealaíona 2018 - Déanadh 16 n-iarratas ar mhaoiniú, 
ar éirigh le 6 acu, le leithdháileadh deontais iomlán de 
€20,000. 

• Ciste Straitéiseach – Scríobhadh 41 litir thacaíochta ag 
tairiscint 10% den mhéid a eisíodh. Go dtí seo d’éirigh 
le 12 acu a fuair €177,000 ón gComhairle Ealaíon 
amháin. Eisíodh 26 litir theistiméireachta eile ag léiriú 
tacaíochta

FORBAIRT GHAIRMIÚIL LEANÚNACH D’EARNÁIL 
AN CHULTÚIR AGUS NA NEALAÍON
Fógraíodh sraith deiseanna maidir le forbairt ghairmiúil 
leanúnach chleachtóirí chruthaitheacha faoi seacht 
sparánacht éagsúil. Cuireann na sparánachtaí seo le 
hacmhainn fáis Chultúrtha Luimnigh trí thacú le hoiliúint 
sainearnála, uas-sciliú agus infheistíocht do dhaoine 
cruthaitheacha ag dtaideanna eágsúla dá ngairmréim.  

• Sparánacht do Scoil Samhraidh Idirnáisiúnta Blas
• Sparánacht do Scoil Samhraidh Meitheal
• Sparánacht do Chór Óige na hÉireann 
• Sparánacht do Scoil Samhraidh Chomhlachas 

Drámaíochta na hÉireann
• Cónaitheacht ag Culturel Irlandais (Paris)
• Sparánacht Réigiúnach Ionad Tyrone Guthrie

Fógraíodh glaoch oscailte do chleachtóirí cultúrtha 
aitheanta le cur isteach ar dhá Stiúideo Ealaíne 
fhóirdheonaithe Shráid Shéamais, Luimnigh a úsáid. 
Cruthaíonn Stiúideo Ealaíne Shráid Shéamais na 
coinníollacha do spásanna stiúideo inacmhainne 
d’ealaíontóirí indibhidiúla agus meallann siad agus 
coimeádann siad ealaíontóirí ina gcónaí agus ag obair 
i Luimneach. Tugadh amach Dhá Stiúideo i mí Feabhra 
2018.

Ar na deiseanna eile ar tairiscint d’fhorbairt ealaíne 
ghairmiúil áirítear
• Deis Mheantóireachta Scríbhneora atá ag Teacht 

Chun Cinn – I gcomhar le Words Ireland, déanadh 
Deis Mheantóireachta a thairiscint do scríbhneoir 
atá ag teacht chun cinn i Luimneach. Ceadaíonn an 
deis mheantóireachta don scríbhneoir a bhíonn ag 
teacht chun cinn meantóireacht a fháil ó scríbhneoir 
gairmiúil. Ba í an file Breda Spaight faighteoir ar éirigh 
léi an Duais do 2018-2019 a fháil leis an meantóir, an 
file, Jo Slade.

• Glaoch Amach Shliabh Luachra – Sa Bhealtaine, 
déanadh iarratais a lorg ó cheoltóirí gairmiúla 
traidisiúnta Gaelach maidir le post Cheoltóra Cónaithe 
Shliabh Luachra. Tá an Chónaitheacht mar chuid de 
Bhealach Ceoil Shliabh Luachra, comhthionscadal 
forbartha straitéiseach maoinithe ag Comhairle 
Ealaíon na hÉireann ina nDámhachtain Cuireadh 
chuig Comhoibrithe. Tugann an tionscadal le chéile 
Oifigí Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí, Comhairle 
Contae Chiarraí, Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh agus Cartlann Cheol Traidisiúnta na hÉireann 
i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon. Beidh an 
chónaitheacht suite i gceantar Shliabh Luachra, ar a 
n-áirítear páirteanna de chontaetha Chorcaí, Chiarraí 
agus Luimnigh. 

• Glaoch Amach Leabhar Filíochta Stony Thursday – 
Tá an Leabhar Stony Thursday ar cheann de na hirisí 
liteartha is seanbhunaithe in Éirinn. Rinne Nessa 
O’Mahony eagarthóireacht ar an eagrán is déanaí 
agus cuireadh 1,800 dán isteach le cur faoi mheas le 
hiontrálacha ó Luimneach New Delhi agus chomh 
fada ó bhaile leis an Astráil. Tharla an seoladh ar an 2 
Deireadh Fómhair i Leabharlann na Gráinsí agus rinne 
Leasmhéara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Clr. 
Joe Pond, an seoladh oifigiúil.

• Glaoch Amach Ghradam Bliantúil Michael Hartnett 
2018 - Gradam Bliantúil Filíochta i gCuimhne ar 
Mhícheál Ó hAirtnéide 2018. Fuair os cionn 70 
foilsitheoir cuireadh freagairt don ghlaoch oscailte. Bhí 
beirt a fuair an duais. 

• An Tionscadal Neamhspleáchais – Glaochanna 
oscailte do rinceoirí sa chathair agus sa chontae 
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le taithí ar rince na linne seo agus/nó hip-hop 
idir 14 agus 20 bliain d’aois in éineacht le glaoch 
oscailte do pháipéir don Chomhdháil ar Ealaín agus 
Neamhspleáchas. 

FESTIVALS AND EVENTS 
Eisíodh glaoch oscailte le tacú le forfheidhmiú Straitéis 
Chultúrtha Luimnigh – Creat 2016-2030, i mBealtaine 
2018, d’fhéilte, imeachtaí agus imeachtaí oidhreachta 
cultúrtha a bheadh ar siúl ón 1 Deireadh Fómhair, 2018 
go dtí 30 Meán Fómhair 2019. Mhol an SPC Cultúrtha 
nuacheaptha, in éineacht le Roinn Cultúir agus Ealaíon 
Luimnigh, i 2018 go ndéanfaí infheistíocht straitéiseach 
de €270,000 san earnáil. 

Tionóladh dhá chlinic eolais, i gCathair Luimnigh agus 
sa Chaisleán Nua. Bhí dhá chuid sa chistiú. 
 1. Féilte/Imeachtaí Beaga agus Pobalbhunaithe a 

Sholáthar agus a Chlársceidealú
 2. Féilte/Imeachtaí Meánmhéide agus ar Scála Mór a 

Sholáthar agus a Chlársceidealú
 
Déanadh 60 iarratas ar fad agus d’éirigh le 42 acu.

FÉILTE POBAIL – FORBAIRT AGUS SOLÁTHAR

Féile Pádraig agus Craobhchómórtas Idirnáisiúnta na 
mBannaí
I 2018 rinne Méara Chathair agus Chontae Luimnigh an 
Clr. Stephen Keary Féile Pádraig a sheoladh go hoifigiúil 
i Culture House ar an 27ú Feabhra, ag fógairt cheiliúradh 
Luimnigh ar 250 bliain den Sorcas leis an máistir sorcais 
mór le rá MIrion Fossett mar Cheann Feadhna. Thug 
Fidget Feet faoin spéir ar lá na paráide in éineacht le 
Lumen, Luxe agus Macnas le lucht féachana na cathrach 
ag ceiliúradh gach a mbaineann leis an sorcas. 

Chuir Craobhchomórtas na mBannaí Idirnáisiúnta fáilte 
roimh 21 banna chuig Luimneach, ar tháinig 50% acu 
ó thar lear. In ainneoin sneachta a bheith ann ar an lá, 
leanadh ar aghaidh leis agus chruthaigh sé os cionn 959 
iostas oíche i Luimneach ó na bannaí ar cuairt.

Ar na comhpháirtithe d’Fhéile Pádraig i 2018 áiríodh 
oibriú le Fossett’s Circus, the Panoramic Wheel agus 
Músaem Luimnigh. Agus méadú á dhéanamh ar an 
imeacht, d’oibrigh Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh i gcomhpháirt le Scoil Ealaíona agus Deartha 
Luimnigh agus le hOidhreacht na Sionainne ag infheistiú 
in ealaíontóirí áitiúla le forbairt a dhéanamh ar an 
teicneolaíocht agus ar scileanna d’fhístheilgean grafach 
mar chlársceidealú cruthaitheach don todhchaí. Ba 
é an toradh ná taispeántas tine ealaíne iontach agus 
suiten físeáin le healaíontóirí áitiúla ar Chaisleán an Rí. 
Mar bhailchríoch bhí aitheantas ómóis ann do Dolores 
O’Riordan. 

Meastar gur thug an fhéile trí lá 80,000 duine chuig 
Luimneach.

Seoladh ar Stony Thursday Poetry Bood, curtha in eagar ag Nessa O’Mahony, ag Leabharlann na Graínsí. Tá Stony Thursday Poetry Book ar cheann de na 
hirisí liteartha is buanseasmhaí in Éirinn agus déanadh ceiliúradh ar an 42ú eagrán i 2018
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RIVERFEST
Bhí Riverfest ar siúl ón 4 – 7 Bealtaine le lucht féachana 
de 100,000 duine, suas 18% ar 2017. Mar chuid de 
na céimeanna tógála acmhainne déanadh an dara 
measúnú ar an lucht féachana le heolas staitistiúil a 
bhailiú maidir le déimeagrafaic an lucht féachana le 
hanailís chomparáideach a cheadú. Léirigh an suirbhé 
gur chuairteoirí ó thar lear nó ó bhaile iad 19% den lucht 
freastail a tháinig go Luimneach agus gur fiú ar a laghad 
leath mhilliún euro iad don gheilleagar áitiúil.

Ar na céimeanna nua don fhéile áiríodh:  
• Athsheoladh an chomórtais BBQ mar imeacht 

charthanach phobail
• Comhpháirtíocht le LEO, Straitéis Bhia Luimnigh agus 

Músaem Hunt le ‘A Taste of Limerick’ a sholáthar ag 
Riverfest

• Fáilte á chur roimh Long Chabhlaigh na hÉireann L.E. 
Eithne chuig Luimneach do Riverfest

• Méadú ar an gclár uisce le rogha níos leithne 
d’eagraíochtaí agus clubanna áitiúla bunaithe ar uisce a 
áireamh ar a n-áirítear Swimmable Limerick.

• An dara Ziplíne saor in aisce don phobal le freastal ar 
an éileamh a taifeadadh i 2017

Chuir Comhlachas na hÉireann an fhéile ar ghearrliosta 
don dara bliain as a chéile i nDámhachtainí um 
Fheabhas sa Rialtas Áitiúil don Fhéile is Fearr.

OÍCHE CHULTÚIR
Bhí Oíche Chultúir 2018 ar siúl ar an 21 Meán Fómhair, 
agus bhí réimse leathan ealaíontóirí, eagraíochtaí 
cultúrtha, institiúidí agus grúpaí pobail páirteach i 
soláthar chláir iontach imeachtaí. Tarlaíonn Oíche 
Chultúir Luimnigh mar go bhfuil fís comhchoiteann ag 
daoine agus fonn orthu taitneamh a bhaint as, ceiliúradh 
agus cur chun cinn a dhéanamh ar chruthaitheacht agus 
ar chultúr. Eisíodh glaoch oscailte maidir le hImeachtaí 
Oíche Chultúir Luimnigh a chlárú I mí Iúil d’eagraíochtaí 
cultúrtha, do phobail agus do dhaoine indibhidiúla le 
páirt a ghlacadh i gclár spreagúil na bliana seo ar fud na 
cathrach agus an chontae. Earcaíodh níos mó oibrithe 
deonacha ná riamh faoin gClár Rannpháirtíochta 
Pobail Chultúrtha i 2018. Déantar iarracht leis an gclár 
seo díriú go gníomhach ar ghrúpaí atá i mbaol eisiata, 
na hÉireannaigh nua agus daoine atá ina gcónaí i 
gceantair athghiniúna mar chuid de chlár cuimsithe 
le saoránaigh a spreagadh le bheith rannpháirteach i 
saol cultúrtha Luimnigh trí chlár na bhféilte bliantúil ag 
an Roinn Cultúir agus Ealaíon. Rinne an Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta €16,000 a bhronnadh ar 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i dtreo 
Oíche Chultúir Luimnigh, ar mhéadú ar an gcistiú 
bliantúil de €1,000 é. 

Léiríonn na huimhreacha seo a leanas an díograis sin i 
dtéarmaí lucht féachana, suíomhanna agus imeachtaí

Lucht Féachana Iomlán: 21,600 
Líon Iomlán na Suíomhanna: 84 (CATHAIR – 67 suíomh: 
CONTAE - 17 suíomh)
Líon na n-imeachtaí: 99

Bhí an-tóir ar imeachtaí Oíche an Chultúir ag Stáisiún na nGardaí Sráid 
Anraí, mar ar tugadh daoine ar thuras mórthimpeall an stáisiúin

Oíche an Chultúir ag Caisleán an Rí le léiriú ar bhogadóireacht ar muin 
capaill le Zoltan Gere, ar shaineolaí é ar ealaín chomhraic ársa
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AN NOLLAIG I LUIMNEACH
1. Bhí Light Up Limerick ar siúl ar an 18 Samhain ag 

seoladh sé seachtaine de cheiliúradh don Nollaig i 
Luimneach. Thug an imeacht seo 18,000 duine chuig 
Sráid Uí Chonaill, ar mhéadú 50% ar 2017 é.

    •  Sa chlár don stáitse bhí taibheoirí ó Chór Scoile 
Corpus Christi, Maigh Rois, Geamaireacht na Nollag 
ag Lime Tree Theatre Alice in Wonderland agus 
Bantiarna iomráiteach na Geamaireachta Myles 
Breen ag soláthar siamsaíochta do na mílte.

    •  Rinne an aoi speisialta Vicky Phelan agus a teaghlach 
an cnaipe mór dearg a bhrú le Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh, an Comhairleoir James Collins, 
ag soilsiú na cathrach don Nollaig le taispeántas 
spleodrach piriteicniúil.

2. Pléisiúr Ceoil ar Rae Bedford - Bhí lár cheantar 
siopadóireachta bríomhar Luimnigh lán de spleodar 
na féile, in ainneoin na drochaimsire, le healaíontóirí 
áitiúla Luimnigh, ar a n-áirítear ceoltóirí carúl, bannaí 
agus cóir, a chuir siamsaíocht ar fáil do shiopadóirí 
na Nollag agus daoine ag dul thart ón stáitse aisteach 
carbháin ó 12-6pm. Choinnigh Lorcan Murray an 
spraoi sa tsiúl agus bhí ceardlanna saor in aisce ann i 
ngníomhaíochtaí ceardaíochta. 

3. Toots the Train - Den chéad uair bhain Luimneach 
taitneamh as toots na féile lena Traein Nollaig féin 
ar shráideanna Chathair Luimnigh. Comhfhiontar le 
Comhlachas Luimnigh. Bhí Toots ar siúl ar feadh trí lá 
thar ceithre dheireadh seachtaine ag tabhairt gliondair 
do na mílte paisinéirí agus atmaisféar na Nollag á 
bhlaiseadh acu i Luimneach.

4. Buscáil Gheimhridh - Le ceiliúradh a dhéanamh ar 
an Nollaig i Luimneach, tugadh cuireadh do cheoltóirí 
agus do bhannaí de gach cineál páirt a ghlacadh i 
gComórtas Buscála Geimhridh – féile de cheol beo ar 
an tsráid, ar Shráid Liam Uachtarach ó 12 – 4pm ar an 
8ú Nollaig. Bronnadh duaiseanna ar na healaíontóirí ba 
tharraingtí, ab fhearr siamsaíochta agus ba chruthaithí 
ar a raibh seisiún iomlán taifeadta, measctha 

agus máistrithe. Roghnaigh painéal de dhéantús 
Godknows Jonas (Teaghlach Rusangano), Darragh 
Griffin (Hermitage Green) agus Boris Hunka (Music 
Generation) na buaiteoirí. Cuireadh an imeacht se oar 
siúl i gcomhar le Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh, Music Generation Chathair Luimnigh agus 
lucht trádála Sráid Liam Uachtarach.

CLÁR COMHPHÁIRTEACHAIS CHULTÚRTHA 
PHOIBLÍ
Le cistiú tríd an gCiste Idirghabhála Sóisialta, 
Roinn Cultúir agus Ealaíona CCCL bunaíodh Clár 
Comhpháirteachais Chultúrtha Phoiblí Luimnigh 
(LCCEP) i 2018. Tá seo ann mar thoradh ar chláir na 
n-oibrithe deonacha 2014 agus 2020. Soláthraíonn an 
clár deiseanna rannpháirtíochta laistigh de struchtúir 
soláthair an gcúig imeachtaí i Luimneach agus é dírithe 
ar ghrúpaí atá i mbaol eisiata le leathnú agus méadú a 
dhéanamh ar rannpháirtíocht chultúrtha an phobail agus 
oibriú le feabhas a chur ar éagsúlacht ionadaíochta ag 
féilte/imeachtaí cultúrtha pobail i Luimneach. 

Ar na samplaí de thionchar an chláir i 2018 áirítear:  
• Déanadh 924 uair an chloig de rannpháirtíocht 

dheonach a thaifead mar chuid de na féilte pobail.
• Ar na hoibrithe deonacha rialta áirítear rannpháirtithe ó 

Ghrúpa Drámaíochta Pobail an Chnoic Theas, Bothán 
na bhFear an Chnoic Theas, Grúpa Drámaíochta 
Pobail Northside Misfits Bhaile an Neanta, Seirbhís 
Litearthachta Institúid Teicneolaíochta na Cathrach 
(Red Tech Luimnigh), Soláthar Díreach Chnoc an Lisín, 
Clár Road to Recovery ag Adapt Service.

• Ghlac 68 grúpa pobail áitiúil páirt i bparáid Lá Fhéile 
Pádraig.

• Thug 99 oibrí deonach tacaíocht do chlár os cionn 82 
imeachtaí saor in aisce ar a n-áirítear cur i láthair Tait 
House, an Cnoc Theas, ar Blithe Spirit

An Pigtown Parade ar Oíche an Chultúir leis an gComhairleoir James Collins, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh 
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CÚRSA OILIÚNA GAIRMIÚIL D’FHÉILTE AGUS 
IMEACHTAÍ 2018 I GCOMHAR LEIS AN OIFIG 
FIONTAIR ÁITIÚIL (LEO
I 2017 i ndiaidh ghlaoch oscailte iomaíoch d’fhéilte 
agus imeachtaí iarratais a chur isteach ar chistiú chuig 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, rinne 
painéal measúnaithe moladh go ndéanfaí imfhálú ar 
chuid de chistiú na bhFéilte agus na nImeachtaí le clár 
saincheaptha oiliúna agus meantóireachta a sholáthar 
do 16 féile a bhí tar éis cur isteach ar an scéim. Déanadh 
an oiliúint a thairiscint dóibh siúd a chuir isteach ar 
an scéim deontais mar choinníoll don chistiú, nó mar 
chúiteamh ar chúnamh airgeadais. 

Ina dhiaidh sin cuireadh an clár oiliúna saincheaptha le 
chéile i gcomhar le hOifig Fiontair Luimnigh agus bhí 
sé ar siúl ón 15 Bealtaine – 26 Meitheamh 2018. Bhí 15 
díobh siúd a fuair áiteanna rannpháirteach i sceideal sé 
seachtaine ag freastal ar cheardlann oíche amháin sa 
tseachtain.
Bhí an curaclam dírithe ar rialachas, pleanáil 
straitéiseach, pleananna gnó agus margaíochta a 
fhorbairt, scileanna maidir le hiarratas a scríobh agus 
modhanna measúnaithe. Ina theannta sin, fuair gach 
féile dhá sheisiún indibhidiúil meantóireachta.

Ar chríochnú na sé seachtaine rinne 64% den 15 féile 
athruithe agus feabhas a thuairisciú ar rialachas agus 
mhol 35% go ndéanfaí plean straitéiseach a fhorbairt dá 
bhféile, agus bhí feabhas foriomlán ar chistiú a fháil le 
méadú comhchoiteann de €20,700 i 2018 ó 2017. 

CISTIÚ BRONNTA AR ROINN EALAÍON AGUS 
CULTÚIR LUIMNIGH
Fuair Roinn Ealaíon agus Cultúir Luimnigh €73,000 
don Tionscadal The Bingo Wings ó scéim mhaoinithe 
na Comhairle Ealaíon, An Invitation to Collaborate, 
le hOifig Ealaíon Chiarraí, Oifig Ealaíon Dhún nan 
Gall agus Fidget Feet. Is tionscadal rannpháirtíochta 
sorcais atá sa Bingo Wings Porject ag féachaint ar 
cheisteanna idirghlúine le fócas ar ionchuimsiú sóisialta, 
rannpháirtíocht chultúrtha agus folláine. Féachfar 
ar roinnt téamaí trí chónaitheacht ealaíontóirí agus 
léirithe ildisciplíneacha amharclannaíochta tumthach 
le torthaí an mheasúnaithe ar an tionscadal curtha i 
láthair ag siompóisiam ag Acadamh Ceoil agus Rince 
Domhanda na hÉireann ag Ollscoil Luimnigh. Beidh an 
léiriú deireanach amharclainne ag an Lime Tree Theatre 
i Meán Fómhair 2019. Chuir seo chun cinn Cuspóir 3 
de Straitéis Chultúrtha Luimnigh – tacú agus meádú 
a dheánamh ar chomharghrúpaí cruthaitheacha agus 
nuálacha i Luimneach.  

Oibrithe deonacha cultúir agus ealaíona Luimnigh. Earcaíodh níos mó oibrithe deonacha ná riamh faoin gClár Rannpháirtíochta Pobail Chultúrtha i 2018

Seoladh an Tionscadail Bingo Wings, le tacaíocht na Comhairle Ealaíon 
faoin Scéim An Invitation to Collaborate, Rannóg Cultúir agus Ealaíona 
Luimnigh i gcomhar le hOifig Ealaíon Chiarraí, Oifig Ealaíon Dhún na 
nGall agus Fidget Feet
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Fuair Roinn Cultúir agus Ealaíon Luimnigh €10,000 ó 
Fháilte Éireann ó Scéim na bhFéilte Réigiúnacha agus 
na nImeachtaí Rannpháirtíochta do Riverfest agus 
Comórtas na mBannaí Máirseála Idirnáisiúnta, ag fáil 
uasmhéid de €5,000 do gach ceann.  

Fuair Roinn Cultúir agus Ealaíon Luimnigh cistiú breise 
de €26,000 ó Éire Chruthaitheach do shé thionscadal i 
Luimneach.

AN CHOMHAIRLE EALAÍON – CREAT-
CHOMHAONTÚ
Tá tiomantas ag baint le socrú na Comhairle Ealaíon / 
CCMA, A Framework for Collaboration (2016-2025), 
plean oibre 3 bliana (2016 – 2018) ceadú d’Údaráis 
Áitiúla agus An Chomhairle Ealaíon dul i mbun Creat-
Chomhaontú indibhidiúil a fhorbairt. Tá comhaontú 
sínithe ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag 
cur béime ar na comhstraitéisí tosaíochta maidir leis na 
healaíona a fhorbairt i gcathair agus i gcontae Luimnigh 
thar thréimhse an chomhaontaithe seo; ag leagadh síos 
fís agus spriocanna ar féidir linn iad a bhaint amach i 
dteannta a chéile. 

Is iad na ceithre ghníomhaíochtaí comhroinnte ná:
1. Tacú le hEalaíontóirí agus le hEagraíochtaí Cultúrtha
2. Na hEalaíona Tuaithe agus Barr Feabhais
3. Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas
4. Féilte agus Imeachtaí

CLÁR AN ROINN CULTÚIR AGUS EALAÍON
Soláthar leanúnach ar chlár An Roinn Cultúir agus 
Ealaíon i gcomhar le cuspóirí na Comhairle Ealaíon ar a 
n-áirítear: 

DAOINE ÓGA, LEANAÍ AGUS OIDEACHAS
Bhí an rinceoir Lisa McLoughlin i mbun an Tionscadail 
Neamhspleáchais (cistithe trí scéim Nuálaíochta 
agus Comhoibrithe na Comhairle Ealaíon). Chuir an 
tionscadal Straitéis Ealaíona Ógra ag Roinn Cultúir agus 
Ealaíon Luimnigh chun cinn trí neartú a dhéanamh 
ar an gcomhpháirtíocht idir ceithre ghrúpa óige, 
Amharclannaíocht Óige Luimnigh, Rince Luimnigh, 
Music Generation Cathair Luimnigh agus GOSHH 
(Inscne, Claonadh, Sláinte Ghnéis, HIV) agus Acadamh 
Domhanda na hÉireann, Ollscoil Luimnigh. Déanadh 
coimisiúnú ar ealaíontóirí gairmiúla chomh maith le 
léirithe bunaidh ógra agus curtha i láthair lucht féachana 
ag dhá ionad i Luimneach ar feadh cúig lá ón 2 – 7 
Aibreán, ag iniúchádh ár neamhspleáchais sa tsochaí.

An Tionscadal Neamhspleáchais, ‘Hello, I’m…’ ag Dance Limerick. Cóiréagrafaíocht agus Éascú le Rachel Sheil, Rince agus Comh-chruthaithe ag: Skye, 
Zoe, Ben agus Jenny. Maoinithe ag an gComhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
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Sa chlár ag The Sailors Home áiríodh léirithe suiteán 
ilseánra. Bunsaothar le seisear ealaíontóir mór: an 
tAmharc-Ealaíontóir, Seamus Nolan (F**K IMMA), 
an Taibhealaíontóir, Fergus Byrne (Future Histories), 
an Taibhealaíontóir, Deirdre Murphy (Capitalism the 
Musical), suiteán fuaime le Siobhan Kavanagh agus 
Adam Gibmey (Doom Opera and Synthesiser 7: (uun)
Certain), an Taibheoir Damhsa Lisa McLoughlan (Anima). 
Áiríodh sa chlár ag Rince Luimnigh taibhiú scannán, 
rince agus ceoil ag seóthaispeáint na mbunsaothar a 
chruthaigh ár ngrúpchomhpáirtithe óige: Amharclann 
Óige Luimnigh, Rince Luimnigh, Music Generation 
Cathair Luimnigh agus GOSHH in éineacht le dhá 
léiriú gairmiúil, Goblom (Ella Clarke agus Caitríona Ní 
Mhurchú) agus Compántas Comhaimseartha Circus 
Maleta. 

Mar chuid den tionscadal, bhí comhdháil 
idirdhisciplíneach ann in Acadamh Domhanda na 
hÉireann do Cheol agus Rince ag Ollscoil Luimnigh 
ar an 20 Aibreán. Rinne Leas-Mhéara Chathair agus 
Chontae Luimnigh, an Clr. Marian Hurley, é a oscailt 
go hoifigiúil agus áiríodh sa chomhdháil lae páipéir ag 
príomhEalaíontóirí na hÉireann, lucht acadúil chomh 
maith le hionchur ó na comhpháirtithe óga.  

EALAÍONTÓIRÍ I SCOILEANNA - 2018 
I 2018 críochnaíodh soláthar an chláir nua píolótach, 
leasaithe Ealaíontóirí i Scoileanna. Ceapadh an clár 
le tacú le Cuspóir 6 de Straitéis Chultúrtha Luimnigh 
2016-2030 trí shraith ceardlanna a sholáthair cleachtóirí 
cruthaitheacha gairmiúla i mbunscoileanna. Is iad na 
haidhmeanna ná feabhas a chur agus éagsúlacht a 
bheith san oideachas cruthaitheach le dies a thabhairt 
do dhaltaí bunscoile a bheith páirteach go gníomhach 
i gcruthú cultúir chomhaimseartha, agus acmhainn na 
bhféilte áitiúla a mhéadú le cláir oideachais a sholáthar.

An Tionscadal Neamhspleáchais, ‘the Body Autonomous’ Cóireagrafaíocht le Lisa McLoughlin, Rince agus comh-chruthaithe ag Isabella Oberländer, 
Fuaim le Jared Nadin, Feisteas le LSAD BA Fashion and Textiles. Léirithe ag the Sailor’s Home, Sráid Uí Chomhraí
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Le cothromaíocht geografach a chinntiú, roghnaítear 
trí scoil ó gach Ceantar Bardasach ar bhonn atrátha le 
bheith rannpháirteach sa chlár. Thug ealaíontóirí ceithre 
cheardlann i ngach scoil. Nuair a bhí an clár píolótach 
críochnaithe déanadh coimisiúnú ar thuarascáil agus 
rinne taighdeoir neamhspleách é a sholáthar.

AMHARCLANNAÍOCHT ÓIGE CHONTAE 
LUIMNIGH
Tá Roinn Cultúir agus Ealaíon Luimnigh ag obair le 
hAmharclannaíocht Óige Chontae Luimnigh le fís 
agus misean a fhorbairt d’fhorbairt inbhuanaithe 
Amharclannaíocht Óige Chontae Luimnigh le tacú 
leis an bhfás a tharla le blianta beaga anuas. D’éirigh 
le hAmharclannaíocht Óige Chontae Luimnigh cistiú 
LEADER an AE a fháil le hiarratais do dhá thionscadal, 
Expressing Employability agus Amharclannaíocht san 
Oideachas. Déanadh tacaíocht mheantóireachta maidir 
le struchtúir agus rialachas nua eagraíochtúil a aithint 
agus a sholáthar. Déanadh faomhadh ar iarratas na 
hamharclannaíochta óige chuig an Rialtóir Carthanachta 
ar gharsprioc shuntasach í don eagraíocht. Áirítear ar na 
léirithe - CoLYTS, It Only Ever Happens In the Movies, 
DynaLyts: the Acme Thunderer, LittleLyts: Jack and the 
Beanstalk, Leading Lyts show of work: Trapped by Fear 
(Bealtaine ar fad), When did you last see your Granny 
(Iúil), Walk into the dusk (Deireadh Fómhair) agus an 
Gheamaireacht Sleeping Beauty (Nollaig).

CÓR ÓGRA LUIMNIGH
Is daoine óga idir na haoiseanna 17 agus 28 atá i gCór 
Ógra Luimnigh a bhfuil cáil náisiúnta air, agus a bhíonn 
ag seim ceoil chomhaimseartha agus chlasaiceach. Is 
trí thriail a bhaintear ballraíocht den chór amach agus é 
curtha le chéile le daltaí scoile agus mic léinn ó choláistí 
oideachais tríú leibhéal sa chathair agus sa chontae. I 
cór é le meascán de ghuthanna do Soprán, Alt, Teanór 
agus Dordghuth. Bhí na baill ag canadh sa Mheitheamh 
leis an gcumadóir agus an stiúrthóir, Eirc Whitacre, a 
bhfuil cáil dhomhanda air, mar chuid d’fhéile chóiriúil 
Cheoláras na hOllscoile “Limerick Sings” agus i mí 
na Samhna ag Ceolchoirm Chóiriúil Buíochais Focus 
Ireland. 

NA HEALAÍONA I SLÁINTE

Rince Imeasctha
Tá Roinn Cultúir agus Ealaíon Luimnigh ag obair le Mary 
Hartney le Clár Rince Imeasctha a sholáthar mar chuid 
den Chlár Ealaíona i Sláinte. Maidir le clár 2017-2018, 
bhí méadú ar líon na mac léinn a bhí rannpháirteach ó 
230 go dtí 310 agus rinne Coláiste Chaladh an Treoigh 
óstáil ar thoradh shaothar na blianaseo ar an 16 Aibreán. 
Bhí grúpa ó Choláiste Dheasumhan agus Bráithre na 
Carthanachta An Caisleán Nua ag canadh ag Comhdháil 
Náisiúnta Abhcóideachta Bhráithre na Carthanachta 
i mí Dheireadh Fómhair agus sheas an slua chun 
bualadh bos a thabhairt dóibh. I ndiaidh léiriú spéise 
maidir leis an gclár i 2019 ó Sheirbhísí Leanaí Iarthair 
Luimnigh (An Caisleán Nua), tá pleananna á n-ullmhú 
le cúigear úsáideoir seirbhíse idir na haoiseanna 10-14 
agus cúigear compánach nach bhfuil faoi mhíchumas 

Scoileanna  

Scoil Náisiúnta 
Mhaigh 
Thamhnach

Scoil Íde Naofa, 
Scoil Náisiúnta 
Ráithíneach

Scoil Náisiúnta 
Áith Liní

Iomlán: 

3 scoil

Dátaí

Eanáir/Feabhra 
2018

Eanáir/Feabhra 
2018

Eanáir/Feabhra 
2018

Ceantar

An Caisleán Nua

An Caisleán Nua

An Caisleán Nua

Líon na 
gceardlann

4

4

4

Iomlán: 

12 ceardlann

Líon na ndaltaí

25

40

29

Iomlán: 

94 dalta

Féile/Cleachtóirí 
Cruthaitheacha

EVA Idirnáisiúnta: 

Jennie Guy

(Sciol Ealaíne), 

Maeve Mulrennan

 

EVA Idirnáisiúnta: 

Jennie Guy

(Scoil Ealaíne), 

Clare Breen

 

EVA Idirnáisiúnta: 

Jennie Guy

(Scoil Ealaíne), 

Orlaith Treacy

 

Iomlán:

1 fhéile, 

3 cleachtóirí 

cruthaitheacha

Ghlac trí scoil i gContae Luimnigh páirt sa chlár
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a áireamh sa chlár rinceimeasctha le bheith ann i mí 
Feabhra 2019 mar thionscnamh píolótach..

Helium
Tá Roinn Cultúir agus Ealaíon Luimnigh ag obair 
mar idirghabhálaí le Helium Arts maidir lena 
n-inseachadtacht ar Mhol Sláinte Chruthaitheach nua 
i Luimneach le rochtain ar na healaíona a sholáthar do 
leanaí agus daoine óga le fadhbanna fadtéarmacha trí 
pháirtithe leasmhara a thabhairt isteach. Tacóidh Mol 
Sláinte Chruthaitheach Luimnigh (CHH) Helium Arts 
le meabhairshláinte agsu ionchuimsiú sóisialta leanaí 
atá ag maireachtáil le fadhbanna sláinte fadtéarmacha, 
ag laghdú leithlisithe agus ag méadú folláine trí chlár 
ealaíne sa phobal nasctha le hOthair Seachtrach 
Ospidéal Réigiúnach an Mheán-Iarthar, le soláthar de 
chineál ealaíona ar oideas.

Coiste Ealaíona Ghrúpa Ospidéil Ollscoile Luimnigh
Tá Roinn Cultúir agus Ealaíon Luimnigh ag obair le 
Coiste Ealaíona Ghrúpa Ospidéil OL, le réimsí spéise 
comhchoiteann agus comhoibriú a bhunú. I 2018 bhí 
Roinn Cultúir agus Ealaíon Luimnigh mar idirghabhálaí 
idir Comhairle Ealaíon na hÉireann agus Coiste Ealaíona 
Ospidéil OL maidir le móriasacht oibreacha a fhéadfaí 
a thabhairt do na hospidéil ó bhailiúchán na Comhairle 
Ealaíon agus bailiúchán na Roinne Ealaíon.

Na hEalaíona Tuaithe agus Barr Feabhais
Bhí Séipéal na Naomh Uile i gCaisleán Uí Chonaill á 
úsáid arís do Shraith Ceolchoirmeacha an Fhómhair i 
gCaisleán Uí Chonaill. Ba í aidhm na gceolchoirmeacha 
seo ná deis a thabhairt do mhuintir Luimnigh taitmeamh 
a bhaint as ceol clasaiceach beo, á sheinm ag ceoltóirí 
ardoilte Éireannacha agus idirnáisiúnta ag ionad 
iontach atá cairdiúil agus áitiúil ag an am gcéanna. Bhí 
an-áthas orainn leanúint le Liz Nolan ó LyricFM RTÉ 
mar chomhoibrí ar an gclár agus mar láithreoir ar an 
tsraith. Ba iad na taibheoirí ná Gavan Ring (Baratón) 
agus Santa Ignace (Pianó), Victoria Massey (Mezzo 

Soprano) agus Pádhraic Ó Cuinneagáin (Pianó) agus iad 
i gcomhpháirtíocht le Music Network the Amatis Piano 
Trio agus Turas Lae Breithe 60 Hugh Tinney ar Éirinn i 
gcomhpháirtíocht le Classicallinks.

ÉIGSE MICHAEL HARTNETT 
Tá forbairt déanta ar chomhpháirtíocht straitéiseach le 
Féile Litríochta agus Ealaíona Éigse Michael Hartnett 
mar chuid dár gclár méadaithe acmhainne d’fhéilte 
agus d’imeachtaí. Dá bharr sin, táimid tar éis MOU a 
ullmhú, i gcomhpháirtíocht, le tosaíocht a thabhairt do 
thuairisciú soiléir ar thorthaí agus athbhreithniú bliantúil. 
Bhí Féile na hÉigse r siúl ón 6 - 8 Aibreán sa Chaisleán 
Nua agus bhí sceideal saibhir agus éagsúil imeachtaí 
ann ar a n-áirítear na húdair Mike McCormack, Declan 
Kiberd, Robyn Roland agus an ceoltóir Emma Langford. 
I mbliana bhí teaghlach Michael in éineacht linn inár 
gceiliúrad, le Roseemary, Niall agus Lara. Ceapadh an 
clár imeachtaí le daoine a spreagadh, a ghríosadh, a 
mhúscailt agus b’fhéidir mearbhall a chur ar dhaoine 
anois agus arís. Déanann sé ceiliúradh ar oidhreacht 
liteartha Michael Hartnett, an file agus an fear. Bíonn sé 
ar siúl ar fud bhaile An Chaisleáin Nua, sa leabharlann, 
i scoileanna, dan ospideál agus i dtithe tabhairne, agus 
cruthaíonn fairsinge an chláir amaisféar suáilceach 
agus cairdiúil a chabhraíonn le teacht le chéile a bhíonn 
beoga, le caint agus diospóireacht spreagúil. 

Mar chuid de chlár na n-imeachtaí d’áirigh an lucht 
eagraithe eilimint spéisiúil a bhain le bia mar aitheantas 
ar an méadú atá tar éis teach tar thionscal an bhia sa 
bhaile agus freisin mar cheiliúradh ar chúlchríocha 
saibhre talmhaíochta an bhaile. Bhí spéis ag Michael 
Hartnett sa ghastranamaíocht ar a bhealach féin agus 
an-dúil aige i mbia agus i gcócaireacht. San imeacht dar 
teideal ‘Pulled Pork and Poetry’ bhí léiriú cócaireachta le 
Tom Flavin, an Príomhchef sa Strand Hotel i Luimneach 
le Edward O’Dwyre ag léamh sleachta oiriúnacha ó 
fhilíocht Michael Hartnett.

Tríréad Pianó Amatis léirithe mar chuid de Shraith Ceolchoirmeacha an Fhómhair i gCaisleán Uí Chonaill ag Séipéal na Naomh Uile i gCaisleán Uí 
Chonaill, i gcomhar le Music Network
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Ba iad na filí James Harpur agus Jo Slade na moltóirí 
do Dhuais Filíochta Michael Hartnett 2018. Seo í an 
seaschtú bliain déag don duais bhliantúil seo, atá 
comhchistithe ag Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh agus An Chomhairle Ealaíon ar luach €4,000. 
Bhí an bronnadh oifigiúil ar Ghradam Filíochta Bliantúil 
Michael Hartnett ar siúl ar oíche oscailte Fhéile Liteartha 
agus Ealaíona Éigse Michael Hartnett, sa Chaisleán Nua 
ar an 12 Aibreán. Ba iad buaiteoirí na blianaseo:  
• Macdara Woods, Music from the Big Tent 
 (Dedalus, 2016)
• Mary O’Malley, Playing the Octopus (Carcanet, 2016)

ACADAMH LASMUIGH NA HEORPA – SCOIL 
MÓRTHAIBHSITHE 
Scoil Mórthaibhsithe Luimnigh 2018 agus Paráid
“Bhí iliomad tráth ríthábhachtach agam i Scoile 
Luimnigh. Bhí an-áthas ar dhaoine i ndiaidh na Paráide. 
Bhí gliondar ar chách ag an deireadh. Ba chairde sinn ag 
fágáil slán aga a chéile; níor theastaigh uainn imeacht 
agus filleadh ar ár ngnáthshaol. Theasgaigh uainn go 
mairfeadh seo”. Cleachtóir Cruthaitheach

Bhí Scoil Luimnigh 2018 ar an dara scoil a bhí ar siúl 
i Luimneach, agus an scoil deireanach den chlár 
comhpháirtíochta idir na cúig Príomhchathair Cultúrtha 
na hEorpa agus na cathracha iarratasóra. Bhí sé ar 
siúl ón 11ú -18ú Márta 2018, dírithe ar pharáidí. Bhí 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i mbun ns 
scoile agus í comhordaithe ag Fidget Feet agus Walk 
the Plank (RA). Rinne an scoil seo forbairt ar acmhainn 
Luimnigh paráid mór uirbeach ar ardchaighdeán a 
sholáthar, ag úsáid samhail Walk the Pleand maidir le 
comhchruthú idir lucht déanta ealaíne agus an pobal. 
Chabhraigh dé freisin le próifíl Luimnigh a ardú mar 
chathair chultúrtha go háitiúil agus go náisiúnta.

Rinne an chéad leath den Scoil scileanna a sholáthar 
maidir le paráid a chur ar siúl, le cleachtadh 
rannpháirtíochta agus oibriú le pobail, rince san aer, 
ollghluaiseacht pharáide ar a n-áirítear cóiréagrafaíocht 
bhrataí, siúl ar chosa croise, déanamh puipéad agus 
puipéadóireacht, feisteas don pharáid, aghaidh fidil agus 
ceannbhearta. Bhí deis ag cleachtóirí cruthaitheacha 
freisin a gcleachdadh a roinnt lena gcomhpháirtithe. Sa 
dara leath den scoil bhí cleachtóirí cruthaitheacha ag 
obair i bhfoirne le páirt scoite den pharáid a fhorbairt 
do Pharáid na Féile Pádraig i Luimneach. Bhí torthaí 
éagsúla ar Scoil Luimnigh 2018 a bheith rannpháirteach 
sa mhórpharáid bliantúil cathrach seo, le deis á thabhairt 
do chleachtóirí cruthaitheacha oibriú i bhfíorchás, agus 
freagracht a bheith orthu, agus ag an am gcéanna an 
sásamh agus an cumasú a bhaineann le rath a bheith 
orthu a bhlaiseadh.  Ar an lá deireanach tugadh spás 

do chleachtóirí cruthaitheach smaoineamh ar a raibh 
foghlamtha acu, mioncheistiú a dhéanamh maidir leis an 
bparáid, spriocanna a leagadh síos agus teastais a fháil.

Cultúr de ghníomhaíocht ealaíona lasmuigh a fhás sna 
cathracha comhpháirtíochta; lucht féachana nua a 
aimsiú; agus neartú a dhéanamh ar scileanna agus ar 
líonraí Eorpacha na gcleachtóirí cruthaitheacha, bhí an 
Scoil Mórthaibhsithe ar an gcéad chlár ag Acadamh na 
hEorpa um Ealaíona Lasmuigh a d’oibrigh go dlúth leis 
an bpobal le caidreamh éagsúil a chruthú idir na pobail 
agus na healaíontóirí. Foilsíodh an tuarascáil deireanach 
i mí na Nollag. Ainmníodh an tionscadal do Ghradam 
Pobail agus Comhairle na hÉireann..

Tuarascálacha Foilsithe i 2018
- Tuarascáil Mheasúnaithe don Chlár Forbartha Gairmiúil 

do Lucht Eagraithe Fhéilte agus Imeachtaí i Luimneach
- Measúnú ar an gClár Ealaíontóir i Scoileanna i 

Luimneach 2017/2018
- Acadamh na hEorpa um Ealaíona Lasmuigh: Tuarascáil 

ar Thionscadal na Scoile Mórthaibhsithe: Daonlathú ar 
shaineolas na n-ealaíona lasmuigh Deireadh Fómhair 
2016 – Márta 2018
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Bunaíodh an Stiúrthíoreacht Forbartha Tithíochta i 2018 
le ceannas straitéiseach a sholáthar ar roghnú agus 
ar chistiú na dtionscadal tithíochta faoin gclár Atógáil 
Éireann agus go sonrach le luasghéarú a dhéanamh ar 
an soláthar tithícohta agus aghaidh a thabhairt ar easpa 
dídine. Tá Clár Athghiniúna Luimnigh á threorú ó laistigh 
den Stiúrthóireacht seo. Tacaíonn an Stiúrthíoreacht 
Forbartha Tithíochta le Coiste um Beartais Straitéiseacha 
(SPC) Fhorbairt Baile agus Sóisialta maidir le polasaí agus 
straitéis a cheapadh. Tá an fhoireann, agus na páirtithe 
leasmhara lena mbíonn siad ag obair, tiomanta feabhas 
a chur ar chaighdeán na beatha i measc na ndaoine 
agus na bpobal, cibé seanbhunaithe nó nuachruthaithe.

ATÓGÁIL NA HÉIREANN – 
PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA DO 
THITHÍOCHT AGUS EASPA 
DÍDINE

Is príomhdhoiciméad polasaí é ‘Atógáil na hÉireann – 
Plean Gníomhaíochta do Thithíocht agus Easpa Dídine’ 
a chuireann taca faoi shaothar na Stiúrthóireachta 
Forbartha Tithíochta. Is clár €6 billiúné atá le 50,000 
teach a sholáthar ar fud na tire faoi 2021.

I Luimneach is é an sprioc soláthair ó 2018-2021 ná 
1365 teach – tá sé ar intinn again ans sprioc sin a shárú 
ag obair i gcomhar le Comhlachtaí Tithíochta Faofa 
éagsúla atá bunaithe i Luimneach agus leo sin a bhíonn 
ag feidhmiú ar fud na tire. Tá soláthar na dtithe breise 
i Luimneach dírithe ar thrí phríomhghníomhaíocht – á 
gcár Ceannaigh, Tóg agus Leás. 

I 2018 déanadh na tithe seo a leanas a sholáthar de 
bharr ár n-iarrachtaí:
TÓG  169
CEANNAIGH 57
LÉAS   60

GNÍOMHAÍOCHT NUATHÓGÁLA
Ó 2018 go dtí 2021 déanfaidh Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh 915 teach nua a sholáthar. 
Déanfaidh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
610 teach a sholáthar go díreach. Déanfaidh earnáil na 
gComhlachtaí Tithíochta Faofa 305 teach a sholáthar. 
Tá a gcuid spriocanna á mbaint amach ag Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh maidir le 610 aonad le:
• 309 aonad faofa ag an DHPLG agus ar an mbealach.
• Tá 335 aonad eile aitheanta maidir le gníomhachtú 

gearrthréimhseach, aitheanta sa chathair agus sa 
chontae. Eiseofar roinnt aighneachtaí measúnaithe 
caipitil (19 uimh.) chuig an DHPLG sa chéad ráithe de 
2019 d’fhonn an sprioc 610 a bhaint amach. A luaithe 
agus a chuirtear isteach go foirmeálta iad leanfaidh 
clár 59 seachtainí chuig staid tosaithe ag láithreán (Q1 
2020) le críochnú substaintiúil mar sprioc do 2021.

STIÚRTHÓIREACHT 
FORBARTHA 
TITHÍOCHTA  
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• Meastar go ndéanfaidh Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 644 teach a thógáil go díreach faoi 
2021.

TÓGÁIL TITHÍOCHTA  
I rith 2018 rinne an Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil (DHPLG) faomhadh i bprionsabal ar na 
tionscadail tithícotha seo a leanas: 
- Cnoc an Lisín, Baile na Neanta  6 aonad
- Sráid an Chlochair, Oileán an Rí   2 aonad
- Láthair 3, Tobar Phádraig  28 aonad
- Ardán Cholbaird, Mainistir na Féile 9 aonad
- Sráid Mhichíl agus Sráid Mhungairit  9 aonad

EASPA DÍDINE 
Bhí dúshlán i gceist arís le heaspa dídine go náisiúnta 
agus go háitiúil i rith 2018. I Luimneach, bhí meádú gan 
feasach ar líon na dteaghlach gan dídean. Freagraíodh 
dó seo trí chóiríocht shealadach agus idirthréimhseach 
a sholáthar i moil theaghlaigh agus meascán ginearálta 
tithíochta ar a raibh tithe Údaráis Áitiúil, RAS agus HAP. 
Críochnaíodh deich n-aonad cóiríochta de chineál in-
díshuite do dhaoine aonair i mBrú Naomh Pádraig, Sráid 
an Chláir, i 2018 agus tá siad tar éis cóiríocht luachmhar 
idirthréimhseach a sholáthar do dhaoine aonair gan 
dídean. 

Déanadh iarrachtaí ollmhóra maidir le cosc a chur 
ar Easpa Dídine, cibé le hoibriú le teghlaigh lena 
dtionóntacht a choimeád nó á seirbhís áimsithe Áite mar 
ar thugamar cabhair do theaghlaigh agus do dhaoine 
aonair malairt chóirícohta a aimsiú nuair a bhí a dteach 
á dhíol ag a dtiarna talún. Le tairiscint nua Tithíocht ar 
dTús déanadh an tseirbhís seo a sholáthar i gcomhar 
le Comhlacht Tithíochta Faofa. Tá soláthar tithe mar 
phríomhcheist maidir lena chinntiú go n-oibríonn an 
polasaí seo go héifeachtach - daoine a chur i dtithe agus 
tacú leo an teach sin a choimeád go fadtréimhseach atá 
mar aidhm ag Tithíocht ar dTús.

CLÁR UM GHNÍOMHACHTÚ TALÚN POIBLÍ 2018
In éineacht le soláthar sonraithe na n-aonad tithíochta 
sóisialta faoi 2021 faoin gclár Atógáil na hÉireann, 
tá cuspóir eile ann do Luimneach maidir le méadú 
a dhéanamh ar an soláthar tithíochta nua agus 
inacmhainne. Tá an Stiúrthóireacht Forbartha Tithíochta 
tar éis clár oibre uaillmhianach a leagadh síos maidir le 
soláthar tithíochta nua príobháideach a mhéadú agus 
tithe inacmhainne ach go háirithe do theaghlaigh atá 
ag tosú agus oibrithe bunriachtanacha ar láithreáin 
oiriúnacha ar leis an gcathair iad. Bunaíodh Clár um 
Ghníomhachtú Talún Poiblí ar leith go luath i 2017 faoin 
Stiúrthóireacht le píolótú a dhéanamh ar roinnt láithreán 
inmharthana agus infhorbartha d’fhorbairt tionachta 
measctha i Luimneach. Cuirfidh Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh in ord tosaíochta, sa chéad áit, 
forbairt a dhéanamh ar láithreáin ar scála suntasach a 

bhfuil acmhainn ag baint leo an líon is mó tithíochta a 
chur ar fáil sa ghearr agus sa mheántéarma. 

SUÍOMH ÁTH DARA
I rith 2018, rinne Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh suíomh in Áth Dara (10ha) a chur ar an 
margadh d’fhonn tithíocht de mheascán úsáide agus de 
thionacht measctha a sholáthar. Fuartha líon suntasach 
léiriú spéise agus roghnaíodh an tairgeoir ab fhearr. Sna 
conarthaí díolacháin tá coinníollacha maidir le ceannach 
ar ais le cosc a chur ar thalamh a choimeád i dtaisceadh 
agus creitéir ar leith maidir le feidhmiú le forfheidhmiú 
tráthúil a chinntiú. D’éirigh le baill thofa Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh an suíomh ag Áth Sara 
a dhíol i Q4 2018. 

MÁISTIRPHLEAN DON TAOBH Ó DHEAS
Faoin gClár Gníomhachtaithe Talún Poiblí thosaigh an 
Stiúrthóireacht Forbartha Tithíochta ar an 75 heicteár 
talún atá fágtha ar an taobh ó dheas de chathair 
Luimnigh le foireann máistirphleanála á gceapadh faoi 
threoir Allies and Morrison. 

Tá Allies and Morrison, ar chleachtas ailtireachta agus 
máistirphleanála é atá bunaithe i Londain agus Baile 
Átha Cliath, ag obair le foireann de chomhairleoirí 
Éireannacha a thabharfaidh faoi mháistirphleanáil 
iomlánaíoch ar Eastát an Bhagóidigh, Ballinacurra Creek, 
Toppin’s Field agus tailte Ros Uí Bhriain le hais an M20. 
Is é atá sa phróiseas go dtí seo ná caidreamh agus 
comhairliúchán le grúpaí pobail áitiúla agus le páirtithe 
leasmhara chomh maith leis na srianta fisiciúla agus 
polasaí atá ann a thuiscint. Is é cuspóir an mhásitirphlean 
an chuid is fearr a bhaint as na hacmhainní atá san 
áit agus úsáid a bhaint astu a chuirfeadh feabhas 
ar shábháilteacht agus ar an radharc i dtreo is go 
bhféadfadh an pobal áitiúil taitneamh a bhaint as.  

Tionólach comh-cheardlann poiblí i mí na Samhna 
2018 mar a bhfuarthas aiseolas a úsáideadh d’fhonn 
forbairt an mháistirphlean a bhí beartaithe a chur ar an 
eolas, a ndéanfar tuilleadh forbartha air ag imeachtaí 
rannpháirtíochta pobail i 2019.Tá an fhoireann ag 
féachaint ar réimse leathan roghanna faoi láthair 
maidir le húsáid nua áineasa, caomhnú an dúlra, tithe, 
fostaíocht agus infreastruchtúr phobail. Tá spéis ar leith 
ag an Stiúrthóireacht Forbartha Tithícohta i dtithíocht 
inacmhainne a sholáthar ag Toppin’s Field ag teacht 
leis an zónáil reatha agus leis an straitéis éagsúlaithe 
tionachta ar glacadh léi mar chuid de Phlean Forbartha 
na Catharch/LRFIP.
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CISTE NA LÁITHREÁN SEIRBHÍSITHE
Aithníonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
na dúshláin a bhaineann le hinacmhainneacht 
do thionacht phríobháideach agus do thionacht 
phríobháideach ar cíos araon agus fáiltítear roimh 
chéimeanna an DHPLG maidir le tosaíocht a thabhairt 
do pholasaí tithíochta inacmhainne. 

Ar an 29 Meitheamh 2017, rinne an tAire Eoghan Murphy 
iarratais a lorg faoi chiste na láithreán seirbhísithe ó 11 
údarás áitiúil, mar a gceaptar go bhfuil riachtanas níos 
práinní ag baint le tithíocht inacmhainne, le tacú leis 
án bpríomh-infreastruchtúr cumasaithe a sholáthar 
ar a dtailte, a gcuid láithreán a dhéanamh ullamh 
do thithíocht inacmhainne a sholáthar. Níor áiríodh 
Luimneach sa chéad ghlaoch seo ach déanadh cás 
suntasach don DHPLG i Q4 2018 leis an riachtanas 
atá le tithíocht inacmhainne sa chathair agus i 
bpríomhlonnaíochtaí sa chontae á léiriú. Leis an méadú 
ráta boilscithe maidir le cíos agus costas tithíochta 
agus ceisteanna inacmhainneachta, táthar ag súil leis 
go mbeidh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
áirithe sa chéad fhógra ar thithícoht inacmhainne atá le 
déanamh i Q1 2019.

Is é soláthar an Státchiste faoin gciste ná €75 milliún thar 
ceithre bliana go dtí 2021. Nuair a chuirtear comhchistiú 
údaráis áitiúil san áireamh, is í an infheistíocht is 
lú a bheidh ar fáil faoin gciste ná €100 milliún le 
cúiteamh a dhéanamh ar an gcostas a bhaineann le 
bonneagar comasaithe ar an láthair agus lasmuigh den 
láthair d’fhonn go bhféadfaí iad a úsáid do thithíocht 
inacmhainne.

COMHLACHTAÍ CEADAITHE TITHÍOCHTA
Is eagraíochtaí neamhspleácha, neamhbhrabúis iad 
Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta (AHBs), a dtugtar 
cumainn tithíochta nó cumainn tithíochta deonacha 
orthu freisin.   Soláthraíonn siad tithíocht ar cíos 
inacmhainne do dhaoine nach acmhainn dóibh cíos 
na hearnála príobháideach a íoc nó a dteach féin a 
cheannach. Déantar iad a mhaoiniú freisin le tithícoht 
a sholáthar do ghrúpaí ar leith, mar sheandaoine nó 
daoine gan dídean. Áirítear sna Comhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta seo freisin comharchumainn tithíochta, 
ar eagraíochtaí tithíochta iad atá faoi réir na mball/
tionóntaí a bhíonn rannpháirteach go gníomhach maidir 
lena bpolasaithe féin a shocrú agus cinntí a dhéanamh.

POBAL CAREBRIGHT, AN BRÚ, CO. LUIMNIGH  
Tá Pobal Carebright ar an gcéad phobal saitógtha 
in Éirinn do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu, atá suite 
sa Bhrú, Co. Luimnigh, a d’oscail i Márta 2018. Tá an 
t-ionad bunaithe ar shamhail Ísiltíreach “De Hodgeway” 
san Ísealtír. Rinne Carebright taighde fhorleathan ar 
thógáil, ar fhorbairt agus ar fheistiú an mbungalónna i 
dtreó is go mbeadh an caighdeán agus an dearadh ab 
fhearr ag baint leo do riachtanais a gcliaint. 

Oibríonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
go dlúth leis an gComhlacht Ceadaithe Tithíochta 
“Carebright” le tithíocht a sholáthar do chliaint a bhfuil 
néaltrú orthu. Tá sé aonad tithíochta i ngach bungaló sa 
Bhrú ina bhfuil seomra suite, seomra leapa agus gairdín 
príobháideach.

Sa Mhol Pobail, atá mar chuid den ionad, tá Caifé atá 
oscailte don Phobal agus atá tar éis cur go mór leis an 
bpobal áitiúil.

An Mol Pobail Carebright, An Brú, Co. Luimnigh
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CUAN MHUIRE, BRÚ RÍ  
Tosaíodh ar sé aonad a thógáil ag Cuan Mhuire, Brú Rí 
agus críochnaíodh iad i mí Iúil 2017. Is é Cuan Mhuire 
an soláthraí is mó in Éirinn ar Sheirbhísí Cóireála Andúile 
deonach agus Athshlánúcháin Chónaithe agus é mar 
phríomhaidhm athshlánú a dhéanamh ar dhaoine atá 
ag fulaingt ó mhí-úsáid alcóil, drugaí agus andúil sa 
chearrbhachas. Mar an gcéanna le tionscadal Carebright 
i mBrú Rí, tá éagsúlú ag baint leis an bhforbairt seo 
maidir le soláthar tithíochta i Luimneach le freastal ar 
riachtanais ar leith. Soláthraíonn Cuan Mhuire taithí 
chónaithe ar Bhaile, Teaghlach agus Muintearas, le 
polasaí aige seirbhís ‘dorais oscailte’ a sholáthar 365 lá 
in aghaidh na bliana. In éineacht leis na cláir chóireála 
ar leith, tá acmhainn ag Cuan Mhuire an tréimhse 
lonnaithe a athrú le freastal ar riachtanais ar leith na 
ndaoine a bhíonn ag fanacht ann. 

CÚINNE AN CHAINTEORA, 
BÓTHAR DE HÍDE, LUIMNEACH 
I 2018, rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
tacaíocht agus cistiú a sholáthar do Chlann Shíomóin 
an Iarthair Láir le hathchóiriú a dhéanamh ar Chúinne 
an Chainteora, Bóthar de hÍde, Luimneach. Bhí gá le 
hathchóiriú suntasach a dhéanamh ar an bhfoirgneamh 
a bhí folamh ar feadh i bhfad.

Tá an tionscadal, a bhí maoinithe faoin Scéim Cúnaimh 
Caipitil, tar éis ceithre aonad cónaithe neamhspleách a 
sholáthar le tacaíocht á sholáthar dá gcliaint ar bhonn 
leanúnach ag Clann Shíomóin an Iarthair Láir. 
 
Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i mbun 
píosa ealaíona poiblí nua a fháil le húsáid ar bhalla 
binne Chúinne an Chainteora. Tá cistiú á dhéanamh 
ar na hoibreacha faoi Thionscnamh Scéime an Rialtais 
Céatadán na hEalaíne.
 

TAIGHDE AGUS CEAPADH BEARTAIS 
Rinne an Stiúrthóireacht Forbartha Sóisialta roinnt 
aighneachtaí maidir le ceisteanna polasaí chuig an 
Rialtais lair ar a n-áirítear:

• Measúnú Eacnamaíoch ar Thailte do Thithíocht 
Inacmhainne

• Forbairt Uirbeach agus Airde na bhFoirgneamh – 
Treoirlínte do na hÚdaráis Phleanála 

• Caighdeáin Dhearthóireachta d’Árasáin Nua – 
Treoirlínte do na hÚdaráis Phleanála 

• Cruinniú Mullaigh Tithíochta DHPLG
• Plean Infheistíochta Uisce Éireann 2010 go dtí 2014: 

Páipéar Comhairliúcháin ar an Modheolaíocht atá 
Molta

Cuan Mhuire, Brú Rí, Luimneach

Cúinne an Chainteora, Bóthar de hÍde, Luimneachk 
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Ina theannta sin, tá ráitis bheartais á gcur chun cinn ag 
an Stiúrthaíocht Forbartha Tithíochta maidir le:
1. Clár Cothabhála Coisctheacha Pleanáilte
2. Scéim Amháin Cíosanna Difreálacha 
3. Scéim Phíolótach rogha tithíochta
4. Cuíchóiriú ar Rogha na gCeantar i gCeantar Cathrach 

Luimnigh  

Tharla roinnt comhchainteanna agus seosiúin eolais SPC 
i Q4 2018 le spriocdháta forfheidhmithe don cheithre 
pholasaí thuas i rith 2019.  

MEARTHÓGÁIL
Aithníonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
cuspóir an DHPLG maidir le Creat Meartholáthair an 
Oifig um Sholáthar Rialtais )OPG) a úsáid nuair is féidir 
é, toisc go bhfuil buntáistí ag baint leis an gcur chuige 
seo maidir le laghdú a dhéanamh ar riachtanais maidir 
le dearadh agus soláthar agus tréimhsí tógála níos giorra 
dá bharr. 

Is féidir freisin go mbeadh fiúntas ag an am seo le 
méadú agus athnuachan a dhéanamh ar sheirbhísí 
comhairliúcháin faoi threoir ailtirí agus conraitheoirí 
mearthógála ar phainéal reatha an OGP. Déanfaidh 
athsholáthar na bpainéal seo deis rochtana a chinntiú 
d’oibreoirí nua, le hiomaíocht á cur chun cinn agus 
laghdú dá réir ar chostas sa mhargadh go ginearálta. 
Chuirfeadh Comhairle Cathrach agus Contae 

Luimnigh fáilte roimh ilaonaid a áireamh (scéimeanna 
árasán, scéimeanna tithe leathscoite) faoin gCreat 
Mearsholáthair le huasmhéadú a dhéanamh ar sholáthar 
na n-aonad ar láithreáin athfhorbraíochta uirbeacha 
agus ailíniú a dhéanamh ar thairseacha nua maidir le 
dlús faoi na Dréacht-Treoirlínte Aireachta maidir le 
hÁrasáin (>45 aonad in aghaidh an heicteár) agus an 
riachtanas le láithreáin athfhorbraíochta i gceantair 
uirbeacha a oibriú mar chuid den Dréacht-Chreat 
Náisiúnta Pleanála.

Tá dhá láithreán aitheanta agus á gcur chun cinn 
le bheith oiriúnach do scéimeanna Tithíochta 
Mearsholáthair i gComhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh. Áiríter ar na láithreáin seo Tobar Phádraig 
agsu Old Christians, An Ráth Bhán a bhfuil acmhainn inti 
le 55 aonad a sholáthar. 

TITHE FOLAMH
Scéimeanna Ceannaigh & Athnuaigh agus Deisigh & 
Cuir ar Léas
Tá dhá scéim, a seoladh faoi Atógáil na hÉireann, ar a 
dtugtar an ‘Scéim Cheannaigh agus Athnuaigh’ agus 
an ‘Scéim Deisigh agus cuir ar Léas’, dírithe ar úsáid 
a bhaint arís as tithe atá folamh. Da tréimhse ghearr 
ó tugadh isteach iad tá an dá scéim tar éis cur go 
forleathan le freastal ar na riachtanais chóiríochta. 
Táthar tar éis a bhforfheidhmiú a chur chun cinn go 
gníomhach agus leanfar amhlaidh i 2019.

Sampla den athnuachan atá déanta ar theach atá ann
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CÓIRÍOCHT DO THAISTEALAITHE
Fuarthas faomhadh ón Roinn Tithícohta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil ar an 28 Lúnasa 2018 le hathchóiriú a 
dhéanamh ar Láithreán Stad, Bóthar na hInise. Is céim 
bhreise í seo ar na hoibreacha feabhsuithe i ndiaidh an 
tionscadail a tugadh i gcrích roimhe seo i 2017.

Tá Plean cúig bliana reachtúil Cóiríochta do 
Thaistealaithe á ullmhú faoi láthair do 2019 – 2023. 
Tá Plean Cóiríochta do Thaistealaithe 2014-2018 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh tar éis na 
spriocanna a leagadh síos a shárú. Déanadh soláthar 
i mbuiséad 2019 do Sheirbhísí do Thaistealaithe, ar 
a n-áirítear tacaíocht a sholáthar do theaghlaigh 
ón lucht siúil le haistriú isteach i dtithe. Bíonn clinic 
do Thaistealaithe ar siúl ag Cé na gCeannaithe 
gach seachtain le cabhrú le haghaidh a thabhairt ar 
riachtanais an Phobail Taistil i gContae Luimnigh, 
ag ceadú dúinn oibriú go dlúth leis na teaghlaigh le 
cóiríocht a aimsiú.

I 2018 bhí cistiú iomlán de €12m ar fáil do Thaistealaithe

I 2018 ba é an leithdháileadh do Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh thar ocht dtionscadal ná 
€858,739.

Cuireadh iarratais isteach ar mhaoiniú breise agus beidh 
eolas ann faoi sin i rith 2019.

TITHE FOLAMH
Rinne an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 
faomhadh ar €1.4m le hoibreacha a dhéanamh ar stoc 
tithíochta 70 teach folamh. Críochnaíodh cúig aonad is 
fiche i 2018, le hoibreacha beartaithe agus ar siúl ar na 
tithe eile.

Tugtar imlíne sa Tábla thíos ar an staid ar an 31 Nollaig 
2018:

Ceantar

Áth Dara-Ráth Caola

An Caisleán Nua

An Cheapach Mhór-

Cill Mocheallóg

Metro

IOMLÁN

Faofa

14

11

12

33

70

Críochnaithe

2

4

10

14

30

Ar an 

Láthair 

2

3

1

2

8

Oibreacha Beartaithe

(Obair Thairisceana 

Críochnaithe

2

0

0

0

2

Staid 

Tairisceana

3

1

0

0

4

Réamhthairiscint 

(sonraí / Tástáil 

Asbestos)

3

3

1

10 – asbestos,  

7 Spec’d

24

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 

Clár Cóiríochta do Thaistealaithe 2013-2018

Cóiríocht tugtha do 
95 teaghlach  

9 dteaghlach aistrithe  

15 teaghlach ar diúltaíodh 
cóiríocht dóibh  

     2017 2018

Tairiscintí ar Thithíocht  12 24

Tairiscintí ar chóiríocht ar 

leith do Thaistealaithe  15 3

Diúltú      7 4

Aistriú     3 5
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AN CISTE IDIRGHABHÁLA SÓISIALTA
Lean an Ciste Idirghabhála Sóisialta (SIF) le tacú le 
tionscadail fhorbartha geilleagrach agus sóisialta agus 
iad curtha i bhfeidhm ag pobal áitiúil, eagraíochtaí 
deonacha agus príomhghníomhaireachtaí reachtúla. I 
2018, ba é an méid iomlán a faomhadh ná €3,889,433. 
Dánadh miondealú ar na tionscadail a faomhadh de réir 
na dtéamaí seo a leanas: 

Oideachas & Foghlaim  43
Sláinte & Folláine   25
Aosú go Folláin    6
Infhostaitheacht agus Obair 13
Teaghlaigh agus Óige i mBaol 22
Pobal     37
Iomlán     146

Bhí an measúnú ar an SIF i 2018 curtha ar an eolas ag 
torthaí an athbhreithnithe ar an LRFIP 2012-2015, a 
foilsíodh i 2016, ar an mhonatóireacht leanúnach ar 
thionscadail a fuair tacaíocht faoi SIF agus torthaí na 
hanailíse ar shonraí Dhaonáirimh 2016. 

I dtéarmaí na gceisteanna a bhain le SIF 2018:
Déanadh ana leithdháileadh ar dheontais bheaga chug 
eagraíochtaí pobail, ar a n-áirítear clubanna spóirt, a 
choimeád. Le suim airgid cuíosach beag, tagann na 
tionscadail seo go díreach ón leibhéal áitiúil (faoi threoir 
oibrithe deonacha) agus tá an-mheas orthu agus iad 
ficeálach sna pobail athghiniúna áitiúla. 

Tugtar tacaíocht bliain i ndiaidh a chéile do ghrúpa 
lárnach tionscadal a thacaíonn le daoine óga agus 
le teaghlaigh a bhfuil riachtanais chasta acu. Tá 
siad seo tábhachtach maidir le pobail a nascadh le 
gnáthsheirbhísí agus ionchuimsiú sóisialta a chur chun 
cinn. 
Coimeádadh deontais do scoileanna agus do sheirbhísí 
eile a bhaineann le hoideachas agus foghlaim. 

Léiríonn an fhianaise go bhfuil tuilleadh tacaíochta 
do chláir i scoileanna nó do sheirbhísí lasmuigh de 
scoileanna (cláir iarscoile, campaí samhraidh, seirbhísí 
teiripeacha do leanaí i scoileanna) ag cur le torthaí 
oideachais níos fearr do leanaí sna ceantair athghiniúna. 
Ar na torthaí seo áirítear torthaí oideachais níos fearr, 
feabhas ar fhreastal ar scoileanna agus feabhas ar 
fhanacht in oideachas dara leibhéal.

Maidir le hinfhostaitheacht agus tionscadail oibre, tá 
próifíl níos láidre ag oiliúint scileanna agus ag rochtain 
ar fhostaíocht do cheantair athghiniúna i SIF 2017 agus 
2018. Tá ceangal níos láidre freisin ann maidir le gach 
príomh-chomhpháirtí i ndearadh agus soláthar na 
socruithe dá leithéid de thionscadail. Is iad na príomh-
chomhpháirtithe agus cisteoirí anseo ná LCETB maidir 
le breisoideachas agus oiliúint, cláir DEASP (CE,Tús), 
Comhpháirtíocht PAUL/Seirbhís Fostaíochta Áitiúil 
agus, i gcás áirithe, an earnáil dheonach/comhpháirtí 
pobail. Tá nasc/oiriúint láidir le DEASP agus an LCETB 
tábhachtach d’fhonn inbhuanaitheacht na dtionscnamh 
seo a chur chun cinn. 

ATHGHINIÚINT FHISICIÚIL 
Déanadh obair athchóirithe ar 90 réadmhaoin.

EASTÁT TIONSCLAÍOCHTA NA GALLMHÓNA
Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, i 
gcomhar le páirtithe eile, ag obair le hinfheistíocht 
agus foinsí nua fostaíochta a mhealladh chuig ceantair 
athghiniúna. I 2018, chuir Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh (1) Fulflex Fuilding (2) Advanced 
Heating (3) Provisional Flooring (4) Cumann 
Dornálaíochta ar aghaidh le haghaidh ‘Léiriú Spéise’ 
maidir le haonaid a dhíol, le tuilleadh infheistíochta a 
mhealladh chuig na Gallmhóna.

Tá na gníomhaíochtaí thuas ag cur leis na cuspóirí 
seo a leanas faoi mar atá leagtha amach i bPlean 
Forfheidhmithe an Phlean Athghiniúna do Luimneach: 
1. 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. 

2. Infheistíocht isteach a mhealladh chuig ceantair 
Áthghiniúna. 

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

4. Forbairt a dhéanamh ar rannpháirtíocht fhadtéarmach 
leis an earnáil phríobháideach le leibhéal inbhuanaithe 
gníomhaíochta geilleagrach a fhorbairt i gceantair 
athghiniúna.

IONAD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA 
FÁILTEACHAIS (HETC) – 178 Duine faoi oiliúint ón 
HETC tar éis fostaíocht a fháil.

FORFHEIDHMIÚ STRAITÉISE 
ATHGHINIÚNA
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FORBAIRTÍ IONAD OILIÚNA
Bhí oscailt Ionad Oiliúna Mhaigh Rois (MTF) mar chur 
chuige seirbhíse comhtháite dírithe ar mhuintir an 
cheantair atá dífhostaithe agus é ar intinn na scileanna 
agus an muinín a thabhairt dóibh le fostaíocht a fháil. Tá 
an eiseamláir bunaithe ar rochtain ar dhá aonad (Aonaid 
6 agus 7 in úinéireacht phríobháideach) le hionad oiliúna 
ar leith a chruthú in The Bays laistigh de Mhaigh Rois. 
Soláthraíonn n haonaid seo cur chuige oiliúna trádála 
ar leith dírithe ar scileanna ar leith tionsclaíocha, atá 
de dhíth faoi láthair in earnálacha mar thógáil agus 
déantúsaíocht speisialtóireachta, a thabhairt do chliaint. 

Cuireann an t-aonad oiliúna a bheith suite sna Bays ar 
chumas na gcliaint rochtain a bheith acu ar réimse níos 
leithne tacaíochta agus áiseanna laistigh d’Ionad Oiliúna 
na Bays agus cur chuige iomlánaíoch a chruthú maidir 
le hábhar scileanna ‘crua’ agus ‘bog’ sa chlár foriomlán. 

Déantar cosán chuig fostaíocht a sholáthar do gach 
client a théann ar aghaidh tríd an gclár oiliúna trí 
chaidreamh a bhunú leis an earnáil phríobháideach. 
Aithnítear sa chomhairliúchán leis an earnáil 
phríobháideach na príomhscileanna atá de dhíth d’fhonn 
na bearnaí atá ann maidir le scileanna a líonadh. Déantar 
jabanna a thairiscint do dhaoine a chríochnaíonn an 
clár seo le comhpháirtithe tionsclaíoch leis na bearnaí 
maidir le scileanna a líonadh láithreach bonn. Tiocfaidh 
roghanna eile oiliúna agus oideachais chun cinn ó 
fhorbairt na bpríomh-chomhpháirtithe seo. 

Beidh dea-thionchar ag daoine dífhostaithe ó na 
ceantair athghiniúna seo a leithéid de jabanna a fháil ar 
bhochtaineacht na bpobal seo a laghdú agus leibhéil 
ioncaim a ardú do na glúnta atá le teacht.  

SRÁID SAN NIOCLÁS
Leanadh le hobair ar Shráid San Nioclás i 2018. I 24 Sráid 
San Nioclás tá achar de 140m2 thar dhá urlár, agus in 25 
Sráid San Nioclás tá achar de 130m2 thar dhá urlár. Ní 
dhéanfar na haonaid seo a mhéadú ná ní chuirfear leo 
lasmuigh de leagan amach reatha an fhoirgnimh.

Tosaíodh ar an bpróiseas maidir leis an bhfoirgneamh a 
thabhairt chuig ‘creatlach agus croí’ i mí Lúnasa 2016. 
Críochnaíodh na hoibreacha i Q2 de 2018, le tabhairt 
ar láimh don sealbhóir a bheadh ar intinn mar aonad 
‘creatlach agus croí’.

CUAIRTEANNA AIREACHTA
Ar an 29 Eanáir 2018, sheol an tAire Eoghan Murphy 
Forbairt Tithíochta Shráid an Tiarna Éadbhard le 81 teach 
á soláthar, an tionscadal ba mhó sa tír maidir le tithíocht 
shóisialta nuathógtha ag an am. Le linn na cuairte seo, 
tugadh turas ar an láthair don Aire. Tugadh cóip de “A 
Stitch in Time: A History of Limerick Clothing Factory”, le 
Maura Stapleton don Aire. Is í Maura, a d’oibrigh sa Tait 
Clothing Factory ó 1938, an fostaí is sine a mhaireann. 
Áiríodh sa tseoladh an Boherbuoy Band a bheith ag 
seinm, a bhfuil baint acu leis an monarcha tar éis dóibh 
seinm ag comóradh céad bliain an Tait Clothing Factory 
i 1953. 

San Aibreán, d’oscail Damien English TD, Aire Stáit sa 
Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (DHPLG) 
an fhorbairt nua tithíochta i bPáirc an Teampaill, an 
Cnoc Theas go hoifigiúil – Céim 1, ag soláthar 41 áit 
chónaithe. Thug an tAire cuairt freisin ar réadmhaoin 
a críochnaíodh le déanaí faoin gclár ‘Ceannaigh agus 
Athnuaigh’ ag Ardán Shíol Bhroin agus Cloch an 
Chonartha, Sparr Thuamhan. 

COMHDHÁIL AN FHÓMHAIR AG INSTITIÚID 
PHLEANÁLA NA HÉIREANN
Rinne Sarah Newall cur i láthair ar ‘Caighdeán 
Dearaidh trí Chóid Fhorbartha’ ag Comhdháil Pleanála 
an Fhómhair na bliana seo dar teideal ‘Pleanáil 
d’athghiniúint’ a bhí eagraithe ag Institiúid Phleanála 
na hÉireann sa Gibson Hotel ar an 5 Deireadh 
Fómhair 2018. Ag an gcomhdháil seo féachadh ar 
na príomhcheisteanna maidir le hathghiniúint rathúil 
chathracha, bhailte agus sráidbhailte na hÉireann, le 
mórán cás-staidéar agus taithí á dtabhairt le chéile le 
diospóireacht a spreagadh agus éascú a dhéanamh ar 
dhea-chleachtas agus smaointe a chomhroinnt. 

CRUINNIÚ RÉIGIÚNACH NA COMHAIRLE UM 
THITHÍOCHT SHÓISIALTA (ICSH)
Bhí a gCruinniú Réigiúnach don Iarthar Láir ag an 
gComhairle um Thithíocht Shóisialta (ICSH) sa Clayton 
Hotel, Cathair Luimnigh ar an 1 Bealtaine 2018, agus 
d’fhreastal foireann Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh air. Is príomhimeachtaí iad na cruinnithe 
réigiúnacha ag an ICSH do na baill le héascú a 
dhéanamh ar cheisteanna reatha a phlé agus deis a 
fháil le ceisteanna ábhartha a ardú, chomh maith le 
nuashonrú a fháil maidir le comhlíonadh, bainistíocht 
agus forbairt tithíochta. 

SIOMPÓISIAMAÍ, COMHDHÁIL 
AGUS CEARDLANNA
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COMHDHÁIL NA GCLEACHTÓIRÍ 
TITHÍOCHTA 2018
Rinne foireann ó Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh freastal ar Chomhdháil na gCleachtóirí 
Tithíochta 2018 a bhí ar siúl sa Royal Marine Hotel, Dún 
Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath ón 17 – 18 Bealtaine 
2018. Thug an Ghníomhaireacht Tithíochta, an Roinn 
Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil (DHPLG) 
agus údaráis áitiúla eile cur i láthair, agus bhí ceardlanna 
agus cás-staidéir eiseamláire freisin ann.  

CEARDLANN UM BEARTAS TITHÍOCHTA
Bhí comh-cheardlann ag an Stiúrthóireacht Forbartha 
Tithíochta ar an 17 Deireadh Fómhair, 2018 le cuirí 
tugtha don SPC Forbartha Baile agus Sóisialta agus do 
Bhaill Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. Bhí 
freastal an-mhaith ar an gceardlann agus tugadh cur i 
láthair ar ceithre phríomhthéama:
 
1. Clár Cothabhála Coisctheacha Pleanáilte
2. 2. Scéim Amháin Cíosanna Difreálacha 
3. Scéim Phíolótach rogha tithíochta
4. Cuíchóiriú ar Rogha na gCeantar i gCeantar Cathrach 

Luimnigh 

Déanadh na freagraí ón gcomhchaidreamh a 
thaifead i dtuarascáil aiseolais agus déanadh roinnt 
moltaí iontacha a bhféachfar arís orthu i 2019, mar a 
gcuirfear tuilleadh ceardlanna ar siúl ar mhionsonraí na 
bpolasaithe sula gcuirtear i bhfeidhm go foirmeálta iad.

COMHCHOISTE TITHÍOCHTA, PLEANÁLA AGUS 
RIALTAIS ÁITIÚIL  
Ar an 6 Nollaig 2018, tugadh cuireadh do Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh freastal ar chruinniú 
den Chomhchoiste Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil i dTeach Laighean, Sráid Chill Dara, Baile Átha 
Cliath. Ag cur i láthair dar teideal ‘Cistiú agus Soláthar 
Tithíochta Poiblí faoi Atógáil na hÉireann’, thug 
Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh, Conn Murray, in éineacht le Stiúrthóir 
Forbartha Tithíochta, Aoife Duke agus an tAiltire 
Sinsearach, Seamus Hanrahan imlíne ar an dul chun cinn 
atá á dhéanamh ag Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh maidir le soláthar tithíochta a bhainistiú.

COMHDHÁIL TITHÍOCHTA EOLAS
Thug an Stiúrthóir Forbartha Tithíochta, Aoife Duke, cur 
i láthair do 200 toscaire a bhí ag freastal ar chomhdháil 
na hIrise Tithíochta Eolas i mí na Samhna 2018. Rinne 
gach mórpháirtí leasmhar sa tionscal tithíochta agus 
tógála freastal ar an gcomhdháil a bhí dírithe ar an ‘Dul 
chun cinn go dtí seo’. In éineacht leis na léirithe eágsúla 
ag an gcomhdháil bhí painéal ag plé na ndúshlán a 
bhaineann le tithíocht a sholáthar in Éirinn faoi láthair.
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STIÚRTHÓIREACHT 
OIBRÍOCHTAÍ 
SEIRBHÍSE  
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SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA 
TITHÍOCHTA

DLÍ

**Tabhair faoi deara le do thoil go ndéanann na 
Seirbhísí Tacaíochta Tithícohta déileáil le hiarratais 
na mBunchíosanna do Réadmhaoin ar leis an 
gComhairle roimhe sin í amháin a ceannaíodh faoin 
Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí. Déanann Seirbhísí 
Réadmhaoine déileáil le Bunchíos a bhaineann le 
réadmhaoin in úinéireacht phríobháideach. 

***Áirítear sna figiúirí seo na n-iarratas Bunchíosa atá 
aitheanta faoi láthair ag Cruinnithe Ceantair. Déantar 
Fógraí Alt 183 a ullmhú do Chruinnithe na Comhairle 
Iomlán nó Dréacht-Orduithe um Aistriú curtha chuig 
dlíodóirí le síniú a gcliaint a fháil**

IASACHTAÍ 
IASACHT TITHÍOCHTA ATÓGÁLA NA HÉIREANN:
Is morgáiste nua le tacaíocht Rialtais do cheannaitheoirí 
céaduaire atá in Iasacht Tithíochta Atógála na hÉireann. 
Beidh sé ar fáil ó gach údarás áitiúil ar fud na tíre ón 1ú 
Feabhra 2018. Mar cheannaitheoir céaduaire is féidir leat 
cur isteach ar Iasacht Tithíochta Atógála na hÉireann le 
réadmhaoin nua nó athláimhe a cheannach, nó le do 
theach féin a thógáil.
Is féidir leat suas le 90% de luach margaidh na 
réadmhaoine a fháil ar iasacht. Is é uasmhéid luach 
margaidh na réadmhaoine is féidir a cheannach nó 
féintógtha do Luimneach ná €250,000.

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

STIÚRTHÓIREACHT 
OIBRÍOCHTAÍ 
SEIRBHÍSE 

Toiliú le Díolachán 2018

Líon na n-iarratas ar thoiliú faighte  55

Líon toiliú ceadaithe 21

Líon na gceadanna ag feitheamh ar a 

thuilleadh eolais ó dhlíodóirí/ceannaitheoirí 12

Gníomhais Urscaoilte/Scaoilte 2018

Líon na n-iarratas faighte  131

Líon na n-urscaoilte/scaoilte eisithe 117

Líon na n-urscaoilte/scaoilte ag feitheamh ar              
a thuilleadh eolais 14

Blianachtaí Ceannaithe Tí 2018

Líon na mblianachtaí faighte 29

Líon na mblianachtaí eisithe 25

Líon ag feitheamh ar a thuilleadh eolais  6

Bunchíosanna 2018 do Réadmhaoin ar leis an gComhairle 

roimhe sin iad amháin**

Líon na mBunchíosanna faighte 29

Líon na mBunchíosanna eisithe 15

Líon na mBunchíosanna ag feitheamh                             
ar a thuilleadh eolais  11

Líon na mBunchíosanna idir lámha 8 ***

Líon iasachtaí faighte 154

Líon iasachtaí faofa 49

Líon iasachtaí tarraingthe anuas 1

Luach na n-iasachtaí tarraingthe anuas          €135,000

Líon na nIasachtaí Inathraitheacha Blianachtaeisithe
i 2018 11

Iasachtaí Athstruchtúraithe Úinéireachta Roinnte   5

Luach na n-iasachtaí blianachta €985,261

Líon na nIarratas faighte i 2018 52
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AN tAONAD INIÚCHTA CÓIRÍOCHTA 
PRÍOBHÁIDEACH AR CÍOS
Tá freagracht ar Údaráis Thithíochta, trí chigireacht a 
dhéanamh, maidir le cinneadh a dhéanamh ar cibé 
an sásaíonn réadmhaoin na caighdeáin do chóiríocht 
ar cíos agus, nuair nach ndéanann, as a chinntiú go 
mbítear comhlíontach trí fhógraí Feabhsaithe agus 
Toirmisc agus imeachtaí dlí a úsáid.

Tá soláthar déanta ar na bunchaighdeáin a bhfuil gá leo 
sna Rialacháin um Thithíocht (Caighdeáin do Thithe ar 
Cíos) 2017, a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Iúil 2017. 

Faoin reachtaíocht reatha, tá sé riachtanach de réir dlí 
go soláthródh an tiarna talún réadmhaoin don tionónta 
a sholáthraíonn timpeallacht sábháilte agus sláintiúil, 
agus tá freagracht air maidir le cothabháil agus deisiú an 
áitribh agus an trealaimh a sholáthraítear ann, faoi réir 
gnáthchaitheamh agus cuimilt.

Ní mór don tionónta cúram ceart a ghlacadh agus an áit 
chónaithe agus an trealamh inti á úsáid, le tuairisciú pras 
á dhéanamh don tiarna talún maidir le deisiúcháin, agus 
é/í freagrach as damáiste (de thaisme nó d’aon ghnó) a 
dheisiú lasmuigh de ghnáthchaitheamh agus cuimilt.

CLÁIR FHEABHSÚCHÁIN TÍ  
Tá trí chineál deontais feabhsúcháin tí ann. I mbliana 
bhain 461 líon tí leas as iomlán de €2.9m, de réir an 
tábla seo a leanas: 

Seo a leanas sonraí ar na deontais: 

DEONTAS OIRIÚNAITHE TÍ 
Cabhraíonn an deontas seo le hoibreacha a dhéanamh 
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. 

DEONTAIS NA NÁISEANNA 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. . 

DEONTAS TITHÍOCHTA DO DHAOINE 
BREACAOSTA  
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).

DEONTAIS DO DHAOINE FAOI 
MHÍCHUMAS
I mbliana fuair 53 teaghlach deontas do dhaoine faoi 
mhíchumas de €504,000 ar fad le tacú le maireachtáil 
neamhspleách do dhaoine faoi mhíchumas, féach an 
tábla thíos le do thoil: 

Tá na scéimeanna go léir thuas faoi réir chritéir 
cháilitheachta.

AONAD RAS AGUS HAP
SCÉIM CÓIRÍOCHTA CÍOSA (RAS)
Oibríonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
an Scéim RAS a bhfuil conradh ar thrí bhealach 
ag baint leis idir an Tiarna Talún, an Tionónta agus 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. Cuireann 
an Scéim Cóiríochta Cíosa ar chumas na Comhairle 
cóiríocht seasmhach a sholáthr, atá inacmhainne agus 
a shásaíonn Caighdeáin Chóiríochta Príobháideach ar 
Cíos. Ag deireadh 2018, bhí 1,1119 Tionóntacht RAS ann, 
ar socraíodh 102 acu sin i rith na bliana.

Tugann an Chomhairle gealltanas an cíos a bhíonn 
aontaithe a íoc leis an tiarna talún gach mí thar ceann 
an tionónta, le híocaíocht á dhéanamh ag an tionónta 
leis an gComhairle in aghaidh na seachtaine, bunaithe 
ar ioncam. Tugann Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh tacaíocht substaintiúil dá tionóntaí RAS, 
agus do thiarnaí talún, trí fhoireann ar leith Oifigeach 
Idirchaidrimh. 
 

Líon réadmhaoin ar déanadh cigireacht orthu i 2018 1,035

Líon iomlán na gcigireachtaí 2018 1,228

Fógraí Feabhsúcháin Eisithe      31

Fógraí Toirmisc Eisithe     0

Ceantar  Méid  2018 Líon na nDeontas

Ráth Caola €254,324.83 49

An Caisleán Nua €589,113.49 100

Cill Mocheallóg €507,928.38 71

Uirbeach €1,568,990.14 241

Iomlán €2,920,356.84 461

Ceantar   Méid 2017 Líon na nDeontas

Ráth Caola €87,277.20 5

An Caisleán Nua €106,182.99 14

Cill Mocheallóg €333,098.67 44

Uirbeach €127,443.50 18

Iomlán €654,002.36 81
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ÍOCAÍOCHTAÍ CÚNAIMH TITHÍOCHTA (HAP) 
Ó tugadh isteach í i 2014, tá Scéim HAP tar éis fás le 
bheith mar mhórsholáthróir Tithíochta Sóisialta ar 
fud Luimnigh. Ag deireadh 2018 bhí breis agus 2,150 
tionóntacht HAP sa chontae agus sa chathair. Faoi 
mar atá le RAS, déanann an Scéim soláthar cóiríochta 
inacmhainne ar ardchaighdeán a chinntiú do na daoine 
sin a mheastar go bhfuil gá acu le Tacaíocht Tithíochta 
Sóisialta.

Tá HAP Luimnigh freagrach as iarratais a bhailíochtú 
agus as tionóntachtaí a shocrú agus a bhainistiú, chomh 
maith lena chinntiú go ndéantar an cíos a íocann 
tionóntaí HAP a mheas i gceart bunaithe ar a n-ioncam. 
Déanann an fhoireann san aonad timpeallacht an-tacúil 
a sholáthar do thiarní talún agus do ththionóntaí araon, 
maidir lena gceisteanna agus déileáil le ceisteanna de 
réir mar a éiríonn siad.

I 2018, thug Comhairle Cathrach agus Conate Luimnigh 
Seirbhís Aimsitheora Áite HAP isteach le hoibriú le 
teaghlaigh nó le daoine aonair atá gan Dídean agus a 
measann Foireann Gníomhaíochta na nDaoine Gan 
Dídean go bhfuil gá acu leis an tacaíocht seo.  

AONAD BAINISTÍOCHTA EASTÁIT
Tá trí phríomhchuid ag baint leis an Aonad Bainistíochta 
Eastáit: (i) Tacaíocht Eastáit (ii) Tacaíocht do Thionónta 
Indibhidiúil agus (iii) Forfheidhmiú Tionóntachta / 
Iompraíocht Fhrithshóisialta. 

Tacaíochtaí Eastáit
• Is í príomhaidhm an chláir seo tacaíochtaí a sholáthr 

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. 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.

• Críochnaíodh an fhorbairt nua tithíochta le hais Sráid 
an Tiarna Éadbhard, ar iarláthair mhonarcha Tait, agus 
é áitithe ag tús na bliana. Cuireadh 79 teaghlach nua 
le chéile agus bhí an tAonad Bainistíochta Eastáit 
rannpháirteach leo i gcaitheamh na bliana le cabhrú 
leo spiorad agus mórtas pobail a chruthú.  Mar 
chuid den tacaíocht seo déanadh éascú ar choiste 
ionadaíochta a chur le chéile do na háitritheoirí. 

• Tionóladh dhá chruinniú d’Fhóram Ionadaithe na 
nÁitritheoirí Eastáit i rith na bliana. 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.

Imeacht don phobal i mBailtíní Phádraig, Caisleán Uí Chonaill, Co. Luimnigh ar 7 Meán Fómhair 2018. I láthair bhí Donal Fitzgibbon, Áisitheoir Pobail, 
Aoife O’Brien Slater agus Arthur Murphy Oifigigh Idirchaidrimh Bainistíochta Eastáit, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Frank Ryan agus Con 
Carroll agus áitritheoirí eile Bhailtíní Phádraig in éineacht leis an gClr. Joe Pond

Tionóladh cruinniú ar an 15 Meitheamh 2018 san Ionad Pobail nua i 
Sráid an Tiarna Éadbhard agus é ar intinn Cumann Áitritheoirí a bhunú. 
Rinne Donal Fitzgibbon éascú ar an gcruinniú in éineacht leis an Ainad 
Bainistíochta Eastáit agus gach cónaitheoir i bPlás Tait, Eachlann Tait 
agus Cúirt Tait.
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(i) Tacaíocht don Tionónta Indibhidiúil
• Soláthraíonn an tAonad seirbhís, le tacaíocht an 

Oifigigh Leasa Tithíochta, de dhian-tacaíocht do 
thionóntaí a aithneofaí a bheith leochaileach nó gá acu 
le cabhair dá leithéid ar aon chúis eile. 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 2018 ná 280.

(ii) 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. 

• Déanadh dhá iarratas breise ar ordú eisiamh chuig an 
gCúirt Dúiche, agus mar thoradh orthu cuireadh cosc 
ar dhuine amháin a bheith ag láithreán stad ar leith 
ar feadh tréimhse trí bliana. Tá Comhairle Cathrach 
agus Conate Luimnigh ar cheann de na húdaráis 
áitiúla is réamhghníomhaí sa tír maidir leis an uirlis 
chumhachtach reachtúil seo a úsáid. Sa tréimhse 
2012-2018, fuarthas 26 ordú dá leithéid. 

• Bhí an tAonad rannpháirteach go gníomhach leis An 
Garda Síochána maidir leis na cumhachtaí faoi Alt 
20 den Acht Tithíochta (Forálacha Ilghnéitheacha) 
1997 le áititheoirí neamhdhleathacha thithe de 
chuid na Comhairle a bhíonn i mbun iompraíochta 
frithshóisialta a chur amach.

• Déanann an tAonad seiceálacha Garda ar thinóntaí 
ionchasacha nua. Déanadh 882 athbhreithniú 
foirmeálta dá leithéid i rith na bliana. 

 

MEASÚNAITHE AGUS LEITHDHÁILTE 
TITHÍOCHTA
1. Líon na dtairiscintí ar chóiríocht i 2018 ná 326

2. Líon na dtionóntach nua a cruthaíodh i 2018 ná 284

3. Líon ar diúltaíodh cóiríocht dóibh ná 42

4. Líon iomlán na gcásanna CRM a tugadh don 
Fhoireann Mheasúnachta ná 1,758

5. Líon iomlán na gcásanna CRM a tugadh don 
Fhoireann Mheasúnachta ná 656

6. Líon iomlán na gcásanna CRM a dhún an dá 
fhoireann – Leithdháiltí 1,646 agus Measúnuithe 611 
faoi seach

CÓIRÍOCHT DO THAISTEALAITHE 
Fuarthas faomhadh ón Roinn Pleanála Tithíochta 
agus Rialtais Áitiúil d’Oibreacha Caipitiúla ag láithreáin 
Chóiríochta do Thaistealaithe i gCathair Luimnigh faoin 
gClár Cóiríochta do Thaistealaithe 2014-2018 (TAP 
2014-2018).  

1.  Grúpscéim Tithíochta agus Láithreán Stad Chluain 
Draighneach

2.  Grúpscéim Tithíochta agus Láithreán Stad Chluain an 
Longaigh, an Cnoc Theas 

3. Láithreán Stad Toppins Field, an Cnoc Theas 

4. Radharc Chill Mhuire, Grúpscéim Tithíochta agus 
Láithreán Stad Chaladh an Treoigh

5. Láithreán Stad an Chosáin Fhada

Faoin bPlean Cóiríochta do Thaistealaithe 2014 – 2018 
d’éirigh le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
na spriocanna a shárú. Ghlach os cionn céad ball den 
Lucht Taistil le tairiscint ar chóiríocht.
Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
ag féachaint faoi láthair ar Chlár Cóiríochta do 
Thaistealaithe nua 2019 – 2023. Tarlóid an próiseas le 
comhairliúchán iomlán leis an bPobal Taistealaithe.

Rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
42 Clinic do Thaistealaithe a sholáthar ag Cé na 
gCeannaithe i 2018, agus d’fhreastal 427 teaghlach ar na 
clinicí seo.

Is é líon na gcásanna CRM a tugadh don fhoireann Leasa 
Tithíochta agus Cóiríochta do Thaistealaithe ná 585 a 
bhfuil 55 acu fós oscailte.

Bhí comórtas garraíodóireachta ar siúl in Eastáit na Ceapaí Móire i mí 
Lúnasa 2018. Bhronn na moltóirí Aoife O’Brien Slater agus Aine Frawley 
ón Aonad Bainsitíochta Eastáit duaiseanna don Ghairdín is Fearr, don 
Limistéar Coincréite is Fearr agus don Bhungaló is Fearr. Seo grianghraf 
de chuid de na hiontrálaithe.
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FOIREANN GNÍOMHAÍOCHTA UM EASPA 
DÍDINE LUIMNIGH
Agus iad i gcomhpháirtíocht le Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte agus an Roinn Gnóthaí Fostaíochta 
agus Coimirce Sóisialaí, déanfaidh an tÚdarás Áitiúil 
iarracht ar chur chuige ildisciplíneach a sholáthar maidir 
leo siúd atá gan dídean nó i mbaol a bheith gan dídean. 
Déanadh an Fhoireann Gníomhaíochta um Easpa Dídine 
a fhorbairt mar thoradh ar ghníomhaíochtaí a d’éirigh 
as Straitéis Náisiúnta um Easpa Dídine an Rialtais. 
Mar chuid de Roinn Polasaí Tithícohta agus Sóisialta 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, bhí an 
fhoireann dírithe ar a chinntiú go mbíonn gach seirbhís 
do dhaoine gan dídean comhordaithe ar bhealach 
comhtháite. Déanann Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh, FSS Cheantar an Iarthair agus an DEASP 
foireann a chur ar fáil i gcomhpháirt don Fhoireann 
Gníomhaíochta um Easpa Dídine, agus ceadaíonn seo 
réimse leathan tacaíochta a bheith ann, ní amháin maidir 
le dídean a sholáthar ach trí eilimintí de Chúram Sláinte 
a sholáthar atá riachtanach do dhaoine gan dídean trí 
fhoireann idisciplíneach.

Tar éis dóibh teacht i láthair na Foirne Gníomhaíochta 
um Easpa Dídine, déantar measúnú ar chliaint lena 
chinntiú go ndéantar a riachtanais uile eacnamaíochta, 
sláinte agus cóiríochta a aithint, agus go mbíonn 
tacaíocht ann le freastal ar na riachtanais sin. 

I 2018, déanadh an dul chun cinn seo a leanas maidir 
le tacú leo sin atá i mbaol nó atá gan dídean i réigiún 
Luimnigh:

TITHÍOCHT AR dTÚS
Rinne Genio (eagraíocht daonchairdiúil) €540,000 
a thabhairt do Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh d’fhonn an tionscnamh Tithíocht ar 
dTús a fhorbairt, dírithe ar dhaoine atá gan dídean 
go fadtréimhseach, agus a bhfuil fadhbanna 
meabhairshláinte agus/nó andúile acu faoi láthair. Táthar 
ag tacú leis an ngníomhaíocht seo le tithíocht bhuan, 
seasmhach agus a bhfuil tacaíocht aici a sholáthar do 
dhaoine atá gan dídean go fadtréimhseach agus ag 
laghdú dá réir ar an spleáchas ar chóiríocht éigeandála 
de réir a chéile trí sheirbhís Tithíocht ar dTús a bheith 
ann le freastal ar na daoine sin atá sé mhí nó níos faide i 
gcóiríocht éigeandála. 

Tá Tithíocht ar dTús dírithe ag gach duine le gá ar 
bith acu le tacaíocht, atá gan dídean, le cóiríocht a 
sholáthar dóibh i dtithíocht iomchuí, agus go mbeadh 
an fhoireann tacaíochta in ann cuairt a thabhairt orthu/
ar an láthair, do thréimhse ar bith ama.

Beidh sé mar aidhm ag an seirbhís seo spásanna a 
fhágáil ar fáil sna brúnna éigeandála. Ceadóidh sin 
dóibh siúd atá i gcóiríocht éigeandála príobháideach 
go fadtréimhseach faoi láthair a bheith faoi réir oibre 
bunriachtanach níos éifeachtaí le leas a bhaint as na 
spásanna saora a chruthaítear.

Tacóidh an tSeirbhís Tithíocht ar dTús le 30 cás ‘ar a 
laghad’ thar thréimhse trí bliana. Déantar iarracht sa 
tionscadal seo tionóntachtaí a sholáthar in aonaid 
neamhspleácha, glanscartha tithíochta (nach mó ná 20% 
de na haonaid in aon fhoirgneamh) do gach rannpháirtí, 
le seirbhísí Dianbhainistíochta Cáis ag soláthar 
tacaíochta le cuairt á thabhairt ar na daoine ina dtithe. 

Déanadh an tionscnamh seo a uaslódáil ar 
Ríomhthairiscintí i Meán Fómhair 2018 agus fuarthas 
ceithre aighneacht. I ndiaidh measúnú a dhéanamh ar 
na tairiscintí, aontaíodh gurbh í an tairiscint ag Focus 
Ireland an tairiscint ar éirigh léi, agus bronnadh conradh 
trí bliana orthu ó Eanáir 2019 – Nollaig 2021.

AIMSITHEOIR ÁITE HAP
Líonadh post páirtaimseartha Aimsitheoir Áite HAP do 
dhaoine gan Dídean i 2018, atá le bheith lánaimseartha i 
2019 agus comhtháite sa bhFoireann Gníomhachta um 
Easpa Dídine. Déanfaidh an ról seo tacaíocht a thabhairt 
do dhaoine gan dídean le háit chónaithe a aimsiú i 
margadh na gcíosanna príobháideach ar féidir tacú leo 
trí HAP.

MOIL DO THEAGHLAIGH
Bhí Tionscnamh na dTeaghlach i mBóthar Childers agus 
Tionscnamh na dTeaghlach i mBóthar Bhaile Átha Cliath 
ag feidhmiú i gcaitheamh 2018 ag freastal ar 30 agus ar 
10 dteaghlach faoi seach. Fuair 74 teaghlach (52 i CRFI 
agus 22 i DRFI) rochtain ar an seirbhís, agus astu sin 
d’aistrigh 35 teaghlach (23 ó CRFI aus 12 ó DRFI) chuig 
cónaí neamhspleách i 2018

COIMEÁD TIONÓNTACHTA
Rinne 14 cliant nua tacaíocht a fháil tríd an Peter 
McVerry Trust i Luimneach i 2018, leis an seirbhís i 
dteagmháil le 21 cliant nua i 2017. Tá oibrithe tacaíochta 
tionóntachta Sophia Housing gafa le 64 tionónta ar 
a n-áirítear cliaint a tháinig trí Athghiniúint, Foireann 
Gníomhaíochta um Easpa Dídine, CCCL agus cliaint 
fhor-rochtana.
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CLÁR OIBREACHA BÓTHAIR 2018
Caitheadh beagnach €30 milliún ar oibreacha bóthair 
neamhchaipitil i 2018.

Bhí dúshláin ar leith ag baint le 2018 le sneachta i dtús 
na bliana (Emma agus an Beast) le samhradh te agus 
tirim ina dhiaidh sin.
Tá an-chreidiúint ag dul don fhoireann oibriúcháin as 
ucht freastal ar na dúshláin sin agus ár bpríomhbhealaí a 
choimeád.

In éineacht leis an gclár cothabhála, áirítear iad seo 
a leanas ar na cúramaí a bhaineann le hOibriúchán & 
Cothabháil (Bóithre):
• Éilimh faoi Dhliteanas Poiblí
• Athbhreithniú Luasteorann
• Tuarascálacha Pleanála
• Ceadúnú Oscailte Bóthair
• Próiseáil ar Dhúnadh Bóthair
• Ceadúnais d’Ualach Neamhghnách
• Bainistíocht & Rialachán Tráchta

Seo a leanas achoimre ar na príomhchatagóirí 
caiteachais ar eilimintí Oibriúcháin agus Cothabhála 
chlár 2018.

SEIRBHÍSÍ OIBRÍOCHTAÍ 
AGUS COTHABHÁLA

Príomhchatagóir Caiteachais Milliún

Feabhsú Athchóirithe €7.3

Deisiúcháin i ndiaidh Drochaimsire 

(Cistiú Breise) €0.6

Cothabháil Athchóirithe €2.0

Scéim Rannpháirtíochta Pobail (CIS) €0.2

Scéim Feabhsúcháin Áitiúil (LIS) – Céimeanna 1 & 2 €0.7

Soilsiú Poiblí  €2.5

Deontas Speisialta Draenála €0.8

Cothabháil Ghinearálta 

(Deisiú bóthair, draenáil etc.)   €6.5

Athshlánú Droichead (Atógáil) €0.4

Sábháilteacht ar Chostas Íseal €0.3

Cothabháil Ghinearálta – Bóithre Náisiúnta  €0.4

Cothabháil Gheimhridh (Salann a leathadh etc.) €0.6

Deisiú & Uasghrádú na gCosán €1.0
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CLÁR NA mBÓITHRE 
NEAMHNÁISIÚNTA 2018
FEABHSÚ ATHCHÓIRITHE 
(BÓITHRE ÁITIÚLA AGUS RÉIGIÚNACHA)
De ghnáth, is í an chatagóir caiteachais bhliantúil is 
suntasaí ná Feabhsú Athchóirithe.

Is oibreacha iad seo a éilíonn nearú agus athshéalú ar 
bhóithre poiblí. 

Bíonn modhanna éagsúla á n-úsáid ar a n-áirítear: 
• Forleagadh le Clocha Meilte (Nuair a bhíonn an 

struchtúr ann lag)
• Forleagadh le Clocha Athchúrsáilte (Ag úsáid na 

gclocha a bhíonn ann le cruth eile a chur ar an 
mbóthar)

• Forleagadh Macadam (Feabhsú Struchtúrach ar 
mhórbhóithre de ghnáth)

I 2018, caitheadh €7.36m ar 107 scéim Feabhsú 
Athchóirithe ar fud an Chontae ag feabhsú 75km de 
bhóithre.

CEISTIÚ BREISE A BHAIN LE 
DROCHAIMSIR 
(BÓITHRE ÁITIÚLA AGUS RÉIGIÚNACHA)
Déanadh dochar do bhonneagar na mbóithre i 
Luimneach de bharr na drochaimsire i rith 2018. 
Bhí tionchar ag Storm Emma agus ag The Beast from 

the East san earrach agus bhí tionchar ag triomach an 
tsamhraidh ar na bóithre freisin.

De ghnáth bíonn tionchar ag aimsir fhuar ar struchtúr 
na mbóithre le dochar á dhéanamh ag uisce agus ag 
oighear don struchtúr.

De ghnáth bíonn tionchar ag aimsir thriim ar bhóithre 
portaigh (tógáil) agus ar dhromchla na mbóithre 
(bogadh bhitúman). 

Déanadh faomhadh ar €604,000 le haghaidh a thabhairt 
ar thionchar an dochair, a bhfuil sé go léir caite anois ag 
deisiú 11km de bhóithre.

COTHABHÁIL ATHCHÓIRITHE 
(BÓITHRE ÁITIÚLA AGUS RÉIGIÚNACHA)
De ghnáth tugtar Cóiriú Dromchla ar na hoibreacha 
seo a úsáidtear le cur le saol an bhóthair, struchtúr an 
bhóthair a chosaint ar thaise a bheith ag dul isteach ann 
agus cúrsa marthanach a sholáthar don trácht.  

Tugann na scéimeanna seo an luach is fearr agus fad 
saoil nuair a dhéantar draenáil agus fálta/crainn cois 
bóthair a choinneáil go maith. Tá ról agus freagracht na 
nÚinéirí Talún ina thaobh sin riachtanach agus táthar an-
bhuíoch dá gcomhoibriú.

I 2018, caitheadh €2.03m ar 76 scéim Feabhsú 
Athchóirithe ag feabhsú 89km de bhóithre.

Clár na mBóithre Neamhnáisiúnta 2018
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Cistiú breise bainteach le Drochaimsir (Bóithre Áitiúla agus Réigiúnacha)

Athchóiriú, Cothabháil (Bóithre Áitiúla agus Réigiúnacha)
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Droichead Coise nua oscailte i gCill Mocheallóg

Droichead Coise nua oscailte i gCill Mocheallóg
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Droichead Coise nua oscailte i gCill Mocheallóg

Glasbhealach Mhórchonair an Deiscirt
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COTHABHÁIL TITHÍOCHTA 
Leanadh i 2018 ar an dul chun cinn a déanadh an bhliain 
roimhe sin san rannóg Cothabhála Tithíochta, maidir 
leisan aistriú i dtreo struchtúir nua oibriúcháin agus 
cur i bhfeidhm an chórais SUGAR CRM do chothabháil 
fhrithghníomhach, i gcomhar leis an Rannóg Seirbhísí 
Custaiméara agus an tAonad Feabhsaithe Gnó.  I 
gcaitheamh na bliana, rinne an t-aonad riaradh ar 15,000 
ceist chothabhála. Caitheadh €5m ar 5,200 aonad a 
choimeád ar fud na cathrach agus an chontae. Tá an 
rannóg seo ar cheann de na réimsí is dúshlánaí de 
chuid na Comhairle maidir leis an gcaighdeán seirbhíse 
a bhíonn ag teastáil a bheith ag teacht le hionchais ár 
dtionóntaí. 

D’éirigh leis an aonad freisin san iarratas ar €1.4m i 
gcistiú folamh ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil, a raibh sé mar thoradh air gur fhill 70 
teach a bhí folamh go fadtréimhseach le leithdháileadh 
agus cónaithe. Déantar na haonaid seo a sholáthar trí 
mheascán de shaothar díreach, foireann na comhairle 
agus conraitheoirí seachtracha lena chinntiú go mbíonn 
na haonaid ar fáil a luaithe agus is féidir é.
Leanadh le hobair freisin i gcomhar leis an 
Stiúrthóireacht Forbartha Tithíochta ar thogra scóipe 
tosaigh do chlár cothabhála réamhghníomhach 
pleanáilte, leis an mian íoslaghdú a dhéanamh ar iarratais 
fhrithghníomhacha ar chothabháil. 

PÁIRCEANNA AGUS TÍRDHREACHADH
Bhí clár fairsing bainte féir ag Foireann Pháirceanna agus 
Tírdhreachtaithe Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh i 2018, ag gearradh timpeall 250 heicteár féir 
idir Márta agus Deireadh Fómhair.

Fásadh bláthanna agus plandaí ceapaí inár bplandlann 
lena chinntiú go mbeadh dea-chuma ar na timpealláin, 
ar dhroichid, ar bhláthchiseáin ar crochadh agus ar 
spásanna poiblí an t-am ar fad. Deánadh prúnáil ar 
chrainn agus oibreacha tírdhreachtaithe idir Samhain 
agus Aibreán.

Thug an Rannóg Páirceanna agus Tírdhreachtaithe 
comhairle agus tacaíocht freisin do ghrúpaí na mBailte 
Slachtmhara, Going for Gold agus do ghrúpaí scoile, 
agus d’oibrigh sí go dlúth leis an Rannóg Pleanála le 
héascú a dhéanamh ar imeachtaí inár bpáirceranna 
poiblí. Fuair Páirc Shíol Bhroin trealamh nua aclaíochta 
do dhaoine fásta. 
 

Ag Plandú i bPáirc an Phobail Droichead Thumhan, Cathair Luimnigh
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IONAID ATHCHÚRSÁLA AGUS BAINC 
BHUIDÉAL 
Tá timpeall 64 banc buidéal ar fud Cathair agus Contae 
Luimnigh atá á mbainistiú ag an Rannóg Seirbhísí 
Oibríochtaí agus Cothabhála. 

Tá ceithre ionad athchúrsála ann atá suite sa Chaisleán 
Nua, Cill Mocheallóg, Mungairit agus Bóthar na Páirce, 
Luimneach. 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 freisin le dramhaíl a bhailiú, ar a 
n-áirítear diúscairt dramhaíola guaiseach agus lá stiallta 
discréideach.  

GLANADH SRÁIDE 
Lean na criúnna glanta sráide le seirbhís 365-lá a 
sholáthar lena chinntiú go mbíonn na sráideanna 
scuabtha agus an bruscar bainte astu. Soláthraíonn na 
criúnna glanta sráide cúnamh ollmhór do Going for 
Gold agus Bailte Slachtmhara Luimnigh, chomh maith 
le seirbhísí breise a sholáthar d’imeachtaí mar chluicí 
Rugbaí agus CLG, Rás Mór Luimnigh agus deireadh 
seachtaine na Féile Pádraig.

REILIGÍ  
Tá an fhoireann Cothabhála Reilige freagrach as 
cothabháil os cionn 250 reilig ar fud Chathair agus 
Chontae Luimnigh.  Déanadh oibreacha cothabhála ag 
Mainistir na Féile, Ardasch, Cill Fhearghasa, an Gleann, 
Teampall an Ghleanntáin Thiar, An Caisleán Nua, Drom 
Collachair, Cill Díoma, Eaglais na hÉieann Bhaile an 
Gharraí, Cill Mhaoláin, Seanghualainn, Fíonach, Cluain 
Siabhra, Caladh an Treoigh, Cathair Chinn Lis, Cill Liaile, 
Baile an Fhaoitigh, Maigh Rua, An tSeanphailís agus Dún 
Bleisce.

Rinne an Chomhairle forbairt freisin ar chuid nua de na 
reiligí ag Áth an tSléibhe agus Calvary, An Caisleán Nua. 
Thug an Chomhairle cabhair do roinnt grúpaí pobail 
láthair nua a aimsiú do reilig´.
Lean Iontaobhas Cathartha Luimnigh le cúnamh 
luachmhar a sholáthar don Chomhairle maidir le 
cothabháil leanúnach ar roinnt reiligí sa Mhórcheantar 
Uirbeach.

Páirc an Phobail, Luimneach Páirc an Phobail, Luimneach
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Tá an Rannóg Seirbhísí Pleanála agus Comhshaoil 
ag feidhmiú le beagnach trí bliana anois. Bíonn sí 
ag déileáil le cead, ceadúnais, ceadanna, cigireacht 
agus forfheidhmiú maidir le ceisteanna pleanála agus 
comhshaoil.

PLEANÁIL 
Bainistíocht Forbartha
Ranníocaíochtaí Forbartha
Caomhantas Ailtireachta
Forfheidhmiú
Táscairí Seirbhíse maidir le Tógáil i gCúram  
Príomhtháscairí Feidhmíochta a Phleanáil

COMHSHAOL 
Dramhaíl
Bruscar
Torann Aeir agus Uisce
Ceadúnú Diúscartha 
Cigireachtaí ar Dhabhacha Séarachais
Struchtúir chontúirteacha

ATHCHOIMRE AR GHNÍOMHAÍOCHT 
2018
PLEANÁIL
Bainistíocht Forbartha
Bhí méadú leanúnach ann maidir le gníomhaíocht 
phleanála i gcaitheamh na bliana seo, ó chruinnithe 
réamhphleanála, iarratais phleanála a fuarthas agus 
fiosruithe ginearálta ón bpobal.

Bhí méadú suntasach ar líon na móriarratas pleanála le 
cuid dá bhfuil liostáilte thíos áirithe i mbliana freisin:

17/1165 – Cead tugtha d’Ollscoil Luimnigh le hIonad 
Mac Léinn trí urlár thar chuid d’íoslach a thógáil, GIA 
3530M2, ag tabhairt spáis fhorhalla, halla éisteachta (200 
suíochán) seomraí cruinnithe, oifigí, siopa agus caifé, 
chomh maith le himréiteach láithreáin agus tírdhreach 
nua, pábháil, oibreacha seachtracha ar a n-áirítear 
seastán rothar iata ag Ollscoil Luimnigh, Sraoilleán, 
Bóthar Pháirc Plassey, Luimneach. 

17/1170 – Cead tugtha do Regeneron Ireland U.C. 
do chead 10 mbliana do shíneadh urláir amháin 
deántúsaíochta 12,707 méadar cearnach agus 14.4 
méadar ar airde. Tá an t-ionad déantúsaíochta suite 
ag cúl an fhoirgnimh déantúsaíochta atá ann (soir ó 
dheas) leis na feidhmeanna seo a leanas ann: 1. Achar 
déantúsaíochta ilfheidhme 6, 705 méadar cearnach, 
2. Seomra trealaimh 1,680 méadar carnach, 3. Saoráid 
phróiseála dramhaíle 626 méadar cearnach, 4. Idirurláir 
ilghnéitheacha le trealamh agus innealra laistigh den 
fhoirgneamh 3,696 méadar cearnach, 5. Áirítear sa 
togra forbartha láthair cheangail athraithe, athruithe 
ar sheirbhísí faoin talamh, trealamh agus gléasra 
seachtrach, trealamh agus innealra curtha ar anagnail 2 

shiméar choire 20 méadar ar airde, trealamh lasmuigh 
agus stóráil mhodúlach d’ábhar tionsclaíoch ar an 
láthair, píbdhroichid agus athruithe ar ingearchlónna, 6. 
Oibreacha nua láithreáin ar a n-áirítear carrchlós buan 
do 150 carr suite siar ó dheas ón gcarrchlós atá ann, 
tírdhreachú, soilsiú agus nithe tánaisteacha. Tá Tuarascáil 
Measúnachta Tionchair Timpeallachta in éineacht leis an 
iarratas seo ag Baile Choimín, Páirc Gnó an Ráithín, An 
Ráithín, Co. Luimnigh.

18/200 – Cead tugtha do Datcha Construction Limited 
d’fhorbairt cónaithe le 48 aonad cónaithe, naíolann, an 
chéad chéim de bhóthar ceangail a sholáthar idir Bóthar 
Chlár Aidhme agus Páirc an Lisín (Bóthar na Scoile) le 
bealach isteach chuig an láthair le hais an bhóthair nua 
seo agus gach obair thánaisteach maidir le forbairt an 
láithreáin. Áirítear sna hoibreacha tánaisteacha maidir 
le forbairt an láithreáin ceangal leis an bpríomhphíobán 
uisce poiblí, draenáil uisce breán agus dromchla, bóithre 
rochtana, cosáin, páirceáil d’fheithiclí, cóireáil teorann 
agus oibreacha forbartha láithreán os cionn agus faoin 
talamh ag Baile Uí Anracháin Thoir, Tobar Phádraig, Co. 
Luimnigh.

18/346 – Cead tugtha do Diceros Ventures Ltd 
d’fhorbairt cónaithe de 49 aonad cónaithe, (5 teach 
scoite, 38 teach leathscoite, 6 theach sraithe), bealach 
nua isteach chuig an mbóthar R526 agus gach obair 
thánaisteach maidir le forbairt an láithreáin. Áirítear sna 
hoibreacha tánaisteacha maidir le forbairt an láithreáin 
ceangal leis an bpríomhphíobán uisce poiblí, draenáil 
uisce breán agus dromchla, bóithre rochtana, cosáin, 
páirceáil d’fheithiclí, cóireáil teorann agus oibreacha 
forbartha láithreán os cionn agus faoin talamh ag An 
Bhearna Choill, Tobar Phádraig, Co. Luimnigh.

18/434 – Cead tugtha do A&G Thomond Builders Ltd 
do 99 aoand cónaithe ag Bóthar Mhuileann na Fola, 
Saingeal, Co. Luimnigh ina n-áireofaí: (i) 1 aonad scoite 
4 sheomra leapa; (ii) 52 aonad leathscoite 3 sheomra 
leapa; (iii) 2 aonad sraithe 3 sheomra leapa; (iv) 15 aonad 
sraithe 2 sheomra leapa le rogha ann don tríú seomra 
leapa; (v) 28 aonad árasáin 2 sheomra leapa, 1 aonad 
árasáin 3 sheomra leapa; agus (vi) gach obair láithreáin 
a bhaineann leo ar a n-áirítear bealach isteach chuig 
an láithreán; stáisiún caidéalaithe uisce bréan; umair 
thanúcháin ar an láthair; agus tírdhreachú ag Bóthar 
Mhuileann na Fola, Saingeal, Co. Luimnigh.

18/627 – Cead tugtha d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte do mhéadú ar sheomra trealaimh sa bhreis ar 
ceithre urlár ar an díon den ospidéal atá ann ag soláthar 
barda 60 leaba in éineacht le hathruthe ar fhoirgnimh 
an ospidéil agus na hoibreacha agus na seirbhísí a 
bhaineann leis an láithreán. Áirítear sa bhforbairt freisin 
20 spás páirceála poiblí agus an sciathadh teorann a 
bhaineann leis sin ag Campas Ospidéal na hOllscoile 

PLEANÁIL AGUS 
COMHSHAOL 
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Luimneach, Bóthar Neasáin, Tuar an Daill, Co. Luimnigh.

18/1020 – Cead tugtha do Edwards Lifesciences Ireland 
Ltd de chead pleanála deich mbliana a bhfuiltear á 
lorg do: (1) urlár amháin déantúsaíochta ilfheidhme, 
chóimeála agus trádstórais agus feidhmeanna 
áirgiúlachta agus achar riaracháin dhá urlár 17,774 m.cr. 
agus 12.5m ar airde ar a n-áirítear 5 simléar choire 19.5m 
ar airde agus duga do ghléasra agus do threalamh ar 
an díon agus sa chlós. (2) umar stórála uisce comhraice 
dóiteáin, teach caidéil aisréadóra aon urláir 32 m.cr. 
agus 5m ar airde, fostáisiún leictreach aon urlár 50 m.cr. 
agus 6m ar airde,  stór druma aon urlár 68 m.cr agus 
6m ar airde agus foirgneamh slándála aon urláir 20 m.cr. 
agus 5m ar airde. (3) Áirítear sna hoibreacha láithreáin 
foscadán rothar do 180 rothar, stáisiúin pháirceála do 
charranna leictreacha, carrpháirceáil tírdhreachaithe 
do 500 carr, fálú teorann agus áitiúil, tírdhreachú, 
beirmeacha tírdhreachaithe agus oibreacha ginearálta 
láithreáin ar a n-áirítear 2 bhealach isteach d’fheithiclí ó 
Bhóthar Pháirc Plassey agus bealach isteach do choisithe 
le hais an stad bus. Tá Tuarascáil Measúnachta Tionchair 
Timpeallachta (EIAR) agus Ráiteas Tionchair Natura (NIS) 
in éineacht leis an iarratas seo ag Cluain Cliabh, Bóthar 
Pháirc Plassey, Páirc Theicneolaíochta Náisiúnta, Caladh 
an Treoigh, Co. Luimnigh.

RANNÍOCAÍOCHTAÍ FORBARTHA

CAOMHANTAS AILTIREACHTA  
I rith na bliana rinne Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh €108,000 a bhronnadh faoi fhorálacha na 
Scéime Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha a bhí 
á feidhmiú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta.

Tugadh cúnamh do 21 tionscadal ar fad. Bhí réimse na 
ndeontas idir €2,500 agus €10.  Bhí os coin €218,500 
d’airgead príobháideach geallta do na tionscadail seo.

Thug Ciste na Struchtúr i mBaol tacaíocht do dhá 
thionscadal sa chontae.  Ar dtús rinne an Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta €35,000 a leithdháileadh 
orthu seo. 

Chuir duine príobháideach ceann chun cinn, ar dheisiú 
struchtúrach ar struchtúr an dín ar an túrtheach ag 
Caisleán na gCeard (An Cheapach Mhór) agus leanadh 
ina dhiaidh sin le líneáil agus bailchríochnú lata agus 
plástair a chur ar ais ar uarlár uachtarach an tseomra. 
Tugadh deontas de €24,000.

Ba é an dara tionscadal ar cabhraíodh leis ná iarsmaí 
an tséipéil mheánaoiseach ag Baile an Chaisleáin, mar 
a bhfuil an chuid thoir den struchtúr i ndroch-chaoi 
le blianta fada.  Bhí €40,000 geallta ag Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh i mbliana, agus íocadh 
deontas de €22,000. 

Fuarthas €46,000 mar dheontas ón Roinn faoin 
gcéim seo i 2018, ar mhéadú timpeall 20% é ar an 
leithdháileadh tosaigh

FORFHEIDHMIÚ

Airgead a fuarthas i 2018 maidir leis na
 Scéimeanna Ranníocaíochta Forbartha €3,479,000

Gearáin a Fuarthas 430

A Diúltaíodh 210

A Réitíodh  8

Litreacha Foláirimh Eisithe  189

Fógraí Forfheidhmiúcháin Eisithe 105

Ionchúisimh a Tionscnaíodh 14

Urghairí  1

Ciontuithe  3
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TÁSCAIRÍ SEIRBHÍSE MAIDIR LE TÓGÁIL 
I GCÚRAM 2018

PRÍOMHTHÁSCAIRÍ FEIDHMÍCOHTA 
PLEANÁLA
PLEANÁIL P2 AGUS P3

A.

B

C

D

E

F

54

16

730

9

1

6

Líon na n-eastát cónaithe mar a bhfuil cead pleanála dulta in éag, mar a raibh iarratais fhoirmeálta i 
scríbhinn maidir lena dtógáil i gcúram (ó áitritheoirí nó forbróirí), idir lámha ag tús na bliana.

Líon na n-eastát a tógadh i gcúram sa bhliain atá i gceist

Líon na n-áras cónaithe maidir le colún B

Líon na n-eastát i gcolún A nach bhfuil críochnaithe chun sástachta an údaráis phleanála ag teacht 
leis an gcead pleanála

Líon na n-eastát i gColún D ar bhain gníomhaíocht fhorfheidhmithe leo sa bhliain atá i gceist agus/
nó mar ar glaodh isteach ar a mbanna

Líon na n-eastát i gColún D mar a ndearna an t-údarás oibreacha d’fhonn an t-eastát a thabhairt go 
caighdeán cuí le tógáil i gcúram.

A.

B

A

B

C

D

E

F

59

85%

50

430

431

49%

1%

50%

1048

210

8

213

Líon na gcinntí pleanála faoi réir achomhairc chuig An Bord Pleanála a shocraigh an bord i 2018

 % na gcinntí a dheimhnigh (le nó gan éagsúlacht) an cinneadh a rinne an ÚÁ

Líon na gcinntí ag deimhniú chinneadh an ÚÁ le nó gan éagsúlacht

 Líon na gcásanna pleanála a ndearna an ÚÁ tagairt dóibh nó tús a chur leo i rith 2018 ar déanadh iad 
a fhiosrú

Líon na gcásanna a dúnadh i rith 2018

% na gcásanna ag B a diúltaíodh maidir le hAlt 15(2) nó a dúnadh de bharr forbartha faoi urchosc 
reachta nó díolmhaithe

% na gcásanna ag ‘B’ a réitíodh chun sástachta an ÚÁ trí idirbheartaíocht 

% na gCásanna ag B a dúnadh de bharr imeachtaí forfheidhmithe 

Líon iomlán na gcásanna pleanála á bhfiosrú ag 31/12/2018

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 ÚÁ trí idirbheartaíocht

Líon na gCásanna ag B a dúnadh de bharr imeachtaí forfheidhmithe



123

COMHSHAOL 
Clúdaíonn Seirbhísí Comhshaoil réimse leathan 
freagrachtaí a bhaineann 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 ach áirítear 
Struchtúir Chontúirteacha freisin. Déanann an roinn 
seo obair freisin faoi Chomhantú Seirbhíse le hUisce 
Éireann maidir le scéitheadh chuig Séarach. Baineann an 
phríomhghníomhaíocht le gearáin chomhshaoil, le cead 
iomchuí comhshaoil a thabhairt agus le cigireacht agus 
monatóireacht a dhéanamh arc head a tugadh agus ar 
oibleagáidí reachtúla. 

INFREASTRUCHTÚR DRAMHAÍOLA 
Ar an infreastruchtúr atá á bhainistiú ag an roinn seo 
áirítear dhá Líonadh Talún ceadúnaithe, atá dúnta faoi 
láthair ach a éilíonn iarchúram comhshaoil, le ceann acu 
suite ag An Cosán Fada agus an ceann eile ag Gort an 
Droma. Úsáideadh Gás Líonadh Talún ag Gort an Droma 
le 5,607,428 KWh a ghiniúint le glanioncam de €287,682 
as. 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  
Tá saoráidí dramhaíola agus bailitheoirí dramhaíola i 
Luimneach faoi réir an tAcht um Bainistiú Dramhaíola 
agus na Rialacháin a bhaineann leis. Tugann comhlachtaí 
eile údaruithe áirithe ach iad á gcur i bhfeidhm ag CCCL 
nó oibleagáidí reachtúla réamhshocraithe a bheith ag 
baint leo. Is gá monatóireacht a dhéanamh orthu go 
léir lena gcomhlíonadh leis na hoibleagáidí reachtúla a 
sheiceáil.

Tugtar achoimre sa Tábla thíos ar na gnáthchigireachtaí 
dramhaíola a dhéantar:

Carranna Tréigthe

An tAcht Truaillíochta Aeir

Dó sa Chúlchlós

Rialacháin Chadhnra

Dramhbhia Tráchtála

CnD

Rialacháin ELV

Dramhaíl Ghuaiseach

Suirbhéanna Teaghlaigh

Rialacháin Bhruscair

Ceisteanna Torainn

Rialacháin um Phacáistiú 

Taobhach ar Mhálaí Plaisteacha

Fodhlíthe maidir le Dramhaíl a Chur i Láthair

Sláinte Phoiblí

Dramhaíl Leictreach/Leictreonach 

Ceadanna Bailithe Dramhaíola

Ceadanna Saoráide Dramhaíola

Boinn

Truailliú Uisce

78

32

74

10

11

172

50

33

409

2,298

39

19

 4

154

32

9

52

94

73

97
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BAINISTÍOCHT BRUSCAIR 
Lean Foireann Bainistíochta Bruscair na Comhairle le 
tabhairt faoi fhadhbanna maidir le caitheamh bruscair, 
póstaerbhuamáil, dumpáil neamhdhleathach i rith 
2018 trí fhorálacha na nAchtanna um Thruailliú ó 
Bhruscar agus na nAchtanna um Bhainistiú Dramhaíola 
a fhorfheidhmiú. Cuireann an Chomhairle Fodhlíthe 
2011 Chomhairle 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”. 

Baintear úsáid go leanúnach as meascán de chéimeanna 
feasachta / forfheidhmithe le deireadh a chur le diúscairt 
dramhaíola go neamhdhleathach sa chathair agus sa 
chontae.

Eisíodh 448 fíneáil ar an láthair maidir le cionta a bhain le 
bruscar / cur i láthair dramhaíola.

Ba é an ioncam iomlán ó fhíneálacha ar an láthair ná 
breis agus €22,455.

Déanadh 59 cás a thagairt d’imeachtaí dlí faoin Acht um 
Thruailliú ó Bhruscar/an tAcht um Bainistiú Dramhaíola. 

Eisíodh 495 forfheidhmiú “eile” i rith na bliana ar a 
n-áirítear Foláirimh, Fógraí agus Treoracha. 

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 glantacháin ag 15 láthair sa chathair 
agus sa chontae ina raibh a lán bruscair faoi Scéim na 
dTionscnamh in Aghaidh Dumpála 2018 a bhí á riaradh 
ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaíochta ar son na 
hAeráide agus Comhshaoil. 

Cuireadh comharthaí suas ag roinnt láithreacha agus 
déanadh aonaid shealadacha TCI a shuiteáil freisin, nuair 
a bhí sin indéanta.

Ar an bhFoireann Bruscair tá 5 (uimh) Chigire a dhéanann 
patrol ar bhruscar / dumpáil neamhdhleathach sa 
chathair agus sa chontae. 

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 2018 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 á 
gcomhlíonadh. 
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CIGIREACHT AR DHABHCHA 
SÉARACHAIS 
Leanadh mar seo a leanas leis an gclár náisiúnta 
cigireachta ar dhabhcha séarachais i 2018. 

CÁILÍOCHT AN AEIR
Leanadh le hiarrachtaí suntasacha i 2018 feasacht a ardú 
maidir le Rialacháin um Breosla Soladach agus an cosc 
atá ar mhargaíocht, ar dhíol, ar leithdháileadh nó ar dhó 
bhreosla le toit i gceantar a bhfuil srian air. Cuireadh 
feachtais fheasachta ar bun ag úsáid phóstaeir agus na 
meáin shóisialta. 

TORANN 
Bhain siad seo le réimse ceistanna ar a raibh comharsana 
torannacha, torann tráchta, feirmeacha gaoithe agus 
gníomhaíochtaí eile tráchtála. 

STRUCHTÚIR CHONTÚIRTEACHA
Tá dualgas ar an gComhairle an Pobal agus nó 
Áititheoirí a chosaint faoin Acht Rialtais Áitiúil (Seirbh´sií 
Sláintíochta). Baintear sin amach trí chigireacht agus trí 
fhógraí forfheidhmithe.

ACHOIMRE AR GHNÍOMHAÍOCHT 2018

Líon iomlán cigireachtaí 

ar dhabhcha séarachais Comhlíontach Neamhchomhlíontac Cláraithe  Neamhchláraithe

53 30 23 44  9

Achoimre 2018 – Struchtúir Chontúirteacha

Cásanna oscailte 10

Cásanna dúnta 7

Cásanna imscrúdaithe ach nár ceapadh                       
a bheith contúirteach  15

Líon iomlán na gcásanna imscrúdaithe 32

Gearáin Imscrúdaithe       Imscrúdaithe sa Bhliain   

 Tuairiscithe

Bruscar  3092

Dramhaíl 560

Uisce/Fuíolluisce 95

Aer/Boladh 83

Torann   106

Iomlán 3936

Gníomhaíochtaí Cigireachta             Críochnaithe ag   

 Deireadh na Bliana

Cigireachtaí Dramhaíola/Bruscair 3836

Cigireachtaí Uisce/Fuíolluisce 134

Cigireachtaí Aeir/Torainn 80

Iomlán 4050
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SÁBHÁILTEACHT BIA
Sholáthair na Seirbhísí Tréidlaichta rialuithe oifigiúla 
tréidliachta i 17 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 sé seamlas, 11 
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 éilíonn an dlí 
maidir le Sábháilteacht Bia. Seo a leanas líon iomlán na 
gcigireachtaí a déanadh ar ainmhithe i 2018: 
• Eallach: 10,582
• Caora: 11,835
• Muca: 152
• Gabhair: 0

Tógadh 65 sampla agus cuireadh chun anailíse iad faoin 
gClár Náisiúnta Rialaithe Iarmhair, agus an Clár Náisiúnta 
Rialaithe Mhicribhitheolaíochta i rith 2018. 

RIALÚ MADRAÍ 
Fuair na Seirbhísí Tréidliachta 473 gearán maidir le 
madraí ar strae / ó smacht i 2018. Rinne maoir mhadraí 
déileáil le 293 madra ar strae nó gan iarraidh i rith na 
bliana, a bhfuarthas 12% acu ar ais. 

Lean an ráta athlonnaíochta ag feabhsú agus cuireann 
na Seirbhísí Tréidliachta athlonnú mhadraí chun cinn 
nuair is féidir é. Príomhacmhainn chuige seo is ea 
leathanach Facebook Dídean Mhadraí Luimnigh, atá á 
bhainistiú ag an gCúntóir Conchró, agus cabhraíonn 
sé le teagmháil éifeachtach leis an bpobal. Déanadh 
athlonnú ar 235 madra i 2018. Ó bunaíodh é i 2015, fuair 
an leathanach os cionn 12,000 ‘is maith liom’. Cuireann 
na Seirbhísí Treídliachta micrishleasanna a chur i 
madraí chun cinn ag teacht leis na rialacháin iomchuí a 
achtaíodh i 2015. 

Déanann Maoir Mhadraí na Seirbhísí Tréidliachta 
cigireachtaí réamhphleanáilte ar cheadúnais mhadraí ag 
áiteanna laistigh de limistéar feidhme na Comhairle ar 
bhonn leanúnach. 

Bhí 35 Gnó Póraithe Madraí ar Chlár Ghnóthaí Póraithe 
Madraí Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
ag deireadh 2018. Déanann foireann na Seirbhísí 
Tréidliachta cigireachtaí rialta pleanáilte ar ghnóthaí 
póraithe madraí bunaithe ar mheasúnú riosca ar gach 
áitreabh. 
 

CAPAILL A RIALÚ
Rinne na Seirbhísí Tréidliachta déileáil le 237 cás/gearán 
maidir le capaill ar strae i 2018. Gabhadh 206 capall 
ar strae agus cuireadh i bpóna iad, agus ní dhearna a 
n-úinéirí ach 8 a lorg ar ais, agus fuarthas áit chónaithe 
nua do 10 acu. 

SEIRBHÍSÍ TRÉIDLIACHTA
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STIÚRTHÓIREACHT 
INFHEISTÍOCHTA 
CAIPITIL
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STIÚRTHÓIREACHT 
INFHEISTÍOCHTA 
CAIPITIL 

Is Stiúrthóireacht nua atá sa Stiúrthíreacht Infheistícohta 
Caipitil a bunaíodh i 2018 ag cuimsiú dhá rannóg: 
Seirbhísí Dearaidh agus Soláthair agus Seirbhísí 
Réadmhaoine. Tá an Stiúrthóireacht nua dírithe ar 
infreastruchtúr nua a sholáthar do Luimneach ar a 
n-áirítear tithícoht agus bainistíocht éifeachtach ar 
phunann réadmhaoine reatha na Comhairle.  

DEARADH AGUS SOLÁTHAR
Is rannóg atá i nDearadh agus Soláthar atá laistigh 
den Stiúrthóireacht Infheistíochta Caipitil. Is rannóg 
chorparáideach atá ann a sholáthraíonn seirbhís ar 
fud na heagraíochta maidir le soláthar na gcineálacha 
tionscadail seo a leanas: 
• Conarthaí infreastruchtúir mar scéimeanna iompair, 

oibreacha sa réimse poiblí agus scéimeanna cosanta ar 
thuilte

• Scéimeanna tithíochta nuathógtha 
• Uasghrádú Teirmeach ar thithe atá i gceantair 

Athghiniúna
• Athchóiriú ar thithe atá ann nó a ceannaíodh le déanaí 

faoin scéim Ceannaigh agus Athnuaigh
• Athchóiriú agus cur le Cóiríocht do Thaistealaithe 
• Oibreacha feabhsaithe Deontais na nDaoine atá faoi 

Mhíchumas ar thithe príobháideacha agus Údaráis 
Áitiúil

• Comhairle, pleanáil agus comhlíonadh reachtúil 
Seirbhísí Seandálaíochta

• Comhlíonadh, monatóireacht agus comhairle Soláthair 
Chorparáideach

Is é atá sa Stiúrthóireacht ná foireann ildisciplíneach 
d’ailtirí, innealtóirí, teicneoirí, cigirí foirgneamh, seandálaí 
agus foireann riaracháin a oibríonn i gcomhar leis na 
Stiúrthóireachtaí Straitéiseacha maidir le tionscadail 
riachtanacha a sholáthar. 
  
I ndiaidh an t-athchoiriú a rinne ár gcomhghleacaithe i 
Seirbhísí Réadmhaoine, déanadh athlonnú ar Dearadh 
agus Soláthar chuig iaroifigí athchóirithe na Cúirte 
Dúiche i bhFómhar 2018.



131

PRÍOMHTHIONSCADAIL A 
CRÍOCHNAÍODH I 2018:
Tionscadal Tithíochta Pháirc an Teampaill – 42 teach 
nua le meascán aonad 1,2,3 agus 4 seomra leapa sa 
Chnoc Theas faoin gclár Athghiniúna. €13 milliún

Uasghrádú agus oibrithe feabhsaithe ag Sráid Parnell, 
Sráid an Dáibhisigh agus Sráid Wickham. €850,000

Athnuachan Sráidbhaile Thobar Phádraigh – oibreacha 
sa Réimse Poiblí

Siúlbhealach Chill Mocheallóg Thiar – oibreacha 
Seandálaíochta agus sa réimse poiblí

Príomhnithe a críochnaíodh i Sráid San Nioclás – 
Grúdlann Chathair an Chonartha agus láthair Tinteáin

Céim Oibreacha Forbartha Bhóthar Dáileacháin Uí 
Chuanach, Chnoc an Lisín – An chéad chuid d’fhorbairt 
dhá chéim príomhinfreastruchtúir straitéiseach a 
dhéanfaidh Máigh Rois a cheangal leis an mórchathair

Bailtíní Uí Aisí – athchóiriú ar thrí theach tréigthe

Ceannaigh agus Athnuaigh – seacht dteach ceannaithe 
agus oibreacha athchóirithe críochnaithe

Athdhíonadóireacht ar Choláiste Mhungairit 
 

Bóthar Dáileacháin Uí Chuanach go Cnoc an Lisín Céim 1 á Thógáil Bóthar Dáileacháin Uí Chuanach go Cnoc an Lisín Céim 1 Críochnaithe ag Páirc an 
Teampaill

Forbairt Tithíochta Pháirc an Teampaillt Aerfótafgraf d’Fhorbairt Tithíochta Pháirc an Teampaill 
– 42 teach críochnaithe i 2018



Tuarascáil Bhliantúil 2018  |  Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

132

Ainm Tionscadail Cineál Tionscadail  Líon na nAonad

TIONSCADAIL TITHÍOCHTA

Tionscadail Tithíochta
An Chluain Mhór, Áth Dara  Tithíocht  30
Toppins Field Cóiríocht do Thaistealaithe 2 uimh. Grúpthithíocht 
Láithreán Staid Nua an Chorráin, Bóthar Childers Cóiríocht do Thaistealaithe 14 uimh. Grúpthithíocht
  Atheagrú láithreáin

Réamhphleanáil
Orchard Site, Oileán an Rí, Luimneach Tithíocht  26
Páirc Dhál gCais Tithíocht  25
Montpelier Tithíocht  12

Cuid 8 
Sráid an Chláir Tithíocht  6
Radharc Chill Mhuire, Bóthar Bhaile Átha Cliath Cóiríocht do Thaistealaithe 3 Shíneadh 
  1 uimh. athchóiriú
Láithreán Stad Chluain an Longaigh Cóiríocht do Thaistealaithe 2 uimh. Grúpthithíocht
Cluain Draighneach Cóiríocht do Thaistealaithe 3 uimh. Síneadh 

Réamhthairiscint 
Cluain Maicín  Tithíocht  43
Céide Radharc an Ghleanna, an tOspidéal Tithíocht  20
Gough Place, Bóthar Ros Uí Bhriain Tithíocht  17
Páirc an Teampaill, Céim 2 Tithíocht  38
Páirc Mhic Cosgair Tithíocht  30
Clós na Pailme Tithíocht  27
Páirc Chlíona Céim 3 Tithíocht  18
45-46 Páirc Chlíona Tithíocht  2
Bóthar Chill Liaile Tithíocht  5
Bóthar Uí Chiara Íochtarach Tithíocht  11
Seanláthair Críostaíochta, An Ráth Bhán Tithíocht  43
Sráid na gCaorach Tithíocht  8

Tairiscint 
Sráid Mulgrave Tithíocht  15
Bailtíní Phádraig, Caisleán Uí Chonaill  Tithíocht  4
An Bhearna Choill, Tobar Phádraig Tithíocht  24
Waller’s Well Céim 2 Tithíocht  13

Tógáil ar Siúl
Páirc na Lisíní, Tobar Phádraig Tithíocht  16
Bóthar na Rátha Báine Tithíocht  2
Ascaill an tSeiceamair Tithíocht  5
Cúirt Chill Mhuire, Garraí Eoin Tithíocht  7
CHAS, Sráid Mhuire  Tithíocht  3
1-12 Ascaill an Bhúrcaigh  Tithíocht  12
Scéimeanna Inlíonta Pháirc Mhuire Tithíocht  19
Clár Uasghrádaithe Teirmeach Athchóiriú Tithíochta  783 Críochnaithe
  386 Ar an Láthair
  290 Á Ullmhú

Leagann an tábla seo a leanas amach na tionscadail reatha Dearadh agus Soláthar agus a stádas ag deireadh 2018.
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Ainm Tionscadail Cineál Tionscadail  Líon na nAonad

Críochnaithe
Bailtíní Uí Aisí, Sparr Thumhan Tithíocht  3
Páirc an Teampaill, Céim 1, cathair Luimnigh Tithíocht  42

TIONSCADAIL INFREASTRUCHTÚIR 

Féidearthacht
Lánaí rothaíochta An Ráithín

Réamhphleanáil
Faoiseamh ó Thuilte Oileán an Rí (Príomhscéim) Cosaint ar Thuilte

Réamh-Dhearadh
Iosta Uirbeach Thuaidh Foirgneamh Nua 
Glasbhealach Uirbeach Chaladh an Treoigh Cosán Rothaíochta 
Scéim Feabhsúcháin Oileán an Gharráin Oibreacha feabhsúcháin 
Bóthar an Mhachaire Ghailf Feabhsú Bóithre

Dearadh 
Sráid Uí Chonaill Athnuachan Uirbeach
Timpeallán Bhóthar Bhaile Átha Cliath Chill Mhuire Iompar Inbhuanaithe
Bainistíocht Tráchta Mhainistir na Féile Athnuachan Uirbeach
Bóthar Dáileacháin Chromadh Tógáil Bóithre Nua

Tógáil ar Siúl
LIHAF Mungairit Tógáil Bóithre Nua
Sráid Parnell / Sráid Wickham Athnuachan Uirbeach
Lynch’s Corner, Cathair Chinn Lis Athnuachan Sráidbhaile

Críochnaithe
Athnuachan Sráidbhaile Thobar Phádraig Athnuachan Sráidbhaile
Sráid Chaitríona/Sráid an Róistigh Athnuachan Uirbeach
Sráid Parnell / Sráid an Dáibhisigh Athnuachan Uirbeach
Bóthar Dáileacháin Uí Chuanach go Choc an Lisín Céim 1 Tógáil Bóithre Nua
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Cuimsíonnan Rannóg Seirbhísí Réadmhaoine trí réimse 
ar leith:
• Bainistíocht Maoine
• Bainistíocht Saoráidí   
• Uasghrádú Foirgneamh Corparáideach

Soláthraíonn BAINISTÍOCHT MAOINE tacaíocht 
riachtanach do na stiúrthóireachtaí eile maidir le 
ceannach, diúscairt, léasú agus ceadúnú gach 
réadmhaoin de chuid na Comhairle. I rith 2018 
cheannaigh an fhoireann seo 67 Réadmhaoin faoi na 
cláir SHIP, Ceannaigh agus Athnuaigh, Cuid V agus 
Athginiúint, le 80 ceannach eile idir lámha.

Rinne an Fhoireann Réadmhaoine próiseáil ar 
cheannach suntasach eile i rith 2018 ar a n-áirítear:
•  2-3 Sráid Mhala le bheith in úsáid ag an Peter McVerry 

Trust
• Talamh de chuid Teagasc i dTuar an Daill
• Láthair Guinness, Bóthar Uí Chiara – ceannach teidil 

ruílse críochnaithe. 

Tá freagracht ar an rannóg freisin as gach diúscairt (ar a 
n-áirítear leasa i maoin ruílse agus léasachta) faoi Alt 183 
d’Acht Rialtais Áitiúil, 2001 (mar a leasaíodh). Cuireadh 
14 Alt 183s faoi bhráid na Comhairle i rith 2018.

Ina theannta sin, déanann an fhoireann Seirbhísí 
Réadmhaoine bainistíocht ar láithreacha Cleeves agus 
an Opera. I mí Dheireadh Fómhair, rinne láithreán 
Cleeves óstáil ar imeacht Oíche Shamhna ar éirigh go 
maith leis. De bharr leibhéal an mheathlúcháin ar an 
láthair, tá oibreacha ar siúl le sábháilteacht leanúnach an 
láithreáin a chinntiú.

Tá Scoil na Siléiseach, a ceannaíodh i 2017 mar bhaile ag 
meánscoil Ag Foghlaim Le Chéile ar bhonn sealadach 
nuair atá a scoil nua á forbairt.

Déanadh Léiriú Spéise a lorg don réadmhaoin seo a 
leanas i rith na bliana:
• Cúig réadmhaoin ag Eastát Tionsclaíochta na 

Gallmhóna
• Iarfhoirgneamh na Croise Deirge ar Shráid Shisil
• 29/30 Sráid an Tiarna Éadbhard

Déanann an BHAINISTÍOCHT SAORÁIDÍ bainistíocht, 
cothabháil agus cosaint ar an bpunann tógála 
corparáideach. Tá méadú ar na dúshláin sa réimse seo, 
de bharr phróifíl aoise chuid de na foirgnaimh in éineacht 
le reachtaíocht agus caighdeaín nua do chóiríocht oifige 
agus éifeachtúlacht fuinnimh.

Déanann FOIRGNIMH CHORPARÁIDEACHA 
an spás oifige laistigh de Struchtúr an Fhoirgnimh 
Chorparáideach a chur in oiriúint agus a athchóiriú. 
Ina theannta sin, déantar oibreacha maoirseachta ar 
thionscadail thógála i réadmhaoin eile de chuid na 
comhairle mar shampla na hoibreacha uasghrádaithe 
sábháilteachta foirgneamh reatha ag an nGailearaí 
Ealaíne i gCearnóg an Pheirigh.  

I rith 2018 déanadh athfhorbairt ar sheanoifig na Cúirte 
Dúiche, le hais Ché na gCeannaithe, agus tá sé anois mar 
oifig ag an rannóg Dearadh & Soláthar. Déanadh athrú ó 
bhonn ar an gceantar i ndiaidh athdheatha an cheantair. 

Déanadh athchóiriú ar scála mór ar an seanoifig 
Mótarchánach i Lissanalta House i gcaitheamh 2018. Tá 
an limistéar athchóirithe seo le freastal ar fhoireann an 
Tionscadail nua N/M20 Corcaigh go Luimneach atá le 
haistriú isteach sa bhfoirgneamh go luath i 2019.

Leanann Halla Istabraq le bheith mar ionad iontach 
d’imeachtaí Pobail agus Cultúrtha araon. I rith 2018 
déanadh freastal ar mhórán imeachtaí móra le rá ann, 
ar a n-áirítear Fáiltiú Cathartha do Bhainistíocht agus do 
Phainéal Iomána na bhFear Sinsir Luimnigh, Bainistíocht 
agus Painéal Peile na mBan Luimnigh, Gaiscí Spóirt ag 
Leibhéal Idirnáisiúnta do Lúthchleasaithe Luimnigh, 
Foireann Rugbaí na Mumhan 1978 gan ach cuid acu a 
lua.  Ina theannta sin, úsáideadh an áit seo le taispeántais 
a chur ar siúl d’ealaíontóirí agus do ghrúpaí áitiúla ó 
déanadh an t-athchóiriú iontach air.

SEIRBHÍSÍ RÉADMHAOINE
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Oifigí athchóirithe – Iar-Chúirt Dúiche, MQ

Fáiltiú d’Fhoireann Iomána Sinsir Luimnigh, Halla Istabraq
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STIÚRTHÓIREACHT 
UM SHEIRBHÍSÍ 
TACAÍOCHTA
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SEIRBHÍSÍ AIRGEADAIS   
     
RÁITEAS BLIANTÚIL AIRGEADAIS DON 
BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CRÍOCH 31Ú 
NOLLAIG 2018.    
   
ATHBHREITHNIÚ AR AN GCLÁR 
COMHARDAITHE    
Léiríonn an Clár Comhordaithe a chuirtear i láthair go 
raibh Sócmhainní Seasta de €3,307,687,967 ag Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh agus Obair idir Lámha 
de €52,942,500 ag an 31 Nollaig 2018.    
      
Dob ionann ioncam caipitiúil agus €118.84m i 2018, ar 
mhéadú de €12.73m é ar fhigiúr 2017 de €106.106m. 
B’ionann deontais agus 76% den ioncam caipitiúil i 2018, 
le 5.9% mar mhaoiniú trí mheán iasachtaí.   
     
D’éirigh níos fearr leis na céatadáin bhailiúcháin do Rátaí 
Tráchtála agus Cíosanna Tithíochta i 2018 ná mar a rinne 
i 2017 le céatadán na mbailiúchán d’Iasachtaí Tithíochta 
faoi bhrú go leanúnach.     
  

ATHBHREITHNIÚ AR CHAITEACHAS 
IONCAIM 
Ba é an caiteachas ioncaim don bhliain ná €505,909,473 
roimh aistriú. B’ionann aistriú chuig cúlchistí agus 
€12,358,466 ag tabhairt figiúr don chaiteachas iomlán do 
2018 de €518,267,940.  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 €518,279,081 ar 
ar tháinig barrachas ioncaim do 2018 de €11,141.  Nuair 
a chuirtear sin leis an mbarrachas oscailte de €812,260 
tugtar barrachas carnach ag 31 Nollaig 2018  
de €823,400.      
  
Tá an párolla ar an gcostas is suntasaí i gcónaí le costas 
iomlán an phárolla i 2018 ag €73,844,813.  Baineann an 
t-athrú a tharla idir 2017 agus 2018 den chuid is mó le 
méadú ar chaiteachtas oibríochtúil ó HAP agus méadú 
i bpinsin / aiscí. Leanfar le scrúdú a dhéanamh ar an 
gcostas pá agus ar líon na foirne i rith 2019 d’fhonn 
tuilleadh sábhála a aithint nuair is féidir é

STIÚRTHÓIREACHT 
UM SHEIRBHÍSÍ 
TACAÍOCHTA

Tugtar achoimre ar chaiteachas de réir phríomhréimse caiteachais mar seo a leanas:

 2018 % de 2017 % de    
  Caiteachas  Caiteachas

 € % € %

Párolla 73,844,813 14.2% 68,598,836 19.4%

Costais oibriúcháin 404,917,992 78.1% 248,712,196 70.4%

Costais riaracháin 14,097,370 2.7% 11,427,313 3.2%

Costais bhunaithe 2,596,597 0.5% 2,796,870 0.8%

Costais airgeadais 5,137,937 1.0% 4,041,425 1.1%

Ilghnéitheach 5,314,765 1.0% 5,095,603 1.4%

Aistriú chuig cúlchistí 12,358,466 2.4% 12,830,894 3.6%

Caiteachas Iomlán  518,267,940 100% 353,503,138 100%
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ATHBHREITHNIÚ IONCAIM

Ba é ioncam na bliana ná €518,279,081. B’ionann seo 
agus méadú €164,774,089 ar an ioncam iomlán i 2017 
(€353,504,992). Tugann an tábla seo a leanas achoimre 
ar an príomhfhoinsí ioncaim:  

Bhí roinnt réimsí ioncaim ag feidhmiú sa bhreis ar an 
mbuiséad i 2018 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. 

ACHOIMRE     
Is é an barrachas ioncaim do 2018 ná €11,141. Mar 
thoradh ar sin tá an barrachas ioncaim charntha 
ag deireadh 2018 tar éis méadú go dtí €823,400 i 
gcomparáid le €812,260 ag deireadh 2017. 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.    
       
       
    

 2018  2017 
 € % € %
Deontais & Fóirdheontais  306,820,596  59%  182,956,027  52%

Ranníocaíochtaí ó údaráis áitiúla eile 3,253,003  1%  3,098,927  1%

Earraí & Seirbhísí  134,461,376  26%  93,994,945  27%
     

  444,534,975  86%  280,049,899  79%

Cáin Mhaoine Áitiúil 18,730,912  4%  19,121,272  5%

Rátaí 53,997,093  10%  53,750,219  15%

Aistriú ó Chúlchistí 1,016,101  0.2%  583,602  0.2%

Ioncam Iomlán  518,279,081  100%  353,504,992  100%
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Tugann an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais le chéile gach ioncam a bhaineann le hioncam agus caiteachas.   
 
Léiríonn sé barrachas/(easnamh) don bhliain. Léirítear aistriú chuig/ó chúlchistí go scartha seachas de réir  

rannáin seribhíse.  

CAITEACHAS DE RÉIR RANNÁIN

RÁITEAS AR IONCAM CUIMSITHEACH (RÁITEAS AR AN GCUNTAS IONCAIM & 
CAITEACHAIS) DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31Ú NOLLAIG 2018

 

 Ollchaiteachas Ioncam Glan  Glan
   Caiteachas Caiteachas 
 2018 2018 2018 2017 

 € € € €

Tithíocht & Tógáil 381,078,332   382,717,252   (1,638,920)  (598,869 

Ompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre  40,019,426   21,628,846   18,390,580   18,458,929 

Seirbhísí Uisce  13,253,531   13,415,059   (161,528)  (88,412)

Bainistíocht Forbartha  16,239,012   6,909,299   9,329,714   9,077,580 

Seirbhísí Comhshaoil  31,920,412   9,888,111   22,032,300   20,862,753 

Áineas & Conláiste  12,639,534   1,097,343   11,542,191   10,930,223 

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas  1,188,096   554,579   633,517   611,340 

Seirbhísí Ilchineálacha  9,571,130   8,324,486   1,246,645   1,368,802 

Caiteachas/Ioncam Iomlán  505,909,473   444,534,975    

 

 

Glanchostas na Rannóg le maoiniú as    61,374,499   60,622,345 

Rátaí & Cáin Mhaoine Áitiúil    

 

Rátaí     53,997,093   53,750,219  

Cáin Mhaoine Áitiúil     18,730,912   19,121,272  

Barrachas / (Easnamh) don Bhliain roimh Aistriú    11,353,506   12,249,146  

Aistriú ó /(chuig) Cúlchistí     (11,342,366)  (12,247,293)

Barrachas /(Easnamh) Foriomlán don Bhliain    11,141   1,853  

 

Cúlchiste Ginearálta @ 1ú Eanáir 2018      812,260   810,407   

 

Cúlchiste Ginearálta @ 31ú Nollaig 2018    823,400   812,260 
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RÁITEAS AR AN STAID AIRGEADAIS 
(CLÁR COMHARDAITHE) AR AN 31 NOLLAIG 2018

  2018 2017
  € € 
Sócmhainní Seasta   
Oibríochtúil   732,770,046   707,868,114 

Infreastruchtúir   2,525,437,466   2,524,678,353 

Pobal   13,039,682   13,174,855 

Neamh-Oibríochtúil   36,440,772   36,403,059 

  

   3,307,687,967   3,282,124,381  
   

Obair idir Lámha agus Reámhchostais     52,942,500   74,935,749  
  

Féichiúnaithe Fadtréimhseacha      70,546,430   73,325,492  
   

Sócmhainní Reatha   

Stoc   319,346   309,352 

Féichiúnaithe Trádála & Réamhíocaíochtaí   37,185,922   41,084,035 

Infheistíochtaí Bainc   75,357,707   70,340,089 

Airgead sa Bhanc   3,450,180   3,630,808 

Airgead faoi Bhealach   2,712   4,827

 

   116,315,868   115,369,110  
   

Dliteanais Reatha (Suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin)   

Rótharraingt Bhainc   -     -   

Creidiúnaithe & Fabhruithe   38,397,981   59,527,412 

Léasanna Airgeadais   -     -   

  

   38,397,981   59,527,412  

   

Glansócmhainní / (Dliteanais) Reatha    77,917,887   55,841,697   
   

Creidiúnaithe (Suimeanna dlite i ndiaidh níos mó ná bliain amháin)   

Iasachtaí Iníoctha     86,894,957   84,441,076  

Léasanna Airgeadais   0   0 

Éarlaisí in-aisíoctha    2,195,256   2,233,610 

Eile     3,563,329   2,485,181  
 

     92,653,541   89,159,867  
  

Glansócmhainní     3,416,441,242   3,397,067,452  
  
   

Curtha i láthair ag   

Cuntas Caipitlithe     3,307,687,967   3,282,124,381 

Ioncam WIP     52,638,142   73,204,816  

Cúlchiste Ioncaim Sonraithe   -   -

Cúlchiste Ginearálta Ioncaim     823,400   812,260 

Iarmhéideanna Eile    55,291,732   40,925,995   

   

Cúlchistí Iomlána     3,416,441,242   3,397,067,452 
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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.

COMHCHOISTE PÓILÍNEACHTA
Bhí ceithre Chruinniú ag an gComhchoiste Póilíneachta 
i 2018 ar a n-áirítear an chéad Chruinniú Poiblí ag an 
gComhchoiste Póilíneachta i mí na Nollag.  Is iad seo a 
leanas atá sa Chomhchoiste Póilíneachta:

15 Ionadaí Tofa;
4 Leas Earnála; 
4 Ball den Oireachtas; 
4 Ainmniúchán ag an nGarda Síochána; 

Déanadh na nithe seo a leanas a phlé:
•   Cur i láthair ón mBiúró um Shócmhainní Coiriúla (CAB) 

ar an gceangal idir CAB agus An Garda Síochána; 
•  Clár Oibre Bliantúil do 2018; 
•  Nuashonrú ón Ard-Cheannfort; 
•   Cur i láthair ón Ard-Cheannfort ar an Samhail Nua 

Póilíneachta Pobail atá beartaithe;
•   Cur i láthair ó Leas Earnála, William Priestly, ar na 

ceisteanna sóisialta taobh thiar de dhrugaí;
•  Réamhordú agus Ceisteanna ó Bhaill an Choiste; 
•  Cur i láthair ar Staitisticí Coireachta; 
•   Cur i láthair ó Oifigeach Coiscthe Coireachta, 

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, ar Chosc 
ar an gCoireacht d’Fhomhar 2018;  

•  Cur i láthair ó Chigire maidir le Rialú Capall; 
•  Cur i láthair ó Mhuintir na Tíre; 
•   Cur i láthair ar Shábháilteacht ar Bhóithre agus aitheasc 

ó Aoichainteoir, Fearghal Cagney; 
•   Nuashonrú ó Cheannasaí na Straitéise Digiteach, 

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, ar CCTV;

COMHCHOISTE PÓILÍNEACHTA 
CATHRACH
Bhí trí Chruinniú den Chomhchoiste Póilíneachta 
Cathrach ann i 2018. Is iad seo a leanas atá sa 
Chomhchoiste Póilíneachta Cathrach:

21 Ball Tofa ó Cheantar Cathrach Luimnigh;
1 Leas Earnála; 
2 Ainmniúchán ag an nGarda Síochána; 

Thug An Garda Síochána cur i láthair ag cruinniú na 
Samhna ar oibriú na Scéime na bhFoláireamh Téacs ar 
fud Luimnigh.

FAISNÉISIÚ TOGHLIMISTÉIR ÁITIÚIL
Déantar Faisnéisiú Toghlimistéir Áitiúil do Chathair 
Luimnigh Thoir, Thuaidh agus Thiar ar an gcéad Mháirt 
de gach mí ach amháin mí Lúnasa. Bhí 33 Faisnéisiú ann 
i 2018.

CLÁR NA DTOGHTHÓIRÍ 2018/2019
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 i gCathair agus 
i gContae Luimnigh atá i dteideal vóta a chaitheamh i 
dToghcháin Dála, Toghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 
Uachtaránacha, i dToghcháin Áitiúla agus i Reifrinn. 
Is é an dáta foilsithe do Bheochlár na dToghthóirí ná 
1ú Feabhra agus tagann an Clár i bhfeidhm ar an 15ú 
Feabhra gach bliain.

I 2017, bhí 2 Dáilcheantar 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 137,471 Toghthóir Uachtaránachta agus 143,431 
Toghthóir Rialtais Áitiúil ar Bheochlár na dToghthóirí 
2018/2019 a foilsíodh ar an 1ú Feabhra 2018 agus tá na 
Toghthóirí Rialtais Áitiúil roinnte mar seo a leanas idir na 
6 Toghlimistéar Áitiúil:-

SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA   

Áth Dara – Ráth Caola  22,881

An Cheapach Mhór-Cill Mocheallóg  27,472

Cathair Luimnigh Thoir  28,618

Cathair Luimnigh Thuaidh  21,443

Cathair Luimnigh Thiar  21,396

An Caisleán Nua  21,621
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Members of the public can check if they are registered 
correctly on the Electoral Register online by visiting: 
www.checktheregister.ie . If their details are incorrect or 
they are not registered, they can apply for an application 
form by e-mailing: registerofelectors@limerick.ie 

Two Supplementary Registers of Electors were published 
during 2018 for the 2 Referendums
• 6,427 electors were added to the Supplementary 

Register
• 4,999 Deletions made on the Draft Register of Electors

SAOIRSE LUIMNIGH
Rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
cineadh, ag cruinniú a tionóladh ar an 13ú Meitheamh, 
2018, go ndéanfaí Saoirse Oinigh ar Luimneach a 
bhronnadh ar an mBleachtaire Garda Ben O’Sullivan 
(Ar Scor) agus Tar éis a Bháis ar an mBleachtaire Garda 
Jerry McCabe, R.I.P., mar aitheantas ar a gcrógacht agus 
iad i mbun dualgais thar ceann mhuintir Luimnigh agus 
na hÉireann agus mar chomhartha ar an ardmheas a 
bhí ag muintir Luimnigh orthu.  Bhí an Searmanas a 
bhain le Saoirse Luimnigh ar siúl ar an 28ú Meitheamh, 
2018 ar 6.00 p.m. i Halla Istabraq, Ceanncheathrú 
Corparáideach, Cé na gCeannaithe le Fáiltiú ina dhiaidh 
sin i nGairdíní na Ceanncheathrú Corparáideach.

FÁILTITHE CHATHARTHA
Rinne an Chomhairle faomhadh ar roinnt Fáiltithe 
Chathartha a bhí ar siúl i gcaitheamh na bliana.  Tugadh 
Fáiltiú Cathartha do na daoine seo a leanas mar 
aitheantas ar a raibh bainte amach acu:

Denis Allen – mar aitheantas ar a thiomantas don cheol 
i Luimneach leis na blianta fada agus go háirithe ar son 
a ndearna sé le hamhrán seasmhach Luimnigh ‘Limerick 
You’re a Lady’ a scríobh.

Scoil na mBodhar san Iarthar Láir - mar aitheantas ar a 
ndearna an Scoil maidir le Teanga Chomharthaíochta na 
hÉireann a bhunú mar theanga oifigiúil náisiúnta.

Joy Neville - mar aitheantas ar a tiomantas iomlán 
ar feadh na mblianta fada don chluiche rugbaí, mar 
Imreoir Idirnáisiúnta san am atá caite agus anois mar 
Réiteoir Idirnáisiúnta, agus í ina hambasadóir iontach do 
Luimneach.

Vicky Phelan - mar aitheantas ar a dea-thionchar ar 
chúram sláinte na mban go náisiúnta agus a crógacht 
agus a ceannasaíocht agus béim á chur aice ar 
cheisteanna maidir leis an gClár Scagthástála Ceirbheacs. 

Mar aitheantas ar a bhfuil bainte amach ag Painéal agus 
Foireann Bainistíochta Iomána Sinsir Luimnigh as ucht 
an bua a fháil i gCraobhchomórtas Sinsir na hÉireann san 
Iománaíocht 2018

Mar aitheantas ar a bhfuil bainte amach ag Painéal agus 
Foireann Bainistíochta Peile Sóisir na mBan as Luimnigh 
as ucht an bua a fháil i gCraobhchomórtas Sóisir na 
hÉireann sa Pheil 2018.

Keith Earls agus C. J. Stander a bhí i láthair ag an bhFáiltiú 
agus Conor Murray, Sean Cronin agus Chris Farrell 
nach raibh i láthair ag an bhFáiltiú, as ucht a ngaisce sa 
Chaithréim Mhór agus an bua a fháil i gCraobh na Sé 
Náisiún sa Rugbaí ar son na hÉireann i 2018.

Patrick O’Dwyer - mar aitheantas ar ghaisce Patrick a 
bhuaigh an teideal mar An Fear is Láidre in Éirinn i 2016, 
2017, agus 2018 agus freisin an teideal mar An Fear is 
Láidre sa RA i 2018.” 

Mar aitheantas ar an rath a bhí ar Chumann Tréantógála 
Meáchan Thobar Phádraigh ag Craobhchomórtas an 
Domhain 2018 san Ungáir.

Mar aitheantas ar ghaisce Aaron Tiera bhuaigh bonn cré-
umha i gCraobhchomórtas na hEorpa IFCPF – ar thaobh 
Phairilis Cheirbreach na hÉireann.

Mar aitheantas ar ghaisce Padraig Quish, Cumann 
Liathróid Láimhe an Ospidéil, Martina McMahon, 
Cumann Liathróid LáimheBhéal an Átha, Thomas 
Donegan, Cumann Liathróid Láimhe an Gallbhaile 
agus Paul Hedderman, Kieran Burke, Paul Herr agus 
Paddy Donovan, Cumann Liathróid Láimhe an Ospidéil 
ag Craobhchomórtas Liathróid Láimhe an Domhain i 
Minnesota SAM.

Mar aitheantas ar ghaisce Ciara Neville a bhuaigh bonn 
airgid sa Rás Sealaíochta 4 X 100m ag Craobhchomórtas 
an Domhain Faoi 20 i 2018. 

Tara Madigan as ucht 3 Bhonn Óir a fháil ag Cluichí 
Trasphlandaithe na Breataine 2016, 2017 agus 2018.

Mar aitheantas ar Trevor Lynch a bheith ag ardú 
feasachta maidir le deonú organ lena thaispeántas 
agus a ghaiscí ag Cluicí Trasphlandaithe na Breataine i 
mBermingham i 2018.

Mar aitheantas ar an rath a bhí ar John Loftus le Foireann 
Trasphlandaithe na hÉireann ag Cluichí Trasphlandaithe 
an Domhain, na hEorpa agus na Breataine le haon bhliain 
déag anuas.

Mar aitheantas ar Thomas Barr a fuair bonn cré-umha sa 
chliathrás 400m ag Craobhchomórtas Lúthchleasaíochta 
na hEorpa i mBerlin i 2018.

Mar aitheantas ar Róisín Upton a bheith páirteach sa 
chéad fhoireann Éireannach a bhuaigh bonn airgid i 
gCraobhchomórtas Haca an Domhain i Londain i 2018. 

Mar aitheantas ar Fhoireann Fugbaí na Mumhan 1978 – 
le comóradh 40 Bliain bhua Fhoireann na Mumhan ar na 
New Zealand All Blacks i bPáirc Thuamhan a mharcáil.
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DEONTAIS ARDOIDEACHAIS 
Rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
Deontais Ardoideachais a riaradh d’Athnuachan amháin 
don bhliain acadúil 2018/2019. Déanadh gach iarratas 
nua ar Dheontas Ardoideachais do mhic léinn a d’aistrigh 
chuig cúrsa eile a phróiseáil tríd an údaras bronnta 
amháin Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in 
Éirinn (SUSI).

Rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
próiseáil ar dhá iarratas. Ba é iomlán an chaiteachais ná 
€11,290 agus áiríodh anseo €4,050.00 a íocadh as Ráta 
Speisialta de Dheontais Chothabhála. Bronnadh an Ráta 
Speisialta de Dheontas Cothabhála ar bheirt mac léinn i 
2018/2019.

AONAD OILIÚNA SLÁINTE AGUS 
SÁBHÁILTEACHTA
Aistríodh feidhmeanna oiliúna Sláinte & Sábháilteachta 
go foirmeálta ó Acmhainní Daonna go Seirbhísí 
Corparáideacha i mí Iúil 2017.  Tá foireann oiliúna ar leith 
ag Seirbhísí Corparáideacha, atá freagrach as dréachtú 
agus forfheidhmiú chláir chuimsitheach oiliúna. Tá na 
riachtanais oiliúna bunaithe ar na riachtanais a aithníodh 
tríd an gCóras Forbartha Bainistíochta agus Forbartha 
Feidhmíochta (PMDS), le tosaíocht tugtha d’Oiliúint 
Sláinte agus Sábháilteachta atá riachtanach do roil ar 
leith. D’fhonn éifeachtúlacht agus luach ar airgead a 
chinntiú, déanadh oiliúint a sholláthar ach go háirithe ag 
úsáid oiliúntóirí inmheánacha agus ag an Ionad Oiliúna 
Réigiúnacha, Ros Cré.

• Tugtar imlíne sa liosta seo a leanas ar an oiliúint sláinte 
agus sábháilteachta a sholáthraíodh don fhoireann i 
rith 2018:

Ainm an Chúrsa  Iomlán
Roithleáin Scríobacha   53
Oiliúint ar Oibreáin Bhitheolaíoch  10
Oiliúint ar Shábh Slabhrach  4
Spásanna Cúnga - Meán  19
Spásanna Cúnga – Ard   4
CPC Tiománaithe Modúil 1  10
CPC Tiománaithe Modúil 2  5
CPC Tiománaithe Modúil 3  5
CPC Tiománaithe Modúil 4  86
CPC Tiománaithe Modúil 5  3
Láimhseálaí Teileascópach CSCS  16
CSCS SLG  2
Oiliúint ar Bhainistiú Choinbhleachta  41
Cathaoir Aslonnaithe  10
Pas Shábháilte  260
Maor Dóiteáin  56
Athnuachan ar Bhainistíocht  
Shábháilte IOSH  1
Bainistíocht Teagmhas Tromchúiseach  30
Láimhsiú  302
MEWP  6
Freagróir Garchabhrach  42
Sábháilteacht Uisce  62
Oiliúint Oibreoirí Seirbhíse Geimhridh  50

 

Oiliúint ar Shábháilteacht Uisce



145

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 https://www.
limerick.ie/council/services/your-council/freedom-of-
information

Fuair Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 223 
iarratas Saorála Faisnéise i 2018.  Ba mhéadú 13% é sin ar 
an mbliain roimhe sin. 

Cinntí:    
Arna dheonú  82 
Arna Dheonú i bpáirt  88 
Diúltaithe  48 
Aistarraingthe  02 
Aistrithe   03 
Cásanna beo ar an 31ú Nollaig 2018  31

Iarratais faighte ó:
Gnó   20
Cliant  22
Iriseoirí  85
An tOireachtas  07
Foireann  02 
Eile  87

  
IARRATAIS CHUIG AN OMBUDSMAN
Bunaíodh Oifig an Ombudsman faoi Acht an 
Ombudsman 1980. Is é an ról atá aici iniúchadh a 
dhéanamh ar ghearáin faoi ghníomhaíochtaí riaracháin, 
moill nó easpa gníomhaíochta le drochthionchar ar 
dhuine nó ar chomhlacht ina ndéileáil le comhlachtaí 
stáit ar a n-áirítear Údaráis Áitiúla.

I 2018, rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
déileáil le 29 gearán a déanadh leis an Ombudsman 
maidir le cinntí/gníomhaíochtí a rinne an Chomhairle.

ROCHTAIN AR FHAISNÉIS AR AN 
GCOMHSHAOL
Feidhmíonnn Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh de réir na Rialachán um Rochtain ar Fhaisnéis 
ar an gComhshaol 2007 go dtí 2014, mar a gcaithfear, 
faoi réir eisceachtaí áirithe, faisnéis a bhaineann leis an 
gComhshaol a chur ar fáil nuair a iarrtar í. I 2018, fuair 
Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh 6 iarratas ar 
laghdú 25% é ar 2017.

NASCADH  
Chuaigh toscaireacht oifigiúil ó Luimneach, faoi 
cheannas an Chomhairleora Stephen Keary, Méara 
ar Chathair agus ar Chontae Luimnigh, chuig 
Hohenlohekreis, na Gearmáine, i mBealtaine 2018, tar 
éis dóibh cuireadh a fháil ón Dr. Matthias Neth, Landrat 
Hohenlohekreis.

Ba í aidhm na cuairte neartú a dhéanamh ar na 
naisc eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha idir 
Hohenlohekreis agus Luimneach. Thug an turas deis 
freisin do Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
freastal ar agus a bheith rannpháirteach i Seó Trádála 
Hohenlohekreis in Oringen.

Tugadh cur i láthair le linn na cuairte do Cheannairí 
Pháirtí Chomhairle Ceantair Hohenlohekreis ar Straitéis 
Turasóireachta Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh. Thug an Dr. Matthias cur i láthair freisin 
ar struchtúr na Comhairle Contae i Hohenlohekreis 
agus thug míniú ar thiománaithe eacnamaíochta agus 
turasóireachta sa réigiún.

Tugadh turas faoi threoir agus cur i láthair don 
toscaireacht ar an Seó Trádála in Ohringen mar a 
raibh táirgí trádála ar ardchaighdeán ar taispeáint. Bhí 
seastán ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
ar feadh 3 lá agus fuarthas mórán iarratais ar eolas faoi 
Luimneach ó chuiarteoirí trádála na Gearmáine. Ba dheis 
suntasach margaíochta a bhí ann do Luimneach agus le 
daingniú ar an tábhacht atá leis an socrú nasctha.

Bhain an feidhmeannas leas as an deis freisin le 
taisteal ar an líonra glasbhealach timpeall an bhaile 
agus cur lena n-eolas ar dhromchlú, comharthaícoht 
agus ar thaithí an chuairteora ar féidir é a aistriú chuig 
Glasbhealach Mór an Deiscirt i Luimneach agus chuig 
glasbhealaí eile.

Thaisteal grúpa peileadóirí ar a raibh 25 mac léinn 
idir 16 agus 18 bliana d’aois agus beirt mhaoirseoir ó 
Hohenlohekreis chug Luimneach ar an 29ú Márta go 
dtí an Satharn, 1ú Aibreán, 2018. Bhí Fáiltiú Méarachta 
ann don ghrúpa i gCeanncheathrú Corparáideach 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar an lá 
a tháinig siad. Socraíodh dhá chluiche peile ag Aisling, 
Áth an Choite don ghrúpa ar an 30ú Márta le Fáiltiú 
ina dhiaidh sin ag Méara an Cheantair Chathrach ag an 
Kilmurry Lodge Hotel. Tugadh an grúpa ar thuras na 
radharcanna turasóireachta áitiúla i Luimneach agus sa 
Chlár sular fhág siad ar an 1ú Aibreán 2018. Déanadh 
ceangail thábhachtacha leis na mic léinn le linn an  
turais seo. 
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COMHCHATHRACHA 
Tá Caidreamh Comhchathrach ag Luimneach le 
Spokane, Stát Washington, SAM.

Ar phríomhchuspóirí an chaidrimh tá cairdeas a chothú 
agus a spreagadh chomh maith le comhthuiscint idir 
an dá chathair agus imeachtaí a bhaineann le cultúr 
na hÉireann a thabhairt chuig Spokane. Tharla go 
leor comhfhreagrais agus cuairteanna agus déanadh 
ceangail idir na cathracha a fhorbairt ó síníodh an chéad 
chomhaontú i 1990.

Thug toscaireacht oifigiúil ó Spokane cuairt ar 
Luimneach ó 9-11 Meitheamh, 2018. Is é a bhí sa 
toscaireach tsin ná Ben Stuggart, Uachtarán, Comhairle 
Spokane agus a bhean Anne, Jack Geraghty agus Kerry 
Lynch, Cumann Chomhchathracha Luimnigh Spokane. 
Bhí dinnéar oifigiúil ann, a ndearna an Comhairleoir 
Stephen Keary, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, 
óstáil air, ar an tráthnóna a tháinig an toscaireacht.  
D’fhreastal iarMhéara Luimnigh, Kathleen Leddin, 
agus oifigigh ó Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh ar an ócáid. Le linn na cuairte, tionóladh 
roinnt cruinnithe, a raibh ceann acu ar siúl in Ollscoil 
Luimnigh, mar ar tugadh eolas don toscaireacht maidir 
leis an Ollscoil. Rinne an Leas-Phríomhfheidhmeannach 
bronnadh ar Uachtarán Chomhairle Spokane sular fhág 
siad ar an 11 Meitheamh, 2018.

Tháinig grúpa ó Chomhchathair Luimnigh, Santa Clara, 
California, chuig Luimneach ó 18-24 Samhain, 2018.  Is 
é a bhí sa ghrúpa ná mic léinn ó Wilcox High School 
agus Santa Clara High School agus bhfeitheoirí.

Nuair a bhí an grúpa i Luimneach, bhí malartú scoile ag 
na mic léinn le Coláiste Pobail Thuamhan, ag tógáil ar 
an gcomhchaidreamh atá tar éis teacht chun cinn idir an 
dá scoil.

Thug an grúpa cuairt freisin ar an gComhairleoir James 
Collins, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh agus 
ar roinnt láithreacha stairiúla i gcathair agus i gcontae 
Luimnigh freisin.

LÁ NÁISIÚNTA COMÓRTHA 
Rinne an Chomhairle óstáil ar Lá Searmanais Chomórtha 
ar an Domhnach, 8ú Iúil 2018 in onóir na nÉireannach 
sin, idir fhir agus mhná, a fuair bás i gcogaí nó ar 
seirbhís leis na Náisiúin Aontaithe. Ba í seo an t-ochtú 
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 
agus Mheitidisteach, an Pobal Giúdach agus na Pobal 
Ioslamach comóradh ilchreidimh ar siúl a raibh an 
Comhairleoir James Collins, 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. Ar an hamhráin bhí “River in 
Judea” agus “Homeward Bound” a bhí an-oiriúnach don 
ócáid. Bhí píobaire uilleann ag an gComhairle freisin, 
Ryan Behnke agus Drumadóir, Sadhbh Ryan, a raibh siad 
ar fad a cabhrú leis an ócáid a bheith níos speisialta fós.

Lá Náisiúnta Comórtha 
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CARTLANN
I mBealtaine 2018 chruthaigh Cartlann Luimnigh 
Cartlann Stairsheanchais ar Iascairí na Sionainne agus 
scannán gearr ag ceiliúradh traidisiún fada iascaireachta 
Luimnigh agus ar an ngaol ar leithligh leis an tSionainn ó 
Dhún Easa anuas chuig Inis Cathaigh. Áiríodh anseo na 
hiascairí na Trá, iascairí Uí Chuanach agus An Bhaile Nua 
ag iascaireacht ó ché Barringtons in aice le hiarláthair 
Cleeves go dtí Inis Cathaigh. Bhíodh iascairí An Bhaile 
Nua a mbíodh cónaí orthu sa Bhaile Nua agus Clár 
Aidhne ag iascaireacht go séasúrach agus i gcaitheamh 
an gheimhridh bhíodh a bhformhór ag gearradh 
giolcach. Bhíodh iascairí Eas Géitine ag iascaireacht níos 
faide amach san inbhear agus ba mhinic scadáin á bhfáil 
acu agus feamainn á baint acu. 

Chuir Ard na Croise isteach ar an slí bheatha seo nuair a 
d’athraigh an Scéim sreabhadh na habhann agus i 2006 
tharla athruithe móra de bharr pholasaí caomhantais an 
AE nuair a thug an rialtais isteach ceadúnas d’fhormhór 
na n-iascairí agus bhí sé mídhleathach as sin amach líon 
a úsáid san abhainn.

Tá an cartlann stairsheanchais agus an scannán gearr ar 
Iascairí na Sionainne ar fáil ar Limerick.ie.
Rinne Éire Chruthaitheach cistiú ar an tionscadal le 
tacaíocht ó Oifig Ealaíon Luimnigh agus Coláiste Mhuire 
gan Smál agus sheol an tAire Josepha Madigan go 
hoifigiúil é. 

I 2018, bhí caidreamh ag timpeall 38,000 custaiméar 
ag ár gcuntair ag Tuar an Daill agus Cé na gCeannaithe,  
le hiarratais rochtain a fháil ar na mionseirbhísí a 
sholáthraíonn an Chomhairle.
I gcaitheamh 2018, déanadh taifead ar 35,445 iarratas ar 
ár gCóras Bainistíochta ar Chaidreamh le Custaiméirí. Ba 
mhéadú 21% é sin ar an mbliain roimhe sin. Fuarthas os 
cionn 6,000 aighneacht ó ionadaithe tofa, ar ionann é 
agus méadú 39% ar an mbliain roimhe sin.

Bhí rath freisin ar an ardán féinseirbhíse ar line ‘My 
Limerick’ ar an suíomh greásáin limerick.ie i rith 2018 le 
60% de na Comhairleoirí ag úsáid an ardáin le logáil nó 
le monatóireacht a dhéanamh ar an nAighneachtaí. Lean 
an fhoireann Seirbhísí Custaiméara le hoiliúint, tacaíocht 
agus treoir maidir leis an ardán My Limerick a sholáthar 
do na Comhairleoirí go léir.

Rinne ár Lárionad Glaonna, le huimhir teagmhála amháin 
don Chomhairle, déileáil le oscionn 141,000 glaoch. 
B’ionann sin agus 643 glacoch mar mheán in aghaidh 
an lae agus 20 soicind mar mheánam freagartha. 
D’fhan an lárionad glaonna oscailte le linn an fholáirimh 
aimsire dearg nuair a bhuail Stom Emma agus an Beast 
from the East Luimneach le fuacht agus sneachta 
ag cur isteach ar chúrsaí ar fud na cathrach agus an 
chontae. Le linn na stoirme agus oifigí na Comhairle 
a bheith dúnta, d’fhan lárionad glaonna Seirbhísí 
Custaiméara oscailte agus ar fáil don phobal le tacú 
lena n-iarratais. Chuir an lárionad glaonna síneadh leis 
an bpríomhuimhir teileafóin go dtí 1pm ar an Satharn 
3ú Márta. D’oibrigh Seirbhísí Custaiméara go dlúth leis 
an bhFoireann Móréigeandála lena chinntiú gur lean 
seribhísí riachtanacha ar fud Luimnigh. Déanadh 168 cás 
a thaifead le linn Storm Emma ar ár gcóras Bainistíochta 
ar Chaidreamh le Custaiméirí. Cuireadh fáiltiú Méarachta 
ar siúl sa Mheitheamh le haitheantas a thabhairt don 
fhoireann túslíne a bhí páirteach i seirbhísí a sholáthar 
go leanúnach le linn drochaimsire an gheimhridh. 
Bhí ionadaíocht ag Seirbhísí Custaiméara ag an 
searmanas seo mar aitheantas ar an líne chabhrach don 
Chomhairle a bheith ar fáil le linn na stoirmeacha seo. 
Bhí ionadaíocht ag Seirbhísí Custaiméara san Aibreán 
freisin ag imeacht a ndearna An Taoiseach, Leo Varadkar, 
óstáil air i gCaisleán Bhaile Átha Cliath le haitheantas a 
thabhairt d’fhoireann na hEarnála Poiblí a bhí páirteach 
sa bhfreagra ar Stoirmeacha Ophelia agus Emma.

Bhí Seirbhísí Custaiméara rannpháirteach i Lá Náisiúnta 
Twitter 2018. Déanann an lá seo sárthaispeántas a 
dhéanamh ar na meáin shóisialta ar obair na n-údarás 
áitiúil maidir le freastal ar an bpobal agus bhí Seirbhísí 
Custaiméara páirteach sa tionscnamh seo i Luimneach 
arís i mbliana.

An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan agus an 
Comhairleoir Stephen Keary, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, ag seoladh 
Scannáin Chartlainne ar Iascairí na Sionainne, Bealtaine 2018

SEIRBHÍSÍ CUSTAIMÉARA



Tuarascáil Bhliantúil 2018  |  Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

148

Lean Seirbhísí Custaiméara le méid na seirbhísí a 
sholáthair siad a mhéadú i 2018, le comhtháthú á 
dhéanamh ar ghlaonna Cothabhála Tithícohta. Tá seo ag 
teacht leis na prionsabail atá i ‘Daoine a Chur sa Chéad 
Áit’ mar a ndéantar iarracht ar sheirbhísí a sholáthar 
don chustaiméir ag an bpointe teagmhála is cóngraí.  Is 
féidir le foireann Seirbhísí Custaiméara féachaint ar stair 
iomlán na gcásanna cothabhála tithícohta agus tá siad 
in ann an t-eolas is déanaí a sholáthar don chustaiméir. 
I mí Aibreáin, thug Seirbhísí Custaiméara cuireadh 
don Fhoireann Oibríochtaí agus Cothabhála chuig an 
Woodlands House Hotel le plé a dhéanamh ar Shaoráil 
Faisnéise, Mo Luimneach, úsaíd an Aip mhóibíleach 
CRM agus Seirbhísí Custaiméara go ginearálta. Bhí sé 
mar aidhm ag an bplé an fhoireann a chur ar an eolas 
ar a raibh nua i Seirbhísí Custaiméara agus conas a 
bheadh tionchar aige sin orthu agus ar conas is féidir le 
Seirbhísí Custaiméara tacú leo agus iad ag comhlíonadh 
a ndualgais. Togann sé deis freisin le haiseolas a thabhairt 
do Sheirbhísí Custaiméara agus smaointe a chomhroinnt 
ar fheabhsú gnó. D’fhreastal timpeall 30 Innealtóir, 
Maoirseoir agus foireann tacaíochta air.

Sa Bhealtaine, thug Seirbhísí Custaiméara tacaícoht do 
Sheirbhísí Corparáideacha maidir le glaonna teileafóin a 
scagadh agus foirmeacha iarratais a fhíorú le háireamh 
ar chlár na dtoghthóirí. Bhí Seirbhísí Custaiméara in ann 
a dheimhniú má bhí custaiméir ar an gclár, a n-ionad 
vótála a chur in iúl agus éascú a dhéanamh ar sholáthar 
agus ar ghlacadh leis na foirmeacha iomchuí.  Ba é an 
forlíonadh ba mhó ar an gClár ag an am é de bharr 
an Reifreann ar an tOchtú Leasú a aisghairm ar an 25 
Bealtaine 2018, mar sin féin tharla an forlíonadh ba mhó 
ar an gClár don Toghchán Uachtaránachta i nDeireadh 
Fómhair le 6,427 vótálaí ar fad.

Sa Mheitheamh, d’fhreastal foireann ó Sheirbhísí 
Custaiméara ar thráthnóna eolais le Fáilte Éireann. Ba 
í aidhm an imeachta seo soláthróirí seirbhíse túslíne a 
thabhairt le chéile agus iad a chumasú le bheith mar 
thacadóirí turasóireachta do Luimneach.
Sa Mheán Fómhair, rinne Seirbhísí Custaiméara bainistiú 
ar an bpost chuig an eagraíocht a lárú. Faightear an post 
go léir ag Tuar an Daill anois mar a ndéanann foireann 
Seirbhísí Custaiméara é a oscailt agus a réiteach. Déantar 
taifead agus tugtar admháil gach lá ar gach airgead a 
fhaightear. 

I nDeireadh Fómhair bhí Seirbhísí Custaiméara ar an 
gcéad Seirbhísí Custaiméara ag Údarás Áitiúil le bheith 
Báúil le Cothú Cíche trí thoiliú le tionscnamh Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh “Táimid Báúil le Cothú 
Cíche”.

Ag deireadh na blianabhí Seirbhísí Custaiméara ag tacú 
leis an Roinn Forbartha Pobail Uirbeach agus Tuaithe le 
próiseas iarratais do os coin 3,000 iarratas don Scéim um 

Tharscaoileadh Bruscair.

 I 2018, rinne Seirbhísí Custaiméara próiseáil ar 985 
Cead Páirceála Chónaithe. Le linn mhí na Samhna agus 
na Nollag lean Seirbhísí Custaiméara ag obair go dlúth 
leis an Aonad Straitéise Digiteach agus Feabhsaithe 
Gnó maidir le próiseáil na gCead Páirceála Chónaithe. 
Tá prionsabail dearaidh sheirbhíse á gcur i bhfeidhm a 
chruthóidh próiseas níos éifeachtaí don chustaiméir sa 
deireadh thiar. 

I 2018 freisin déanadh cuid d’Fhoireann Seirbhísí 
Custaiméara den Oifig Mótarchánach agus Airgid ag 
Tuar an Daill.  Leis na seirbhísí seo ag teacht faoi scáth 
na Roinne Seirbhísí Custaiméara tá neartú déanta ar ár 
dtiomantas freastal ar ár gcustaiméirí ar an mbealach 
is éifeachtaí le cur chuige níos comhordaithe maidir le 
seirbhísí a sholáthar. 

Triona Daly, Bainisteoir na Seirbhísí Custaiméirí, ag an bhFáiltiú Méarachta a bhí sa 
Mheitheamh le haitheantas a thabhairt d’fhoireann líne tosaigh na Comhairle a bhí 
gafa le soláthar leanúnach seirbhísí le linn fíor-dhrochaimsire an gheimhridh. C 
go D: Na Comharileoirí Gerald Mitchell, Elena Secas agus Séighin Ó Ceallaigh, an 
Méara Stephen Keary, Caroline Curley, Stiúrthóir Seirbhísí, Triona Daly, Bainisteoir 
na Seirbhísí Custaiméirí, an Clr Malachy McCreesh, Liz Creamer, Seirbhísí 
Corparáideacha.

Bhí Maria Corke mar ionadaí ag Seirbhísí Custaiméara ag imeacht a ndearna An 
Taoiseach, Leo Varadkar, óstáil air i gCaisleán Bhaile Átha Cliath le haitheantas a 
thabhairt d’fhoireann na hEarnála Poiblí a bhí páirteach sa bhfreagra ar Stoirmeacha 
Ophelia agus Emma. C go D: Líne Chúil: John Sheahan, Gerard O’Connor, Elaine 
Cosgrove, Padraig Vallelly. Líne Thosaigh : Sean O’Malley, Declan Flanagan, Maria 
Croke, James O’Rourke
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Leanne O’Brien, Seirbhísí Custaiméara, ag seoladh Tionscnamh Báúil le Cothú Cíche 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus Éire Shláintiúil.

Brid Duggan agus Gillian McNamara, Seirbhísí Custaiméara ag ‘Twitter Day’ an Údaráis 
Áitiúil

Foireann Oibríochtaí agus Cothabhála sa Woodlands Hotel do Sheisiún Faisnéise Seirbhísí Custaiméara a bhí ar siúl san Aibreán.

Criúnna Oibríochtaí & Cothabhála ag glanadh agus dí-oighriú na gcosán sa Bhrú le 
linn Storm Emma/Beast from the East

Fágann Storm Emma/Beast from the East a rian ar Chontae Luimnigh
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Ar phríomhghníomhaíochtaí Sláinte agus Sábháilteachta 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh do 2018 
áirítear:  

• Clár oibre bliantúil a chríochnú.
• Fuair os cionn 1077 fostaí oiliúint ar shláinte agus 

sábháilteacht a bhain lena gcuid oibre. 
• Le tomhas a dhéanamh ar ár bhfeidhmíocht sláinte 

agus sábháilteachta déanadh 500 cigireacht ar na 
gníomhaíochtaí ar fad 

• Cuireadh lámhleabhar amháin ar Chóras Bainistíochta 
Sábháilteachta in ionad an Ráiteas Sábháilteachta 
Tuismitheora agus ilRáitis Choimhdeacha 
Sábháilteachta. 

Is foireann bheag fhuinniúil atá sa Rannóg Feabhsaithe 
Gnó atá ag tiomáint agus ag tacú leis an gcur chuige 
Feabhsaithe Gnó i gComhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh. Bíonn suas le 25 tionscadal ar siúl laistigh den 
eagraíocht ag an am gcéanna a úsáideann ár gcur chuige 
‘Mínigh, Anailísigh, Feabhsaigh, Rialaigh’. Soláthraíonn 
an Rannóg Geabhsaithe Gnó roinnt seirbhísí ar a 
n-áirítear tacaíocht don fhoireann a aithníonn deiseanna 
feabhsaithe. Tugtar treoir dóibh tríd an gcur chuige, 
chomh maith le cabhair le sonraí a bhailiú agus cinneadh 
eolach a dhéanamh, le deiseanna agus torthaí a lorg 
agus úsáid a bhaint as uirlisí mar mhapáil próisis agus 
pleananna maidir le cúis agus éifeacht le scéal a 
bhfeabhsú a insint. 

Is príomhthionscadal feabhsaithe atá i ‘Tionscadal 
18’ atá le bheith beo i Márta 2019.  Feidhmeoidh sé le 
Creat Bainistíochta Tionscadail a neadú i CCCL agus 
córas (Cora) a sholáthar a dhéanfaidh monatóireacht ar 
thionscadail Caipitil agus Ioncaim ar fud na heagraíochta. 
Déanfar Am, Scóip agus Airgead a rianú ar fud gach 
tionscadal á chinntiú go mbíonn leithdháileadh imleor 
acmhainní ann agus rianú ar fhreagra ar aon athruithe 
a tharlódh. Déanfaidh an córas deimhin de freisin go 
mbíonn ár dtionscadail ceangailte lenár n-aidhmeanna 
corparáideacha lena chinntiú go gcomhlíontar na 
gealltanais atá déanta againn don phobal. Leanfar le 
huasoiliúint agus le rannpháirtíocht leis an bhfoireann ar 
Bhainistíocht Tionscadail lena chinntiú go mbíonn greim 
ag an gcur chuige san eagraíocht. Go dtí seo tá oiliúint 
curtha ar 85 den fhoireann agus i 2019 díreofar ar oiliúint 
iomchuí inmheánach a sholáthar do bhreis foirne sna 
réimsí cuí.

Déanann an Rannóg Feabhsaithe Gnó éascú freisin ar 
‘Líonra Idirchaidrimh Foirne’ ar ardán dé-chumarsáide 
é don fhoireann le hacmhainn feabhsaithe gnó laistigh 
dá réimese a phlé.   Bhí seacht gcruinniú den líonra 
ann i 2018 a thug deis don fhoireann a dtuairimí a 
chur in iúl maidir le hacmhainn feabhsaithe, labhairt 
le comhghleacaithe faoi dheiseanna le hathruithe a 
dhéanamh ina rannóga agus aiseolas a thabhairt ar 
dhreácht-thionscadail.

SLÁINTE AGUS 
SÁBHÁILTEACHT 

RANNÓG FEABHSAITHE  
GNÓ
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Tá caidreamh leis an bpobal mar chuid riachtanach de 
sheirbhísí Rialtais Áitiúil a sholáthar. Bhí seo i gceist i 2018 
nuair a chuir an Rannóg Feabhsaithe Gnó oiliúint ar fáil 
do bhaill ar leith den fhoireann ar ‘Dhearadh Seirbhíse’ 
a fhéachann ar conas a bhíonn ár gcaidreamh leis an 
bpobal maidir le dearadh agus soláthar ár seirbhísí. 
Leanfaidh an Rannóg Feabhsaithe Gnó ag obair le 
gach rannóg le féachaint ar gach ardán caidrimh a 
fhéadfadh a bheith ann le léargas a fháil ar riachtanais 
an phobail agus freisin le feidhmiú mar thomhas ar ár 
n-éifeachtúlacht. Beidh Ceadanna Páirceála ar ár gcéad 
comh-Thionscadal Dearaidh Sheirbhíse mar a mbeimid 
ag obair le Seirbhísí Custaiméara agus leis an bpobal le 
mapáil a dhéanamh ar chosán na gcustaiméirí nuair a 
bhíonn siad ag cur isteach ar chead páirceála. Tá sé mar 
aidhm againn caighdeánú a dhéanamh ar an bpróiseas 
ar fud Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus 
oibriú lenár bhfoireann Straitéise Digiteach le rogha 
rochtana digiteach ar sheirbhísí a sholáthar don phobal.

De réir mar a thagann an Rannóg Feabhsaithe Gnó 
chun cinn, cuirtear níos mó béime ar fhianaise agus 
ar thomhas lena chinntiú go mbíonn cinntí eolasach. 
Déantar sonraí a bhailiú ar gach tionscadal ‘faoi mar atá’ 
sula dtugtar faoi aon fheabhsú lena chinntiú go mbíonn 
bonnlíne againn le measúnú a dhéanamh ar thionchar 
aon fheabhsú.  Táimid ag obair freisin le ‘Insight Limerick’ 
le príomhtháscairí feidhmíochta a aimsiú le tionchar an 
fheabhais laistigh de Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh ar an bpobal a thomhas. 

Léiríonn foireann ar leith Feabhsaithe Gnó a bheith ann 
tiomantas Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
maidir le seirbhísí freagrúla, éifeachtúla agus nuálacha 
a sholáthar agus táthar ag leanúint leis na hiarrachtaí an 
caighdeán seirbhíse is aired a sholáthar don phobal.

PLEAN CORPARÁIDEACH
Glacadh le Plean Corparáideach 2015-2019 ar an 23ú 
Márta, 2015.

ÁR STRAITÉIS
Déanfaimid:
• 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. 

Ár nAidhmeanna:
• Comhairle Cathrach agus Contae a thógáil a aithnítear 

a bheith uaillmhianach do mhuintir Luimnigh
• A bheith rannpháirteach go gníomhach leis an bpobal.
• 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.

• Ár ngeilleagar a fhás agus deiseanna a sholáthar i 
Luimneach. 

• A bheith éifeachtach agus tiomanta seirbhísí a 
sholáthar a thacóidh le Luimneach nuálach. 

• Infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar Luimnigh 
agus a timpeallacht nádúrtha agus tógtha agus a 
hoidhreacht uathúil a chosaint.

• Cur chun cinn a dhéanamh ar Luimneach atá 
comhtháite go sóisialta, atá sláintiúil agus sábháilte.
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ÁR STRUCHTÚR

Táimid chun an rud ceart a dhéanamh trí na rudaí a dhéanamh i gceart.
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I rith 2018 lean an Rannóg Acmhainní Daonna le réimse 
tacaíochta a sholáthar dár n-acmhainn is luachmhaire 
– ár bhfoireann. Cuireadh tacaíocht a sholáthar don 
fhoireann ar mhórán slite, cibé acu ár gclár Foghlama 
agus Forbartha a bhíonn i gceist, ár bpolasaithe a 
Thacaíonn le Teaghlaigh nó comhchaidreamh bisiúil a 
chothú lenár gceardchumainn.

FOGHLAIM AGUS FORBAIRT
• Déanann an tAonad Foghlama agus Forbartha bainistiú 

ar fhoghlaim agus ar fhorbairt agus ar iarratais ar 
bhreisoideachas a fhaightear ón bhfoireann tríd a 
bPlean Forbartha Pearsanta. Soláthraíodh na deiseanna 
seo a leanas don fhoireann i 2018. (Ag fágáil gach 
Oiliúint Sláinte & Sábháilteachta ar Lár)

   -  Oiliúint Riachtanach/Corparáideach/Ros Cré/Eile – 
cuireadh 99 cúrsa ar siúl le 1,492 rannpháirtí. 

   - Breisoideachas – 16 den fhoireann faofa do chistiú.
• Tionscnaimh leasa/folláine foirne – cuireadh 24 

imeachtaí ar siúl le 482 duine ag freastal othru.
   - Machnamhacht.
   - QPR
   - Déileáil le Méala
   - Caint Leasa Foirne – cothromaíocht oibre is saoil
   - Cain tar fholláine fisiciúil & mothúchánach
• Pleanáil do Lucht Scoir – cuireadh 2 sheimineár ar siúl 

(2 x 2 lá). Déanadh freastal maith ar ár gcláir pleanála 
do lucht scoir agus soláthraíodh eolas tábhachtach 
agus úsáideach don fhoireann ar mhian leo pleanáil 
chun cinn le héascú a dhéanamh ar an athrú sin. 

• 68 Dearbhán Radharc na Súl eisithe. 

• Próiseáil déanta ar 3 iarratas faoin Scéim Sábhála 
Chánach.

• Próiseáil déanta ar 39 Scéim um Rothaíocht chun na 
hOibre

• 3 Chruinniú maidir le Comhpháirtíocht san Ionad 
Oibre.

CÉIMEANNA MAIDIR LE 
COTHROMAÍOCHT OIBRE IS SAOIL
Bhí réimse ceimeanna cothromaíochta oibre is saoil ar 
fáil d’fhostaithe na Comhairle i rith 2018.   Áirítear orthu 
seo Saoire Thuismitheoireachta, Saoire Chúramóra, 
Comhroinnt Oibre, Bliain Oibre níos Giorra agus rogha 
maidir le Sos Gairme a thógáil.  Bhain 265 fostaí leas as 
na scéimeanna/saoire éagsúla.

IONAD SEIRBHÍSÍ COMHROINNTE 
MYPAY
I rith 2018 d’aistrigh feidhm aoisliúntais na Comhairle 
chuig MyPay – ionad seirbhísí comhroinnte párolla agus 
aoisliúntais an údaráis áitiúil, atá bunaithe i gComhairle 
Contae Laoise. Aistríodh feidhm phárolla na Comhairle 
chuig MyPay i rith 2015.

ACMHAINNÍ DAONNA  

AD ÁR gCUR  
CHUIGE

AG TACÚ LEIS AN 
BPOBAL BUNAITHE 

AR BHUNLUACHANNA 
CHOMHAIRLE CATHRACH 

AGUS CONTAE  
LUIMNIGH

OSCAILTE AGUS 
TRÉDHEARCACH

ÉISTEACHT AGUS 
FREAGAIRT

FAOI RÚN AGUS 
IONTAOFA 

COTHROM AGUS 
INROCHTANA
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OIFIGIGH ROCHTANA
Tá dhá Oifigeach Rochtana ag an gComhairle atá 
rannpháirteach go gníomhach ag cabhrú le custaiméirí 
atá faoi mhíchumas rochtain a fháil ar sheirbhísí, ar 
fhoirgnimh agus ar eolas na Comhairle. I rith 2018 
bunaíodh fóram Rochtana le grúpaí áitiúla faoi 
mhíchumas agus bhí cruinnithe acu uair sa ráithe. 
Ar cheann de na príomhthionscnaimh a bhain le 2018 
bhí clár Socrúcháin Oibre i gcomhar le Employability 
Limerick agus rannpháirtíocht sa Make Way Day náisiúnta 
ar an 4 Meán Fómhair, 2018. 

EARCAÍOCHT 
I gcaitheamh 2018, lean Earcaíocht le bheith ina 
feidhm ghnóthach agus tháirgiúil go leanúnach, le 
os cionn 60 comórtas á gcur ar siúl. Ar na próisis 
shuntasacha earcaíochta bhí Teicneoir Grád 1, Teicneoir 
Feidhmiúcháin, Pleanálaí Feidhmiúcháin agus Cúntóir 
Leabharlainne. Cuireadh comórtais ar siúl freisin 
d’Oifigeach Cléireachais agus d’Oifigeach Foirne, le 
bheith críochnaithe i 2019. 
Tá ról lárnach ag an Rannóg Earcaíochta maidir le 
próiseas Pleanála Fhórsa Saothair Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh a fhorbairt, á chinntiú go mbíonn 
an Choimhairle i ndea-riocht le freastal ar riachtanais 
ghnó na heagraíochta agus le freastal ar riachtanais an 
phobail.
Leagann ár Sceideal Earcaíochta, a fhoilsítear go 
tráthrialta, ár bplean earcaíochta amach do na seachtainí 
agus na míonna atá romhainn. Do na daoine sin a bhíonn 
ag ullmhú iarratais, tá Físeáin Ullmhúcháin d’Agallamh 
agus ár ár Leabhrán le hUllmhú d’Agallamh ar fáil in aisce 
go chách, ag ár nArdán Foghlama agus Forbartha ag 
http://training.limerick.ie/

An Fhoireann Acmhainní Daonna
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Lean Rannóg TFC Chomhairle Cathrach & Contae 
Luimnigh le tacú le rannóga a gcuspóirí a bhaint amach 
i gcaitheamh 2018. In éineacht le gníomhaíochtaí 
oibríochtúla mar mhonatóireacht ar shlándáil, bonneagar 
agus córais a chothabháil, agus tacaíocht úsáideora agus 
deisce a sholáthar i gcaitheamh 2018, tugadh faoi roinnt 
mórthionscadal. 

Ba iad seo cuid de na tionscadail ar tugadh futhu i rith 
2018:-

CIBEARSHLÁNDÁIL
Tugann  cibearshlándáil cur síos ar an disciplín a 
bhaineann le cosaint na faisnéise agus na córais sin 
a úsáidtear le próiseáil agus stóráil a dhéanamh ar an 
bhfaisnéis sin. Tagrann slándáil do na teicneolaíochtaí, na 
próisis agus na cleachtais a ceapadh le líonraí, gléasanna, 
cláir, agus sonraí a chosaint ar ionsaí, damáiste, nó 
rochtain neamhúdaraithe.
Tá roinnt céimeanna glactha ag TFC le maolú a 
dhéanamh ar an riosca a bhaineann le Cibearshlándáil 
agus leantar le monatóireacht agus le bheith suas chun 
dáta maidir le rioscaí atá ag teacht chun cinn, agus le 
céimeanna cosctheacha a chur i bhfeidhm. Áirítear orthu 
seo: -

• Athsholáthar an na Ballaí Dóiteáin ag Cé na 
gCeannaithe
Cuireadh dhá Bhalla Dóiteáin nua isteach i 
gcumraíocht  Ghníomhach/Éighníomhach ag cinntiú 
cosanta 24/7. Ar chuid de na buntáistí a bhaineann le 
ballaí dóiteáin den chéad ghlúin eile áirítear:-

   - Forfheidhmiú pholasaí feidhm-bhunaithe (App-ID).
   - Na seirbhísí le cosc a chur ar bhagairt a dhéanann 

an gréasán a chosaint ar víris, ríomhphéist, earraí 
spiaireachta, agus trácht mhailíseach eile.

   - Scagadh URL.
   - Soláthraíonn infheictheacht tráchta – tuarascálacha 

fairsinge, taifid, agus meicníochtaí fógartha mion-
infheictheacht ar thrácht feidhme gréasáin agus ar 
theagmhais slándála.

   - GlobalProtect – soláthraíonn bogearraí 
GlobalProtect™ slándáil do chliant-chórais, mar 
ríomhairí glúine a bhíonn in úsáid lasmuigh den oifig, 
trí logáil isteach éasca agus sábháilte a cheadú ó áit 
ar bith ar domhan.

• Bogearraí Nua Slándála
 Críochnaíodh tairiscint do bhogearraí slándála nua 

le bheith in ionad na mbogearraí Frithiris a bhí ann 
i rith Q4-2018, le feidhmiú ag tosú le linn mhí na 
Nollag. Cabhraíonn na bogearraí nua slándála seo 
le comhlíonadh GDPR agus soláthraíonn siad breis 
feidhmiúlachta, ar a n-áirítear:-

   -  Uathchriptiú ar Fhaisnéis Inaitheanta Phearsanta (PII) 
réamhshainithe nuair a dhéantar é a shábháil chuig 
stóras inaistrithe nó Néal (Ar a nÁirítear Comhphointe 

ar line).
   -  Bogearraí Mailíseacha, Earraí Frithspiaireachta, agus 

cosaint Zero Day Exploit.
   - Criptiú Ghléis agus Dhiosca Iomlán.
   -  Liostaí rialúcháin rochtana, Geal-liostú agus 

Dubhliostú.
   - Scagadh Gréasáin.
   - Cosc ar Shonraí a Chailliúint.
   - Scanadh Iompraíochta, Sínithe agus Chóid.
   - Rialú Poirt Áitiúil agus Ghléis.
In éineacht leis na céimeanna Teicniúla tá oideachas 
leanúnach an úsáideora riachtanach le Córais agus 
Sonraí na Comhairle a chosaint. Déanann TFC an 
úsáideoir a choimeád ar an eolas go leanúnach maidir le 
bagairtí ionchasacha.

UASGHRÁDÚ AR LÍONRA ACHAIR 
FHAIRSING
Is é a bhí sa tionscadal seo na sean-naisc sonraí le 
hoifigí na Comhairle ar an Líonra Achair Fhairsing a 
athsholáthar. Bhí naisc sonraí an-mhall ag cuid de na 
hoifigí seo roimhe sin, le cuid acu le luas chomh híseal  
le 256k. 

Críochnaíodh an soláthar ar Líonra Achair Fhairsing i rith 
2017. Tosaíodh ar an gcur i bhfeidhm ag deireadh 2017 
agus leanadh leis i 2018.

• Áirítear gach suíomh nach bhfuil sa Tionscadal 
Snáithín.

• 38 Suíomh ar Fud na Cathrach & an Chontae.
• Feabhas ar bhandaleithead chuig Oifigí.
• Éascú ar na Córais Nua a chur i bhfeidhm i níos mó 

Oifigí de chuid na Comhairle, ar a n-áirítear an Córas 
Nua Teileafóin VoIP.

CÓRAS TEILEAFÓIN CHUMARSÁIDE 
AONTAITHE VOIP
Chuir an tionscadal seo córas Teileafóin/Cumarsáide 
Aontaithe “Den Chineál is Nua-Aimseartha” i bhfeidhm 
le linn 2017 le taclú le gnó Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh sa todhchaí. Tá sainghnéithe nua 
ag baint leis le héifeachtúlacht a mhéadú do ghnó, 
táirgiúlacht na foirne a spreagadh, agus uasmhéadú 
leanúnach a dhéanamh ar laghdú costais.

I rith 2018 cuireadh roinnt feabhsuithe i bhfeidhm in 
lárionad glaonna Sheirbhísí Custaiméara:-

•  Cuardach Eolaire 2Ghalo do Finesse
   - Is Lárionad Amháin Teagmhála é Finesse a a 

chuireann feabhas ar Eispéireas an Chustaiméara a 
cuireadh i bhfeidhm i Seirbhísí Custaiméara, Lárionad 
Seirbhísí Comhroinnte HAP agus TFC i rith 2017.

   - Is Forlíontán é 2Ghlao do Finesse agus cuireadh i 
bhfeidhm i Seirbhísí Custaiméara é i rith 2018.

   - Cuireann 2Ghlao feabhas ar Chuardach Eolaire, a 

TEICNEOLAÍOCHTAÍ FAISNÉISE AGUS 
CUMARSÁIDE (TFC)
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cheadaíonn do ghníomhairí Seirbhísí Custaiméara 
cuardach níos éasca a dhéanamh don bhall foirne 
oiriúnach nuair a aistrítear glaonna ó Sheirbhísí 
Custaiméara chuig an gCúloifig. 

   - Déanann seo deimhin de nach gcuirtear moil nach 
mbíonn gá leis ar an gCustaiméar.

• Ballachláir
Déanadh suiteáil ar Bhallachláir, a léiríonn faisnéis 
fíor-ama ar stádas scuaine na nglaonna, i Seirbhísí 
Custaiméara ag Cé na gCeannaithe agus Tuar an Daill 
i rith 2018. Tabharfaidh na Ballachláir seo radharc 
do gach Gníomhaire Seirbhísí Custaiméara ar stádas 
scuaine na nglaonna, ar féidir é a úsáid le hacmhainní 
breise a chur ar fáil go sealadach má bhíonn na scuainí 
gnóthach. 

• Tuairisciú 
 Cuireadh Tuairisciú Ghlaonna Chró-Mháistir i 

bhfeidhm i rith 2018, a chuireann ar chumas Seirbhísí 
Custaiméara agus bainisteoirí line cúloifige na 
hacmhainní a bhíonn ar fáil a bhainistiú níos fearr, 
agus soláthraíonn sé sonraí áisiúla le feabhas a chur 
ar fheidhmíocht ghnó, toisc go gcinntíonn na sonraí 
a thugtar go ndéantar cinntí gnó a bhíonn ar an eolas 
agus níos cliste.

WI-FI POIBLÍ SAOR IN AISCE LIMERICK.IE
Sheol Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ‘Wi-Fi 
Poiblí Saor in Aisce Limerick.ie’ i rith 2018. 

Tá Pointí Rochtana Wi-Fi curtha isteach ag na 
láithreacha seo a leanas.
• Tá trí Phointe Rochtana ar Ché an Easpaig/Cé Uí 

Uallaigh, agus Pointe Rochtana Amháin ag acomhal 
Sráid Anraí & Rae Bedford.

  Soláthraíonn siad seo clúdach sna láithreacha seo a 
leanas:

   - An dá thaobh den tSionainn idir Droichead na 
Sionainne agus Droichead an tSáirséalaigh.

   - Sráid Anraí ón acomhal le Sráid Mhala go dtí Páirc 
Ché Artúir.

   - Sráid Thomáis ó acomhal Sráid Uí Chonaill go 
hacomhal Sráid Chaitríona.

   - Sráid an tSáirséalaigh.

• Pointí Rochtana ag an nGailearaí Ealaíne, 
Cearnóg an Pheirigh agus Foirgneamh Rannóg na 
bPáirceanna, Páirc an Phobail.

 Soláthraíonn siad seo clúdach sna láithreacha seo  
a leanas:

   - Cearnóg an Pheirigh.
   - Áiteanna laistigh de Pháirc an Phobail (Cruthaíonn na 

crainn deacracht maidir le clúdach iomlán ar an áit).  

• Pointe Rochtana Lasmuigh de Stáisiún Cholbaird.
 Soláthraíonn siad seo clúdach sna láithreacha seo a 

leanas:

   - An Plás Lasmuigh de Stáisiún Cholbaird.
   - Sráid Parnell. 

• Pointe Rochtana lasmuigh den Oifig 
Thurasóireachta, Cé Artúir.

 Soláthraíonn siad seo clúdach sna láithreacha seo  
a leanas:

   - Páirc Ché Artúir.
   - Cé Uí Eoghanáin.
   - Sráid Phroinséis.  

• Pointe Rochtana ag Acomhal Sráid an Chrúisigh & 
Sráid Uí Chonaill. 

 Soláthraíonn siad seo clúdach sna láithreacha seo a 
leanas:

   - Sráid an Chrúisigh.
   - Sráid Phádraig.
   - Sráid Uí Chonaill ón acomhal le Sráid Phádraig go dtí 

an acomhal le Sráid Thomáis.

• Tá Wi-Fi Poiblí Saor in Aisce Limerick.ie ar fáil freisin 
ag an Músaem, Sráid Anraí.

FEIDHMCHLÁR WIFI4EU
D’éirigh le ceithre iarratas a rinne Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh ar chistiú faoin tionscnamh 
WiFi4EU, agus fuarthas ceithre dhearbhán. Is fiú gach 
Dearbhán acu seo €15,000, agus in éineacht le cistí 
comhfhreagracha ón Roinn Gnóthaí Pobail agus Tuaithe, 
ceadóidh sin infheistíocht de €30,000 sa Cheantar 
Cathrach, agus €30,000 i ngach ceann den trí Cheantar 
Cathrach.

Oibreoidh Straitéis Digiteach agus TFC le chéile le Wi-Fi 
Saor in aisce Poiblí Limerick.ie a chur ar fáil i láithreacha 
eile i gCeantar Cathrach Luimnigh agus sna Bailte i 
ngach ceann den trí Cheantar Cathrach i rith 2019. 

Pointe Rochtana ag Cé Uí Uallaigh
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FOIREANN TÁIRGIÚLACHTA MICROSOFT 
OFFICE 2016
Críochnaíodh próiseas tairisceana le 950 Ceadúnas 
Úsáideora Microsoft Office 2016 a cheannach i rith Q3 
– 2017.  Ullmhaíodh plean tionscadail d’fhorfheidhmiú 
MS Office 2016 le tús curtha leis an gcur i bhfeidhm 
i rith Q4-2017. Leanadh leis an gcur i bhfeidhm i rith 
Q1-2018 le huasghrádú á dhéanamh ar úsáideoirí faoi 
dheireadh Feabhra.

Ar an gcur i bhfeidhm áirídoh oiliúint ‘Getting Started’ 
d’úsáideoirí, a chuir úsáideoirí ar an eolas maidir le 
príomhghnéithe na foirne. A luaithe agus a bhí na 
húdáideoirí indibhidiúla oilte cuireadh an leagan nua 
ar a ríomhairí deisce. Áiríodh sa chur i bhfeidhm seo 
Microsoft Outlook Client a chur in ionad Outlook Web 
Access (OWA) le féachaint ar r-phost.

Tá Microsoft Office 2016 comhtháite le gné láithreachta 
an Chórais nua Teileafóin VoIP. 

TIONSCADAL SNÁITHÍN
Chuir an rannóg TFC le Líonra Snáithín na Comhairle 
i rith 2018, ag cur iarfhoirgneamh na Cúirte Dúiche 
agus an Lárionad Monatóieachta CCTV ag Ionad 
Fiontar Mhaigh Rois leis. Úsáideadh an snáithín seo le 
híomhánna CCTV a sheoladh ó fhearas an tionscadail 
CCTV Cliste chuig an Lárionad Monatóireachta. 
Éascaíonn an snáithín monatóireacht ar gach ceamara 
CCTV de chuid na Comhairle i Luimneach a dhéanamh 
ar ionad lárnach amháin.

Tá 21 láthair ag an gComhairle anois ar a Líonra 
Snáithín:-
• Cé na gCeannaithe go Tuar an Daill.
• Lissanalta House
• An Ghráinseach.
• Sráid Phádraig.
• Stáisiún Dóiteáin Sráid Mulgrave
• Gailearaí Ealaíne, Cearnóg an Pheirigh.
• Iosta Bhóthar na Páirce.
• Iosta na mBóithre, Bóthar na Páirce.
• Rannóg na bPáirceanna, Sráid Éadbhaird.
• Ionad Taifeadta CCTV an Taobh ó Dheas i LEDP.
• Nuáil Luimnigh i LEDP.
• Oifig Athghiniúna an Taobh ó Dheas.
• Leabharlann Bhaile an Rósitigh.
• Iosta Tithíochta An Ráth Bhán.
• Músaem Nua, Sráid Anraí.
• Leabharlann Thuar an Daill.
• Oifig Athghiniúna an Taobh ó Thuaidh.
• Leabharlann Chrois Theach na Foraire.
• Teach an Chultúir, Cearnóg an Pheirigh.
• Ionad Fiontar Pobail Mhaigh Rois.
• An Chúirt Dúiche, Cé na gCeannaithe.

UASGHRÁDÚ VSPHERE (RÍOMHAIRE 
FHÍORÚIL)
Rinne TFC uasghrádú ar Thimpeallacht a Freastalaí Fíorúil 
chuig Leagan vSphere 6.5 i rith 2018. Bhí aistriú ar os 
cionn 60 freastalaí chuig an leagan nua i gceist leis seo. 
Tá níos mó gnéithe ag baint le vSphere 6.5 ná mar a bhí 
le heisiúintí vSphere le fada an lá. 
Tá gnéithe ag baint le Fearas Fhreastalaí vCenter atá 
eisiach mar:
• Aistriú. 
• Feabhas ar Bhainistíocht Fearais.
• Bainisteoir Nuashonraithe VMware.
• Ard-Soláthar Dúchais.
• Cúltaca/Tabhairt ar Ais Ionsuite.

ATHAILÍNIÚ STIÚRTHÓIREACHTA
Mar thoradh ar an athailíniú Stiúrthóireachta a fógraíodh 
i Meitheamh 2018, agus le Dearadh agus Soláthar curtha 
futhu sa Chúirt Dúiche, d’aistrigh TFC os cionn 150 den 
fhoireann chuig láithreacha nua i rith Q3 agus Q4-2018.  
Tugtar imlíne mar seo a leanas ar an aistriú:-
• Athnuachan Uirbeach agus Sráidbhaile – ó Urlár 4 

Sráid Phádraig go dtí Urlár 3 Sráid Phádraig (aistriú 
idirlinne)

• Oifig Bainistíochta Dramhaíola an Réigiúin Theas – ó 
Lios an Fháltaigh go dtí Urlár 4 Sráid Phádraig

• Asirgeadas Ginearálta & Cuntais Iníoctha – Ó Thuar an 
Daill chuig An Ghráinseach

• Dearadh & Soláthar – ó Urlár 1 Cé na gCeannaithe 
chuig Foirgneamh na Cúirte Dúiche

• Oibríochtaí & Cothabháil – ó Urlár 2 Tuar an Daill 
chuig Urlár na Talún agus Bunurlár Íochtarqach Thuar 
an Daill

• An Stiúrthíreacht Forbartha Sóisialta athraithe uile – ó 
Shráid Phádraig, Teach an Chultúir agus Urlár 2 Cé na 
gCeannaithe chuig Urlár 1 Cé na gCeannaithe.

DEASC FREASTAIL TFC
Rinne an Deasc Freastail ICT déileáil le os cionn 11,000 
Ticeád ar déanadh logáil orthu i rith 2018.  Déanann 
an Deasc Freastail iarracht ar iarratais a fhreagairt agus 
a réiteach ar bhealach tráthúil agus cúirtéiseach. In 
éineacht le tacú le húsáideoirí déanann foireann na 
Deasc Freastail TFC cúramaí eile freisin:-
• Airteagail bhunachair eolais a chruthú do chumasú an 

úsáideora.
• Dul i gcomhairle le foirne TFC/Straitéis Dhigiteach le 

ceisteanna a réiteach & tuilleadh fadhbanna a chosc.
• 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.
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CEANTAR BARDASACH NA CEAPAÍ 
MÓIRE-CHILL MOCHEALLÓG 
I rith 2018, ba é an méid iomlán a infheistíodh le seirbhísí 
a sholáthar go díreach go háitiúil i gCeantar Bardasach 
na Ceapaí Móire/Chill Mocheallóg ná beagnach €8.1m 
ag clúdach seirbhísí sa Cheantar Bardasach mar 
Bhóithre, Tithíocht, Leabharlann, Dóiteán, Spásanna 
Áineasa agus Reiligí.

Déanadh infheistíocht shuntasach le Tionscadail 
Chaipitiúla a chríochnú agus a chur chun cinn, cuid acu 
i gcomhar le Forbairt Bhealach Abhra. Ar na sruthanna 
maoinithe a faomhadh áirítear: 
• Athnuachan Uirbeach agus Sráidbhaile €100,000
• Clár CLAR €173,200
• Clár Forbartha Tuaithe Luimnigh €462,000
• Clár Forbartha Tuaithe LEADER €1,500,000
• Ciste Forbartha Athghiniúna Tuaithe €4,442,820
• Ciste Áineasa Lasmuigh €406,710
• Scéim Feabhsaithe Pobail €176,000
• Comhairle Cathrach agus Contae  

Luimnigh Sláintiúil  €31,292
• SICAP €422,350
• Tionscnamh na mBailte Stairiúla €175,000

STIÚRTHÓIREACHT OIBRÍOCHTAÍ  
SEIRBHÍSE - BÓITHRE
Le 35% de na bóithre uile sa Chontae, tá an dlús is 
aired de bhóithre i gCeantar na Ceapaí Móire –Chill 
Mocheallóg dá bhfuil ssa Cheantar, le 1063KM de 
Bhóithre Áitiúla agus 211KM de Bhóithre Réigiúnacha, 
1274KM de bhóithre ar fad. 

Déanadh maoiniú ar chaiteachas ar oibreacha 
cothabhála agus feabhsúcháin bóithre i 2018 trí 
dheontais Rialtais agus acmhainní na Comhairle féin. 
 
Ar na cláir chaiteachais ar bhóithre i rith 2018 bhí:
• Feabhsú Athchóirithe Bóthair: 38 tionscadal 

críochnaithe ar chostas €2,723,329;
• Cóiriú Dromchla Bóthair: 24 tionscadal ar chostas 

€523,583;
• Feabhsú Áitiúil: 9 tionscadal ar chostas €240,924;
• Oibreacha feabhsaithe Sábháilteachta ar Chostas Íseal:  

3 tionscadal ar chostas €94,500;
• Leithdháileadh Ginearálta Bardasach 2018: 12 

tionscadal críochnaithe ar chostas €274,000: 
• Oibreacha Deisithe Droichead do 10 droichead ar 

chostas €31,000
• Ar na hoibreacha eile a bhain le bóithre bhí Cothabháil 

Gheimhridh, Oibreacha Bacainn Sábhála & Mullaird 
Shábhála, agus Líneáil Bhán.

STIÚRTHÓIREACHT OIBRÍOCHTAÍ  
SEIRBHÍSE - TITHÍOCHT
Rinne an criú tithíochta i gCeantar Bardasach na Ceapaí 
Móire-Chill Mocheallóg cothabháil ar 745 teach sóisialta 
ar chostas €551,386 ar ghnáthchothabháil agus oibrithe 
deisiúcháin réamhligin.

Rinne Cothabháil Tithíochta déileáil le 988 iarratas ar 
sheirbhís. 

SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA POBAIL.  
I rith 2018, faomhadh 64 deontas tí phríobháideach ar 
luach €429,742 agus íocadh sin le hiarratasóirí incháilithe 
faoi na scéimeanna Oiriúnú Tithe, Scéimeanna Deontais 
na nÁiseanna Soghluaisteachta agus Cúnamh Tithíochta 
do Sheandaoine.

CRUINNITHE CEANTAR BARDASACH
I 2018 d’fhill feidhm an Riarthóra Chruinnithe chuig 
an gCeantar Bardasach, a raibh bainistíocht lárnach á 
dhéanamh uirthi roimhe sin ó Sheirbhísí Corparáideacha. 
Bhí 15 cruinniú ag Ceantar Bardasach na Ceapaí Móire- 
Chill Mocheallóg, in éineacht le roinnt ceardlanna i  
rith 2018.

Cuireadh Fáiltiú Cathartha Cheantar Bardasach ar siúl 
ar dhá ócáid: 
•   Ar an 20ú Samhain 2018, thug Baill Thofa Cheantar 

Bardasach na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg onóir 
do dhaoine áirithe ón gCeantar a bhí básaithe le 
haitheantas a thabhairt dá ndeanra siad le linn a saol. 
Ba iad na daoine a comóradh ná Harry Greensmyth, an 
Trúipéir Pat Mullins, agus Michael Quinlan P.I.P.

•   Ar an 12ú Nollaig 2017, bhí Fáiltiú Cathartha ag Baill 
Thofa Cheantar Bardasach na Ceapaí Móire-Chill 
Mocheallóg dóibh seo a leanas mar aitheantas ar a 
raibh bainte amach acu i gcúrsaí spóirt i rith 2018:

   -   Cumann Liathróid Láimhe an Ospidéil – 8 mBonn ag 
Craobhchomórtais an Domhain;  

   -   Scoil Naomh Eoin Baiste – Craobh Náisiúnta 
Camógaíochta na nIar-Bhunscoileanna; 

   -   Sarah Gardiner, Úlla – Boinn Chré-Umha, 
Craobhchomórtais Tréantógála Meáchan an 
Domhain; 

   -  An Garda John Hennessy – Mír Ghaile Náisiúnta; 
   -   MacKensie McGrath-Bonn Airgid d’Éirinn i 

gCraobhchomórtais Bhogliathróide Faoi 19  
na hEorpa.

I rith 2018, déanadh logáil ar 697 aighneacht don 
Cheantar ó Ionadaithe Tofa ar Thairseach Sheirbhísí 
Custaiméara na Comhairle, Sugar CRM. Bhain 41% de 
na haighneachtaí seo le ceisteanna cothabhála bóithre, 
bhain 35% le seribhísí tacaíochta tithícohta, agus bhain 
24% le ceisteanna éagsúla eile a d’éirigh laistigh den 
Cheantar.
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TIONSCNAMH NA MBAILTE STAIRIÚLA
I 2018, chuir Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
isteach ar Scéim Deontais Thionscnamh na mBailte 
Stairiúla, atá á riaradh ag an gComhairle Oidhreachta le 
cistiú ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 
agus fuair sí é.

Bhain an cistiú le hathnuachan faoi threoir oidhreachta, 
agus bhain an tionscadal le hoibrithe fairsinge 
daingneithe ar Bhalla Thiar Chill Mocheallóg. Déanadh 
oibreacha ar a na mBalla Thiar ó 2008, cistithe ag Líonra 
Bhailte Múrtha na hÉireann, ach d’fhan timpeall 244m 
den bhalla gan críochnú.
 
Chomh maith le daingniú an bhalla a chríochnú, 
cruthaíodh spás taitneamhachta lasmuigh den bhalla 
agus tá oibreacha á ndéanamh ar Gheata Bhláithche ar 
Shráid Emmet. Tá siúlbhealach poiblí anois ón gcarrchlós 
ag SuperValu ar feadh timpeall 535m trí pháirc 3½-acra 
chuig Scoil Mocheallóg ag Bóthar an Ghleanna.

I 2018, tosaíodh ar oibreacha a bhí maoinithe i bpáirt 
ag Scéim na mBailte & na Sráidbhailte, le cosán a chur 
ar bhruach na habhann ar an taobh thoil de bhaile Chill 
Mocheallóg.

VENICE BIENNAL
I 2018, bhí Cill Mocheallóg luaite sa Venice Biennale. 
Ba é téama an Biennale Ailtireachta ná Spás Saor, agus 
rinne Grafton Architects, Baile Átha Cliath, léiriú ar an 
taispeántas. 

Bíonn ionadaíocht ag seasca cúig náisiún ag an Biennale 
ó Bhealtaine-Samhain 2018 agus de ghnáth déanann 
sé suas le 250,000 cuairteoirí a mhealladh. Ba é teideal 
an Phailliúin Éireannach ná Saormhargadh, ag tógáil 
téama an mhargaidh sna bailte beaga, le fadhbanna agus 
acmhainn an mhargaidh agus an réimse poiblí sna bailte 
beaga a léiriú. 

Roghnaíodh Cill Mocheallóg mar cheann de na bailte 
agus bhí Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh ar 
cheann den cheithre Údarás Áitiúil a thug tacaíocht 
don iontráil Éireannach. Bhí an Comhairleoir Michael 
Donegan mar ionadaí ag Cill Mocheallóg ag an oscailt.

CISTIÚ REDZ
I 2016, fuair Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
cistiú REDS ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí 
Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta le siúlbhealach 
a thógáil lasmuigh den bhalla. Críochnaíodh an 
siúlbhealach i 2018.

DROICHEAD COISE CHILL MOCHEALLÓG
I nDeireadh Fómhair 2018, osclaíodh droichead do 
choisithe i gCill Mocheallóg. Tá an droichead coise mar 
phríomhchuid de phlean uaillmhianach ag Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh sraith de shiúlóidí 
nasctha a sholáthar i gCill Mocheallóg agus ina thimpeall.  

Tá an droichead nua do choisithe suite síos an abhainn 
ón droichead atá ar an mbótahr R512 Luimneach/An 
Brú agus soláthraíonn sé pointe trasnaithe ar leith do 
choisithe thar An Lúbach ag an mbealach isteach chuig 
Cill Mocheallóg agus é mar nasc idir an baile agus an 
Siúlóid Cois Abhann ar déanadh forbairt le déanaí uirthi. 
Tá an droichead 28 méadar ar fhad le deiceáil chrua-
adhmaid dhá mhéadar ar leithead agus ba é costas 
an tionscadail ná €247,000, atá á chomhchistiú ag 
Hinterland Funding agus cistiú Forbartha Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh.

SIÚLBHEALACH AN BHALLA THIAR
I nDeireadh Fómhair 2018 osclaíodh Siúlbhealach 
an Bhalla Thiar i gCill Mocheallóg go hoifigiúil. Bhí 
bunchiorcad chóir chosanta Chill Mocheallóg 1700m 
ar fhad, ach níl ach timpeall 1200m de sin fós seasta.  
Tá Siúlbhealach an Bhalla Thiar tar éis 516.5m de 
line an chóir chosanta thiar a oscailt, ar bhalla seasta 
atá i 474.5m de sin. Tá an siúlbhealach le bheith mar 
phríomhbhealach nua Chill Mocheallóg, ag soláthar 
rochtana easbhóthair chuig an mBunscoil nua. 
Soláthróidh an cosán áis iontach don bhaile le feabhas 
á chur ar chorpacmhainn agus ar fholláine toisc go 
mbeidh an limistéar máguaird (3 ½ acra ar fad) fágtha i 
riocht leathnádúrtha.

TIONSCADAL TAIRSÍ, CILL MOCHEALLÓG
I 2018 tosaíodh freisin ar an Tionscadal Táirsí i gCill 
Mocheallóg. Sa tionscadal seo bhí Comhairle Cathrach 
& Contae Luimnigh rannpháirteach le mic léinn 
Ailtireachta ó Ollscoil Luimnigh maidir le tionscadal 
dearaidh a ullmhú dírithe ar an mbealach aduaidh chuig 
Cill Mocheallóg (timpeall an droichid choise nua), ag 
féachaint ar conas a fhéadfaí an bealach tairsí seo chuig 
Cill Mocheallóg a fheabhsú.

Sa tionscadal seo déanfar athailíniú sealadach ar 
bhóithre, ar chosáin agus ar ghnéithe den tírdhreach 
chomh maith le trí Thúr sealadach – túr scéalaíochta, túr 
le plandaí curtha ann agus suíochán foscúil. Tógfar an 
suiteán trí shaothar comhoibríoch le Bothán na bhFear, 
Fab Lab Limerick agus baill den phobal áitiúil.

Mar chuid den suiteán, tá sé ar intinn freisin a 
thomhas conas a bhaineann an dearadh nua ar an 
limistéar spriocanna ar leith amach mar luas tráchta, 
líon na gcoisithe, torann agus cáilíocht an aeir, agus 
tarraingteacht na hiontrála chuig an mbaile.
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PÁIRC GHRIANSTAD LOCH GOIR
Tá an ciorcal liag is mó agus is sine in Éirinn i Loch Goir 
a théann siar 5,500 bliain in éineacht le breis agus 1,000 
suíomh seandálaíochta laistigh de raon 5KM.  I rith 2018, 
rinne na Baill Thofa faomhadh ar chead Chuid 8 maidir 
le Páirc Ghrianstad a thógáil le hais Ionad OIdhreachta 
Loch Goir. Soláthróidh an Pháirc áit súgartha íogair 
comhshaoil do leanaí agus áit ar leith do chuairteoirí 
agus do ghrúpaí pobail le sos a ghlacadh agus scíth a 
ligean. Bheadh “Páirc Ghrianstad” Loch Goir dírithe ar 
léirmhíniú soiléir a sholáthar lasmuigh ar an suíomh 
iontach agus ársa seo trí fhorbairt a dhéanamh ar an  
áis nua seo.  

Suiteáil na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg ar Dhroichead Coise Chill Mocheallóg

Fáiltiú Bardasach na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg le Comóradh a dhéanamh ar Dhaoine Áirithe atá Básaithe

Fáiltiú Bardasach na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg le hAitheantas a Thabhairt 
do Ghradam Crógachta Náisiúnta an Gharda John Hennessy Sa phictiúr tá na 
Comhairleoirí G. Mitchell, B. O’Donnell, L. Sheehy, an Garda John Hennessy, an Clr. 
Eddie Ryan, Cathaoirleach agus an Clr. Noel Gleeson

Réaltaí Léitheoireachta Samhraidh na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg, Leabharlann 
Chill Mocheallóg
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CEANTAR BARDASACH ÁTH  
DARA-RÁTH CAOLA   
STIÚRTHÓIREACHT OIBRÍOCHTAÍ SEIRBHÍSE 
(THIAR) OIBRÍOCHTAÍ & COTHABHÁIL - BÓITHRE
Déanadh maoiniú ar chaiteachas ar oibreacha 
cothabhála agus feabhsúcháin bóithre i 2018 trí 
dheontais Rialtais agus acmhainní na Comhairle féin. 
 
Ar na cláir chaiteachais ar bhóithre i rith 2018 bhí:
• Cóiriú dromchla bóthair ar 17kms de bhóthar ar 

chostas €400,695
• Oibreacha Atógála Bóthair ar 13kms de bhóthar ar 

luach €1.59 milliún. 
• OIbreacha Feabhsaithe Draenála ag L1208 Cill Mochua 

- €20,000, L1239 ag Baile an Fhaoitigh, €50,000, 
Oibreacha Feabhsaithe Sábháilteacha ar Chostas Íseal 
ag R521 Jobbers Cross - €25,000, L1219 Coill Chúl - 
€40,000.

• Oibreacha Feabhsaithe Draenála.
• Cothabháil Gheimhridh ar an N21 & N69 (TII 

maoinithe)
• Cothabháil Gheimhridh ar Bhóithre Réigiúnacha 

(DTTAS maoinithe).

GMA & TIONSCADAIL AN CHISTE FORBARTHA
• Leithdhaíleadh Bardasach Ginearálta ón mBuiséad 

Tistil agus Iompair ar Luach €105,000 ar a n-áirítear 
uasghrádú ar oibreacha pábhála agus cosáin ag Cill 
Díoma, Seanghualainn agus Cromadh faoi seach.

• Sholáthair Tionscadail an Chiste Forbartha ar luach 
€70,000 uasghrádú ar chosáin ag Cróch, Ráth Caola 
agus Cromadh.

•  Athdhromchlú ar Charrchlós an tSéipéil ag Cill 
Pheacáin.

OIBREACHA CAIPITIÚLA 
Déanadh €25,000 a leithdháileadh le trasrian coisithe a 
dhéanamh i bPailís Chaonraí.

CUAN IASCAIGH & BONNEAGAR CÓSTA
Críochnaíodh oibreacha ar luach €150,000 faoin gclár 
seo ar a n-áirítear seisiúcháin struchtúracha agus 
oibreacha pointeála ag Cé Rinn Mhaoilín in éineacht le 
hoibreacha dromchla agus sábháilteachta ag Cé Bhaile 
Stiabhna.

SCÉIM NA MAOR SCOILE SÓISEARACH 
 Lean Maoir Scoile Sóisearach Scoil Náisiúnta Iósaf Ráth 
Caola le háiseanna sábháilte tarsnaithe a sholáthar dá 
gcomhscoláirí i rith 2018.  I ndiaidh trasrian coisithe nua 
rialaithe a chur isteach i mBaile an Londraigh éiríodh 
as scéim na maor scoile sóisearach i ndiaidh seacht 
mbliana déag. 

Baineann an rath atá ar an scéim atá ag feidhmiú sa 
Chontae ó 1975 le tiomantas agus díograis na ndaltaí, na 
dutuismitheoirí, na múinteoirí agus na nGardaí.  

 

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 2018 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 2018 le figiúirí freastail timpeall 1500. 
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.

Réaltaí Léitheoireachta Samhraidh na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg, Leabharlann 
Chill Mocheallóg

Tionscadal Tharrthálaí ag an South Court Hotel, An Ráithín, mí na Samhna 2018
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OILIÚINT SÁBHÁILTEACHTA ROTHAÍOCHTA 
Leanadh leis an gclár nua oiliúna náisiúnta 
sábhaílteachta ar bhóithre do rothaithe é Cycle Right, 
a ceapadh le heolas agus scileanna a thabhairt do 
rothaithe maidir le gluaiseacht ar bhóithre go sábháilte, 
a sholáthar i mbunscoileanna ar fud na tíre i rith 2018. 
Déantar an cúrsa a sholáthar i dtrí chéim mar chuid den 
churaclam scoile leis na rannpháirtithe ag fáil scileanna 
agus eolais ar bhonn céimnithe mar a ndéantar an duine 
indibhidiúil a ullmhú le rothaíocht i gcúinsí a éiríonn 
níos casta ar na bóithre. Bhí seacht mBunscoil déag sa 
chathair agus sa chontae rannpháirteach sa chlár seo i 
rith 2018 agus fuair 622 dalta oiliúint. 

Tugann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
fóirdheontas don chlár seo.

SCÉIMEANNA RANNPHÁIRTÍOCHTA POBAIL 
3 thionscadal ar luach €120,975 ag Cróch, Áth Dara, 
Ráth Caola.

SCÉIMEANNA FEABHSÚCHÁIN ÁITIÚLA 
4 scéim ar luach €151,218 críochnaithe ag Eas Géitine, 
Baile Dhá Thuile, Pailís Chaonraí, Ráth Caola.

TITHÍOCHT 
Rinne Rannóg Tithíochta Áth Dara-Ráth Caola 
oibreacha cothabhála agus feabhsúcháin ar a stoc 
tithíochta chomh maith le hoibreacha cothabhála ar 
Reiligí na Comhairle, láithreáin charbhán cónaithe agus 
leabharlanna sa Cheantar Bardasach i rith 2018. 

Bhain na Deontais Cúnaimh Tithíochta le Deontais 
Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaine faoi Mhíchumas, an 
Scéim Cúnaimh Tithíochta do Sheandaoine agus Scéim 
Deontais na nÁiseanna Soghluaisteachta.  Fuarthas 
leithdháileadh de €310,000 ón Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta & Rialtais Áitiúil i rith 2018 le 46 iarratas ag 
fáil deontais faoi na scéimeanna éagsúla.

Cé Rinn Mhaoilín Maolú Tráchta Ráth Caola
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CEANTAR BARDASACH AN  
CHAISLEÁIN NUA  
STIÚRTHÓIREACHT OIBRÍOCHTAÍ SEIRBHÍSE 
–THIAR OIBRÍOCHTAÍ & COTHABHÁIL - BÓITHRE
Déanadh maoiniú ar chaiteachas ar oibreacha 
cothabhála agus feabhsúcháin bóithre i 2018 trí 
dheontais Rialtais agus acmhainní na Comhairle féin. 
 
Ar na cláir chaiteachais ar bhóithre i rith 2018 bhí:
• Cóiriú dromchla bóthair ar 25km de bhóthar ar chostas 

€470,000.
• Oibreacha atógála bóthair ar luach €1,869,000.
• Forleagan bhóthair ag Sráid an Easpaig, An Caisleán 

Nua, Sráidbhaile an Ghleanna agus Sráidbhaile Dhrom 
Collachair.

• Oibreacha athshlánaithe droichid ag Áth an tSléibhe, 
Mainistir na Féile agus Caisleán Maí Tamhnach.

• Oibreacha feabhsaithe sábháilteachta ar chostas íseal 
ag acomhail sa bhFeothanach €20,000.

•  Uasghrádú ar chosáin ag Beechwood, Céide Chill 
Cholmáin, An Chearnóg, An Caisleán Nua, Mainistir na 
Féile, Áth an tSléibhe, An Gleann.

• Mórfheabhsú draenála ag Sráidbhaile Bhéal an Átha 
agus ag Áth an tSléibhe R523.

• Cothabháil Gheimhridh   
• Cothabháil bóithre ginearálta 
• Scéimeanna uasghrádaithe maidir le Scéim 

Feabhsúcháin Áitiúil agus Scéim Feabhsúcháin Pobail

STIÚRTHÓIREACHT OIBRÍOCHTAÍ SEIRBHÍSE 
–THIAR OIBRÍOCHTAÍ & COTHABHÁL – 
COTHABHÁIL TITHÍOCHTA
Tá an criú Cothabhála Tithíochta do Cheantar Bardasach 
an Chaisleáin Nua mar chuid d’oifig an Chaisleáin Nua 
freisin.  
  
Tá gnáthcheisteanna cothabhála ar thithe mar chuid 
d’obair an chriú Cothabhála freisin. I 2018 bhí os cionn 
2,000 iarratas ar sheirbhís ar fhreastal criú Cothabhála 
Tithíochta an Chaisleáin Nua orthu.

TIONSCADAIL CHEANTAIR
• Mol Lúthchleasaíochta Réigiúnach an Chaisleáin Nua
 Cheannaigh Comhairle Cathrach agus Contae 

Luimnigh 9.44 acra ag Cluain an Screatháin, An 
Caisleán Nua le forbairt a dhéanamh ar raon reatha 
400m, 8 lána lúthchleasaíochta agus do na spóirt 
pháirce a bhaineann leo. Fuarthas cead pleanála 
Chuid VIII i rith 2018 agus críochnaíodh an próiseas 
tairisceana d’fhonn an áis a thógáil.

• Plean do Réimse Poiblí an Ghleanna
 Ullmhaíodh Plean do Réimse Poiblí an Ghleanna agus 

bhí seoladh oifigiúil ann i mí Iúil 2018. Tá dul chun cinn 
á dhéanamh faoi láthair ar na straitéisí atá sa phlean 

• Fullers Folly
 Cheannaigh Comhairle Cathrach agus Contae 

Luimnigh cuid de Fullers Folly i 2017 agus déanadh 
oibreacha uasghrádaithe infreastruchtúir le linn 
2018.  Tá sé beartaithe go mbeadh sé mar mhol 

turasóireachta don bhaile agus don cheantar 
máguaird. 

• Tionscadail CLAR
 Faoin gclár CLAR cuireadh céimeanna sábháilteachta 

i bhfeidhm ag scoileanna náisiúnta Áth an tSléibhe, 
Cnoc Uí Choileáin, Ráithíneach, Áth na bhFuinseog, 
Mín na Cille agus An Gleann.  Áiríodh ar na hoibreacha 
comharthaíocht sábháilteachta leanaí, comharthaí 
digiteacha sábháilteachta luais, marcanna bóthair 
agus cosáin rochtana. Déanadh dul chun freisin ar 
áit súgartha pobail a fhorbairt i gcomhar le Cumann 
Forbartha Chill Íde. 

• Baile Mhainistir na Féile
 Déanadh oibreacha feabhsaithe baile i Mainistir na 

Féile le plandóirí á dtógáil ag comharthaíocht chuig 
an mbaile, dromchlú i bpáirc an bhaile, mullaird 
shábháilteachta a chur in airde agus glanadh 
agus péinteáil chuaillí solais. Cuireadh plaiceanna 
oidhreachta in airde freisin, chomh maith le clár 
léirmhíniúcháin do thurasóirí agus mapa den bhaile sa 
chearnóg.

• An Caisleán Nua – Fís 2023 
 Soláthraíonn an plean straitéiseach seo treoirphlean 

d’fhorbairt an Chaisleáin Nua sa todhchaí le fócas ar 
thionscnaimh tosaíochta a bhainfidh fís fhoriomlán 
amach don Chaisleán Nua. Tá dul chun cinn á 
dhéanamh ar na straitéisí atá sa phlean i gcomhar le 
Cumann Forbartha an Chaisleáin Nua. Seoladh suíomh 
gréasáin nua don bhaile i mí na Nollag 2018.

STIÚRTHÓIREACHT OIBRÍOCHTAÍ SEIRBHÍSE – 
IOSTA BIOTÚMAN & CLÓS INNEALRA BHAILE  
AN GHARRÁIN 
Leanann an tIosta Biotúman ag Baile an Gharráin agus 
an clós Innealra bunaithe sa Chaisleán Nua le ról lárnach 
a bheith acu sa Chlár Oibreacha Bóthair.  Déantar gach 
biotúman a úsáidtear sa chontae a dháileadh trí an iosta 
lárnach ag Baile an Gharráin agus coimeádtar flít feithiclí 
na Comhairle sa Chlós Innealra. Leanadh le huasghrádú 
a dhéanamh ar an bhflít feithiclí i rith 2018.

STIÚRTHÓIREACHT OIBRÍOCHTAÍ SEIRBHÍSE – 
SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA POBAIL    
Scéim Deontais Tithíochta Cheantar Bardasach an 
Chaisleáin Nua 
I 2018, faomhadh naoi n-iarratas is fiche faoi Dheontais 
Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas ar 
chostas €307,564.41. 

Faomhadh dhá iarratas is tríocha faoi Dheontais na 
nÁiseanna Soghluaisteachta Tithíochta ar chostas 
€148,841.03.
Faomhadh daichead a sé iarratas faoi Chúnamh 
Tithíochta do Sheandaoine ar chostas €208,439.12.

Ina theannta sin críochnaíodh oibreacha ar thrí 
réadmhaoin de chuid na Comhairle sa cheantar do 
dhaoine faoi mhíchumas ar chostas €57,563.54.
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STIÚRTHÓIREACHT SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA – 
SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA 
Bhí 16 cruinniú ag Ceantar Bardasach an Chaisleáin 
Nua agus bhí Fáiltiú Cathartha amháin don Cheantar 
Bardasach ann i rith 2018. 

Cuireadh fáiltiú Bardasach ar siúl i mí an Mheithimh le 
haitheantas a thabhairt don rath a bhí ar Fhoireann Scór 
Fhíonach/Chill Míde i gCraobh na hÉireann de Léiriú 
Scór. 
 
STIÚRTHÓIREACHT SEIRBHÍSÍ  
TACAÍOCHTA – MÓTARCHÁIN 
Bhí 21,635 gnáth-idirbheart i Rannóg Mótarchánach an 
Chaisleáin Nua i rith 2018.

STIÚRTHÓIREACHT SEIRBHÍSÍ CUSTAIMÉARA – 
SEIRBHÍSÍ CUSTAIMÉARA   
Leantar le méadú ar fhorfheidhmiú an tionscadail 
seirbhísí do chustaiméirí leis an gcóras Sugar CRM á 
thabhairt isteach. Déanann oifig Ceantair an Chaisleáin 
Nua gach glao maidir le cothabháil tithíochta, deontais 
tithíochta, cothabháil bóithre agus ceisteanna ginearálta 
comhshaoil a logáil ar an gcóras seo. 

STIÚRTHÓIREACHT SEIRBHÍSÍ RÉIGIÚNACHA - 
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 feidhmíonn 
thar a ceann agus déanann cothabháil ar líon mó 
scéimeanna uisce ar fud Iarthar Luimnigh.   

Grúpa Scór Fhíonaí-Chill Míde sa phictiúr ag Fáiltiú Cheantar Bardasach an Chaisleáin Nua i mí an Mheithimh 2018
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STIÚRTHÓIREACHT 
UM SHEIRBHÍSÍ 
NÁISIÚNTA AGUS 
RÉIGIÚNACH  
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STIÚRTHÓIREACHT UM 
SHEIRBHÍSÍ NÁISIÚNTA 
AGUS RÉIGIÚNACH  

AN RANNÓG SEIRBHÍSÍ 
DÓITEÁIN AGUS ÉIGEANDÁLA 
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. 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 sé réimse leathan gníomhaíochta ag an Rannóg 
Sierbhísí Dóiteáin agus Éigeandála a thacaíonn lena 
chéile maidir le seirbhís chomhtháite a sholáthar don 
phobal.
A) Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála  
B) Cosc Dóiteáin agus Rialú Tógála 
C) Bainistíocht Mhóréigeandála 
D) Ionad Cumarsáide Réigiúnach na Mumhan 
E) Cosaint Shibhialta 
F) Sábháilteacht Uisce

A) 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 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.  

Fostaíodh seisear comhraiceoir dóiteáin nua 
lánaimseartha i Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála 
Luimnigh bunaithe ag Sráid Mulgrave i rith 2018. 
Fostaíodh seachtar comhraiceoir dóiteáin ar áirithíocht 
idir stáisiúin dóiteáin an Chaisleáin Nua, Mhainistir na 
Féile agus Chill Mocheallóg.

D’fhreastal Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Luimnigh ar 
1641 teagmhas ó Eanáir go Nollaig, 2018. 
Bronnadh Dearbhú ar Chaighdeán Cáilíochta 

ISO9001:2008 agus Dearbhú Sláinte & Sábháilteachta 
OHSAS 18001:2007 i 2018 ar an Seirbhís Dóiteáin agus 
Tarrthála.

Tharla an oiliúint seo a leanas i 2018:-
• Oiliúint Athnuachana SRT
• Oiliúint Teagascóra Bronto
• Oiliúint Earcach Lánaimseartha 
• Oiliúint Teagascóra RTC Trom
• Oiliúint Athnuachana EFR
• Tuiscint ar HazMat agus Oiliúint CPC
• Oiliúint BA
• Oiliúint HGV RTC
• Oiliúint Aerárthach 
• Comhairle Seirbhíse Dóiteáin – Oiliúint Oibritheora 

Chaidéil
• Oiliúint ESDS
• Oiliúint BAI
• Oiliúint HYDRA i gCluain Meala
• Cúrsa Oiliúna Fo-Oifigigh i Sligeach 
• Oiliúint CFBT i Maigh Eo
• Oiliúint Imbhuailte Tráchta Bótahir NDFEM
• Oiliúint ar Chur i bhFeidhm TETRA
• Cúrsa Oiliúna NDFEM ar Ábhar Guaiseach i Mainistir na 

Corann
• Oiliúint ar Rothaí Scríobacha d’Earcaigh na Cathrach
• Oiliúint Long agus Calafoirt NDFEM
• Oiliúint ar Shábh Slabhrach
• Oiliúint Tarrthála Bánuisce
• Oiliúint CISM

DUAISEANNA SEIRBHÍSE FADA  
Fuair an fhoireann seo a leanas Duaiseanna Seirbhíse 
Fada ón Aire Eoghan Murphy i mí na Samhna 2018:
• Bronnadh Duais Seirbhíse Fada 20 bliain ar cheathrar 

Oifigeach Fostáisiúin
• Bronnadh Duais Seirbhíse Fada 20 bliain ar thríúr 

Comhraiceoir Dóiteáin
• Bronnadh Duais Seirbhíse Fada 20 bliain ar Mheicneoir 

Briogáide amháin 
• Bronnadh Duais Seirbhíse Fada 20 bliain ar Oifigeach 

Stáisiúin amháin
• Bronnadh Duais Seirbhíse Fada ar thriúr den fhoireann 

in Ionad Cumarsáide Réigiúnach na Mumhan (MRCC)
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TÁSCAIRÍ SEIRBHÍSE  LÁNAIMSEARTHA COINNITHE

Meánam, i nóiméid, le briogáid dóiteáin i Stáisiúin Lánaimseartha a shlógadh 
i gcás dóiteáin 1 nóiméad 22 soicind
 
Meánam, i nóiméid, le briogáid dóiteáin i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís 
dóiteáin coinnithe) a shlógadh i gcás dóiteáin    5 nó. 25 soic.

Meánam, i nóiméid, le briogáid dóiteáin i Stáisiúin Lánaimseartha a shlógadh
i gcás éigeandála eile  1 nóiméad 19 soicind 

Meánam, i nóiméid, le briogáid dóiteáin i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís 
dóiteáin coinnithe) a shlógadh i gcás dóiteáin  5 nó.  13 soic.
  
Céatadán Freastail ag Láthair     
Céatadán na gcásanna dóiteáin ag a raibh an chéad fhreastal ar an láthair 
laistigh de 10 noiméad 87.15% 20.83%

Céatadán na gcásanna dóiteáin ag a raibh an chéad fhreastal ar an láthair 
i ndiaidh 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad   11.53% 48.87%

Céatadán na gcásanna dóiteáin ag a raibh an chéad fhreastal ar an láthair 
i ndiaidh 20 nóiméad  1.32% 30.30%

Céatadán na gcásanna éigeandála eile ag a raibh an chéad fhreastal ar 
an láthair laistigh de 10 nóiméad 84.35% 29.24%

Céatadán na gcásanna éigeandála eile ag a raibh an chéad fhreastal ar an 
láthair laistigh de 10 nóiméad 14.29%  51.89%

Céatadán na gcásanna éigeandála eile ag a raibh an chéad fhreastal ar an 
láthair i ndiaidh 20 nóiméad 1.36% 18.87%

Líon iomlán na dteagmhas dóiteáin  607 264

Líon na dteagmhas dóiteáin ag a raibh an chéad fhreastal ar an láthair 
laistigh de 10 nóiméad   529 55

Líon na dteagmhas dóiteáin ag a raibh an chéad fhreastal ar an láthair 
i ndiaidh 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad  70 129 

Líon na dteagmhas dóiteáin ag a raibh an chéad fhreastal ar an láthair 
i ndiaidh 20 nóiméad  8 80

Líon iomlán na dteagmhas éigeandála eile (.i. gan dóiteán a áireamh)  294 212

Líon na gcásanna éigeandála eile ag a raibh an chéad fhreastal ar an láthair 
laistigh de 10 nóiméad 248 62

Líon na gcásanna éigeandála eile ag a raibh an chéad fhreastal ar an láthair 
i ndiaidh 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad  42 110

Líon na gcásanna éigeandála eile ag a raibh an chéad fhreastal ar an láthair
 i ndiaidh 20 nóiméad   4 40
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B) 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 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 a 
thabhairt don phobal ar Shábháilteacht Dóiteáin. 

DEIMHNIÚ UM SHÁBHÁILTEACHT Ó DHÓITEÁN 

Staitisticí 2018 
Líon iomlán na n-iarratas ar dheimhniú um 
shábháilteacht ó dhóiteán a fuarthas  213
Líon iomlán na n-iarratas ar dheimhniú um 
shábháilteacht ó dhóiteán a Bronnadh  189
Líon iomlán na n-iarratas a ceapadh a bheith 
neamhbhailí   31

Foirgnimh ar déanadh cigireacht orthu mar % 
d’fhoirgnimh nua a cuireadh in iúl don údarás 
áitiúil  13.2%
Líon iomlán na bhfoirgneamh nua a 
cuireadh in iúl don údarás áitiúil 619
Líon iomlán na bhfoirgneamh nua a 
cuireadh in iúl don údarás áitiúil ar déanadh 
cigireacht orthu   82

TEASTAS ROCHTANA DO DHAOINE FAOI 
MHÍCHUMAS 

2018 Statistics  
Líon iomlán na dTeastas Rochtana do Dhaoine 
faoi Mhíchumas bailí a fuarthas  150
Líon iomlán na dTeastas Rochtana do Dhaoine
faoi Mhíchumas bailí a Bronnadh 156
Líon iomlán na dTeastas Rochtana do Dhaoine 
faoi Mhíchumas neamhbhailithe    12

Achomhairc Phleanála  
Líon iomlán na nAchomharc Pleanála 
próiseáilte 2018 263
Líon iomlán na bhFógraí Tosaithe Bailí a fuarthas 
(ar a n-áirítear CNs, CNs Gearra, CNs Scar-rogha 
agus Fógraí 7-lá)  439

Cosaint Shibhialta 
Costas iomlán Caiteachais do Chosaint 
Shibhialta i 2018      €292,612

C) BAINISTÍOCHT MHÓRÉIGEANDÁLA 
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. 

I 2018 déanadh Cathaoirleach de Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh ar an nGrúpa Oibre Réigiúnach 
agus ar an nGrúpa Stiúrtha Réigiúnach.  Bhí cúig 
chruinniú den dá Ghrúpa ann i rith 2018 agus iliomad 
cruinnithe ag na foghrúpaí Oibre Réigiúnach.

Déanadh/déanadh forbairt ar an obair agus na 
pleananna seo a leanas:
• Measúnú Riosca Réigiúnach 
• Breithmheas do 2016 agus 2017
• Clár Oiliúna agus Cleachtaidh Réigiúnach
• Plean Éigeandála Tholláin Idirghníomhaireachta 

Luimnigh
• Plean Cumarsáide Meáin Idirghníomhaireachta
• Prótacal Idirghníomhaireachta le Freastal ar 

Theagmhais Mhótarbhealaigh
• Plean Ollbhásanna do Chatagóir 1 agus 11
• Plean Seirbhísí Éigeandála Deonacha 

D) IONAD CUMARSÁIDE RÉIGIÚNACH 
NA MUMHAN  
Tá Córas Cumarsáide Réigiúnach na Mumhan (MRCC) 
suite ag an láthair céanna le Stáisiún Dóiteáin Shráid 
Mulgrave. Is seirbhís láraithe 24 uair an chloig atá san 
MRCC a sholáthraíonn mearfhreagairt agus slógadh 
maidir le glaonna 999/112 éigeandála dóiteáin. 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). Déanadh déileáil le 28,817 
glaoch agus le slógadh chuig 13,220 teagmhas i rith na 
bliana. Bhí ráig bhreise de choinníollacha suntasacha a 
ndearna foireann MRCC iad a bhainistiú, ar a n-áirítear 
Storm Emma agus an brothall a bhí ann sa tréimhse ó 
Mheitheamh/Iúil luath.

Leanadh leis an tionscadal CTri (Córas Náisiúnta 
Slógaidh agus Cumarsáide) i 2018 agus bhí 
garspriocanna suntasacha i gceist ar a n-áirítear an 
t-athrú ar threalamh slógaidh sna 69 stáisiún dóiteáin sa 
Mhumhan agus córas cumarsáide raidió digiteach Tetra 
curtha isteach.
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E) COSAINT SHIBHIALTA  
Soláthraíonn Cosaint Shibhialta Luimnigh faoiseamh 
agus tacaíocht éigeandála, nuair a dhéanann na 
Príomhghníomhaireachta freagartha (Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh, An Garda Síochána 
agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte) sin a lorg, 
chomh maith le cabhrú ag imeachtaí pobalbhunaithe.   
 
Is é atá in oiliúint bhunata d’oibrithe deonacha ná An 
Chéad Fhregairt Cairdiach,Freagairt Garchabhrach, 
Cumarsáid, Láimhsiú, Feasacht Dóiteáin, Druil Choise, 
Léamh Léarscáileanna, GPS, Cuardach & Tarrtháil 
Bhunúsach, Cúrsaí Cosanta Leanaí, Feasacht Uisce, 
Inniúlacht ar Sheaicéid Tarrthála agus Cleachtadh ar 
Threalamh.
 
Déanann oibrithe deonacha speisialú freisin i réimsí 
éagsúla mar Chéad Fhreagairt Éigeandála, Teicneoir 
Míochaine Éigeandála, Modhanna Teagaisc, Feasacht ar 
Thuilte, Oibriú Chaidéil, Raidió Ardmhinicíochta Muirí, 
Cadhcáil – Leibheál 2 agus 3 agus mótarbhádóireacht – 
Leibhéal 2 agus Leibhéal 3 agus an Chéad Fhreagróir do 
Thuilte. Faigheann ár dteagascóirí inmheánach oiliúint 
freisin i ndisciplíní i mórán réimsí éagsúla – Láimhsiú, 
Láimhsiú Gluaiseachta Othar, an Chéad Fhreagróir 
Cairdiach, an Chéad Fhreagróir Garchabhrach agus an 
Chéad Fhreagróra Éigeandála, CISM (Bainistíocht ar 
an Strus a Leanann Teagmhais Chriticiúla), Modhanna 
Teagaisc, Bainisteoir Cuardaigh, Cosaint Leanaí, Tuilte 
agus An Chéad Fhreagróir Sciobtha, oiliúint ar Dhordáin 
agus Sonóir etc. I mbliana chríochnaigh 15 ball oiliúint ar 
thiomáint in an-drochaimsir agus fuair seisear de na baill 
sin duais Lantra don tiomáint.  

Bhí bliain an-ghnóthach ag Cosaint Shibhialta Luimnigh 
i 2018 le 78 teagmhas (go háitiúil agus go náisiúnta) le 
3,500 daonuair i gceist. Ní áirítear anseo an oiliúint a 
déanadh i 2018. Sa Mhárta tháinig an Beast from the 
East agus Storm Emma go hÉirinn agus bhí brothall ann 
sa Bhealtaine. Rinne an tír déileáil le dhá fholáireamh 
Náisiúnta Dearg a bhí an-éagsúil agus rinne Cosaint 
Shibhialta Luimnigh a gcion féin. I mí Lúnasa, sholáthair 
Cosaint Shibhialta Luimnigh clúdach leighis ag cuairt an 
Phápa ar Bhaile Átha Cliath, a bhí ar an dara imeacht ba 
mhó a bhí in Éirinn, leis an imeacht ba mhó ag cuairt an 
Phápa i 1979. Rinne Cosaint Shibhialta clúdach freisin ar 
imeachtaí bliantúla eile mar Lá Fhéile Pádraig, Riverfest, 
Rith Mór Luimnigh, Seó Aeir Fhainge, Filleadh abhaile na 
foirne F21 agus Aonach Áth an Mhuilinn gan ach beagán 
a lua.

F) SÁBHÁILTEACHT UISCE 
Leis an dea-aimsir eisceachtúil i gcaitheamh an 
tsamhraidh i 2018 bhí daoine ag snámh lasmuigh ag 
Céanna an Ghleanna agus Choill Tíre. Rinne Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh gardaí tarrthála 
a fhostú do dheireadh seachtaine saoire bainc an 
Mheithimh agus ó mhí Iúil go tús Mheán Fómhair. 

Rinne ár ngardaí tarrthála cúnamh a sholáthar d’fhonn 
sábháilteacht a chinntiú ag an snámh bliantúil trasna na 
habhann ón gClár go Cé an Ghleanna agus bhí Trí-atlan 
bliantúil an Ghleanna ar siúl sa Mheán Fómhair mar a 
ndearna ár ngardaí tarrthála clúdach sábháilteachta a 
sholáthar ag an imeacht.

Cuireadh baoi tarrthála nua de réir mar ba ghá ag gach 
guais atá ar eolas i Luimneach le cabhair ón Líonra 
Rannpháirtíochta Pobail agus ó ghrúpaí deonacha 
áitiúla. 

Bronnadh Duais Freagrachta Pobail agus Sóisialta 
ar Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
mar aitheantas ar a tacaíocht d’obair phobail, 
gníomhaíochtaí carthanachta agus tiomantas maidir le 
tionscnaimh le cosc a chur ar bhá Sábháilteacht Uisce 
na hÉireann chomh maith le laghdú ar ghrotuithe a 
bhaineann le huisce.
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Tá 10 údarás áitiúil sa Réigiún Dramhaíola Theas: 
Ceatharlach, an Clár, Cathair Chorcaí, Contae Chorcaí, 
Cathair agus Contae Luimnigh, Ciarraí, Cill Chainnigh, 
Tiobraid Árann, Cathair agus 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) agus 
Réigiúin Dramhaíola Chonnachta Uladh (CUR).

Is iad Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus 
Comhairle Contae Thiobraid Árann na príomhúdaráis 
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 agus Contae Luimnigh 
óstáil ar Oifig Bainistíochta Dramhaíola an Réigiúin 
Theas (SRWMO), atá bunaithe i Sraíd Phádraig agus 
ar rannóg é de Stiúrthóireacht Seirbhísí Comhroinnte 
Náisiúnta agus Réigiúnacha Luimnigh. Tá an 2ú 
Tuarascáil Bhliantúil ag SRWMO ar fáil anois. Tugann 
sé sonraí ar an dul chun cinn a déanadh ar ocht 
phríomhchuspóir an Phlean:-

A. Polasaí comhshaoil maidir le dramhaíl   
Tá SRWMO páirteach i bplé leanúnach le comhlachtaí 
ábhartha lena chinntiú go léiríonn údaruithe dramhaíola 
spriocanna an phlean.

Tá teimpléad caighdeánach á fhorbairt go náisiúnta le 
leanúnachas a chinntiú maidir le ceadúnais dramhaíola 
a eisiúint. 

B. Tosaíocht a Thabhairt do Chosc ar Dhramhaíl   
Bhí an Réigiún Theas páirteach i roinnt tionscnamh 
le cosc a chur ar dhramhaíl i 2018 ar a n-áirítear 
Cócaireacht Siopa Cliste, le ceardlanna, promóisin 
laistigh den siopa agsu mionsraith cócaireachta. 
Thug an SRWMO tacaíocht don fheachtas cupán in-
athúsáidte Conscious Cup.

C. Aistriú i dtreo gheilleagair chiorclach 
Bhí Tionscnamh na Míosa In-athúsáidte ar siúl i 
nDeireadh Fómhair 2018 agus é mar aidim aici cur chun 
cinn a dhéanamh ar athúsáid, deisiú agus uaschúrsáil sa 
Réigiún. 

Tá an teachtaireacht ar fheasacht éifeachtúlachta 
acmhainne á scaipeadh ar fud an Réigiúin trí chláir mar 
EcoMerit a chur chun cinn m.sh. déanadh dearbhú ar 
ionad siopadóireachta Ché Artúir i mbliana. 

Tá an SRWMO rannpháirteach i líonraí gnó áitiúla m.sh. 
cruinnithe Líonra Soláthair na Sionainne in Áth an Choite.

Bhí seastán eolais ar fáil ag imeachtaí chuigeachta m.sh. 
Wyeth agus ag taispeántais mar Taking Care of Business.

D. Comhordú agus rannpháirtíocht le páirtithe 
leasmhara ábhartha
Tá Comhordaitheoir Dramhaíola an Réigiúin Theas mar 
bhall den Choiste Comhordaithe Náisiúnta do Phleanáil 
Bainistíochta Dramhaíola.  
Líonraí an Réigiúin Theas le réigiúin phleanála eile, 
Príomhúdarás Réigiúnach Forfheidhmithe Dramhaíola, 
páirtithe leasmhara tionscail agus Tionscnaimh 
Fhreagrachta Tháirgeora.

E. Cur chun cinn ar bhainistíocht chóireála dramhaíola 
go hinbhuanaithe 
Bhí easnamh san acmhainn dramhaíola i 2018 maidir le 
Dramhaíl Scartála agus Tógála Bardasach a phróiseáil. 
Úsáideadh roghanna easpórtála sa dá chás d’fhonn an 
bearna a líonadh san acmhainn phróiseála agus leanann 
na réigiúin le monatóireacht a dhéanamh ar an scéal 
uair sa ráithe agus rogha níos inbhuanaithe á ullmhú 
don todhchaí.

F. 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 agus go mbaintear 
leanúnachas amach ar fud an Réigiúin..

G. Reachtaíocht ábhartha comhshaoil agus pleananna 
a chur i bhfeidhm   
Tá imscrúdú á dhéanamh anois ar líonadh talún 
neamhúdaraithe ardriosca stairiúil an Réigiúin Theas 
agus leasú ar siúl trí chistiú a fuarthas ón DCCAE agus 
tógfaidh an clár seo roinnt blianta le cur i bhfeidhm.

H. Bunú bearta polasaí do shruthanna dramhaíola 
eile nach bhfuil faoi réir spriocanna bainistíochta 
feidhmíochta dramhaíla an AE nó náisiúnta
Cuireadh laethanta bailithe dramhaíola guaiseach 
ar siú saor in aisce ar fud trí údarás áitiúil sa Réigiún 
Theas i 2018 maoinithe ag an DCCAE agus ullmhaíodh 
tuarascáil a léiríonn go bhfuil deacracht ar leith ag baint 
le dramhaíl phéinte do theaghlaigh.

PLEAN BAINISTÍOCHTA DRAMHAÍOLA 
AN RÉIGIÚIN THEAS 2015-2021



177

FEACHTAIS NÁISIÚNTA
Bíonn an SRWMO rannpháirteach sa bhFeachtas 
Feasachta Náisiúnta agus mar thoradh air sin i 2018 
seoladh liosta nua comhaontaithe athchúrsála d’Éirinn 
agus Suíomh Gréasáin Náisiúnta nua www.mywaste.ie ar 
ardán nua é mar ar féidir le muintir na hÉireann foghlaim 
faoi dhramhaíl agus a tionchar.

 

An Stiúrthóir Seirbhíse Caroline Curley ag fáil Gradam Pobail agus Freagrachta Sóisialta thar ceann Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag Searmanas Bronnta Náisiúnta 
Sábháilteacht Uisce na hÉireann i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i mí na Samhna 2018

An Stiúrthóir Seirbhíse Caroline Curley ag fáil Gradam Pobail agus Freagrachta Sóisialta thar ceann Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag Searmanas Bronnta 
Náisiúnta Sábháilteacht Uisce na hÉireann i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i mí na Samhna 2018
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Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh - Tuarascáil Bhliantúil 2018 
Costas & Úsáid Fuinnimh 2018

 (Sonraí fuinnimh 
 do 2018)

Costas Earra - Euro €uro

2018 Caiteachas Iomlán ar Fhuinneamh €3,793,142

2018 Leictreachas - Caiteachas Iomlán Bliantúil   €2,827,899

2018 Leictreachas - Caiteachas Bliantúil ar Sheirbhísí Uisce €19,048

2018 Leictreachas - Caiteachas Bliantúil ar Shoilsiú Poiblí €2,054,507

2018 Leictreachas - Seachas Uisce & Soilsiú Poiblí €754,344

2018 Breosla don Bhóthar (díosal / peitreal / bithbhreosla) - Caiteachas Iomlán Bliantúil €727,255

2018 Breosla do Théamh (gás / ola / bithmhais etc) - Caiteachas Iomlán Bliantúil €237,911

2018 Breoslaí iontaise ilghnéitheacha eile (sml lpg etc) - Caiteachas Iomlán Bliantúil  €78

Earra Úsaíde - MWh MWh

Fuinneamh Iomlán MWh   27,851.70 

2018 Eangach Leictreachais MWh*   17,940.95 

2018 Breoslaí Iontaise MWh     9,827.23 

2018 Fuinneamh In-athnuaite MWh              83.52 

*Tá 30.1% In-athnuaite san Eangach Leictreachais (tuarascáil SEAI)= 5,400.23 GWh 

Comhairle Cathrach & Conate Luimnigh – Tuarascáil Bhliantúil - Tuarascáil Choigilte Fuinnimh

Gníomhaíochtaí a Déanadh i 2018

I 2018 thug Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh faoi réimse tionscnamh le feabhas a 

chur ar ár bhfeidhmíocht fuinnimh, ar a n-áirítear:

Earra Sábháil MWh

1 Soilsiú Poiblí  125

2 Fuinneamh Iompair  0.8

3 Uasghrádú ar Chreatlach Fhoirgnimh & Seirbhísí               197 

Iomlán 2018 322

Gníomhaíochtaí Beartaithe i 2019

I 2019 tabharfaidh Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh faoi réimse tionscnamh le f
eabhas a chur ar ár bhfeidhmíocht fuinnimh, ar a n-áirítear:

Earra Sábháil MWh

1 Soilsiú Poiblí  750

2 Fuinneamh Iompair  1

3 Uasghrádú ar Chreatlach Fhoirgnimh & Seirbhísí 200

Iomlán 2019 951
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Tá Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP) mar 
phríomhardán le taca a chur faoi sholáthar tithíochta 
faoi Atógáil Éireann: Plean Gníomhaíochta do 
Thithíocht agus Easpa Dídine. Tá an clár seo ar an 
bpacáiste tacaíochta airgeadais neamhchaipitil do 
thithíocht in Éirinn. Táthar ag súil leis, faoi chreat an 
pholasaí náisiúnta: Atógáil Éireann, go mbeidh 84,000 
tionóntacht socraithe faoi 2021 as sprioc iomlán de 
131,000 tionóntach bhreise ar fud an Stáit. Bronnadh an 
conradh náisiúnta ar an gComhairle i 2016 le seirbhís 
chomhroinnte a sholáthar i ndiaidh mheasúnaithe 
iomlán ar chás gnó ar an tairiscint a cuireadh isteach. 
Táthar ag súil leis go mbeidh an caiteachas bliantúil ar 
HAP isteach is amach le €960 milliún faoi 2021. 
Tá HAPSSC mar chuid den Stiúrthóireacht Seirbhísí 
Comhroinnte Náisiúnta agus Réigiúnach laistigh de 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus 
tacaíocht aici ó sheirbhísí na Comhairle ar a n-áirítear 
Acmhainní Daonna, Teicneolaíocht Faisnéise, Airgeadas 
agus seirbhísí tacaíochta eile na Comhairle. Is é ról 
an HAPSSC bainistiú a dhéanamh ar sholáthar an 
tionscadail do thréimhse Athógála Éireann agus aon 
pholasaí náisiúnta tithíochta a bheadh ann ina dhiaidh 
sin ina mbeadh HAP nó clár eile a bheadh ann ina ionad 
i gceist. 

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 thar ceann earnála an rialtais áitiúil
• Bainistiú a dhéanamh ar an bpróiseas bailithe fiachais 

scéime HAP
• Monatóireacht, athbhreithniú agus cothabháil 

thionóntachtaí HAP
• Forchúiteamh ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus 

Rialtais Áitiúil 

Faoi 2021, meastar go mbeidh an HAP SSC ag déileáil 
le 84,000 tionóntacht ghníomhach thar ceann gach 
údarás áitiúil ar fud na tíre. Bhí 43,443 tionóntacht 
ghníomhach HAP á mbainistiú ag an Ionad Seirbhísí 
Comhroinnte 31ú Nollaig 2018. I 2018 bhí 17,926 
tionóntacht HAP bunaithe ag SSC HAP. Bhí seo 5% 
os cionn na scpice a bhí socraithe ag 17,000 (Atógáil 
Éireann) do 2018. Faoi dheireadh 2018 ba é an dochar 
seachtainiúil tionóntachta ná €2.1 milliún agus íocadh 
€34 milliún in aghaidh na míosa le tiarnaí talún. Tá HAP 
SSC ag obair go leanúnach le feabhas a chur ar sheirbhís 
do chustaiméirí a sholáthraíonn an ionad seirbhísí 
comhroinnte. Chuige sin, tá an HAPSSC tar éis iniúchtaí 
staid 1 agus staid 2 a chríochnú faoi chaighdeán an ISO i 
2018. Tá Ionad Seirbhísí Comhroinnte HAP le moladh do 
dheimhniú ISO 9000:2015.

ÍOCAÍOCHTAÍ CÚNAIMH TITHÍOCHTA (HAP) 
IONAD SEIRBHÍSÍ COMHROINNTE 

Foireann Ionad Seirbhísí Comhroinnte Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta a sholáthraíonn seirbhísí ar leith airgeadais, idirbheartaíochta agus tuairisce thar 
ceann gach Údarás Áitiúil maidir lena soláthar ar Scéim HAP, príomhghné de thacaíocht tithíochta sóisialta an rialtais
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COMHDHÁLACHA/SEIMINEÁIR AR FHREASTAL BAILL DE CHOMHAIRLE 
CATHRACH AGUS CONTAE LUIMNIGH ORTHU Ó EANÁIR GO NOLLAIG 2018 

DATE 

5ú - 7ú Eanáir  

12ú - 14ú Eanáir 

9ú Márta

29ú Márta

11ú Aibreán

23ú Meitheamh 

6ú - 8ú Iúil 

30ú Lúnasa - 
1ú Meán Fómhair 

12ú Meán Fómhair 

23ú – 24ú  
Samhain 

7ú - 9ú Nollaig

14ú Nollaig

14ú – 16ú 
Nollaig

21ú – 23ú 
Nollaig

IONAD

Óstán an Four Seasons, 
Cairlinn, Co. Lú

Óstán an Silver Tassie, 
Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

The Grange, Mountjoy Road, 
An Ómaigh, Co. Thír Eoghain

Ionad Comhdhála Pháirc an 
Chrócaigh, Baile Átha Cliath

Óstán an Four Seasons, Cairlinn, 
Co. Lú

Óstán an Imperial, 13 Ionad an 
Mheal Theas, Corcaigh

Óstán an Silver Tassie, 
Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

dlr Lexicon, Dún Laoghaire, 
Co. Bhaile Átha Cliath 

Óstán Minella, Cluain Meala, 
Co. Thiobraid Árann

Caisleán Dhrom Ólainn, 
Co. an Chláir

The Clonakilty Hotel, 
Cloich na Coillte, Co. Chorcaí

Ionad Comhdhála, Cé an Phoirt 
Thuaidh, Baile Átha Cliath 1

Óstán an Four Seasons, 
Cairlinn, Co. Lú  

The Clonakilty Hotel, 
Cloich na Coillte,  Co. Chorcaí

LÍON.

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

2

1

4

1

TEIDEAL  

Seimineár eagraithe ag Celtic Conferences dar 
teideal ‘An tAcht Airgeadais 2017’  

Seimineár eagraithe ag an Institiúid Oiliúna 
Gairmiúil dar teideal ‘Cáin Mhaoine Áitiúil 2018, 
Sainmhiniú ar Ról an Chomhairleora’

Seimineár eagraithe ag Fóram Uile-Éireann 
NFLA dar teideal ‘Seimineár Fhóram Fómhair na 
hÉireann ar Údaráis Áitiúla Neamhnúicléach’

Seimineár eagraithe ag Energy Action Ltd dar 
teideal ‘Comhdháil Eorpach ar Thearcrochtain 
Fuinnimh 2018 – Cur Chuige Comhaontaithe’

Seimineár eagraithe ag Comhlachas Tráchtála 
Dhún Dealgan dar teideal ‘Comhdháil 
Turasóireachta Trasteorann 2018’

Seimineár eagraithe ag Inspire Training dar 
teideal ‘Mná do Thoghcháin’ 

Seimineár eagraithe ag an Institiúid Oiliúna 
Gairmiúil dar teideal ‘Coimisiún Teorann 
Thoghlimistéir Áitiúil’

Seimineár eagraithe ag Scoil Samhraidh Roger 
Casement dar teideal ‘Scoil Samhraidh Roger 
Casement 2018’

Seimineár eagraithe ag Gníomhaireacht 
Fhuinnimh Thiobraid Árann dar teideal 
‘Saoránaigh ag Treorú an Aistrithe Fuinnimh & 
Aeráide’

Seimineár eagraithe ag an Lárionad Náisiúnta 
um Staidéar ar Pholasaí Turasóireachta dar 
teideal ‘9ú Ceardlann Bhliantúil ar Pholasaí 
Turasóireachta’

Seimineár eagraithe ag Celtic Conferences 
dar teideal ‘Cur Chuige maidir le Bainistíocht 
Abhann Chomhaimseartha’ 

Seimineár eagraithe ag Eventbrite dar teideal 
‘Tá Mná de Dhíth ar Pholaitíocht’

Seimineár eagraithe ag Celtic Conferences dar 
teideal ‘Polasaí Comhtháthaithe an AE 2014 go 
2020’

Seimineár eagraithe ag Celtic Conferences dar 
teideal ‘Ceart ar Sheirbhísí Sláinte’

AGUSIÍN



181

TÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA
Topaic

TITHÍOCHT:    
H1, H2 & H4

TITHÍOCHT 

H3 & H5

2018

5175 

118
10
3
5280

42

3.97%

208

€800.71

€4,194,137.69

28.49wk

€18,664.27

142.00

4046.03 wk

€2,650,326.78

13,980

1,035

100%

16

1035

Nótaí Tráchta Táscaire

A.  Líon na n-áras cónaithe in úinéireacht an ÚÁ ag 1/1/2018
B.  Líon na n-áras cónaithe a cuireadh le stoc an ÚÁ i rith 2018 

(cibé acu tógtha nó ceannaithe)
C.  Líon na n-áras cónaithe leis an ÚÁ a díoladh i 2018
D.  Líon na n-áras cónaithe leis an ÚÁ a leagadh i 2018
A.  Líon na n-áras cónaithe in úinéireacht an ÚÁ ag 31/12/2018
F.  Líon na n-áras cónaithe ar leis an ÚÁ iad a bhfuil sé 

beartaithe iad a leagadh faoi scéim fhaofa DHPLG

A.  Céatadán na n-áras cónaithe ar leis an ÚÁ iad a bhí folamh ar 
31/12/2018

B.  Líon na n-áras cónaithe laistigh dá stoc foriomlán nach raibh 
tionónta iontu ar an 31/12/2018

A.  Caiteachas i rith 2018 ar chothabháil tithíochta ÚÁ ón 1 
Eanáir 2018 go dtí 31 Nollaig 2018, roinnte ar líon na n-áras 
cónaithe i stoc an ÚÁ ar an 31/12/2018, .i. an H1E lúide figiúr 
tháscaire H1F

Caiteachas ar chothabháil stoic an ÚÁ ón 1 Eanáir 2018 go 
dtí 31 Nollaig 2018, ar a n-áirítear cothabháil agus caiteachas 
a bhí beartaithe a bhí i dteideal deontais, mar dheontais SEAI 
d’oibreacha iarfheistithe d’éifeachtúlacht fuinnimh nó an Clár 
Uasghrádaithe Chreatlaí ach caiteachas ar mhaoin folamh agus 
caiteachas faoi mhórscéimeanna athchóirithe faofa (.i. Atógáil 
fhaofa nó faoi Scéimeanna Oibre Deisiúcháin) a fhágáil as an 
áireamh

A.  An t-am a thóg sé ón dáta a fágadh an teach folamh go dtí 
an dáta i 2018 nuair a tosaíodh ar thionóntacht nua sa teach, 
mar mheán thar gach aonad athligthe i rith 2018

B.  Caiteachas ar thionóntaí nua a fháil do thithe i 2018, réidh 
le hathligean, mar mheán thar gach áras cónaithe athligthe i 
2018

Líon na n-áras cónaithe a bfhuarthas tionóntaí nua dóibh ar 
dháta ar bith i 2018 (seachas iad sin a bhí folamh de bharr 
scéime athchóirithe ar fud eastáit)

Líon seachtainí ón dáta a fágadh áras go dtí go bhfuarthas 
tionónta nua don áras cónaithe

Caiteachas iomlán ar dheisiúcháin riachtanacha le hathligean 
árais chónaithe a cheadú 

A.  Líon iomlán na dtionóntacht cláraithe i gceantar an ÚÁ ag 
deireadh Meitheamh 2018

B.  Líon na n-áras cónaithe ar cíos ar déanadh cigireacht orthu i 
2018

C.  Céatadán na n-áras cónaithe ar déanadh cigireacht orthu i 
2018 nach raibh ag comhlíonadh na Rialachán ar Chaigdeáin

D.  Líon na n-áras cónaithe nach raibh comhlíontach a d’éirigh 
comhlíontach i rith 2018

Líon na n-áras cónaithe ar déanadh cigireacht orthu i 2018 
nach raibh ag comhlíonadh na Rialachán (Caigdeáin do Thithe 
ar Cíos) Tithíochta
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Topaic

TITHÍOCHT:      

H6

BÓITHRE:      

R1 & R2

2018

49.25%

268

132

98.60%

24.40%

18.90%

54.50%

9.90%

27.30%

35.20%

27.20%

5.20%

16.70%

50.20%

24.90%

Nótaí Tráchta 

This does not 
include own door 
accommodation 
and is for Limerick 
only

Táscaire

A. Líon na ndaoine fásta i gcóiríocht éigeandála ar dhaoine 
gan dídean go fadtréimhseach iad mar % de líon iomlán na 
ndaoine fásta gan dídean i gcóiríocht éigeandála ag deireadh 
2018

Líon na ndaoine fásta rangaithe mar dhaoine gan dídean agus 
i gcóiríocht éigeandála ar an oíche den 31 Nollaig 2018 mar a 
taifeadadh ar an gcóras PASS

Líon na ndaoine sin a bhí i gcóiríocht éigeandála, ar an 
31/12/2018, ar feadh 6 mhí go leanúnach nó ar feadh 6 mhí ar 
fad laistigh den 12 mí roimhe sin

% na gciliméadar de bhóthar réigiúnach a fuair rátáil PSCI sa 
tréimhse 24 mí roimh an 31/12/2018

% na gciliméadar de phríomhbhóthar áitiúil a fuair rátáil PSCI 
sa tréimhse 24 mí roimh an 31/12/2018

% na gciliméadar de bhóthar áitiúil den dara grád a fuair rátáil 
PSCI sa tréimhse 24 mí roimh an 31/12/2018

% na gciliméadar de bhóthar aitiúil den tríú grád a fuair rátáil 
PSCI sa tréimhse 24 mí roimh an 31/12/2018

% ciliméadair uile de bhóithre réigiúnacha le rátáil PSCI de 1-4 
ar 31/12/2018

% ciliméadair uile de bhóithre réigiúnacha le rátáil PSCI de 5-6 
ar 31/12/2018

% ciliméadair uile de bhóithre réigiúnacha le rátáil PSCI de 7-8 
ar 31/12/2018

% ciliméadair uile de bhóithre réigiúnacha le rátáil PSCI de 9-10 
ar 31/12/2018

% ciliméadair uile de phríomhbhóithre le rátáil PSCI de 1-4 
ar 31/12/2018

% ciliméadair uile de phríomhbhóithre le rátáil PSCI de 5-6 
ar 31/12/2018

% ciliméadair uile de phríomhbhóithre le rátáil PSCI de 7-8 
ar 31/12/2018

% ciliméadair uile de phríomhbhóithre le rátáil PSCI de 9-10 
ar 31/12/2018
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Topaic

BÓITHRE:      

R1 & R2

Táscaire

% ciliméadair uile de bhóithre áitiúla den dara grád le rátáil PSCI 
de 1-4 ar 31/12/2018

% ciliméadair uile de bhóithre áitiúla den dara grád le rátáil PSCI 
de 5-6 ar 31/12/2018

% ciliméadair uile de bhóithre áitiúla den dara grád le rátáil PSCI 
de 7-8 ar 31/12/2018

% ciliméadair uile de bhóithre áitiúla den dara grád le rátáil PSCI 
de 9-10 ar 31/12/2018

% ciliméadair uile de bhóithre áitiúla den tríú grád le rátáil PSCI 
de 1-4 ar 31/12/2018

% ciliméadair uile de bhóithre áitiúla den tríú grád le rátáil PSCI 
de 5-6 ar 31/12/2018

% ciliméadair uile de bhóithre áitiúla den tríú grád le rátáil PSCI 
de 7-8 ar 31/12/2018

% ciliméadair uile de bhóithre áitiúla den tríú grád le rátáil PSCI 
de 9-10 ar 31/12/2018

Ciliméadair de bhóithre réigiúnacha a neartaíodh 

Caiteachas iomlán ar Bhóithre Réigiúnacha (Neartú)

Líon na gciliméadar de bhóithre réigiúnacha athshéalaithe

Caiteachas iomlán ar Bhóithre Réigiúnacha (athshéalú)

Ciliméadair de Bhóithre Áitiúla a neartaíodh

Caiteachas iomlán ar Bhóithre Áitiúla (neartú)

Líon na gciliméadar de Bhóithre Áitiúla athshéalaithe

Caiteachas iomlán ar Bhóithre Áitiúla (athshéalú)

2018

7.30%

26.30%

46.70%

14.80%

15.20%

22.30%

24.70%

9%

9.53

€2,002,767

19.06

€650,767

74.97

€5,883,422

80

€1,883,431

Nótaí Tráchta 

MÓTARCHÁIN:  
R3 FAOFA

UISCE: W1

70.16%

1.00%

A. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach ar déanadh 
déileáil leo ar líne (.i. próiseáil déanta ar idirbheart agus 
diosca mótarchánach eisithe) i 2018 

% de Scéimeanna Príobháideacha Uisce Óil ag comhlíonadh 
na gceanglas reachtúil maidir le monatóireacht ar cháilíocht 
soláthairtí príobháideacha uisce óil i rith 2018 
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DRAMHAÍL: E1

2018

45,530

64.11%

Nótaí Tráchta Táscaire

A. Líon na dteaghlach, bunaithe ar dhaonáireamh 2016, atá 
suite i gceantar atá clúdaithe ag oibreoir ceadúnaithe a 
sholáthraíonn seirbhís 3 araidí ar 31/12/2018 

B. Céatadán na dteaghlach laistigh den Údarás Áitiúil (de réir 
daonáirimh 2016 freisin) atá i gceist leis an líon atá in A.

TRUAILLIÚ AN 
CHOMHSHAOIL: 
E2

TRUAILLIÚ Ó 
BHRUSCAR: E3

STÁDAS AN 
BHRAIT 
GHLAIS: E4

3,831

3,619

688

476

1%

1%

1%

1%

1%

48.24%

A1. Líon na gcásanna truaillithe ar déanadh gearán ina leith i 
rith 2018

A2. Líon na gcásanna truaillithe a dúnadh idir 1/1/2018 agus 
31/12/2018

A3. Líon iomlán na gcásanna idir lámha ar an 31/12/2018

Líon na gcásanna oscailte tugtha ar aghaidh ó dheireadh 
bliana 2017

A1. % den cheantar laistigh den ÚÁ a bhí neamhthruaillithe nó 
saor ó bhruscar nuair a déanadh suirbhéireacht air i 2018

A2. % den cheantar laistigh den ÚÁ a bhí beagán truaillithe 
nuair a déanadh suirbhéireacht air i 2018

A3. % den cheantar laistigh den ÚÁ a bhí measartha truaillithe 
nuair a déanadh suirbhéireacht air i 2018

A4. % den cheantar laistigh den ÚÁ a bhí an-truaillithe nuair a 
déanadh suirbhéireacht air i 2018

A5. % den cheantar laistigh den ÚÁ a bhí thar a bheith 
truaillithe nuair a déanadh suirbhéireacht air i 2018

A. % na scoileanna ar bornnadh an brat glas orthu.
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Nótaí Tráchta Topaic

PLEANÁIL: P1

2018

12.71%

645

82

Táscaire

Foirgnimh ar déanadh cigireacht orthu mar chéatadán 
d’fhoirgnimh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil

Líon na bhfoirgneamh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil 
.i. foirgnimh a ndearna tógálaí nó forbróir Fógra um Thosach 
Feidhme bailí a sheirbheáil ina dtaobh don údarás áitiúil sa 
tréimhse 1/01/18 go dtí 31/12/18

Líon na bhfoirgneamh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil 
i 2018 a ndeanra an t-údarás áitiúil ar cigireacht amháin ar a 
laghad ar an suíomh i rith 2018

PLEANÁIL:   

P2 & P3

59

84.75%

50

430

431

48.72%

1.86%

49.42%

1048

210

8

213

A.  Líon na gcinntí pleanála ag an ÚÁ a bhí faoi réir 
achomhairc chuig An Bord Pleanála a ndearna An Bord 
cinneadh ina dtaobh i 2018

B.  % na gcinntí ag A a dheimhnigh (le nó gan éagsúlacht) an 
cinneadh a rinne an ÚÁ

Líon na gcinntí ag deimhniú chinnidh an ÚÁ (le nó gan 
éagsúlacht)

A.  Líon na gcásanna pleanála a ndearna an ÚÁ tagairt dóibh 
nó tús a chur leo i rith 2018 ar déanadh iad a fhiosrú

B.  Líon na gcásanna ar déanadh iad a fhiosrú a dúnadh i rith 
2018

C.  % na gcásanna ag B a diúltaíodh toisc iad a bheith gan 
tábhacht, fánach nó gan aon bhunús leo nó a dúnadh 
toisc iad a bheith faoi urchosc reachta nó gur forbairt 
dhíolmhaithe a bhí i gceist 

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 
31/12/2018

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

Líon na gcásanna ag ‘B’ a réitíodh chun sástachta an ÚÁ trí 
idirbheartaíocht

Líon na gcásanna ag ‘B’ a dúnadh de bharr imeachtaí 
forfheidhmithe
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Topaic

PLEANÁIL:     

P4 & P5

2018

€27.31

€5,323,462.00

46.48%

35.68%

213

99

76

Nótaí Tráchta Táscaire

Sonraí Chláir D den Ráiteas Airgeadais Bhliantúil (AFS) roinnte de 
réir daonra cheantair an ÚÁ de réir Daonáireamh 2016

Sonraí AFS Chlár D ina bhfuil D01 - Pleanáil Chun Cinn, D02 – 
Bainistíocht Forbartha, D03-Forfheidhmiú (ag áireamh an choda 
ábhartha de Chlár D maidir le táille ar bhainistiú lárnach) do 2018
 
A.  Céatadán na n-iarratas ar dheimhniú um shábháilteacht ó 

dhóiteán a fuarthas i 2018 ar déanadh cinneadh ina dtoabh 
(bronnta nó diúltaithe) laistigh de dhá mhí tar éis iad a fháil

B.  Céatadán na n-iarratas ar dheimhniú um shábháilteacht ó 
dhóiteán a fuarthas i 2018 ar déanadh cinneadh ina dtoabh 
(bronnta nó diúltaithe) laistigh den tréimhse sa bhreis a 
aontaíodh leis an iarratasóir

Líon na n-iarratas ar dheimhniú um shábháilteacht ó dhóiteán a 
fuarthas i 2018 nach ndearna an t-iarratasóir iad a aistarraingt

Líon na n-iarratas ar dheimhniú um shábháilteacht ó dhóiteán 
a fuarthas i 2018 ar déanadh cinneadh ina dtoabh (bronnta nó 
diúltaithe) laistigh de dhá mhí tar éis iad a fháil

Líon na n-iarratas ar dheimhniú um shábháilteacht ó dhóiteán 
a fuarthas i 2018 ar déanadh cinneadh ina dtoabh (bronnta nó 
diúltaithe) laistigh de thréimhse sa bhreis a aontaíodh leis an 
iarratasóir

SEIRBHÍS 
DÓITEÁIN:     
F1

SEIRBHÍS 
DÓITEÁIN:  
F2 & F3

€85.44

€17,077,400.00

1.37 min

5.42 min

1.32 min

5.22 min

A.  Sonraí ar chaiteachas Chlár E den Ráiteas Airgeadais 
Bhliantúil (AFS) do 2018 roinnte ar dhaonra cheantar an ÚÁ 
de réir fhigiúirí Daonáireamh 2016 don daonra ar a bhfuil an 
t-údarás dóiteáin ag freastal de réir thuairiscí Chéim a hAon 
an Cur Chuige Bunaithe ar Riosca;

Sonraí caiteachais Chlár E an AFS de E11 – Oibriú Seirbhíse 
Dóiteáin & Cosc Dóiteáin E12 (ag áireamh an choda ábhartha de 
Chlár E den táille bainistíochta lárnach) do 2018 

A.  Meán-am (i nóiméid) le briogáid dóiteáin i Stáisiúin 
Lánaimseartha a shlógadh i gcás dóiteáin

B.  Meánam (i nóiméid) le briogáid dóiteáin i Stáisiúin 
Pháirtaimseartha (seirbhís dóiteáin coinnithe) a shlógadh i 
gcás dóiteáin

C.  Meánam (i nóiméid) le briogáid dóiteáin i Stáisiúin 
Lánaimseartha a shlógadh i gcás éigeandála eile (nach tine)

D.  Meánam (i nóiméid) le briogáid dóiteáin i Stáisiúin 
Pháirtaimseartha (seirbhís dóiteáin coinnithe) a shlógadh i 
gcás gach éigeandáil eile (nach tine)
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Táscaire

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 i ndiaidh 10 nóiméad & laistigh de 20 nóiméad

C. % na gcásanna dóiteáin ag a raibh an chéad fhreastal ar an 
láthair laistigh de 20 nóiméad

D. % na gcásanna éigeandála eile ag a raibh an chéad fhreastal 
ar an láthair laistigh de 10 nóiméad

E. % na gcásanna éigeandála eile ag a raibh an chéad fhreastal 
ar an láthair i ndiaidh 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad 

F. % na gcásanna éigeandála eile ag a raibh an chéad fhreastal 
ar an láthair i ndiaidh 20 nóiméad

Líon iomlán na nglaoch amach maidir le dóiteáin i rith 2018 

Líon na gcásanna dóiteáin ag a raibh an chéad inneall 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 nóiméad ach 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. gan dóiteán a áireamh) i 2018

Líon na gcásanna neamhdhóiteáin ag a raibh an chéad inneall 
dóiteáin ag an láthair laistigh de 10 nóiméad

Líon na gcásanna neamhdhóiteáin ag a raibh an chéad inneall 
dóiteáin ag an láthair i ndiaidh 10 nóiméad & laistigh de 20 
nóiméad

Líon na gcásanna neamhdhóiteáin ag a raibh an chéad inneall 
dóiteáin ag an láthair i ndiaidh 20 nóiméad

2018

67.05%

22.85%

10.10%

61.26%

30.04%

8.70%

871

584

199

88

506

310

152

44

Nótaí Tráchta 

Lánaimseartha 607 
Coinnithe 264

Lánaimseartha 529 
Coinnithe 55

Lánaimseartha 70 
Coinnithe 129

Lánaimseartha 8 
Coinnithe 80

Lánaimseartha 294 
Coinnithe 212

Lánaimseartha 248 
Coinnithe 62

Lánaimseartha 42 
Coinnithe 110

Lánaimseartha 4 
Coinnithe 40

Topaic

FIRE SERVICE:   

F2 & F3

SEIRBHÍS 
LEABHARLAINNE: 

L1

SEIRBHÍS 
LEABHARLAINNE: 

L2

3.19
435,467

620,945

€30.95

€6,031,911.81

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

B.  Líon na nithe eisithe d’iasachtaithe i rith na bliana 

Líon na gcuairteanna ar leabharlann i rith 2018

Sonraí Chláir F den Ráiteas Airgeadais Bhliantúil (AFS) do 2018 
roinnte de réir daonra cheantair an ÚÁ de réir Daonáireamh 
2016

Sonraí Chlár F AFS comhdhéanta de F02 - Oibriú 
Leabharlainne agus Seirbhíse Cartlainne (ar áireamh an choda 
ábhartha den táille ar bhainistiú lárnach do Chlár F) do 2018 
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ÓIGE AGUS 
POBAL:   
Y1 & Y2

2018

56%

25

14

Nótaí Tráchta 

I ndiaidh na ndúshlán 
tromchúiseacha a bhí 
ann ag deireadh 2017, 
tá an ÚÁ ag obair ar 
bhonn leanúnach le 
Rúnaíocht PPN agus 
an DRCD le haghaidh 
a thabhairt ar na 
ceisteanna sin agus 
an PPN a athfhorbairt 
mar struchtúr le 
dearcadh mhuintir 
Luimnigh a chur in iúl.

I ndiaidh na ndúshlán 
tromchúiseacha a bhí 
ann ag deireadh 2017, 
tá an ÚÁ ag obair ar 
bhonn leanúnach le 
Rúnaíocht PPN agus 
an DRCD le haghaidh 
a thabhairt ar na 
ceisteanna sin agus 
an PPN a athfhorbairt 
mar struchtúr le 
dearcadh mhuintir 
Luimnigh a chur in iúl.

I ndiaidh na ndúshlán 
tromchúiseacha a bhí 
ann ag deireadh 2017, 
tá an ÚÁ ag obair ar 
bhonn leanúnach le 
Rúnaíocht PPN agus 
an DRCD le haghaidh 
a thabhairt ar na 
ceisteanna sin agus 
an PPN a athfhorbairt 
mar struchtúr le 
dearcadh mhuintir 
Luimnigh a chur in iúl.

Táscaire

A.  Céatadán an scoileanna áitiúla rannpháirteach i scéim 
áitiúil Chomhairle na nÓg

Líon iomlán na meánscoileanna i gceantar an ÚÁ ag 
deireadh 2018

Líon na scoileanna dara leibhéal i gceantar an ÚÁ ar 
fhreastal a n-ionadaithe ar CGB Chomhairle na nÓg a 
tionóladh i 2018

Líon iomlán na n-eagraíochtaí ar Chlár an Chontae do 
cheantar an údaráis áitiúil faoi mar a bhí ar 31/12/2018

Líon iomlán na n-eagraíochtaí sin a chláraigh den chéad uair 
i 2018

Líon na n-eagraíochtaí a roghnaigh dul leis an gColáiste 
Toghcháin Cuimsithe Shóisialta ar cibé dáta a chláraigh siad 
don PPN
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Táscaire

A. Coibhéis lánaimseartha líon na foirne ar an 31ú Nollaig 2018

Líon na laethanta oibre, ar íocadh astu, caillte de bharr 
breoiteachta le teastas dochtúra i 2018

Líon na laethanta oibre caillte de bharr breoiteachta le 
féinteastasú i 2018

Líon na laethanta oibre neamhíoctha caillte de bharr 
breoiteachta áirithe laistigh de líon iomlán na laethanta saoire 
breoiteachta le teastas dochtúra i 2018

Líon na laethanta oibre neamhíoctha caillte de bharr 
breoiteachta áirithe laistigh de líon iomlán na laethanta saoire 
breoiteachta le féinteastasú i 2018

Má bhíonn duine ar bith den fhoireann ar shaoire breoiteachta 
go fadtréimhseach (.i. tréimhse leanúnach níos faide ná 4 
seachtaine), áirítear nóta téasc maidir le líon na foirne ar shaoire 
breoiteachta fadtréimhseach

Caiteachas iomlán TFC i 2018  

Caiteachas ioncaim iomlán i 2018 roimh aistriú chuig agus ó 
chúlchistí

2018

1,174.25

10646

1090

504

21

4 seac. – 3 mhí 
= 76
3 mhí  – 6 mhí  
= 27
6 mhí  +  = 10

€3,118.01

€3,661,325.56

Nótaí Tráchta Topaic

CORPARÁIDEACH:  

C1, C2 & C4

CORPARÁIDEACH:  

C3
3,322,576

58,322

6

A.  Líon iomlán na n-amharc ar leathnach ar shuíomh gréasáin 
an údaráis áitiúil i 2018 

B.  Líon iomlán an lucht leanúna ag deireadh 2018 le cuntas 
meán sóisialta ÚÁ

Líon na gcuntas meán sóisialta á n-oibriú ag an údarás áitiúil.
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AIRGEADAS:    

M1 & M2

2018

€823,400

0.16%
€2,659.16 

 
€518,279,081
  

€518,267,941 

85%

95%

75%

Nótaí Tráchta Táscaire

E.  Iarmhéid/barrachas carnach ag 31/12/2018 sa Chuntas 
Ioncaim ó Ráiteas Chuntas Ioncam & Caiteachas an AFS

F.  Barrachas nó easnamh carnach ag 31/12/2018 mar 
chéatadán den Ioncam iomlán i 2018 ó ráiteas an AFS 

G.  Caiteachas Ioncaim in aghaidh an duine i 2018

Figiúr Ioncaim Iomlán 2018 ó Ráiteas Chuntas Ioncaim agus 
Caiteachais an AFS 

Figiúr Caiteachais Iomlán 2018 ó Ráiteas Chuntas Ioncaim agus 
Caiteachais an AFS 

Leibhéal bailithe Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2018 

Leibhéal bailithe Cíosa & Blianachta ón Ráiteas Airgeadais 
Bliantúil do 2018

Leibhéal bailithe Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais 
Bliantúil do 2018 

FORBAIRT 
GHEILLEAGRACHT:  

J1 TO J3

TURASÓIREACHT:

J4

213

24

12

207

Tá
Tá

A.  Líon na jabanna cruthaithe le cúnamh ón Oifig Fiontair Áitiúil 
i rith 2018

A.  Líon na n-iarratas ar dhearbháin trádála ar líne faofa ag an 
Oifig Fiontair Áitiúil i 2018

B.  Líon na ndearbhán trádála ar líne sin íostarraingthe i 2018

A. Líon rannpháirtithe a fuair meantóireacht i rith 2018

A.  An bhfuil straitéis turasóireachta reatha ag an údarás áitiúil
B.  An bhfuil Oifigeach Turasóireachta sonraithe ag an údarás 

áitiúil  






