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Is deis í an Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2019 machnamh a dhéanamh 
ar ghníomhaíochtaí agus ar éachtaí Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh i mbliain mhaith eile a bhí ann don údarás áitiúil.

Sa tuarascáil, leagtar béim freisin ar an raon seirbhísí a sholáthraíonn an 
Chomhairle do shaoránaigh Luimnigh agus a cuairteoirí.

Bíonn tionchar ag an os cionn 700 seirbhís atá á dtairiscint ag Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh ar shaol agus eagraíocht gach duine i 
Luimneach, bíodh siad faoin tuath i gContae Luimnigh nó i gcroílár Lár 
na Cathrach. Tá rún Luimnigh soiléir. Is contae uaillmhianach muid, atá 
ag iarraidh a bheith sa riocht is fearr agus is féidir chun leas a bhaint as na 
deiseanna a chuirtear ar fáil.
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Tá pobal láidir i gcroílár Luimnigh agus baineann 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh leas as 
an acmhainn thábhachtach seo chun Luimneach a 
dhéanamh níos fearr do chách.

Fuair grúpaí áitiúla, pobail, cumainn, sráidbhailte 
agus bailte maoiniú go léir, rud a leagann béim ar an 
tiomantas agus an tábhacht a chuireann an Chomhairle 
ar thionscadail faoi stiúir an phobail agus ar thionscadail 
a rachaidh go mór chun leasa  do phobail áitiúla.

Bronnadh os cionn leath mhilliún euro san iomlán ar Eas 
Géitine, Baile an Gharraí, Béal an Átha, Drom Collachair, 
Cill Tíle, agus Maigh Rua - An Bóthar faoin Scéim 
Athnuachana Baile agus Sráidbhaile. Bhronn Choiste 
Forbartha Pobail Áitiúil Luimnigh deontas de €2.2 milliún 
i maoiniú SICAP, chun cabhair a thabhairt do ghrúpaí 
agus tionscnaimh a chuidíonn le bochtaineacht a laghdú 
agus cuimsiú sóisialta agus comhionannas a chur  
chun cinn.

Mhaoinigh LEADER 29 tionscadal dar luach €1.83 milliún 
agus bhronn an rialtas cistí breise orthu as a bheith ar 
cheann de na cláir is fearr sa tír. Idir an dá linn thacaigh 
an Clár Feabhsúcháin Pobail le 125 tionscadal ar fud na 
cathrach agus an chontae.

Ba ríthábhachtach na pobail a bhí ag cabhrú leo féin 
agus áit níos fearr a dhéanamh de Luimneach maidir 
leis an rath leanúnach de Fhoireann Ghlantacháin 
Luimnigh 5, Ag Dul don Óir, Bailte Slachtmhara agus na 
Dámhachtainí Reilig, agus iad uile ag taispeáint neart 
na saorálaíochta agus spiorad pobail ar fud réigiún 
Luimnigh.

Luimneach 2030: Tá Plean Eacnamaíochta agus 
Spásúlachta do Luimneach fós ag treorú fhorbairt an 
réigiúin. Le linn 2019, rinneadh dul chun cinn suntasach 
ar na ceithre thionscadal suaitheanta a leagtar amach sa 
straitéis, arna chur chun cinn ag DAC Luimneach Fiche 
Tríocha.

Chríochnaigh Troy Studios a cheathrú céim fuaime i 
gCaladh an Treoigh, rud a chiallaíonn gurb é an tsaoráid 
léiriúcháin is mó in Éirinn. I rith 2019 bhí sé ag feidhmiú 
ar lánacmhainn táirgthe agus rinneadh scannánú de  
cheann de na príomhchláir do Apple TV, Foundation.

D’oscail an Méara Gardens International go hoifigiúil le 
tús a chur le ré nua do chóiríocht oifige i Luimneach 
agus i réigiún iomlán an iarthair. Faoi láthair tá Nordic 
Aviation lonnaithe i bhformhór an fhoirgnimh.

Rinneadh iarratas pleanála ar fhorbairt an Láithreáin 
Opera chuig an mBord Pleanála, agus fuarthas 
maoiniú de €180 milliún cheana féin chun an fhorbairt 
shuntasach i lár na cathrach a thógáil.

Agus a bhí DAC Luimneach Fiche Tríocha ag obair chun 
straitéis 2030 a sheachadadh cuireadh chun cinn an 
máistirphleanáil ar champas Cleeves Cois Abhann.

In 2019, fógraíodh 2,470 post de bhun infheistíochtaí 
de luach €527 milliún i nginiúint fostaíochta. Thacaigh 
an Oifig Fiontar Áitiúil le 1,882 fiontar beag agus 
micrifhiontar lenar cruthaíodh 323 post nua thar an 12 
mhí.

Lean Nuáil Luimnigh ag tiomáint nuálaíochta le ENGINE 
mar phointe fócasach dá chuid oibre. Cuireadh seirbhísí 
satailíte i Luimneach chun cinn freisin agus fógraíodh 
Mol ENGINE nua i Mainistir na Féile.

Maidir le mórthionscadail bhonneagair glacadh 
céimeanna tábhachtacha chun tosaigh. Cuireadh an 
tionscadal Bóthair Faing go Luimneach faoi bhráid an 
Bhoird Phleanála, agus síníodh conarthaí le comhairleoirí 
teicniúla don Scéim Feabhsúcháin Bhóthar N/M 20 
Corcaigh go Luimneach.

Cuireadh tús le hobair ar bhóthar Uí Chuanach go Cnoc 
an Lisín, rud atá ríthábhachtach d’fhorbairt an taobh ó 
thuaidh de chathair Luimnigh sa todhchaí.
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I mbliana chuir an Rialtas béim ar an tábhacht a 
bhaineann le Gníomhú ar son na hAeráide, agus i 
rith 2019 bhí Luimneach chun tosaigh ag obair ar 
thionscadail chun maolú a dhéanamh ar an aeráid atá ag 
athrú.

Is Príomh-Chomhpháirtí é Luimneach sa tionscadal 
+CityxChange (Malartú Cathrach Dearfach) atá ag 
féachaint le Luimneach a aistriú go cathair chliste atá 
dearfach ó thaobh fuinnimh de trí fhoirgnimh fuinnimh 
dearfacha.

Tá an nuálaíocht ag croílár an Tionscadail + 
CityxChange, ag forbairt sraith tionscadal taispeána a 
fhágfaidh go mbeidh níos mó fuinnimh á dtáirgeadh 
acu ná mar a ídíonn siad agus mar sin tabharfaidh siad 
leictreachas ar ais d’Eangach Náisiúnta na hÉireann, 
Eirgrid.

Tá obair ag dul chun cinn ar Straitéis Iompair nua do 
mhórcheantar Luimnigh le béim láidir ar mhodhanna 
iompair níos inbhuanaithe agus poiblí, agus ceadaíodh 
ceann de na tionscadail chosanta tuile is mó sa tír don 
áit stairiúil d’Oileán an Rí i lár na cathrach.

Bronnadh ainmniúchán Chathair Duilleoige Glaise na 
hEorpa ar Luimneach do 2020, ag aithint ár dtiomantas 
leanúnach i leith athrú aeráide agus torthaí comhshaoil 
níos fearr.

Tá spriocanna uaillmhianacha leagtha síos ag an rialtas 
maidir le tithíocht faoin gclár Atógáil Éireann. Fuair 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ceadú do 
699 teach agus rinneadh dul chun cinn suntasach maidir 
le Láithreáin Tréigthe agus Folmha, rud a lig dóibh iad a 
athchur agus athúsáid a bhaint astu.

Leanadh le huaillmhian Luimnigh chun é féin a chur 
ar an stáitse idirnáisiúnta leis an obair atá ar siúl leis 
na speisialtóirí margaíochta ceann scríbe a bhfuil 
cáil dhomhanda orthu M&C Saatchi ar bhranda 
uileghabhálach nua a chruthú do réigiún Luimnigh.

Seoladh Straitéis nua um Fhorbairt Turasóireachta (2019-
2023) a spreagfaidh gníomhaíocht chun ár n-acmhainn 
turasóireachta a bharrfheabhsú.

Léirítear buille croí Luimnigh leis an gCultúr agus 
Ealaíon, agus ní raibh 2019 difriúil. D’fhreastail sluaite 
nár taifeadadh riamh ar Riverfest, agus tá Féile 
Phádraig Luimnigh curtha in áirithe d’fhorbairt i margaí 
idirnáisiúnta agus náisiúnta.

Bronnadh an Sparánacht Ceoil tionscnaimh Dolores 
O’Riordan, lenar cuireadh béim ar a cuid tallann iontach 
mar cheoltóir agus mar chuid dá oidhreacht chun tacú le 
tallann ceoil réigiún Luimnigh.

Tarraingíodh aird ar thábhacht ár seirbhíse leabharlainne 
leis an seomra céadfach nua atá oiriúnach do dhaoine a 
bhfuil uathachas orthu a osclaíodh i Leabharlann Chrois 
Theach na Foraire, a bhuaigh Gradam Sármhaitheasa sa 
Rialtas Áitiúil agus a tháinig chun bheith ina theimpléad 
do sheomraí eile dá samhail ar fud na tíre.

De réir mar a bhíonn Luimneach ag athrú agus ag oiriúnú 
i gcónaí, tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i 
mbun athraithe freisin. I measc dhá athrú suntasacha tá 
tabhairt isteach ardán comhairliúcháin phoiblí nua - tá 
MyPoint, rud a fhágfaidh go mbeidh sé níos éasca do 
bhaill an phobail a dtuairimí a thabhairt agus tá an rolladh 
amach inmheánach den chóras nua bainistíochta taifead 
don Chomhairle, SharePoint.

Ó thaobh airgeadais de, tá bonn láidir fós ag Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh, mar gheall ar rialú láidir 
buiséid agus bearta leanúnacha um shábháil costais agus 
éifeachtúlacht.

Leis na Toghcháin Áitiúla in 2019, cuireadh tús le cohórt 
comhairleoirí nua a fhreastalóidh ar mhuintir Luimnigh 
in éineacht leo siúd a choinnigh a gcuid suíochán le 
haghaidh na cúig bliana atá amach romhainn agus 
táimid ag tnúth le bheith ag obair leo.  Agus mar fhocal 
speisialta do na comhairleoirí nár fhill ar an Seomra. 
Go raibh míle maith agaibh as bhur dtiomantas agus 
ndíogras le linn bhur tréimhse mar ionadaithe poiblí. 

Ghlac Luimneach leis an athrú trí vótáil a chaitheamh 
ionas go mbeadh méara tofa go díreach agus 
feidhmeanna feidhmiúcháin aige nó aici. Athrú 
ceannródaíoch a bheidh anseo don rialtas áitiúil in Éirinn, 
le Luimneach chun tosaigh arís san earnáil.

Is iad fostaithe an tsócmhainn is mó a bhíonn ag 
eagraíocht agus le tiomantas d’oiliúint agus d’fhorbairt 
leanúnach foirne tugtar deis do Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh a gcumas, a saineolas agus a 
n-acmhainní féin a uasmhéadú chun leasa gach duine. 

Is eagraíocht réamhghníomhach í Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh atá dírithe ar fhreastail ar mhuintir 
réigiún Luimnigh. Tá ár n-uaillmhianta ceannródaíoch 
agus leis na hiarrachtaí díograiseacha dúinn go léir ag 
obair le chéile, cinnte go bhféadtar iad a bhaint amach.
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BAILL 
CHOMHAIRLE 
CATHRACH 
AGUS CONTAE 
LUIMNIGH

An Comhairleoir Adam Teskey
Leas-Mhéara Chathair agus Chontae Luimnigh

An Comhairleoir Michael Sheahan
Méara Chathair agus Chontae Luimnigh
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CATHAIR LUIMNIGH THOIR - 7 MBALL

An Comhairleoir  
Sarah Kiely 
(FG)

An Comhairleoir  
Elena Secas
(LAB)

An Comhairleoir  
Michael Sheahan
(FG)

An Comhairleoir  
Sharon Benson
(SF)

An Comhairleoir  
John Costelloe
(SF)

CATHAIR LUIMNIGH THUAIDH - 7 MBALL

An Comhairleoir  
Olivia O’Sullivan
(FG)

An Comhairleoir  
Kieran O’Hanlon  
(FF)

An Comhairleoir  
Michael Murphy   
(FG)

An Comhairleoir  
Catherine Slattery  
(FF)

An Comhairleoir  
Jerry O’Dea
(FF)

An Comhairleoir  
Frankie Daly
(NP)

An Comhairleoir  
Brian Leddin   
(GP)

An Comhairleoir Seán 
Hartigan 
(GP)

CEANTAR UIRBEACH CHATHAIR LUIMNIGH
(comhdhéanta de na Toghcheantair Áitiúla de Chathair Luimnigh Thoir,  
Cathair Luimnigh Thuaidh agus Cathair Luimnigh Thiar) – 21 BALL

An Comhairleoir  
Conor Sheehan
(LAB)
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An Comhairleoir  
James Collins
(FF)

CATHAIR LUIMNIGH THIAR - 7 MBALL

An Comhairleoir  
Dan McSweeney   
(FG)

An Comhairleoir  
Elisa O’Donovan   
(SD)

An Comhairleoir  
Bridie Collins   
(FF)

An Comhairleoir  
Stephen Keary  
(FG)

CEANTAR BARDASACH ÁTH DARA-RÁTH CAOLA - 6 BHALL

An Comhairleoir  
Richard O’Donoghue 
 (NP)

An Comhairleoir  
Kevin Sheahan
(FF)

An Comhairleoir Abul 
Kalam Azad Talukder  
(FF)

An Comhairleoir  
Fergus Kilcoyne  
(NP)

An Comhairleoir  
Joe Leddin
(LAB)

An Comhairleoir  
Adam Teskey
(FG)

An Comhairleoir  
Emmett O’Brien
(NP)

An Comhairleoir  
Daniel Butler
(FG) 
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An Comhairleoir  
Michael Donegan 
(FF)

CEANTAR BARDASACH NA CEAPAÍ MÓIRE-CHILL MOCHEALLÓG - 7 BHALL

An Comhairleoir  
Jerome Scanlan
(FG)

An Comhairleoir  
John Sheahan 
(FG)

An Comhairleoir  
Eddie Ryan
(FF)

An Comhairleoir  
Martin Ryan   
(FF)

An Comhairleoir  
Brigid Teefy
(NP)

An Comhairleoir  
John Egan  
(FG)

An Comhairleoir  
Gerald Mitchell
(FG)

An Comhairleoir  
Michael Collins  
(FF)

An Comhairleoir  
Francis Foley  
(FF)

An Comhairleoir  
Liam Galvin 
(FG)

An Comhairleoir  
Tom Ruddle (FG)

An Comhairleoir  
P.J. Carey  
(NP)

CEANTAR BARDASACH AN CHAISLEÁIN NUA - 6 BHALL
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BAILL AGUS 
CRUINNITHE NA 
COMHAIRLE 
Tá 40 Ball ar an gComhairle - 21 Ball i gCeantar Uirbeach 
Chathair Luimnigh (comhdhéanta de na Toghcheantair 
Áitiúla de Chathair Luimnigh Thoir, Cathair Luimnigh 
Thuaidh agus Cathair Luimnigh Thiar) seisear Bhall i 
gCeantar Bardasach Áth Dara-Ráth Caola, seachtar mBall 
i Ceantar Bardasach na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg 
agus seisear Bhall i gCeantar Bardasach an Chaisleáin Nua.

De ghnáth reáchtáiltear cruinnithe den Chomhairle 
Iomlán ar an gceathrú Luan de gach dara mí, i Seomra na 
Comhairle ag Tuar an Daill.  Tháinig an Comhairle Iomlán 
le chéile 11 huaire i rith 2019.
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CRUINNITHE CEANTAIR BHARDASAIGH

GRÚPA UM BEARTAS CORPARÁIDEACH 
Is coiste de chuid na Comhairle é an Grúpa um Beartas 
Corparáideach (GBC) ar a bhfuil Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh agus Cathaoirligh ar gach ceann de 
na Coistí um Beartas Straitéiseach (CBSanna).  Is mar seo 
a leanas í an bhallraíocht:
•   An Comhairleoir Michael Sheahan, Méara Chathair 

agus Chontae Luimnigh
•   An Comhairleoir Michael Murphy, Cathaoirleach, an 

Coiste um Beartas Straitéiseach Forbartha Baile agus 
Sóisialta

•   An Comhairleoir Joe Leddin, Cathaoirleach, an Coiste 
um Beartas Straitéiseach Taistil agus Iompair

•   An Comhairleoir Eddie Ryan, Cathaoirleach, an Coiste 
um Beartas Straitéiseach um Fhorbairt Eacnamaíochta, 
Fiontar agus Pleanáil

•   An Comhairleoir Kieran O’Hanlon, Cathaoirleach, an 
Coiste um Beartas Straitéiseach Pobail, Fóillíochta agus 
Cultúir

•   An Comhairleoir Jerome Scanlan, Cathaoirleach, an 
Coiste um Beartas Straitéiseach um Ghníomhaíocht 
Aeráide, Bithéagsúlacht agus Comhshaol

Nascann an GBC obair na CBSanna éagsúla, 
gníomhaíonn sé mar chineál comh-aireachta agus 
soláthraíonn sé fóram inar féidir seasaimh beartais 
a chomhaontú lena gcur faoi bhráid na Comhairle 
Iomláine, a choinníonn an t-údarás cinnteoireachta.  
Déanann an GBC monatóireacht freisin ar fheidhmíocht 
an Údaráis Áitiúil agus tá ról lárnach aige in ullmhú an 
bhuiséid.  Tháinig an GBC le chéile 5 huaire i rith 2019.

* Seasamh amhail an 31/12/2019

COISTÍ NA COMHAIRLE

BAILL AGUS CRUINNITHE  
NA COMHAIRLE

Coiste um Beartais Straitéiseach  Líon na    Líon na   
 mBall gCruinnithe   

Forbairt Baile agus Sóisialta  24 4

Taisteal agus Iompar  24 4

Forbairt Eacnamaíochta,  
Fiontar agus Pleanáil  24 4

Pobal, Fóillíocht agus Cultúr  26 4

Bithéagsúlacht agus Comhshaol  24 4

Coistí Eile Líon na    Líon na   
 mBall gCruinnithe

An Coiste Comhairleach um  
Chóiríocht don Lucht Siúil             13  2

Coiste Uisce Tuaithe  11  2

Coiste Iniúchta 7  4

Comhchoiste Póilíneachta  15  3

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil  19 12
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Teideal Líon na    Líon na   
 mBall gCruinnithe 

Ceantar Uirbeach Luimnigh  21 17

Ceantar Bardasach Áth  
Dara-Ráth Caola  6 16

Ceantar Bardasach na Ceapaí  
Móire-Chill Mocheallóg   7  15

Ceantar Bardasach an  
Chaisleáin Nua  6 15 
 
 

CRUINNITHE FÁISNÉISE/CEARDLANNA 
TOGHCHEANTAR ÁITIÚIL

 Líon na    Líon na   
 mBall gCruinnithe 

Cathair Luimnigh Thoir  7 7

Cathair Luimnigh Thuaidh 7 7

Cathair Luimnigh Thiar 7 7
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COISTÍ UM BEARTAS STRAITÉISEACH
I ngach Coiste um Beartas Straitéiseach (CBS) cuimsítear 
Baill Tofa agus Ionadaithe Earnála, ag obair le chéile 
i bhfoirm níos rannpháirtí den daonlathas, agus ar an 
gcaoi sin béim bheartais níos éifeachtaí a sholáthar ar 
na feidhmeanna agus na gníomhaíochtaí a dhéanann 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.  Tugann 
Stiúrthóir Seirbhíse tacaíocht do gach CBS ina chuid 
oibre. Cé go ndéanann gach CBS beartas a fhoirmliú 
agus a fhorbairt, is í an Chomhairle Iomlán a ghlacann na 
cinntí deiridh. 

AN COISTE UM BEARTAS STRAITÉISEACH 
FORBARTHA BAILE AGUS SÓISIALTA
BAILL TOFA:
An Comhairleoir Michael Murphy Cathaoirleach CCCL
An Comhairleoir Sharon Benson CCCL
An Comhairleoir James Collins CCCL
An Comhairleoir John Costelloe CCCL
An Comhairleoir Michael Donegan CCCL
An Comhairleoir Seán Hartigan CCCL 
An Comhairleoir Stephen Keary CCCL
An Comhairleoir Sarah Kiely  CCCL
An Comhairleoir Fergus Kilcoyne CCCL 
An Comhairleoir Joe Leddin  CCCL
An Comhairleoir Eddie Ryan  CCCL 
An Comhairleoir Tom Ruddle  CCCL 
An Comhairleoir Conor Sheehan CCCL
An Comhairleoir Catherine Slattery CCCL
An Comhairleoir Brigid Teefy  CCCL
An Comhairleoir Adam Teskey CCCL 

SECTORAL REPRESENTATIVES:
An tUasal Mike McNamara  Ceardchumann
An tUasal P.J. O’Grady  Forbairt/Tógáil 
An tUasal Dee Ryan   Gnó/Tráchtála
Folamh   Pobal/Deonach*
Folamh   Pobal/Deonach*
Folamh   Pobal/Deonach*
Folamh   Pobal/Deonach*
Folamh   Cuimsiú Sóisialta*

Tháinig an Coiste um Beartas Straitéiseach Forbartha 
Baile agus Sóisialta (CBS ) le chéile ceithre huaire in 2019.   

TUGADH CUR I LÁTHAIR / NUASHONRUITHE AR NA 
NITHE SEO A LEANAS:
•  Plean Oiriúnaithe Aeráide Chomhairle Cathrach agus 

Contae Luimnigh
• Folúntais
•  Ligean Rogha-Bhunaithe, Limistéir Rogha Metro, Scéim 

Cíosanna Difreálacha agus Clár Cothabhála Pleanáilte 
• Scéim um Laghdú Méide Príobháideach
• Infhaighteacht Talún
•  Cur i láthair ar an Dréacht-Scéim Tosaíochta maidir 

le Socrú Ceannaigh Áitribh Inacmhainne - Fad a 
Chinneadh

• Spriocanna/Tosaíochtaí Straitéiseacha do 2020

AN COISTE UM BEARTAS STRAITÉISEACH 
TAISTIL AGUS IOMPAIR
BAILL TOFA:
An Comhairleoir Joe Leddin  Cathaoirleach CCCL 
An Comhairleoir Daniel Butler CCCL 
An Comhairleoir John Costelloe CCCL 
An Comhairleoir Frankie Daly  CCCL 
An Comhairleoir Francis Foley CCCL 
An Comhairleoir Fergus Kilcoyne CCCL 
An Comhairleoir Brian Leddin  CCCL
An Comhairleoir Gerald Mitchell CCCL 
An Comhairleoir Dan McSweeney CCCL 
An Comhairleoir Elisa O’Donovan CCCL 
An Comhairleoir Kieran O’Hanlon CCCL 
An Comhairleoir Martin Ryan   CCCL
An Comhairleoir Elena Secas  CCCL 
An Comhairleoir John Sheahan CCCL
An Comhairleoir Michael Sheahan CCCL
An Comhairleoir Brigid Teefy   CCCL 

IONADAITHE EARNÁLA:
Dr. Catriona Cahill  Gnó/Tráchtáil
An tUasal Tim O’Brien  Talmhaíocht 
  /Feirmeoireacht
Folamh   Comhshaol/  
  Caomhnú*
An tUasal Pat McCarthy  Forbairt/Tógáil
An tUasal Frank McDonnell  Ceardchumann
Folamh   Pobal/Deonach*
Folamh   Pobal/Deonach*
Folamh   Cuimsiú Sóisialta*

CBS TAISTEAL AGUS IOMPAR 
Thionóil an CBS Taistil agus Iompair ceithre chruinniú in 
2019 agus seisiún faisnéise amháin do Chomhaltaí Tofa 
nua i mí Dheireadh Fómhair. Tugadh cur i láthair agus 
cuireadh beartas chun cinn ar na nithe seo a leanas:  
•   Straitéis Oiriúnaithe Aeráide Chomhairle Cathrach agus 

Contae Luimnigh
•  Nuashonrú ar Dheontais Bóthair 2019
•   Seirbhísí Bus Éireann i gCathair agus i gContae 

Luimnigh
•  Athbhreithniú ar Fhodhlíthe Páirceála 
•  Nuashonrú ar an Scéim Rothar Duga 
•   Cuairt Staidéir ar Utrecht, an Ísiltír ag féachaint ar 

Bhonneagar Rothaíochta 
•   Nuashonruithe ar Straitéis Iompair Cheantar Cathrach 

Luimneach na Sionainne (LSMATS)
•  Nuashonrú ar Thionscadail Réimse Poiblí
•  Nuashonrú ar Bhainistíocht Tráchta
•  Plean um Shábháilteacht ar Bhóithre

* Ainmnítear iad tríd an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (LRP)
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AN COISTE BEARTAIS STRAITÉISIGH UM 
FHORBAIRT EACNAMAÍOCH , FIONTAR 
AGUS PLEANÁIL
BAILL TOFA:
An Comhairleoir Eddie Ryan  Cathaoirleach CCCL 
An Comhairleoir Daniel Butler CCCL 
An Comhairleoir Bridie Collins CCCL 
An Comhairleoir James Collins CCCL 
An Comhairleoir Jerry O’Dea   CCCL 
An Comhairleoir John Egan  CCCL 
An Comhairleoir Liam Galvin   CCCL 
An Comhairleoir Stephen Keary CCCL 
An Comhairleoir Brian Leddin  CCCL 
An Comhairleoir Michael Murphy  CCCL 
An Comhairleoir Emmett O’Brien CCCL
An Comhairleoir Richard  
O’Donoghue  CCCL 
An Comhairleoir Olivia O’Sullivan  CCCL
An Comhairleoir Martin Ryan   CCCL 
An Comhairleoir Jerome Scanlan  CCCL 
An Comhairleoir Catherine  
Slattery   CCCL 
 

IONADAITHE EARNÁLA:
Folamh   Talmhaíocht/  
  Feirmeoireacht
Folamh   Comhshaol/ 
  Caomhnú*
An tUasal Michael Joyce  Forbairt/Tógáil
Dr. Catriona Cahill  Gnó/Tráchtáil
An tUasal Eoin Ryan   Gnó/Tráchtáil
Folamh   Pobal/Deonach*
Folamh   Pobal/Deonach*
Folamh   Cuimsiú Sóisialta*

Tháinig an Coiste Beartais Straitéisigh um Fhorbairt 
Eacnamaíochta, Fiontar agus Pleanáil (CBS ) le chéile 
ceithre huaire in 2019.  Ba iad seo a leanas na príomh-
mhíreanna a pléadh: 
•   Dréacht-Straitéis Réigiúnach Spásúlachta agus 

Eacnamaíoch do Réigiún an Deiscirt
•  Plean Gnímh um Oiriúnú don Aeráid
•  Nuashonrú ar Thionscadail an AE
•  Moltaí na Gníomhaireachta Forbartha Talún
•  Nuashonrú ar Nuáil Luimneach 

COISTE UM BEARTAS STRAITÉISEACH 
POBAIL, FÓILLÍOCHTA AGUS CULTÚIR
BAILL TOFA:
An Comhairleoir Kieran O’Hanlon Cathaoirleach CCCL 
An Comhairleoir P.J. Carey  CCCL 
An Comhairleoir Michael Collins CCCL 
An Comhairleoir Frankie Daly  CCCL 
An Comhairleoir Michael Donegan CCCL 
An Comhairleoir Francis Foley CCCL 
An Comhairleoir Sarah Kiely  CCCL 
An Comhairleoir Dan McSweeney CCCL 
An Comhairleoir Gerald Mitchell CCCL 
An Comhairleoir Jerry O’Dea   CCCL 
An Comhairleoir Elisa O’Donovan CCCL 
An Comhairleoir Olivia O’Sullivan  CCCL 
An Comhairleoir Tom Ruddle  CCCL
An Comhairleoir Conor Sheehan CCCL 
An Comhairleoir Kevin Sheahan CCCL 
An Comhairleoir Abul Kalam  
Azad Talukder  CCCL 

IONADAITHE EARNÁLA:
Folamh   Talmhaíocht/ 
  Feirmeoireacht
Folamh   Comhshaol/  
  Caomhnú*
An tUasal Mike Ryan  Forbairt/Tógáil
An tUasal Louise Donlon  Gnó/Tráchtáil
Folamh   Pobal/Deonach*
Folamh   Pobal/Deonach*
Folamh   Pobal/Deonach*
Folamh   Pobal/Deonach*
Folamh   Cuimsiú Sóisialta*
Folamh   Cuimsiú Sóisialta*

Tháinig an Coiste um Beartas Straitéiseach Pobail, 
Fóillíochta agus Cultúir le chéile ceithre huaire le linn 
2019. Tugadh cur i láthair agus cruinnithe faisnéise don 
bhall ar na rudaí seo a leanas;
Faisnéis ar CBS Pobail, Fóillíochta agus Cultúir
Cathracha i mbun Foghlama - Cur i Láthair
An Straitéis Bheartaithe do Reiligí 
An Straitéis Bheartaithe do Spóirt agus Áineasa
An Straitéis Bheartaithe d’Fhéilte & Imeachtaí
Suirbhé ar Áiseanna Pobail
Dréachtbheartas saor ó thobac
Luimneach ag Snámh
Aoisbhá Luimnigh
PLACE - EE
Tionscadal Táibléad Acorn
Seirbhís Óige Luimnigh
Straitéis Luimnigh um Oiriúnú don Aeráid
Straitéis Forbartha Sóisialta
Practicum Ollscoil Luimnigh - Luimneach Taobh  
Tuathail Amach
Tionscadal Pobail Suíceach
Athbhreithniú ar Obair CBS CLES 2014 - 2019

* Ainmnítear iad tríd an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (LRP)
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COISTE BEARTAIS STRAITÉISIGH 
UM GHNÍOMHAÍOCHT AERÁIDE, 
BITHÉAGSÚLACHT AGUS COMHSHAOL
BAILL TOFA:
An Comhairleoir Jerome Scanlan  Cathaoirleach CCCL
An Comhairleoir Sharon Benson CCCL 
An Comhairleoir P.J. Carey  CCCL 
An Comhairleoir Bridie Collins CCCL 
An Comhairleoir Michael Collins CCCL 
An Comhairleoir John Egan  CCCL 
An Comhairleoir Liam Galvin   CCCL 
An Comhairleoir Seán Hartigan CCCL 
An Comhairleoir Emmett O’Brien CCCL 
An Comhairleoir Richard  
O’Donoghue  CCCL
An Comhairleoir Elena Secas  CCCL 
An Comhairleoir John Sheahan CCCL 
An Comhairleoir Kevin Sheahan CCCL 
An Comhairleoir Michael Sheahan CCCL 
An Comhairleoir Adam Teskey  CCCL 
An Comhairleoir Abul Kalam  
Azad Talukder  CCCL 

IONADAITHE EARNÁLA:
An tUasal Martin Stapleton   Talmhaíocht/ 
  Feirmeoireacht
An tUasal Thomas Blackburn   Talmhaíocht/ 
  Feirmeoireacht
Folamh   Comhshaol/Caomhnú*
Folamh   Comhshaol/Caomhnú*
An tUasal Dee Ryan   Gnó/Tráchtála
An tUasal Seamus Hoyne   Gnó/Tráchtáil
Folamh   Pobal/Deonach*
Folamh   Pobal/Deonach*

Thionóil an CBS um Ghníomhaíocht Aeráide, Bithéagsúlacht 
agus Comhshaol ceithre chruinniú in 2019 agus seisiún 
faisnéise amháin do Chomhaltaí Tofa nua i mí Dheireadh 
Fómhair.  I measc na bpríomhbheartais a forbraíodh agus a 
moladh bhí:
•  Straitéise um Oiriúnú don Athrú Aeráide 2019 -2024
•  Plean Bainistíochta Bruscair 2019-2022 
•  Caighdeán Fuinnimh ISO 50001 
•  Beartas Plaistigh Aonúsáide
•  Tionscadal um Iarfheistiú Soilsithe Poiblí

INA THEANNTA SIN TUGADH CUR I LÁTHAIR AR:
•  Iontaobhas na Máighe
•  Bonneagar Glas 
•  Straitéis Crann

COISTE FORBARTHA POBAIL ÁITIÚIL
An Comhairleoir Michael Collins CCCL (Cathaoirleach) 

An Comhairleoir Stephen Keary  CCCL  
   (Leas-Chathaoirleach)

An Comhairleoir Catherine Slattery  CCCL 

An Comhairleoir  Brigid Teefy  CCCL 

Gordon Daly   CCCL 

Pádraig Casey   Cuideachta Forbartha  
   Bhealach Eabhra

Anne Kavanagh   Comhpháirtíocht PAUL 

Shay Riordan    West Limerick Resources

Zara O’Driscoll   Líonra Rannpháirtíochta  
   Poiblí

Susan O’Neill    Líonra Rannpháirtíochta 
   Poiblí

Trish Forde Brennan   Líonra Rannpháirtíochta  
   Poiblí

Tony Lynch   Líonra Rannpháirtíochta 
   Poiblí

Liz Price   Líonra Rannpháirtíochta 
   Poiblí

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

Jim Lynch   An Roinn Gnóthaí  
   Fostaíochta agus   
   Coimirce Sóisialaí

Tony Quilty    Feidhmeannach   
   na Seirbhíse Sláinte

Aidan Gleeson   Cumann Feirmeoirí na  
   hÉireann

Fiona O’Grady    Seirbhís Óige Luimnigh

Dee Ryan                     Cumann Tráchtála   
   Luimnigh

* Ainmnítear iad tríd an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (LRP)
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CEANTAR UIRBEACH LUIMNIGH– 
FEIDHMEANNA FORCHOIMEÁDTA 2019
Faomhadh 17 aonad cónaithe a thógáil ag Gough Place, 
Bóthar Ros Uí Bhriain, Luimneach.

Leithdháiltí a cheadú faoin Leithdháileadh Bardasach 
Ginearálta - Tionscnaimh Pobail agus Tionscadail 
Speisialta, Bonneagar ÚÁ.

Faomhadh leithdháilte ar Pharáid Lá Fhéile Pádraig ón 
Leithdháileadh Bardasach Ginearálta 2019 - Áineas agus 
Taitneamhacht Forbartha Turasóireachta.

Faomhadh glacadh ar láimh d’eastáit tithíochta éagsúla de 
réir Alt 180 d’Achtanna Pleanála agus Forbartha 2000 (arna 
leasú) agus Alt 11 d’Acht na mBóithre 1993.

Glacadh le Sceideal na nOibreacha Ceantair Bardasach 
2019 do Cheantar Uirbeach Luimnigh.

Toghadh Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach 
Cheantar Uirbeach Luimnigh.

Faomhadh 27 aonad cónaithe a thógáil i bPáirc Dhál gCais, 
Maigh Rois, Luimneach.

Faomhadh leithdháileadh ar Paddy Brennan ón 
Leithdháileadh Bardasach Ginearálta 2019 - Áineas agus 
Taitneamhacht Forbartha Turasóireachta.

Faomhadh Tionscadal Athbheochan do Shráid Uí Chonaill 
- Céim 1.

Glacadh leis an bPlean Buiséid do Cheantar Cathrach 
Luimnigh don bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig, 
2020, ar suim €568,000.

Faomhadh na tógála beartaithe de 27 aonad cónaithe nua 
ag Láithreán Orchard, Oileán an Rí, Luimneach.

Leasú ar na Buan-Orduithe mar seo a leanas:
•   Fógra cúig lá le tabhairt sula n-eiseofar fógra do 

Chruinnithe Speisialta agus don Chathaoirleach chun an 
dáta a phlé le Ceannairí Páirtí don Chruinniú Speisialta 
mura féidir cloí le 5 lá.

•   Teideal Mhéara Cheantar Uirbeach Luimnigh a athrú go 
Cathaoirleach Cheantar Uirbeach Luimnigh de réir rúin a 
glacadh roimhe seo.

Faomhadh trí aonad cónaithe nua a thógáil ag 7a Bóthar 
an Chnoic Ghlais, Luimneach.

CEANTAR BARDASACH NA CEAPAÍ 
MÓIRE-CHILL MOCHEALLÓG- 
FEIDHMEANNA FORCHOIMEÁDTA 2019
Glacadh an Phlean Bhuiséid do Cheantar Bardasach na 
Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg don bhliain airgeadais dar 
críoch 31 Nollaig 2020, de shuim iomlán de €295,000 
lena n-áirítear an leasú chun an méid €145,000 a aistriú ó 
Thionscadail Speisialta - Bonneagar ÚÁ go D05 Forbairt 
Turasóireachta  Áineas agus Taitneamhacht, de réir Alt 
102 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001 (arna leasú).

Faomhadh Chuid 8 le haghaidh na tógála beartaithe de 
12 aonad tithíochta ag Dún an Stáisiúin, Cnoc Loinge de 
réir Alt 179 3(a) den Acht Pleanála agus Forbartha, 2000 
(arna leasú) agus Cuid 8 de na Rialacháin Pleanála agus 
Forbartha, 2001 (arna leasú). 

Glacadh le Plean Ceantair Áitiúil Chill Mocheallóg 2019-
2025 de réir Alt 20 den Acht Pleanála agus Forbartha 
2000 (arna leasú).

Leithdháiltí a fhaomhadh faoin Leithdháileadh Bardasach 
Ginearálta, an Ciste Forbartha, an Scéim Tionscnaimh 
Pobail agus an Scéim Deontas Saoráidí Pobail 2019.

Faomhadh glacadh ar láimh d’eastát tithíochta The 
Paddocks, Brú Rí de réir Alt 180 d’Achtanna Pleanála agus 
Forbartha 2000-2015 agus Alt 11 den Acht um Bóithre 
1993.

Glacadh le Sceideal Oibreacha 2019 do Cheantar 
Bardasach na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg.

Toghchán an Chathaoirligh agus Leas-Chathaoirligh.

Glacadh le Miontuairiscí na gCruinnithe roimhe seo.

Cruinnithe den Fhochoiste Comhphóilíneachta i 
gCeantar Bardasach na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg. 

Fáiltithe an Cheantair Bhardasaigh dóibh seo a leanas 
mar aitheantas ar a ngnóthachtálachaí le linn 2019:
1.   Sean Byrnes (An tSeanphailís) - Bhuaigh sé 

Dámhachtainí na nÓg de chuid an Gharda Síochána 
aonair áitiúla agus náisiúnta;

2.   Scoil Pól, Cill Fhíonáin - Buaiteoirí de Chluiche 
Ceannais Sóisir Camógaíochta na hÉireann 2019;

3.   An Garda Rob Young, Cóitseálaí Liathróid Láimhe 
-Buaiteoirí Rannán 2 do Bhuachaillí: Feile Chill 
Mocheallóg 2019;

4.   Graham Mulcahy- Buaiteoir de Shárimreoirí ar 
an bhFoireann Iománaíochta Shinsearach reatha 
Luimnigh;

5.   Sean Finn- Buaiteoir de Shárimreoirí ar an bhFoireann 
Iománaíochta Shinsearach reatha Luimnigh;
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6.  Richie English- Buaiteoir de Shárimreoirí ar an 
bhFoireann Iománaíochta Shinsearach reatha Luimnigh;
7.   Richie McCarthy- Buaiteoir de Shárimreoirí ar 

an bhFoireann Iománaíochta Shinsearach reatha 
Luimnigh;

8.   Maureen Brown, Grúpa Step Forward, Ospidéal-
Aitheantas a thabhairt dá cuid oibre deonaí sa phobal;

9.   Lucy O’Donnell- Éachtaí rothaíochta ar an Leibhéal 
Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

10.  Siopa Bia Cummins, ag ceiliúradh 200 bliain i mbun 
gnó in 2019.

Fáiltiú Ceantair Bhardasaigh chun ómós a thabhairt dóibh 
seo a leanas le linn 2019:
1.    Na hionadaithe teaghlaigh a raibh baint acu le tarrtháil 

Sean Hogan i gCnoc Long sa bhliain 1919;

CEANTAR BARDASACH AN CHAISLEÁIN 
NUA - FEIDHMEANNA FORCHOIMEÁDTA 
2019

Faomhadh glacadh ar láimh de thrí eastát tithíochta de 
réir Alt 180 d’Achtanna Pleanála agus Forbartha 2000 - 
2017 agus Alt 11 d’Acht na mBóithre 1993. 

Faomhadh Sceideal na nOibreacha Ceantair Bhardasaigh 
2019 do Cheantar Bardasach an Chaisleáin Nua. 

Toghchán an Chathaoirligh agus Leas-Chathaoirligh.

Glacadh an Phlean Bhuiséid do Cheantar Bardasach 
an Chaisleáin Nua don bhliain airgeadais dar críoch 
31 Nollaig 2020, de shuim iomlán de €270,000 lena 
n-áirítear an leasú chun an méid de €100,000 a aistriú 
ó Thionscadail Speisialta - Bonneagar ÚÁ agus an méid 
de €45,000 ó Thionscadail Speisialta go D05 Forbairt 
Turasóireachta  Áineas agus Taitneamhacht, de réir Alt 
102 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, arna leasú. 
                             
Faomhadh chun saolré Phlean Ceantair Áitiúil an 
Chaisleáin Nua 2014 - 2020 a fhadú, ar feadh chúig 
bliana eile ón 3 Aibreán 2019, de réir Mholtaí an 
Phríomhfheidhmeannaigh dar dáta 22 Márta, 2019, faoi 
Alt 19 den Acht Pleanála agus Forbartha, 2000 (arna 
leasú)       
                         
Faomhadh chun saolré Phlean Ceantair Áitiúil 
Mhainistir na Féile 2014 - 2020 a fhadú, ar feadh 
chúig bliana eile ón 3 Aibreán 2019, de réir Mholtaí an 
Phríomhfheidhmeannaigh dar dáta 22 Márta, 2019, faoi 
Alt 19 den Acht Pleanála agus Forbartha, 2000 (arna 
leasú)

Leithdháiltí a fhaomhadh faoin Leithdháileadh Bardasach 
an Scéim um Chiste Forbartha agus Tionscnamh Pobail 
2019.

CINNEADH TOSCAIREACHTAÍ A FHÁIL UATHU  
SEO A LEANAS:
•   Bord Bainistíochta Scoil Náisiúnta Naomh Fearghas,  

An Gleann
•   Bord Bainistíochta Scoil Náisiúnta Scoil Mhuire,  

Béal an Átha
•  Pobal Suíceach 
•  Cumann Áitritheoirí Cryleview
•  Fóillíocht Pobail Mhainistir na Féile 

Glacadh leis na Fodhlíthe Teorainn Luais do Bhóithre 
Náisiúnta agus Neamh-Náisiúnta 2019.

Cruinnithe den Fhochoiste Comhphóilíneachta i 
gCeantar Bardasach an Chaisleáin Nua.
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CEANTAR BARDASACH ÁTH DARA-
RÁTH CAOLA – FEIDHMEANNA 
FORCHOIMEÁDTA 2019

Cinneadh Fáiltiú Cathartha a óstáil do Anna-Marie Shiels, 
buaiteoir Lámhaigh Crécholú.

Leithdháiltí a cheadú faoin Leithdháileadh Bardasach 
Ginearálta 2019.

Glacadh le Sceideal na nOibreacha do Cheantar 
Bardasach Áth Dara-Ráth Caola 2019.

Toghchán an Chathaoirligh agus Leas-Chathaoirligh.

Faomhadh glacadh ar láimh de An Curran, Pailís 
Chaonraí agus Cuas Asgard, An Leathchoill de réir Alt 180 
d’Achtanna Pleanála agus Forbartha 2000 (arna leasú) 
agus Alt 11 d’Acht na mBóithre 1993.

Faomhadh Scéim Moillithe Tráchta Chill Churnáin N69.

Faomhadh na mBeart um Mhaolú Tráchta i mBaile an 
Gharraí.

Faomhadh an Athbhreithnithe ar Theorainn Luais do 
Bhóithre Náisiúnta agus Neamhnáisiúnta.

Faomhadh Cuid 8 do Scéim um Mhaolú Tráchta na 
Banóige N20.

Faomhadh Cuid 8 chun 16 aonad cónaithe a thógáil ag 
Towerfield, Cromadh.

Faomhadh don Phlean Ceantair Áitiúil Seolta Chromadh 
2020 - 2026 de réir Alt 20 (3) den Acht Pleanála agus 
Forbartha 2000 (arna leasú).

Glacadh an Phlean Bhuiséid do Cheantar Bardasach  Áth 
Dara-Ráth Caola don bhliain airgeadais dar críoch 31 
Nollaig 2020, ar suim iomlán de €270,000 de réir Alt 102 
den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, arna leasú.



Annual Report 201920 Limerick City and County Council

IONADAÍOCHT 
AR CHOMHLACHTAÍ 
EILE
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AN COISTE COMHAIRLEACH ÁITIÚIL UM 
CHÓIRÍOCHT DON LUCHT SIÚIL
An Comhairleoir Frankie Daly
An Comhairleoir Michael Donegan
An Comhairleoir Michael Murphy
An Comhairleoir Michael Sheahan

COMHDHÁIL CUMANN RIALTAIS ÁITIÚIL 
NA HÉIREANN(AILG)
An Comhairleoir Joe Leddin
An Comhairleoir Dan McSweeney
An Comhairleoir Kieran O’Hanlon

TIONÓL RÉIGIÚNACH AN DEISCIRT
An Comhairleoir Michael Collins
An Comhairleoir Frankie Daly
An Comhairleoir John Sheahan

IONTAOBHAITHE MHARGADH 
LUIMNIGH
An Comhairleoir Michael Sheahan (Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh)
An Comhairleoir James Collins (Cathaoirleach Cheantar 
Uirbeach Luimnigh)
An Comhairleoir Daniel Butler
An Comhairleoir Frankie Daly
An Comhairleoir Sarah Kiely
An Comhairleoir Fergus Kilcoyne
An Comhairleoir Brian Leddin
An Comhairleoir Dan McSweeney 
An Comhairleoir Gerald Mitchell
An Comhairleoir Michael Murphy
An Comhairleoir Jerry O’Dea
An Comhairleoir Elisa O’Donovan
An Comhairleoir Kieran O’Hanlon
An Comhairleoir Olivia O’Sullivan
An Comhairleoir Martin Ryan
An Comhairleoir Conor Sheehan
An Comhairleoir Catherine Slattery
An Comhairleoir Abul Kalam Azad Talukder

CUMANN LEABHARLANN NA HÉIREANN
An Comhairleoir Jerome Scanlan

CLG ÁRACHAIS COMHLACHTAÍ POIBLÍ 
NA HÉIREANN
An Comhairleoir Martin Ryan

CUMANN COMHALTAÍ AN ÚDARÁIS 
ÁITIÚIL
An Comhairleoir John Sheahan

ÚDARÁS CEANNAIS CHOLÁISTE NA 
HOLLSCOILE, CORCAIGH - OLLSCOIL 
NÁISIÚNTA NA HÉIREANN, CORCAIGH
An Comhairleoir Jerry O’Dea

ÚDARÁS CEANNAIS OLLSCOIL LUIMNIGH
An Comhairleoir Michael Sheahan (Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh)
An Comhairleoir James Collins (Cathaoirleach Cheantar 
Uirbeach Luimnigh)

IONTAOBHAS OIDHREACHTA ÁTH DARA 
TEORANTA
An Comhairleoir Michael Sheahan (Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh)

ACMHAINNÍ IARTHAR LUIMNIGH 
TEORANTA
An Comhairleoir Bridie Collins
An Comhairleoir Michael Collins 
An Comhairleoir Elisa O’Donovan
An Comhairleoir Tom Ruddle

FORBAIRT BHEALACH EABHRA 
TEORANTA
An Comhairleoir Michael Donegan
An Comhairleoir Michael Murphy

COMHPHÁIRTÍOCHT PÓL
An Comhairleoir Sharon Benson
An Comhairleoir Sarah Kiely
An Comhairleoir Abul Kalam Azad Talukder

LÍONRA CÚRAM POBAIL TUAITHE 
(RCCN)
An Comhairleoir Francis Foley 
An Comhairleoir Tom Ruddle

IONTAOBHAS MÚSAEM HUNT
An Comhairleoir Kieran O’Hanlon 
An Comhairleoir Olivia O’Sullivan

FÓRAM SLÁINTE RÉIGIÚNACH AN 
IARTHAIR
An Comhairleoir Frankie Daly
An Comhairleoir John Egan 
An Comhairleoir Francis Foley 
An Comhairleoir Seán Hartigan
An Comhairleoir Dan McSweeney
An Comhairleoir John Sheahan
An Comhairleoir Kevin Sheahan

IONADAÍOCHT AR  
CHOMHLACHTAÍ EILE
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COMHCHOISTE PÓILÍNEACHTA
An Comhairleoir Michael Sheahan (Méara) (ex-officio)
An Comhairleoir John Costelloe
An Comhairleoir Bridie Collins
An Comhairleoir James Collins
An Comhairleoir Liam Galvin
An Comhairleoir Seán Hartigan
An Comhairleoir Stephen Keary
An Comhairleoir Sarah Kiely
An Comhairleoir Michael Murphy
An Comhairleoir Emmett O’Brien
An Comhairleoir Richard O’Donoghue 
An Comhairleoir Martin Ryan
An Comhairleoir Conor Sheehan
An Comhairleoir Catherine Slattery
An Comhairleoir Adam Teskey
An Comhairleoir Abul Kalam Azad Talukder

BORD OSPIDÉAL NAOMH EOIN
An Comhairleoir Michael Sheahan (Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh)
An Comhairleoir Kieran O’Hanlon

COMHPHÁIRTÍOCHT SPÓIRT LUIMNIGH
An Comhairleoir Tom Ruddle

IONTAOBHAS CATHARTHA LUIMNIGH
An Comhairleoir Bridie Collins

IONAD FIONTAIR POBAIL BORD MHAIGH 
ROIS TEORANTA
An Comhairleoir Kieran O’Hanlon

BORD BAINISTÍOCHTA CHUIDEACHTA 
FORBARTHA POBAIL NAOMH MAINCHÍN 
TEORANTA
An Comhairleoir Olivia O’Sullivan

BORD NUÁIL LUIMNIGH 
An Comhairleoir James Collins 
An Comhairleoir Joe Leddin
An Comhairleoir Olivia O’Sullivan
An Comhairleoir Eddie Ryan

DAC FORBARTHA STRAITÉISÍ 
LUIMNEACH FICHE TRÍOCHA  
An Comhairleoir Daniel Butler
An Comhairleoir James Collins
An Comhairleoir Richard O’Donoghue
An Comhairleoir John Sheahan

BORD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA 
LUIMNIGH AGUS AN CHLÁIR
An Comhairleoir Michael Donegan 
An Comhairleoir Liam Galvin
An Comhairleoir Sarah Kiely
An Comhairleoir Kieran O’Hanlon
An Comhairleoir Elena Secas
An Comhairleoir John Sheahan
An Comhairleoir Brigid Teefy

COISTE INIÚCHTA
An Comhairleoir John Egan
An Comhairleoir John Sheahan 
An Comhairleoir Brigid Teefy

COISTE FORBARTHA POBAIL ÁITIÚIL 
(LCDC)
An Comhairleoir Michael Collins
An Comhairleoir Stephen Keary
An Comhairleoir Catherine Slattery 
An Comhairleoir Brigid Teefy

COISTE MONATÓIREACHTA UISCE 
TUAITHE
An Comhairleoir P.J. Carey 
An Comhairleoir Stephen Keary
An Comhairleoir Eddie Ryan

BELLTABLE - FOCHOISTE SPEISIALTA AN 
BHOIRD
An Comhairleoir Michael Sheahan (Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh)

GRÚPA STIÚRTHA STRAITÉISE BIA 
LUIMNIGH
An Comhairleoir Sarah Kiely
An Comhairleoir Abul Kalam Azad Talukder

GRÚPA COMHAIRLEACH CUR CHUN 
FEIDHME MAIDIR LEIS AN MBUNÚ DE 
MHÉARA A THOGHTAR GO DÍREACH 
DO LUIMNEACH LE FEIDHMEANNA 
FEIDHMIÚCHÁIN
An Comhairleoir Michael Sheahan (Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh)
An Comhairleoir Michael Collins  
An Comhairleoir Brian Leddin  
An Comhairleoir Elena Secas
An Comhairleoir John Sheahan
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TOGHCHEANTAIR

COISTE TRAS-PHÁIRTÍ - IMEACHTAÍ 
CHEILIÚRADH 100 BLIANA 2019-2021
(* Seasamh amhail an 17/04/2019)
An Comhairleoir James Collins
An Comhairleoir Michael Collins
An Comhairleoir Vivienne Crowley
An Comhairleoir Liam Galvin
An Comhairleoir Marian Hurley
An Comhairleoir Stephen Keary
An Comhairleoir Paul Keller
An Comhairleoir Joe Leddin  
An Comhairleoir Malachy McCreech
An Comhairleoir Gerald Mitchell
An Comhairleoir Emmet O’Brien
An Comhairleoir Séighin O’Ceallaigh
An Comhairleoir Kieran O’Hanlon  
An Comhairleoir Joe Pond
An Comhairleoir Kevin Sheehan
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IMEACHTAÍ, 
BUAICPHOINTÍ 
AGUS 
FÁILTITHE 
CATHARTHA
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Cuairt de Thoscaireacht Oifigiúil as Luimneach ar Austin, Texas, SAM

IMEACHTAÍ

Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir James Collins ag síniú Meabhrán Comhthuisceana in Austin, Texas, SAM
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Méara na Cathrach, an Comhairleoir Daniel Butler ag bronnadh scrolla ar Jimmy Crowe 
as a mhisneach ollmhór agus a neamhleithleach agus é ag tabhairt aire dá siblín an-tinn

IMEACHTAÍ

Fáiltiú Méara arna óstáil ag Méara an Cheantair Chathrach, an Comhairleoir Daniel Butler as Cliona’s Foundation as a gcuid oibre ag tacú le teaghlaigh leanaí atá tinn go 
criticiúil nó go foirceanta. Sa phictiúr anseo le Terry agus Brendan Ring, Cliona’s Foundation. 

Fionn Delee Scanlan, seacht mbliana d’aois, ag fáil a theastas ón Méara Cathrach, an 
Comhairleoir Daniel Butler as a chuid oibre neamhleithleach ag cabhrú lena siblín atá 
go dona tinn

Méara Cathrach, an Comhairleoir Daniel Butler le Alan McGrath, Elaine Crowe 
agus Barry Hennessy.  Bronnadh Fáiltiú Méara ar Alan as a mhisneach ollmhór 
agus a neamhleithleach agus é ag tabhairt aire do siblín an-tinn
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Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir James Collins ag plé táibléad 
do shaoránaigh aosta Luimnigh chun cabhrú le heisiamh sóisialta a chomhrac.
Luimneach Aoisbháúil, atá comhordaithe ag Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh, i gcomhpháirtíocht le Cliffrun

An Méara James Collins le baill de theaghlaigh Colivet, Collins agus Hayes ag seoladh 
an taispeántais An Chéad Dáil i Leabharlann Thuar an Daill.  Ba iad Richard Hayes, 
Michael Colivet agus Con Collins na chéad TDanna as Luimneach riamh.

Seoladh táibléad do shaoránaigh aosta Luimnigh chun cabhrú le heisiamh sóisialta 
a chomhrac. Luimneach Aoisbháúil, atá comhordaithe ag Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh, i gcomhpháirtíocht le Cliffrun

Cuairt de Thoscaireacht Oifigiúil as Luimneach go Hangzhou, an tSín

Fáiltiú arna óstáil ag Méara Cheantar Cathrach Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler do na craoltóirí Michael McNamara agus Len Dinneen chun aitheantas a thabhairt dá 
ngairmeacha sa raidió agus as a gcur chun cinn agus as a gcuid oibre i Luimneach



Annual Report 201928 Limerick City and County Council

IMEACHTAÍ

Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir James Collins in éineacht le Ellen O’Sullivan, Foireann Rugbaí Leaiste na mBan, Lesley Walsh, Foireann Rugbaí Clib 
Éireannach na mBan agus Paul Clinch, Foireann Rugbaí Leaiste  na hÉireann Fir os chionn 50 bliain d’aois in Ollscoil Luimnigh chun Corn Domhanda Rugbaí Leaiste a sheoladh 

Seó Soilse agus Tinte ealaíne i gCaisleán Luimneach, Luimneach Níos mó ná 40,000 duine ar shráideanna Luimnigh don Pharáid Lá Fhéile Pádraig ‘One Giant Leap’ a 
cheiliúradh 

D’óstáil Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh Searmanas don Lá Náisiúnta Cuimhneacháin an 14 Iúil, 2019 chun ómós a thabhairt do gach Éireannach agus bean 
Éireannach a fuair bás i gcogaí roimhe seo nó ar seirbhís leis na Náisiúin Aontaithe. Is í seo an naoú bliain a bheidh an Chomhairle tar éis an searmanas a óstáil, a bhí ar siúl i 
limistéar chlós na cúirte sa Cheanncheathrú Corparáideach, Cé na gCeannaithe



Annual Report 2019 29Limerick City and County Council

D’óstáil Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh Searmanas i Halla 
Istabraq chun an méid a rinne Conn Murray, Príomhfheidhmeannach, 
leis an gcathair agus contae a cheiliúradh nuair a d’fhág sé an 
Chomhairle.  Sa phictiúr ag an ócáid bhí an Dr. Pat Daly, an 
Príomhfheidhmeannach Eatramhach nua, Conn Murray, an 
Príomhfheidhmeannach atá ag dul as oifig, Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Michael Sheehan agus an tAire 
Patrick O’Donovan

Cuairt Ambasadóir na Gearmáine ar Éirinn, Deike Potzel Uas. Sa phictiúr le Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Michael Sheehan

49ú Craobhchomórtas Idirnáisiúnta Banna Luimnigh, an t-aon chomórtas bannaí 
máirseála in Éirinn

Fáiltiú Méara arna óstáil ag Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir 
Michael Sheehan chun ómós a thabhairt do Chláirseoir, Siobhan Brady mar 
aitheantas ar a cuid éachtaí mar chláirseoir a bhfuil cáil idirnáisiúnta uirthi, Eoin 
Corby mar aitheantas ar Eoin a bhris taifid Sóisearacha na hÉireann le haghaidh 50m, 
100m agus Stróc cíche 200m agus í ag déanamh ionadaíochta ar Éirinn sna Cluichí 
Ceannais ag Craobhchomórtais Sóisearacha na hEorpa agus an Domhain in 2019, 
Sarah Lavin, mar aitheantas ar a bhfuil bainte amach aici agus an 4ú háit  a fháil sna 
10m cliathrásaí ag na Cluichí Ollscoile Domhanda i Napoli in 2019 agus ag cur an 2ú 
háit sna 10m cliathrásaí ag Craobhchomórtais Sóisearacha na hEorpa i Rieti in 2013 
agus le Sophie Meredith, mar aitheantas ar a bailchríoch barr 10 sa Léim Fhada ag 
Cluichí Oilimpeacha Domhanda na nÓg i Buenos Aires, an Airgintín i mí Dheireadh 
Fómhair 2018

Tugann Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir James Collins cuairt ar Theach Faoisimh Leanaí Naomh Gabriel nua i Mhungairit, a roghnaíodh mar 
charthanas áitiúil do Bhál an Mhéara an 12 Aibreán, 2019. Sa phictiúr anseo le Kate Sheahan, Naomh Gabriel, Treasa McAuliffe, Bainisteoir Líonra Míchumais Leanaí, Naomh 
Gabriel agus Máire O’Leary, POF  Naomh Gabriel,
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IMEACHTAÍ

Albaim Ghrianghraf ó Searmanas Saoirse Luimnigh á gcur i láthair ar an Uasal Ben O’Sullivan agus Anne McCabe Uas

Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Michael Sheehan ar cuairt ar 
Thoscaireacht Oifigiúil ó Luimneach go New Brunswick

D’óstáil Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Michael Sheehan, 
Fáiltiú Méara do Mae Leonard a lean trína scríbhneoireacht mar fhile agus mar 
bhéaloideasóir ag roinnt go grámhar leis an náisiún a banc cuimhne ar gach rud faoi 
Luimneach agus freisin do Maureen Sparling mar aitheantas ar a solúbthacht mar údar, 
úrscéalaí, gearrscéalaí agus file.

D’óstáil Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir James Collins 
Fáiltiú Méara do Chlub Cispheile Celtics. Is iad Foireann na gCailíní Faoi 12 buaiteoirí 
Chorn Chorcaí 2019 agus Sraith na Mumhan Thuaidh 

Ag freastal ar Bhál Mhéara Luimnigh 2019 in Óstán ‘The Stand’ i Luimneach bhí 
Eugene Hogan, Bridge PR, Laura Ryan, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, 
Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir James Collins agus Tony 
Brazil, Grúpa Taistil Luimnigh
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Sa phictiúr Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir James Collins Conn Murray, Príomhfheidhmeannach, Pat Daly, Leas-Phríomhfheidhmeannach agus James 
Clune, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach le baill toscaireachta ó New Brunswick le linn a gcuairte ar Cheanncheathrú Corparáideach, Cé na gCeannaithe, Luimneach

Déanann Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Michael Sheehan, 
comhghairdeas leis an gComhairleoir Adam Teskey as a thoghadh mar Leas-Mhéara ag 
an gCruinniú Bliantúil a tionóladh an 7 Meitheamh, 2019

Thug Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Michael Sheehan, 
Fáiltiú Méara don Iriseoir, Norma Prendiville

Thug Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir James Collins, onóir 
don cheoltóir agus údar Paddy Brennan trína fháiltiú Méara dó mar aitheantas ar a 
thiomantas iomlán ar feadh na mblianta do cheol Luimnigh agus a chuid iarrachtaí gan 
staonadh chun é a chur chun cinn trína fhíseáin

Déanann Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Michael Sheehan 
comhghairdeas leis an Uasal Conn Murray, Príomhfheidhmeannach, ar ócáid a thofa 
mar Mhéara Chathair agus Chontae Luimnigh ag Cruinniú Cinn Bhliana a tionóladh an 
7 Meitheamh, 2019
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IMEACHTAÍ

Thug Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Michael Sheehan, Fáiltiú Méara do Rannóg na bPáirceanna Cathrach agus 
Contae mar aitheantas ar a rannchuidiú ar thug siad agus a thugann siad faoi láthair chun an timpeallacht uirbeach a fheabhsú.

Reáchtáil Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Michael Sheehan Fáiltiú Méara do dhaltaí Scoil Mhuire Banríon na Síochána mar gur buaiteoirí Chorn Uí 
Cheallaigh Corn Thaidhg iad i Seaimpíní Peile Gaelacha na Cathrach 2019. Sa phictiúr tá foireann na mbuachaillí buaiteacha in éineacht le cailíní scoile agus Leas-Phríomhoide, 
Eamon O’Connell, múinteoir, Leo Hogan agus an Príomhoide Michael O Riain



Annual Report 2019 33Limerick City and County Council

Seoladh Féile Naomh Pádraig 2019. Is é téama pharáid na bliana seo ná One Giant Leap ag marcáil an 50ú Comóradh de Neill Armstrong ag tuirlingt ar an ngealach. 
Léiríonn sé freisin athbheochan ollmhór agus dinimiciúil Luimnigh le roinnt blianta anuas
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STIÚRTHÓIREACHT 
FORBARTHA 
GEILLEAGRACH
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RÉAMHRÁ 
Lean Luimneach ar aghaidh lena chlaochlú suntasach 
in 2019, bliain láidiir do chrúthú post agus infheistíocht. 
Fógraíodh níos mó ná 2,470 post agus €527 milliún 
d’infheistíocht i rith na bliana. D’fhógair ÚFT Éireann, 
Acorn Life, Fundrock, QAD, Uisce Éireann, VHI, agus Laya 
Healthcare infheistíochtaí nua in 2019.

I rith na bliana d’fhógair cuideachtaí leathnú cuideachta 
lena n-áirítear Edward Lifesciences, Regeneron, Johnson 
agus Johnson, EcoOnline, BDO, Ernst and Young, 
Ollscoil Luimnigh, agus Ishka Spring Water.

Fágann sé sin gurb’ionann líon iomlán na bpost a 
fógraíodh ó 2013 agus 18,262, agus infheistíocht de 
€2.7 billiún san iomlán. I rith na bliana, chríochnaigh 
Troy Studios a cheathrú céim fuaime ag tabhairt an spáis 
stiúideo iomláin go dtí os cionn 103,000 troigh cearnach, 
rud a chiallaíonn gurb é an tsaoráid léiriúcháin is mó in 
Éirinn é, ar bailíochtú breise é maidir le tarraingteacht 
Luimnigh d’infheistíocht isteach.

Sa bhliain 2019, léiríodh Luimneach Fiche Tríocha mar 
chuideachta dinimiciúil um fhorbairt réadmhaoine a 
raibh ról lárnach aici i gclaochlú tapa Luimnigh chun a 
bheith mar cheann scríbe ceannródaíoch d’infheistíocht 
dhúchasach agus idirnáisiúnta. De bharr Gardens 
International, níl aon amhras ann anois go bhfuil an 
cumas agus an uaillmhian ag Luimneach a bheith ina 
timpeallacht oibre idirnáisiúnta ar ardchaighdeán.
Garsprioc ollmhór eile do Luimneach le linn 2019 ba ea 
Ollscoil Luimnigh an láithreán Dunnes Stores a fháil ar 
Shráid an tSáirséalaigh, agus pleananna aici foirgneamh 
suntasach sainchomhartha a fhorbairt chun freastal ar an 
daonra mac léinn atá ag dul i méid. Freastalóidh campas 
na cathrach go príomha ar mhic léinn iarchéime agus 
idirnáisiúnta agus beidh sé ina bhreis luachmhar don 
gheilleagar áitiúil.

LUIMNEACH FICHE TRÍOCHA
Bliain an-ghnóthach a bhí ann do Chuideachta 
Gníomhaíochta Ainmnithe Luimneach Fiche Tríocha 
(LTT) agus í ag tógáil ar bhunsraitheanna rathúla 
na mblianta roimhe sin.  Ba í seo an bhliain inar 
thosaigh fís LTT ag teacht chun cinn do na páirtithe 
leasmhara go léir, ó infheisteoirí ionchasacha go dtí 
an pobal i gcoitinne, de réir mar a osclaíodh an chéad 
mhórthionscadal tógála, Gardens International, atá 
áitiú anois ag 96%, agus a bhfuil roinnt dámhachtainí 
dearaidh buaite aige

Chomh maith le cur i gcrích agus oscailt oifigiúil 
Gardens International, áiríodh ar na garspriocanna 
tábhachtacha eile a baineadh amach i mbliana ná 
pleanáil lóistín don tionscadal is suntasaí do lár na 
cathrach, an láithreán Opera. Rinneadh dul chun 
cinn freisin maidir le soláthar na foirne seachadta do 
Cheathrú Cois Abhann Cleeves agus rinneadh obair ar 
an máistirphlean don fhorbairt chónaithe i Mungairit a 
chomhdhlúthú agus a chur chun cinn.  

•   Osclaíodh Gardens International go hoifigiúil i mí 
an Mhárta, átá áitiú anois ag 96%. D’athdhearbhaigh 
sé béim LTT ar chaighdeáin ailtireachta bródúla 
Luimnigh a chaomhnú. Léiríodh é seo le rath Gardens 
International maidir le bheith chun tosaigh i gcláir 
dámhachtainí tógála. Go luath in 2019, bhuaigh 
Gardens International dámhachtain bhliantúil ó 
Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann (RIAI) mar ‘Tógáil 
nua d’Ionad OIbre’. I mí na Nollag, bhain sé amach 
‘Tionscadal Dearaidh na Bliana’ dámhachtain mór 
le rá ag Dámhachtainí Sármhaitheasa Tionscail 
Maoine Neamhspleáiche KPMG 2019 - ceann de na 
dámhachtainí is mó a bhfuil tóir orthu sa tionscal. I 
mí na Nollag freisin, bhuaigh Gardens International 
‘Tionscadal Ailtireachta na Bliana’ i nGradaim 
Foirgníochta agus Dearaidh na hÉireann 2019’.

•   San Earrach, taisceadh iarratas pleanála don Láithreán 
Opera leis an mBord Pleanála agus tionóladh 
éisteacht ó bhéal i mí na Samhna. Tá cinneadh 
críochnaitheach maidir le pleanáil le teacht i mí 
Feabhra 2020. Forbrófar an láithreán, a bheidh i 
measc na dtionscadal aonair lárchathrach is mó sa tír, 
thar thréimhse mheasta sé bliana ar chostas iomlán 
de thart ar €180 m. Tá sé maoinithe go hiomlán 
a bhuíochas do ghealltanais iasachta ón mBanc 

STIÚRTHÓIREACHT 
FORBARTHA 
GEILLEAGRACH
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Eorpach Infheistíochta agus ó Bhanc Forbartha 
Chomhairle na hEorpa. Beidh an láithreán in ann suas 
le 3,000 duine a fhostú ar fud cóiríochta campais 
timpeall 450,000 troigh cearnach. Forbrófar an 
tionscadal de réir chaighdeáin LEED Gold agus Tógáil 
Foirgnimh Nach Mór Neodrach Ó Thaobh Fuinnimh 
(NZEB).

•   Rinneadh dul chun cinn freisin ar thionscadal 
Cheathrú Cois Abhann Cleeves trí sholáthraithe 
seirbhíse a sholáthar chun forbairt fhísiúil a chruthú 
ar an láithreán stairiúil.  Cosúil leis na tionscadail eile, 
tá acmhainneacht shocheacnamaíoch suntasach ag 
an bhforbairt seo do Luimneach agus don réigiún 
níos leithne den Mheán-Iarthair. Ba iad an trí sheirbhís 
a bhí á lorg sa phróiseas soláthair phoiblí i mí Iúil 
ná Foireann Dearaidh faoi stiúir Ailtire, Bainistíocht 
Tionscadal agus Costais agus Comhairleacht 
Phleanála.

•   Rinneadh dul chun cinn freisin ar thionscadal cónaithe 
Mungairit  in 2019 i margadh an-deacair mar gheall ar 
chúinsí pleanála agus inmharthanachta. Le taisceadh 
Chomhairle Cathrach agus Contae de bhóthar an 
Chiste Gníomhachtaithe Tithíochta Bonneagair Áitiúil 
(LIHAF) , éascaíodh na tailte seo a fhorbairt d’aonaid 
chónaithe ardchaighdeáin i suíomh iontach.  Cuirfear 
iarratas pleanála isteach in 2020.

•   Neartaigh Troy Studios i gCaladh an Treoigh a 
thiomantas le leathnú a shaoráidí de réir mar a 
d’fhorbair sé céim fuaime breise. Fágann sin gurb é 
Troy Studios an tsaoráid stiúideo léiriúcháin is mó in 
Éirinn. Leis an leathnú seo tá ceathrú céim fuaime 
ag an stiúideo anois, ag cur 3,065 méadar cearnach 
de spás leis an spás stiúideo, agus is ionann an spás 
iomlán agus os cionn ná 9,570 méadar cearnach. Tá 
an tsaoráid ag feidhmiú go lán-acmhainn, agus tá 
níos mó ná 500 ball foirne fostaithe ar mhórléiriúchán 
idirnáisiúnta.  

CÚLRA AGUS BUAICPHOINTÍ
Sa Stiúrthóireacht um Fhorbairt Eacnamaíochta, atá 
freagrach as Luimneach a chur chun cinn agus a 
fhorbairt, cuimsítear sé phríomhchuid: 
•  Infheistíocht
•  Nuáil Luimneach 
•  Oifig Fiontair Áitiúil
•  Margaíocht agus Cumarsáid
•  Pleanáil ar Aghaidh/Straitéiseach
•  Straitéis Dhigiteach

Seo a leanas cuid de na buaicphointí faoi gach ceann de 
na codanna seo.  

Tá sé de chúram ar an Aonad Infheistíochta tacú 
le hiarrachtaí ÚFT Éireann, Fiontraíocht Éireann, 
gníomhaireachtaí stáit eile agus an pobal gnó, chun an 
timpeallacht a chruthú ina bhféadfar cruthú post a éascú, 
chomh maith le sonraí eacnamaíocha a bhailiú agus a 
scaipeadh, an ciste forbartha a bhainistiú agus seirbhísí 
tacaíochta corparáidí a riar. Ba bhliain í a raibh go leor 
buaicphointí aici, lena n-áirítear:
•   Fógraíodh 2,470 post san iomlán le hinfheistíocht € 

527 milliún ag cuideachtaí lena n-áirítear Edwards 
Lifesciences, Regeneron, Johnson agus Johnson, 
ENET, EcoOnline, EY, Fundrock, Acorn Life, BDO, 
Pallas Foods, Ishka Spring Water, BHP Laboratories, 
Roadbridge agus Uisce Éireann.

•   Rinne Aldi, Gourmet Green, Starbucks, Spar, 
Homesavers, Lifestyle Sports, Coqbull, Dunnes Stores 
agus Marks and Spencers (forbairt €60m ag Cé Arthur) 
fógraí ar infheistíochtaí miondíola agus fáilteachais 
chomh maith le fógraí poist.

•   Cheadaigh an Chomhairle leithdháileadh €2m ar 
thionscadail chaipitil ar fud na cathrach agus an 
chontae. Bailíodh an t-airgead trí ranníocaíochtaí 
forbartha a ghabhann le deonú cead pleanála, go 
príomha le haghaidh forbairtí tráchtála agus tithíochta. 
Tháinig an maoiniú leithdháilte do na tionscadail faoi 
cheithre cheannteideal leathan: Cuidiú le Pobail; 
Luimneach a Atógáil; Tionscnaimh um Cháilíocht na 
Beatha; agus Pleanáil don Todhchaí. 

•   Thug toscaireacht i Luimneach, faoi stiúir an Mhéara, 
an Comhairleoir James Collins cuairt ar Austin i mí 
Eanáir 2019 ar chuireadh ó Mhéara Austin, an tUasal 
Steve Adler. Ba é príomhchúis na cuairte Meabhrán 
Comhthuisceana a shíniú idir Luimneach agus Cathair 
Austin, a neartóidh na naisc idir Luimneach agus Austin 
i réimse an ghnó, an oideachais agus an chultúir. Ar 
an toscaireacht bhí ionadaithe ón gComhairle, OL, 
Cumann Tráchtála Luimnigh LIT, LEDP, Grúpa na 
Sionainne agus CLG. Thug an toscaireacht cuairt freisin 
ar Phríomhchathair an Stáit Texas chun aitheantas a 
thabhairt do na ceangail stairiúla agus eacnamaíocha 
idir Éire agus Texas.

1. INFHEISTÍOCHT

An tUasal Steve Adler, Méara Austin agus Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an 
Comhairleoir James Collins
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Tá sé mar aidhm ag Nuáil Luimneach nuálaíocht a chur 
chun cinn agus gníomhú mar mheicníocht seachadta 
do na tionscadail atá leagtha amach i bPlean Luimnigh 
2030, Pleananna Forfheidhmithe Athghiniúna Luimnigh 
agus eile. I measc na n-éachtaí a rinne sé in 2019 bhí:
•  Nuáil Luimneach ag ceannach an tseanfhoirgnimh 

bhainc i Mainistir na Féile chun ENGINE R-Mhol 
Mhainistir na Féile a chruthú. Tá go leor buntáistí ag 
baint leis an spás comhoibrithe seo lena n-áirítear 
sábháil costais do ghnólachtaí agus timpeallacht a 
chruthú ina spreagtar cruthaitheacht, cumarsáid agus 
comhoibriú níos fearr idir gnóthaí agus daoine aonair, 
agus ar an gcaoi sin táirgiúlacht a mhéadú chomh 
maith le tuilleadh fostaíochta inbhuanaithe. Beidh 
Nuáil Luimneach ceangailte leis an R-Mhol ENGINE i 
Mainistir na Féile leis an líonra Ionaid Fiontair atá ann 
cheana.

•  Chuaigh Nuáil Luimneach i gcomhpháirtíocht le 
hIonad Fiontraíochta Guinness chun Rath Luimnigh 
a lainseáil. Is í aidhm na sraithe imeachtaí seo líonra 
tacaíochta a fhorbairt i measc dhiaspóra gnó Luimnigh 
chun rathúnas sa chathair agus sa chontae a fheabhsú. 
Tionóladh an chéad cheann de Shraith Ratha in 
Ionad Fiontar Guinness i mí Eanáir 2019 agus i mí na 
Bealtaine tionóladh Rath Luimnigh II i ENGINE.

•  I mí Iúil thug toscaireacht i Luimneach cuairt ar 
an Ionad Teicneolaíochta Déantúsaíochta (MTC) 
in Coventry chun an clár ‘Joining the Dots’ faoi 
stiúir Ambasáid na Breataine a sheoladh chun díriú 
isteach ar conas oibriú níos fearr le chéile ar leibhéal 
réigiún go réigiún chun fás eacnamaíoch a bhrú 
chun cinn. Thaistil na heagraíochtaí áitiúla lena 
n-áirítear Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, 
Conraitheoirí Múnlaithe na Mainistreach, An Plean 
Gníomhaíochta do Phoist, Nuáil Luimneach, Institiúid 
Teicneolaíochta Luimnigh agus Ollscoil Luimnigh chun 
comhpháirtíochtaí gnó níos láidre a chur chun cinn. 

•  Chuaigh an tUasal Paul C. Ryan isteach i bhfoireann 
Nuáil Luimneach mar Bhainisteoir Scannánaíochta 
Réigiúnach i mí Mheán Fómhair. Is é príomhfheidhm 
a róil ná idirchaidreamh a dhéanamh idir cuideachtaí 
léiriúcháin scannáin atá ag teacht isteach agus 
gníomhaireachtaí reachtúla chun an Lár-Iarthar a 
fhorbairt mar shuíomh Idirnáisiúnta. Forbróidh sé Plean 
Gníomhaíochta don Scannánaíocht sa Réigiún freisin. 

•  I mí na Nollag, thug Ambasadóir na Breataine go 
hÉirinn cuairt ar ENGINE mar chuid de thuras 
siúlóide timpeall ar shuíomhanna forbartha lárnacha 
i Luimneach mar chuid den tionscnamh leanúnach 
“Joining the Dots” idir Luimneach, Corcaigh, Ambasáid 
na Breataine agus roinnt cathracha sa Ríocht 
Aontaithe.

In 2019, lean an Oifig Fiontar Áitiúil i Luimneach ag ardú 
a próifíl agus ag cur a róil mar phríomhghníomhaireacht 
d’fhorbairt ghnólachtaí beaga sa Chathair agus sa 
Chontae chun cinn. Ba bhliain rathúil eile í an bhliain 
maidir le tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghnó, tacú 
le cruthú post agus oiliúint agus forbairt a sholáthar 
d’úinéirí-bhainisteoirí agus d’fhostaithe lárnacha de 
ghnóthaí beaga i Luimneach.

Chuir LEO Luimnigh cúnamh airgeadais ar fáil d’fhiontair 
bheaga agus do mhicrifhiontair le linn 2019 trí chúnamh 
deontais. Is iad na trí phríomhchatagóir deontas ná 
Staidéar Féidearthachta, cúnamh Deontais Priming, 
agus cúnamh Deontais Leathnaithe Gnó.  Ghlac LEO 
Luimnigh athrú beartais in 2019 maidir le cúnamh 
inaisíoctha trí 0% a bheith inaisíoctha le haghaidh 
Deontas Priming agus 30% de Dheontais Leathnaithe 
Gnó i bhfoirm inaisíoctha. Tá Deontais Féidearthachta fós 
neamh-inaisíoctha. 

Chuir an cúnamh airgeadais a íoc LEO Luimneach le linn 
2019 cabhair ar fáil chun 323 post breise (lánaimseartha 
agus páirtaimseartha) a chruthú san earnáil, rud a d’fhág 
go raibh 1,882 líon iomlán na bpost i gcuideachtaí 
a dtacaíonn LEO leo. Ba é 48 líon na n-iarratas ar 
chúnamh deontais a fuarthas in 2019 agus ceadaíodh 
45 iarratas.  B’ionann méid iomlán na cabhrach deontais 
a d’fhormheas LEO Luimnigh in 2019 agus  €1,115,971 
maidir le 45 tionscadal.

2. NUÁIL LUIMNEACH 3. OIFIGÍ FIONTAIR  
ÁITIÚLA (LEO)

Mike Cantwell, Ceannasaí de Nuáil Luimnigh, Orla Borthwick MWREP, An Clr. Eleanora 
Hogan, An Clr. Joe Pond, An Clr. Seamus Browne, an Dr. Pat Daly, Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh agus Eamon Murphy, Cathaoirleach, Nuáil  Luimneach ag síniú 
an Chomhaontaithe chun foirgneamh bainc a cheannach i Mainistir na Féile
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Líne Tosaigh  C go D: Bernie Moloney, Eamon Ryan, Mary Killeen-Fitzgerald,  
Lisa Walsh (Mac Léinn), 
Líne Cúil C go D; Chris Clancy, Sinead Talty, Grainne Sparling, Norma Purtill, 
Jannette Deegan agus Tracey Hackett.



I measc na mbuaicphointí éagsúla sa bhliain:
•   B’ionann an caiteachas iomlán ar an Oifig Fiontair 

Áitiúil i Luimneach do 2019 agus €1,859,298.
•   Cúnamh Teicniúil do Mhicrea-Onnmhaireoirí: 

€34,782.40 ceadaithe do 23 cuideachta.
•   Dearbháin Trádála Ar Líne ar luach €83,879 ceadaithe 

do 39 gnó.
•   T&F lúfar agus Deontais Nuálaíochta ar luach €231,427 

ceadaithe do thrí ghnó.
•   Comhpháirtíocht LEO le trí Chuideachta Forbartha 

Áitiúla i Luimneach chun comhairle agus oiliúint a 
sholáthar ar fud na Cathrach agus an Chontae.

•   Comhpháirtíocht le Network Ireland chun fóram a 
sholáthar do Mhná i nGnó

•   Gníomhaíocht fhairsing sna meáin i gcomhar leis an 
Roinn Cumarsáide, chun Cruthú Fiontar a chur chun 
cinn i Luimneach.

•   Clár Fiontar Scoileanna i 22 Meánscoil ina raibh 871 
dalta páirteach

•   Dámhachtainí Fiontar LEO Luimnigh: Rinne Fiontraí 
na Bliana Colm Cussen, ABS Engineering Solution 
Systems Ltd. ionadaíocht ar Luimneach sa Chraobh 
Ceannais Náisiúnta i mBaile Átha Cliath áit ar bhuaigh 
siad an Gradam Réigiúnach don Iardheisceart. 

•   Bhuaigh Eoghan Mulcahy, iarrthóir ‘Fiontraí Óg is Fearr’ 
na hÉireann, an Gradam Réigiúnach don Smaoineamh 
Gnó is Fearr ‘Deepseek’, agus rinne sé ionadaíocht 
ar Luimneach i gCluiche Ceannais Náisiúnta IBYE i 
gCeanncheathrú Google i mBaile Átha Cliath.

•   Cuireadh ar fáil aon cheann déag de do Chúrsaí Gnó 
Féin do 154 duine

•   Bhain 124 bainisteoir úinéir leas as meantóireacht 
duine le duine agus caitheadh 455 uair meantóra

•   Cuireadh 103 cúrsa oiliúna ar fáil do 1,245 duine 
aonair, 442 fear agus 803 bean.

Ba thairbheach a bhí cur chuige LEO Luimnigh maidir 
le cuideachtaí a dheighilt agus díriú orthu de réir a 
stádas saolré, maidir le fás agus forbairt cuideachtaí a 
fhaigheann cúnamh trí chúnamh deontais a chinntiú 
agus le linn 2019 d’oibrigh LEO go dian le cuideachtaí 
a sainaithníodh a bhfuil acmhainneacht agus 
toilteanas acu le haghaidh fáis, idirnáisiúnaithe agus 
onnmhairithe. Dhírigh an obair seo freisin ar thacaíocht 
a thabhairt do na cuideachtaí seo le saincheisteanna an 
Bhreatimeachta.

Tá an Rannóg Mhargaíochta agus Chumarsáide 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh freagrach 
as cumarsáid chorparáideach a láimhseáil agus scéal 
dearfach Luimnigh a fhorbairt agus a chur chun cinn do 
chuairteoirí agus d’infheisteoirí idirnáisiúnta, trí fheachtais 
leanúnacha dinimiciúla ar fud na meán traidisiúnta agus 
na meán nua-aimseartha. I measc na bpríomhmeachtaí 
i rith 2019 bhí comhordú na cumarsáide agus na 
nuashonruithe beo ar thorthaí Toghchán Áitiúil Luimnigh 
agus pobalbhreith an Mhéara a Thoghtar go Díreach, 
forbairt leanúnach ar fhéiniúlacht Bhranda Luimnigh 
agus margaíocht agus cur chun cinn féilte agus 
imeachtaí éagsúla i Luimneach.  Shroich Limerick.ie os 
cionn 1.5 milliún úsáideoir uathúil in 2019. Cuireadh an 
rannóg ar an ngearrliosta arís don Chumarsáid is Fearr 
agus don Mhargaíocht Dhigiteach i ndámhachtainí  
LAMA 2019.

Áiríodh ar ghníomhaíocht na hOifige: 
Cumarsáid Chorparáideach agus Margaíocht: 
•    Bainistíocht PR agus na meán ar thionscadail na 

comhairle lena n-áirítear 226 eisiúint nuachta a 
eisiúint, 175 óráid Mhéara a dhréachtú, na céadta 
fiosrúchán a fhreagairt ó na meáin áitiúla agus 
náisiúnta agus bainistíocht a dhéanamh ar chuntais 
iomadúla meán sóisialta na Comhairle. 

•   Go leor feachtais a chur i bhfeidhm ar na meáin 
shóisialta agus clúdach beo ar na meáin shóisialta 
a sholáthar do Pharáid Lá Fhéile Pádraig, Craobh 
Idirnáisiúnta na mBannaí, Light Up Limerick agus NYE 
Fireworks. Páirteach sa tionscnamh náisiúnta meán 
sóisialta #YourCouncilDay áit a raibh cuntas Twitter @
LimerickCouncil sa 3ú háit as 1,938 cuntas san iomlán.

•   Feachtas físe ár gComhairle, Ár Scéalta a lainseáil 
ar fud Luimnigh.ie agus na meáin shóisialta, ag 
ceiliúradh obair thiomnaithe agus éagsúil fhostaithe na 
heagraíochta.  Léirigh an tsraith ghearrscannán físe an 
meascán de sheirbhísí, éagsúlacht agus pearsantacht 
fhostaithe na Comhairle.

•   Cuireadh 1,882 imeacht, 1,695 alt agus 226 
taitneamhacht nua le Limerick.ie 

•   Idirchaidreamh a dhéanamh le pearsantachtaí 
ardphróifíle Luimnigh chun Luimneach a chur chun 
cinn do lucht féachana níos leithne
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4. MARGAÍOCHT AGUS 
CUMARSÁID

Buaiteoirí ghradam Fiontraí Óg Eireannach is Fearrna na Bliana ag Babhta Ceannais 
Luimnigh in 2019.  
C go D: Johnathan Markham, Precision Utility Mapping,  Allen Wixted, 
No-Place-Like agus Eoghan Mulcahy, Deepseek.

Paráid Lá Fhéile Pádraig Luimnigh 2019



•   Leanamar ag obair leis an ngníomhaireacht 
chruthaitheach dhomhanda M&C Saatchi chun plean 
aitheantais agus branda nua a chur chun cinn do 
Luimneach le dianchlár rannpháirtíochta páirtithe 
leasmhara curtha i gcrích

•   Rinneadh bainistiú ar athdhearadh agus suiteáil 21 
bhratach cón i lár na cathrach chun beogacht agus 
éagsúlacht Chathair Luimnigh a léiriú agus breisiú 
ildaite a chur ar cheann de na ceantair siopadóireachta 
is cáiliúla sa chathair. 

•   Monatóir Eacnamaíoch Luimnigh débhliantúil a 
tháirgeadh, a dhéanann anailís agus rianú ar stádas 
agus treochtaí eacnamaíocha agus fioscacha Luimnigh 
ar fud na n-earnálacha eacnamaíocha go léir. 

•   Cruthaíodh agus suiteáladh clár fógraí turasóireachta 
i Luimneach, in áit fheiceálach ar an mbóthar amach 
ó Aerfort na Sionainne chun cuairteanna méadaithe ar 
Luimneach a mhealladh.

•   Gné-alt leathanach tosaigh agus eagarthóireacht 
daingnithe le National Geographic Traveller UK 
Bealtaine 2019 , tar éis comhairliúcháin idirchaidrimh 
agus taistil leis an eagarthóir taistil Pól Ó Conghaile.

•   Rinne muid comhmhaoiniú ar tháirgeadh Léarscáil 
Chathair Luimnigh Comharsanachta Insiúlta a 
thaispeánann Luimneach mar cheann scríbe dlúth, 
insiúlta. Dáileadh 5,000 cóip ar fud Luimnigh.

•   Rinneadh 10,000 treoir chlóite a tháirgeadh agus a 
dháileadh ag taispeáint bealaí siúlóide agus reatha ar 
fud Luimnigh agus choimisiúnaigh físeán ag taispeáint 
bealaí chathair Luimnigh - ag sroicheadh 884,900 
duine trí fheachtas sóisialta #ActiveLimerick

•   Rinneadh 5,000 Treoraí Féile a dhearadh agus a 
dháileadh ag cur os cionn 120 féile agus gige mór ar 
siúl ar fud Luimnigh 

•   Comhordaíodh feachtas fairsing digiteach, sóisialta 
agus campais i gCathair na Mac Léinn i Luimneach a 
dhírigh ar mhic léinn tríú leibhéal sa chéad bhliain chun 
iad a spreagadh chun an saol a iniúchadh lasmuigh 
den champas agus taithí a fháil ar Luimneach.

•   Cur chun cinn iomlán na bpríomhfhéilte cathartha 
lena n-áirítear Féile Naomh Pádraig Luimnigh, Riverfest 
Luimneach , Oíche Shamhna i Luimneach, an Nollaig i 
Luimneach le dearadh a ghabhann le sraith bróisiúr

 •  Tacaíodh le Shiny Day TV le scannánú Ciara agus Jon’s 
Road Trip Reality Limerick, sraith nua taistil ar líne a 
thaispeánann turas bóthair corraitheach de theaghlach 
atá ar tóir na seoda aitheanta agus folaithe atá le fáil ag 
cathair agus contae an Chonartha.

•   Eagraíodh an ‘glasú’ de phríomhshuímh Luimnigh 
roimh Chraobh Leathcheannais SHC na hÉireann.  

•   Rannpháirtíocht le Fáilte Ireland agus Turasóireacht 
Éireann araon chun a fháil amach conas is féidir le 
Luimneach a gcuid clár agus tairiscintí náisiúnta agus 
idirnáisiúnta a ghiaráil níos fearr: eadhon, Gateway to 
the Wild Atlantic Way agus Taste the Island.

•   Eisíodh 67 r-nuachtlitir Limerick.ie agus 12 feasachán 
gnó Limerick.ie

Tinte ealaíne na hAthbhliana Luimneach

Riverfest Luimnigh 2019
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5. PLEANÁIL AR AGHAIDH/
STRAITÉISEACH
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Tá an Rannán Pleanála ar Aghaidh freagrach as taighde, 
ullmhú agus táirgeadh doiciméad beartais pleanála 
agus pleanáil d’fhorbairt inbhuanaithe tithíochta, 
bonneagair, forbairt eacnamaíochta agus comhshaoil 
sa Chathair agus sa Chontae. Tá an fhreagracht as an 
bhfeidhm Oidhreachta agus iarratais an Chiste Forbartha 
Athghiniúna Uirbí a chomhordú cuimsithe sa rannóg  
seo freisin.

DOICIMÉID BHEARTAIS NÁISIÚNTA
•    Rinneadh aighneachtaí ar an dréachtcháipéis agus 

ar na cáipéisí leasúcháin ábhartha don Straitéis 
Réigiúnach Spásúlachta agus Eacnamaíoch do Réigiún 
an Deiscirt. 

•   Rinneadh obair ar an tairiscint chun Múnla Sóisialta 
agus Eacnamaíoch a ullmhú, atá páirt-mhaoinithe 
faoin gCiste Athghiniúna agus Forbartha Uirbí.

•   Rinneadh aighneachtaí ar na doiciméid seo a 
leanas: Dréacht Doiciméad ar Airteagal 6 Treoir 
Mhodheolaíoch, comhairliúchán ar Dréacht-Ráiteas 
Beartais Pleanála Mara, Dréachtphlean Straitéiseach 
Oifig an Rialtóra Pleanála 2019 - 2024 agus Cur i 
bhFeidhm na Straitéise Móna.

•   D’oibrigh an tÚdarás Áitiúil leis an nGníomhaireacht 
Forbartha Talún chun suíomhanna féideartha a 
aithint i gCathair Luimnigh d’fhonn úsáid talún stáit 
a bharrfheabhsú agus cur le spreagadh d’fhorbairt 
dhlúth inbhuanaithe.  Mar thoradh ar an obair seo 
síníodh meabhrán tuisceana leis an LDA, Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh, FSS agus CIE chun 
máistirphlean a chruthú don láithreán athfhorbraíochta 
atá suite ag Stáisiún Traenach Colbert i Luimneach. 

•   Chuir an rannóg seo comhairle bheartais leanúnach ar 
fáil do roinnt tionscadal straitéiseach (Straitéis Iompair 
Chathrach, scéim Bhóthar Faing go Luimneach, 
scéim Bhóthar Chorcaí go Luimnigh, CFRAManna, 
LIHAF, comhordú URDF, grúpa stiúrtha Loch Gur, 
Dámhachtainí Duilleoige Glaise). 

PLEANANNA CEANTAIR ÁITIÚIL
•  Ghlac na Comhaltaí Tofa Plean Ceantair Áitiúil Chill 

Mocheallóg ag cruinniú Cheantar na Ceapaí Móire 
Chill Mocheallóg i mí Dheireadh Fómhair 2019.

•  Cuireadh tús le hathbhreithniú ar Phlean Ceantair 
Áitiúil Chromadh agus cuireadh an dréachtphlean agus 
athruithe ábhartha ina dhiaidh sin ar taispeáint  
go poiblí.

•  Leathnaíodh Plean Ceantair Áitiúil Mhainistir na Féile 
agus Plean Ceantair Áitiúil an Chaisleáin Nua i Márta 
2019 ar feadh cúig bliana breise.

CONAIR EACNAMAÍOCH AN ATLANTAIGH
Tá Luimneach ar cheann de na 10 nÚdarás Áitiúla a 
bhfuil ról lárnach acu sa tionscnamh AEC, a bhfuil sé 
mar aidhm aige infheistíocht a mhealladh, tacú le cruthú 
post agus cáilíocht na beatha a fheabhsú do na daoine 
a bhfuil in gcónaí ann. Tá an rannóg um Phleanáil ar 
Aghaidh/Straitéiseach fós ag déanamh ionadaíochta ar 
an gComhairle ar Thascfhórsa Chonair Eacnamaíoch an 
Atlantaigh agus tá Iniúchtaí Fiontraíochta curtha i gcrích 
acu don Chaisleán Nua, Cill Mocheallóg agus Mainistir 
na Féile.

ATHRÚ AERÁIDE
I mBealtaine 2019, ullmhaíodh an Dréacht-Straitéis um 
Oiriúnú don Aeráid roimh an tréimhse taispeána poiblí. 
Tar éis na tréimhse taispeána, ullmhaíodh tuarascáil ar 
na haighneachtaí a fuarthas agus tugadh an plean chun 
críche agus glacadh leis ag Cruinniú na Comhairle i  
mí Iúil.

MONATÓIREACHT
Tá an chuid seo freagrach as monatóireacht 
eacnamaíoch leanúnach lena n-áirítear: monatóireacht 
mhíosúil ar an scéim ranníocaíochta, monatóireacht 
mhíosúil ar dhíolacháin/cíosanna/tosaithe tí agus 
tráchtála agus líon agus cineál na n-iarratas pleanála, 
úsáid talún bliantúil i lár na cathrach agus suirbhé 
folúntas agus tuarascáil KPI Míosúil a tháirgeadh.

OIDHREACHT
D’éirigh leis an gComhairle €23,000 a fháil ón 
gComhairle Oidhreachta faoin gClár Plean Oidhreachta 
do cheithre thionscadal do 2019.  Ba iad sin Féile na 
Samhna, Tionscadal an Chaisleáin agus an Túir; Lása 
iontach - Tionscadal chun comóradh Lása Luimnigh 
a cheiliúradh, agus Rialú an Fheabhráin Capaill ar 
an Lúbach.  Rinne na Stiúrthóireachtaí um Fhorbairt 
Fhisiciúil agus Forbairt Shóisialta na tionscadail seo a 
sheachadadh le linn 2019.



Bunaíodh an Rannóg na Nuálaíochta Uirbí in 2019 
agus díríonn sí ar a bheith nuálaíoch chun maireachtáil 
agus obair uirbeach a bhunathrú. Tá sé mar aidhm 
ag an rannóg Nuálaíochta a chur i bhfeidhm tríd an 
gcomhshaol a chruthú chun aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin uirbeacha agus chun deiseanna a chruthú 
d’athbheochan eacnamaíoch, comhshaoil agus sóisialta 
Luimnigh. Comhoibríonn an Roinn le saoránaigh, 
tráchtáil agus tionscal, rialtas cathrach agus lucht acadúil 
chun táirgí agus seirbhísí nua do chathracha a shainiú, 
a chruthú, a thástáil agus a chumasú agus bealaí nua le 
maireachtáil agus oibriú i gcathracha.

Tá trí phríomhfheidhm ag an Roinn Nuálaíochta Uirbí:
1.   Comhoibriú Oscailte: tacú le héiceachóras oscailte 

do sheirbhísí nuálacha uirbeacha sa Chomharsanacht 
Seoirseach, an chéad chrios comhoibrithe tiomnaithe 
i Luimneach.

2.   Tionscadail Taispeána: ceannaireacht a thabhairt 
trí phríomhthionscadail taispeána a fhorbairt chun 
forbairt uirbeach dhlúth a chur chun cinn agus 
infheistíocht ó dhaoine eile a spreagadh dá bharr.

3.   Gníomhachtú Foirgníochta agus Láithreán:  
príomhfhoirgnimh agus láithreáin deise a 
ghníomhachtú, dul i dteagmháil le húinéirí 
réadmhaoine chun athchóiriú a chur chun cinn agus 
úsáid a bharrfheabhsú agus an margadh forbartha  
a éagsúlú.

+ CITYXCHANGE (MALARTÚ  CATHRACH DEARFACH)
Tá an chéad tionscnamh de chuid Rannóg na 
Nuálaíochta Uirbí ag athbheochan na Comharsanachta 
Seoirsí stairiúla Luimnigh, Newtown Pery, trí chomhoibriú 
lenár saoránaigh. 
Tá Rannóg na Nuálaíochta Uirbí i gceannas ar na hArdáin 
um Fhorbairt Uirbeach agus Rannpháirtíocht Saoránach 
do thionscadal Luimnigh arna mhaoiniú ag Horizon2020 
an AE.  Díríonn an tionscadal ar an aistriú go cathair 
dearfach atá cliste ó thaobh fuinnimh de a chruthaíonn 

níos mó fuinnimh ná a úsáideann sé. Soláthraíonn an 
tionscadal seo na huirlisí digiteacha agus na próisis 
chomhdhearaidh chun éiceachóras oscailte nuálach a 
bhunú. Is í an Chomharsanacht Sheoirseach an chéad 
chrios tiomnaithe comhoibrithe i Luimneach. Seoladh 
an tionscadal + CityxChange an 6 Meán Fómhair 2019, 
agus ina dhiaidh sin bhí ár gcéad seachtain CityEngage 
a tionóladh idir 16 - 21 Meán Fómhair 2019 agus a 
chríochnaigh le Ceardlann Comh-Dhearaidh Oíche 
Chultúir sa Réadlann Saoránach nuabhunaithe i Sráid 
Rutland. Is spás oscailte buail isteach é Réadlann na 
Saoránach chun foghlaim faoin tionscadal, a dhul chun 
cinn a leanúint, rochtain a fháil ar a uirlisí digiteacha agus 
ar na sonraí a bhailítear le linn an tionscadail.

Dhírigh an chéad bhliain den tionscadal + CityxChange 
ar na creataí a cheapadh chun Ceantar Dearfach ó 
thaobh Fuinnimh (PED) a bhunú i lár na cathrach.  I 
measc na gcreataí, a forbraíodh in éineacht lenár 
gcomhpháirtithe cuibhreannais, tá an ‘Creat Tacaíochta 
le haghaidh Fís Cathrach Uaillmhianach’, ‘Leabhar 
Súgartha agus Ardán Rannpháirtíochta Saoránach’ a 
fhorbairt agus ‘Creat do Chlós Súgartha Nuálaíochta’.

AN CLÁR UM THAIGHDE NUÁLAÍOCHTA DO 
GHNÓLACHTAÍ BEAGA (SBIR)  
Riarann Rannóg na Nuálaíochta Uirbí an Clár SBIR 
(Taighde Nuálaíochta do Ghnólachtaí Beaga). Is 
meicníocht é SBIR, a chuireann ar chumas comhlachtaí 
na hearnála poiblí ceangal a dhéanamh le gnólachtaí 
nuálacha smaointe agus teicneolaíochta, chun réitigh 
nuálacha a sholáthar do dhúshláin agus riachtanais 
shonracha na hearnála poiblí.

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag obair 
i gcomhpháirtíocht le Fiontraíocht Éireann a bhunaigh 
ciste tiomnaithe chun tacú le dúshláin nuálacha agus 
iomaíocha. 

6. RANNÓG NA 
NUÁLAÍOCHTA UIRBÍ

Ceardlann CoDesign CityEngage
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•   Thug an chéad SBIR aghaidh ar Shábháilteacht 
Dóiteáin agus Inrochtaineacht Foirgnimh Stairiúla agus 
seoladh é i mí Dheireadh Fómhair 2018.  D’eagraigh 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh an dúshlán 
i gcomhar le Fiontraíocht Éireann, an Oifig Fiontair 
Áitiúil i Luimneach, Núáil Luimneach agus Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath. Fógraíodh an buaiteoir 
“Safecility” i Meán Fómhair 2019 agus bronnadh 
maoiniú iomlán de € 59,500 air chun trialacha a 
fhorbairt agus monatóireacht a dhéanamh ar réitigh 
nuálacha d’fhoirgnimh, agus an Chomharsanacht 
Sheoirseach i Luimneach mar shuíomh na leaba 
tástála.  

•   Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag obair 
i gcomhar le hOifig Bainistíochta Dramhaíola Réigiún 
an Deiscirt ar an ngearrliosta do SBIR 2019 leis an dara 
dúshlán inmharthanachta chun aghaidh a thabhairt ar 
na saincheisteanna a bhaineann le stóráil agus bailiú 
dramhaíola i lár stairiúil na cathrach.

LIVING GEORGIAN CITY PROGRAMME OF WORK
D’éirigh le Rannóg na Nuálaíochta Uirbí maoiniú a 
fháil ó Chiste Athghiniúna agus Forbartha Uirbí 2019 
ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 
chun roinnt príomhthionscadal taispeána a fhorbairt 
i bhFoirgnimh Sheoirseacha faoi úinéireacht na 
Comhairle chun tithíocht uirbeach dhlúth a chur chun 
cinn agus chun lánaí a uasghrádú i dtrí bhloc i lár na 
cathrach. Trí na tionscadail seo tá an Roinn ag obair 
le comhpháirtithe chun samhlacha infheistíochta nua 
a fhorbairt chun infheistíocht in áitribh chosúla in 
úinéireacht phríobháideach a spreagadh. Faigheann an 

clár oibre tacaíocht ó Phróisis Chomhdheartha Pobail  + 
CityxChange de chuid Horizon 2020 an AE agus ardáin 
chun Réitigh Saoránach tacaíochta teacht chun cinn.   
Tá “Cathair Sheoirseach Beo - Staitéis d’Fhás Dlúth” ar 
an ngearrliosta do Dhámhachtainí Pleanála na hÉireann 
2020 sna trí chatagóir seo a leanas: 
•  Rannpháirtíocht agus Idirchaidreamh
•  Pleanáil agus Forbairt Eacnamaíoch 
•  Bainistíocht agus Seachadadh

DREASACHT CÁNACH TIONSCNAMH NA  
CATHRACH BEO 
Riarann an Rannóg Scéim Tionscnamh na Cathrach 
Beo a sholáthraíonn dreasachtaí cánach maoine atá 
deartha chun foirgnimh stairiúla agus foirgnimh eile 
i Luimneach a athghiniúint. I mí Dheireadh Fómhair 
2019, leathnaíodh an Scéim go dtí mí na Nollag 2022. 
Soláthraíonn an Rannóg tacaíocht leanúnach agus 
ritheann sí Siopaí Il-fhreastail d’úinéirí foirgneamh agus 
do dhaoine atá i mbun athchóirithe tithe, réadmhaoine 
ar cíos, spásanna tráchtála agus miondíola i gceantair 
speisialta stairiúla athghiniúna i Luimneach. Reáchtálann 
foireann ildisciplíneach clinic comhairle gach coicís i 
ENGINE, Sráid Cecil Uachtarach (Oifigeach Dóiteáin, 
Oifigeach Caomhnaithe, Ailtire Sinsearach, Pleanálaí 
Baile) chun comhairle a thabhairt d’úinéirí réadmhaoine, 
úinéirí réadmhaoine ionchasacha agus tiarnaí talún atá 
ag iarraidh leas a bhaint as an  dreasacht chánach le 
haghaidh oibreacha cáilitheacha athchóirithe. Fuarthas 
19 iarratas san iomlán agus tugadh tacaíocht do níos mó 
ná 50 duine trí na clinicí comhairle don scéim suas go 
Nollaig 2019.
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Buaiteoir SBIR Cian 0’Flaherty-CEO Safecility agus Innealtóir Sábháilteachta Dóiteáin comhlach Darren Horan, Arup.
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Tá an Stiúrthóireacht um Fhorbairt Fhisiciúil i 
gceannas ar fhorbairt fhisiciúil Luimnigh lena n-áirítear 
bonneagar iompair ar ardchaighdeán, cosaint agus 
beartas comhshaoil, roghanna taistil níos cliste agus 
inrochtaineacht ar thithíocht ardchaighdeáin.

Tá an Stiúrthóireacht freagrach as beartas agus straitéis 
sna réimsí seo agus tacaíonn sí leis an CBS Taistil agus 
Iompair agus an CBS um Ghníomhaíocht Aeráide, 
Bithéagsúlacht agus Comhshaol.  Tá sé freagrach as 
freagrachtaí na Comhairle a bhainistiú faoin gCreat-
Treoir Uisce, faoin Treoir maidir le Tuilte agus na 
Rialacháin um Thorainn Chomhshaoil.

Tá príomhról ag an Stiúrthóireacht seo i dtosaíocht agus 
i maoiniú gach mórthionscadal forbartha fisiciúla agus 
bonneagair a bhaineann le bóithre, cosaint tuile agus 
tionscadail a bhaineann leis an gcomhshaol, agus téann 
sí i dteagmháil le ranna / gníomhaireachtaí rialtais ar na 
hábhair seo.  Molann sé freisin infheistíocht a dhéanamh 
i mbonneagar fisiceach i Luimneach áit a sholáthraíonn 
ranna nó gníomhaireachtaí rialtais eile an bonneagar seo.  
Feidhmíonn an Stiúrthóireacht an Comhaontú Leibhéal 
Seirbhíse le hUisce Éireann chun Seirbhísí Uisce a 
sholáthar do Chathair agus Chontae Luimnigh.

Is seirbhís chomhroinnte í Oifig Dearaidh Bóthair 
Náisiúnta an Mheán-Iarthair idir Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh, Comhairle Contae Thiobraid 
Árann agus Bonneagar Iompair Éireann chun 
mórthionscadail bhonneagair chaipitil a dhearadh agus a 
sheachadadh i Réigiún an Mheán-Iarthair. 

Tá Forbairt Fhisiciúil ar cheann de cheithre 
Stiúrthóireacht Straitéiseacha na Comhairle, agus 
oibríonn sí go dlúth le Forbairt Pobail, Forbairt 
Eacnamaíochta agus Forbairt Tithíochta ag cur le 
beartais agus straitéisí réigiúnacha agus náisiúnta.

ÉACHTAÍ/TIONSCADAIL SHUNTASACHA 
CURTHA I BHFEIDHM IN 2019

OIFIG UM DHEARADH NÁISIÚNTA BÓITHRE AN 
IARTHAIR LÁIR (MWNRDO)
BÓTHAR FAING GO LUIMNEACH (SEACHBHÓTHAR 
ÁTH DARA SAN ÁIREAMH)
I mí na Nollag 2019, rinne Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh iarratas chuig an mBord Pleanála chun 
tionscadal Bhóthar Faing go Luimneach (Seachbhóthar 
Áth Dara san áireamh) a cheadú.
Is mórthionscadal bóthair é seo le costas measta thart ar 
€450M. Tá an bóthar beartaithe 35km ar fhad, agus nuair 
a bheidh sé críochnaithe nascfaidh sé Croíphort Faing 
leis an líonra mótarbhealaigh gar do Luimneach.  
Is éard atá sa bhóthar ná thart ar 15.6km de dhébhealach 
a thógáil ó Fhaing go Ráth Caola (le thart ar 1.9km de 
bhóthar carrbhealaigh aonair idir Baile Cloch agus Eas 
Géitine) mar aon le timpeall 17.5km de mhótarbhealach 
a thógáil ó Ráth Caola go dtí an gréasán mótarbhealaigh 
atá ann ag Áit Tí Flainn. Soláthróidh an mótarbhealach 
beartaithe seachbhóthar do shráidbhaile Áth Dara. 

N/M20 Scéim Feabhsúcháin Bhóthar Chorcaí  
go Luimneach
Is príomhghné de Thionscadal Éireann 2040 an Scéim 
Feabhsúcháin ar Bhóthar Chorcaí go Luimneach.  
Le linn 2019, lean Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh, i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae 
Chorcaí, Comhairle Cathrach Chorcaí, Comhairle 
Contae Thiobraid Árann, Bonneagar Iompair Éireann 
(TII) agus an Roinn Iompair, Turasóireachta agus 
Spóirt (DTTaS) lena gcuid pleananna d’fhorbairt an N/
M20 Scéim Feabhsúcháin Chorcaí go Luimneach. 
Cheap Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, 
Barry Transportation mar údarás ceannais agus a 
chomhpháirtithe tionscadail Sweco agus WSP (BSW) mar 
chomhairleoirí teicniúla chun pleanáil agus dearadh na 
scéime a chur chun cinn. 

STIÚRTHÓIREACHT 
UM FHORBAIRT 
FHISICIÚIL
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Oifig Tionscadail N / M20 Stáisiúin Luchtaithe agus Feithiclí Tionscadail N / M20



Tionóladh imeacht sínithe conartha an 2 Bealtaine 
i gceanncheathrú corparáideach Luimnigh, ar a 
d’fhreastail go leor daoine mór le rá agus ionadaithe tofa 
lena n-áirítear an Taoiseach Leo Varadkar. 

I bhfianaise scála an tionscadail agus de réir Phlean 
Gníomhaíochta Aeráide an Rialtais, soláthraíodh trí 
Fheithicil Leictreacha Ceallraí (BEVanna) d’fhoireann 
Tionscadail N/M20 mar aon le dhá stáisiún luchtaithe in 
aice le hoifig an tionscadail.

Scéim Feabhsúcháin Bóthar N21 Mainistir na Féile agus 
Scéim Feabhsúcháin Bhóthar an Chaisleáin Nua N21  
Lean Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
i gcomhairle le Bonneagar Iompair Éireann ag cur 
chun cinn Scéim Feabhsúcháin Bhóthar Mhainistir na 
Féile an N21 agus Scéim Feabhsúcháin Bhóthar N21 
an Chaisleáin Nua. In 2019, fuarthas agus ceapadh 
comhairleoirí teicniúla chun seirbhísí comhairliúcháin 
innealtóireachta a sholáthar chun Céimeanna 1 go 4 (go 
hiomlán) a sholáthar i bhforbairt na scéimeanna. Tugadh 
faoi Chéim 1 ‘Staidéar ar Choincheap agus Féidearthacht 
na Scéime’ agus cuireadh tús le Céim 2 ‘Roghnú 
Roghanna’ maidir leis an dá scéim in 2019.
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Bóthar Fhainge go Luimnigh (Seachbhóthar Áth Dara san áireamh) Síníodh an Scéim an 3 Nollaig 2019 agus bhí na daoine seo a leanas i láthair: 
(chun tosaigh) an Dr Pat Daly, Príomhfheidhmeannach, Brian Kennedy, Stiúrthóir Forbartha Fisiciúla, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh; (ar chúl) John Murphy, David 
Leahy & Tim Fitzgerald, Oifig Dearaidh Bóithre an Mheán-Iarthair, James Clune, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Mairead O’Donovan, MWRDO.

N/M20 Scéim Feabhsúcháin Bhóthar Chorcaí go Luimneach. Bhí imeacht sínithe conartha ar siúl an 2 Bealtaine 2019 agus bhí na daoine seo a leanas i láthair: 
(chun tosaigh) Liam Prendiville, Barry Transportation; An Clr. James Collins, Méara Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh; Conn Murray, Príomhfheidhmeannach, Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh, An Taoiseach Leo Varadkar; (dara sraith) Julia Gilles, WSP; An Clr. Ian Doyle, Comhairle Contae Chorcaí; Stephen Russell, Sweco; An Clr. Mary 
Shields, Comhairle Cathrach Chorcaí; Michael Nolan, Príomhfheidhmeannach, Bonneagar Iompair Éireann.



OIBREACHA FEABHSÚCHÁIN / AILÍNITHE BÓTHAIR
Scéim Feabhsúcháin N20 Crosbhóthar O’Rourke
Tá acomhal nua rialaithe ag timpeallán le tógáil agus 
beidh gá le hathrú ar leagan amach an acomhail atá ann 
cheana agus tógáil cuir chuige N20 nua ar an acomhal 
agus athrú ar na cineálacha cur chuige R518 atá ann 
cheana maidir leis an acomhal. Cuireadh cáipéisíocht 
Ordú Ceannaigh Éigeantaigh (CPO) faoi bhráid TII i mí na 
Nollag 2019 ag iarraidh ceadú chun tús a chur le próiseas 
OCÉ chun talamh a fháil d’fhorbairt bóthair.

Líníocht Scéim Feabhsúcháin N20 Crosbhóthar O’Rourke

Scéim Feabhsúcháin N24 Crosbhóthar Beary
Tá acomhal nua rialaithe ag timpeallán le tógáil ag 
Crois Beary.  Éileoidh sé seo an tógáil de chuid nua 
den bhóthar réigiúnach R513 ar an mbealach i dreo an 
acomhail agus modhnuithe ar na bealaí N24 atá ann 
cheana i dtreo an acomhail. Cuireadh cáipéisíocht Ordú 
Ceannaigh Éigeantaigh (CPO) faoi bhráid TII i mí na 
Nollag 2019 ag iarraidh ceadú chun tús a chur le próiseas 
OCÉ chun talamh a fháil d’fhorbairt bóthair.

Líníocht Scéim Feabhsúcháin N24 Crosbhóthar Beary

SCÉIMEANNA COSÁIN
Scéim Feabhsúcháin Cosáin N69 Faing go dtí  
An Sruthlán 
Tá Scéim Feabhsúcháin Cosáin N69 Faing go dtí An 
Sruthlán suite ar bhóthar tánaisteach náisiúnta an N69 
ar an taobh thoir de shráidbhaile Fhainge.  Tosaíonn an 
scéim ó imeall thoir an tsráidbhaile agus téann sé go dtí 
an baile fearainn den Sruthlán 2.0km ó thuaidh go dtí an 
Oirdheisceart. 
I gCéim 2 den Scéim Feabhsúcháin Cosáin Faing go dtí 
An Sruthlán, leathnaíodh an tionscadal 1.1km eile go dtí 
bealach isteach chalafort Fhainge. Fógraíodh an tairiscint 
do chéim 2 i mBealtaine 2019 agus bronnadh an conradh 
ar Lagan Asphalt Ltd. i mí Lúnasa 2019. Cuireadh tús leis 
na hoibreacha ar an láithreán i Meán Fómhair 2019, agus 
críochnaíodh go sunstasach iad i mí Dheireadh Fómhair 
2019.

Scéim Feabhsúcháin Cosáin N69 Faing go dtí An Sruthlán

N21 Bóthar Isteach ón Iarthar Áth Dara 
Tá N21 Bóthar Isteach ón Iarthar Áth Dara suite 
ar an taobh thiar den Shráidbhaile Áth Dara ar an 
bpríomhbhóthar náisiúnta a théann idir an t-acomhal le 
Bóthar na Mainistreach Duibhe L1422 go dtí an acomhal 
le Bóthar Bhaile an Gharraí R519.  Tá an scéim thart 
ar 1.3km ar fhad. Áiríodh sa scéim dhá ghné ar leith a 
sholáthar a fheabhsaíonn sábháilteacht agus gluaiseacht 
tráchta i gcomharsanacht na bunscoile, is iad sin limistéar 
fágála scoile agus carrchlós.
Fógraíodh an tairiscint chun an carrchlós a thógáil, 
mar aon le umar tanúcháin chun freastal ar an rith 
draenála chun srutha sa todhchaí, i mBealtaine 2018 
agus bronnadh an conradh ar Cóir Infrastructure Ltd. i 
mí Dheireadh Fómhair 2018 agus críochnaíodh é i mí an 
Mhárta 2019. 

N21 Bóthar Isteach ón Iarthar Áth Dara
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Scéim Feabhsúcháin Cosáin an N20 Baile Philib go  
Baile Shiuird Thuaidh
Tá Scéim Feabhsúcháin Cosáin an N20 Baile Philib go 
Baile Shiuird Thuaidh suite ar phríomhbhóthar náisiúnta 
an N20 ó dheas ó shráidbhaile Chromadh.  Cuireadh 
tús leis na hoibreacha ar an láithreán go luath i mí Eanáir 
2019 agus críochnaíodh iad i Márta 2019.

Scéim Feabhsúcháin Cosáin an N20 Baile Philib go Baile Shiuird Thuaidh

Scéim um Threisiú Cosáin Teampall an Ghleanntáin N21
Cuireadh tús leis na hoibreacha ar an láithreán go luath i 
mí Eanáir 2019 agus críochnaíodh iad i Márta 2019.

Scéim um Threisiú Cosáin Teampall an Ghleanntáin N21

SCÉIMEANNA BÓTHAIR MÓRA LASMUIGH DE 
LUIMNEACH
Scéim Feabhsúcháin Bóthar Choirnéal an Bhlácaigh 
N67/N85  
Foráiltear le Scéim Feabhsúcháin Bhóthar Choirnéal an 
Bhlácaigh an N67/N85 do Bhóthar Faoisimh Laistigh 
Inis Díomáin, lena gcuimsítear trasrian abhann nua ar 
an Eidhneach timpeall 80m suas an abhainn ón trasrian 
atá ann cheana. Le linn 2019, chabhraigh Oifig Dearaidh 
Bhóthar an Mheán-Iarthair le Comhairle Contae an 
Chláir réamh-dhearadh agus le hordú ceannaigh 
éigeantach a ullmhú don scéim. I mí na Nollag 2019, 
d’iarr Comhairle Contae an Chláir cead go foirmiúil ó BIÉ 
chun cáipéisíocht an OCÉ a fhoilsiú agus chun tús a chur 
le céim éadála talún na scéime. 

SÁBHÁILTEACHT AR BHÓITHRE
Láithreáin HD15 (Suímh Ard-Imbhuailtí)
Déanann Bonneagar Iompair Éireann suíomhanna a 
shainaithint mar shuíomhanna ard imbhuailtí lena anailís 
sábháilteachta líonra ar an líonra náisiúnta bóithre. 
Déanann an MWNRDO athbhreithniú ar na suíomhanna 
seo sa réigiún, agus aithníonn sé bearta feabhsúcháin 
sábháilteachta atá le dearadh agus le cur i bhfeidhm.

INIÚCHTAÍ UM SHÁBHÁILTEACHT AR BHÓITHRE
Rinne an MWNRDO iniúchtaí sábháilteachta ar bhóithre 
thar ceann údaráis áitiúla sa réigiún le linn 2019.  
Déantar an t-iniúchadh sábháilteachta ar bhóithre chun 
saincheisteanna sábháilteachta féideartha a shainaithint 
i ndearadh nó i dtógáil scéime toisc go bhféadfadh siad 
dul i bhfeidhm ar úsáideoirí bóithre. 

Scéim Acomhal N24 an Chathair go Luimneach
D’ullmhaigh Oifig Náisiúnta Dearaidh Bóthair an Mheán-
Iarthair Plean Breithmheasa Tionscadail don scéim 25km 
beartaithe seo i mí Eanáir 2019, a cheadaigh an Roinn 
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt ina dhiaidh sin.
Thug BIÉ cead do Chomhairle Contae Thiobraid Árann 
dul ar aghaidh le comhairleoirí teicniúla a sholáthar 
do Chéimeanna 1 go 4 (iad go huile san áireamh) de 
Threoirlínte Bainistíochta Tionscadal BIÉ i mí Bhealtaine 
2019. D’ullmhaigh Oifig Náisiúnta Dearaidh Bóthair an 
Mheán-Iarthair na doiciméid tairisceana agus fuarthas 
seirbhísí comhairliúcháin teicniúla. Ceapadh Arup i mí na 
Nollag 2019.

Scéim Acomhal N24 an Chathair go Luimneach

Scéim Feabhsúcháin Bóthar Rochtana Aerfort na 
Sionainne N19
Ullmhaíodh cáipéisí tairisceana chun comhairleoirí 
teicniúla a sholáthar don scéim agus cuireadh na seirbhísí 
seo ar fáil. Ceapadh Fehily Timoney and Company i mí 
Dheireadh Fómhair 2019.

Scéim Feabhsúcháin Bóthar Rochtana Aerfort na Sionainne N19
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STRAITÉIS IOMPAIR CHEANTAR CATHRACH LUIMNIGH 
AGUS NA SIONAINNE
Cuireadh Straitéis Iompair Cheantar Cathrach Luimnigh 
agus na Sionainne faoi stiúir an Údaráis Náisiúnta Iompair 
(ÚNI) chun cinn le linn 2019. Forbraíodh Tuarascáil ar 
Choinníollacha Bunlíne agus Comhthéacs Beartais a 
sholáthraíonn forbhreathnú ar bheartas iompair agus 
úsáide talún ar leibhéal an Aontais Eorpaigh agus ar 
leibhéil náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil; sainmhínítear 
an limistéar staidéir; scrúdaítear patrúin daonra agus 
fostaíochta agus líonraí iompair atá ann cheana, chomh 
maith leis an éileamh iompair atá ann cheana de réir 
cineáil agus modh gluaiseachta. 

I dTuarascáil ar Anailís ar Éileamh, scrúdaíodh an fás 
daonra réamh-mheasta go 2040, mar atá leagtha 
amach i bPlean Forbartha Náisiúnta 2040, agus úsáidtear 
éagsúlacht uirlisí samhaltaithe chun cásanna éilimh 
iompair agus conairí iompair sa todhchaí a shainaithint.

Cuireadh comhairliúchán geallsealbhóirí Réamh-
Dhréacht i gcrích i Ráithe 3 de 2019. Meastar go mbeidh 
dréacht den straitéis ar fáil le haghaidh comhairliúcháin 
phoiblí i Ráithe 2 de 2020.

MEASÚNÚ AGUS BAINISTIÚ RIOSCA TUILTE 
DOBHARCHEANTAR (MBRTD) 
Ag leanúint ó ghealltanas maoinithe MBRTD in 2018, 
tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh tar éis 
tionscadail MBRTD a chur chun cinn do Chaisleán Uí 
Choileáin, Áth an tSléibhe agus Chathair Luimnigh agus 
do Phurláin Luimnigh, agus ceapadh comhairleoirí do 
Chaisleán Uí Chonaill agus d’Áth an tSléibhe in 2019. 
Cuireadh fo-thacar Oileán an Rí de scéim Chathair 
agus Phurláin Luimnigh chun cinn leis an Tuarascáil um 
Measúnú Tionchair Timpeallachta (TMTT) a taisceadh 
leis an mBord Pleanála i mí na Nollag 2019.

AN CISTE GNÍOMHACHTAITHE TITHÍOCHTA 
BONNEAGAIR ÁITIÚIL (CGTBÁ) 
Críochnaíodh oibreacha tógála bóithre do chéim 1 ag 
Bhán an Chócaigh, Mungairit (250 méadar) a éascóidh 
forbairt de 201 teach i mí an Mhárta 2019. Osclóidh 
an chéim seo tailte tadhlacha le haghaidh tuilleadh 
forbartha.  Cuireadh Iarratas isteach i mí na Nollag 2019 
faoi Chuid 8 do Chéim 2 - thart ar 1.7 Km de bhóthar 
nua, agus éascóidh sé forbairt suas le 1,700 teach.

TIONSCADAIL BÓITHRE AGUS BONNEAGAIR
Fuarthas maoiniú ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus 
Spóirt agus ón Údarás Náisiúnta Iompair chun dul chun 
cinn a dhéanamh ar na scéimeanna in 2019.  Áiríodh 
ar na scéimeanna seo Scéim Athbheochana Shráid Uí 
Chonaill - ar ceadaíodh Cuid 8 di; Uasghrádú Shráid 
Parnell/Shráid Wickham - a cuireadh i gcrích go mór; 
Glasbhealach Uirbeach Chaladh an Treoigh - a chuaigh 
go Cuid 8 agus Droichead Bhóthar na Páirce - a chuaigh 
go Cuid 8 freisin.  Cuireadh doiciméad Breithmheasa 
Airgeadais faoi bhráid na Roinne Iompair, Turasóireachta 
agus Spóirt do Bhóthar Dáileacháin Thuaisceart 
Luimnigh.

TAISTEAL INBHUANAITHE

SEACHTAIN NA ROTHAR
Ceiliúradh na rothaíochta ab ea Seachtain na Rothar 
2019, faoi stiúir Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh, agus é mar aidhm é a chur chun cinn mar 
mhodh iompair inbhuanaithe agus mar ghníomhaíocht 
fóillíochta spraíúil. Reáchtáladh sceideal seachtaine 
d’imeachtaí rothaíochta saor in aisce ón 22 go 30 
Meitheamh ar fud Chathair agus Chontae Luimnigh. 
Tugadh cuireadh do ghrúpaí pobail, ionaid oibre agus 
baill den phobal iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú 
chun a n-imeachtaí rothaíochta féin a reáchtáil. Sheol 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh an ócáid le 
‘Lá Spraoi Teaghlaigh’ ar Shráid Uí Chonaill Dé Sathairn 
22ú. Dúnadh dhá bhloc de Shráid Uí Chonaill do thrácht 
chun ligean do dheisiúcháin a dhéanamh ar rothair, 
do chluichí spraoi, do thaispeántais sábháilteachta 
agus Velodrome Sráide, a thug deis chorraitheach do 
dhíograiseoirí rothaíochta de gach aois agus cumas taithí 
a fháil ar rásaíocht shaothraithe ar stíl Oilimpeach. 

SEACHTAIN SOGHLUAISTEACHTA / LÁ SAOR  

Ó GHLUAISTEÁIN
Mar chuid de Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, 
an 22 Meán Fómhair 2019, bhí Luimneach ar cheann 
de na cathracha a bhí rannpháirteach sa Lá Saor ó 
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TAISTEAL AGUS IOMPAR 

Taispeántas ‘cosc ar ghoid rothar’ an Gharda Síochána - Stáisiún Colbert

Lá Eorpach Saor ó Ghluaisteáin Cyclovia Meán Fómhair 2019



Ghluaisteáin mar chuid de Sheachtain Soghluaisteachta 
na hEorpa. I gcomhar le grúpaí rothaíochta áitiúla, 
shocraíomar ‘Cyclovia Luimnigh’ a chruthú don Lá 
Saor ó Ghluaisteáin. Dúnadh dhá bhloc de Shráid Uí 
Chonaill d’fheithiclí mótair ar feadh thart ar chúig uair 
an chloig, rud a thug deis do leanaí agus do dhaoine 
fásta taitneamh a bhaint as gníomhaíochtaí mar chluichí 
sráide, deisiúcháin rothar agus turais staire siúlóide. 

Bhí bealach rothaíochta ar feadh na gcé chomh maith a 
thug deis do rothaithe taisteal ó Shráid Uí Chonaill agus 
feadh na gcéanna ó dheas, thar Chaisleán Luimnigh agus 
ar ais go Sráid Uí Chonaill trí Thrá Mhic Fhlanncha, Trá 
Uí Cheallacháin agus Droichead na Sionainne. Rothaigh 
trí bhus rothaíochta isteach san imeacht Cyclovia ó 
áiteanna éagsúla sa chathair. Cuireadh fáilte mhór roimh 
an ócáid agus bhí os cionn 300 rothaí i láthair. 

DÚSHLÁN CÉIM WALKTOBER 2019
Is tionscnamh bliantúil é Dúshlán Céim Walktober 2019, 
a bhí ar siúl i mí Dheireadh Fómhair, arna reáchtáil ag an 
Údarás Náisiúnta Iompair (NTA), a bhfuil sé mar aidhm 
aige daoine a spreagadh chun siúl níos mó agus tacú le 
gníomhaíocht choirp fhadtéarmach agus í a éascú. Ghlac 
118 ball foirne i 24 fhoireann ó Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh páirt ann.  Bhí dhá bhuaiteoir 
foriomlána ag deireadh an chomórtais. Ba iad an 
fhoireann ‘Chasing Pavements 2.0’, a bhí comhdhéanta 
dár maoir tráchta, an fhoireann is fearr ó thaobh foireann 
nach bhfuil bunaithe ag deasc, agus ba iad an fhoireann 
‘Forward Walkers’ an fhoireann deisce is fearr.

IARRATAÍ UM SHAORÁIL FAISNÉISE
Thug an Stiúrthóireacht freagra ar 11 iarratas um Shaoráil 
Faisnéise in 2019.

PLEAN UM OIRIÚNÚ DON ATHRÚ AERÁIDE 
Ghlac an Chomhairle Plean Luimnigh um Oiriúnú don 
Athrú Aeráide 2019-2024 ag a cruinniú i mí Iúil 2019.  Is 
doiciméad tras-stiúrthóireachta í an Straitéis a bhfuil 
sé mar aidhm aici coincheap an oiriúnaithe don athrú 
aeráide a leabú i mbeartais, pleananna agus próisis 
na Comhairle. Sa Straitéis, aithnítear na rioscaí don 
Chomhairle a bhain le himeachtaí aeráide le déanaí, agus 
leagtar amach inti roinnt cuspóirí agus gníomhartha 
faoi shé phríomhthéama chun athléimneacht bheartais, 
phleananna agus oibríochtaí na Comhairle i leith 
imeachtaí drochaimsire a fheabhsú, a chuirfear i 
bhfeidhm thar shaolré na straitéise.

PLEAN BAINISTÍOCHTA BRUSCAIR 2019-2022
Ag a cruinniú a tionóladh an 23 Meán Fómhair 2019, 
rinne an Chomhairle Iomlán breithniú agus glacadh leis 
an Dréachtphlean Bainistíochta Bruscair 2019-2022 a 
leagann amach cuspóirí agus gníomhartha na Comhairle 
chun bruscar a chosc agus a rialú i Luimneach don 
tréimhse 2019-2022.

FODHLÍTHE DRAMHAÍOLA A CHUR I LÁTHAIR
Ghlac agus rinne Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh Fodhlíthe Chathair agus Chontae Luimnigh 
(Dramhaíl Teaghlaigh agus Tráchtála a Leithlisiú, a 
Stóráil agus a Thabhairt I Láthair), 2019 i mí Eanáir 2019. 
Baineann na fodhlíthe le leithlisiú, stóráil agus tabhairt i 
láthair dramhaíola ar fud chathair agus chontae Luimnigh 
agus tháinig siad i bhfeidhm an 1 Márta 2019.

CAIGHDEÁN BAINISTÍOCHTA FUINNIMH ISO 50001
Rith Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
Iniúchadh Céim 2 le haghaidh creidiúnú chuig an 
ISO50001 i mí na Nollag 2019, agus tá sé deimhnithe 
anois go dtí an caighdeán sin. Cuideoidh sé seo leis an 
gComhairle oibriú i dtreo spriocanna éifeachtúlachta 
fuinnimh agus astaíochtaí na hearnála poiblí do 2020 
agus 2030 a bhaint amach. Tá aitheantas idirnáisiúnta 
ag an gcaighdeán agus meastar gurb é an caighdeán 
tagarmhairc é ar fud an domhain maidir le Bainistíocht 
Fuinnimh.   

AN CREAT-TREOIR UISCE (WFD)
Tá foireann WFD na Comhairle ag díriú go 
príomha ar a hiarrachtaí lasmuigh de na réimsí 
gníomhaíochta tosaíochta agus rinne siad measúnuithe 
imscrúdaitheacha i 37 dobharlach chun na brúnna 
suntasacha is cúis leis na dobharlaigh seo a chur 
i mbaol, agus nach gcomhlíonfaidh siad cuspóirí 
an WFD, dá bharr.  Chríochnaigh an fhoireann 266 
measúnú feirme agus d’oibrigh siad go dlúth leis an 
bpobal feirmeoireachta chun dul i ngleic le fadhbanna a 
sainaithníodh, agus d’fhreagair siad 53 eachtra truaillithe. 
Rinne an fhoireann obair shuntasach rannpháirtíochta 
agus feasachta le feirmeoirí agus chuir siad faisnéis ar 
fáil dóibh maidir le conas an riosca truaillithe uisce a 
íoslaghdú.  
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COMHSHAOL AGUS GNÍOMHÚ 
AR SON NA HAERÁIDE

Velodrome Sráide 2019

Forward Walkers - Buaiteoirí Foriomlána Deasc-Bhunaithe



Is seirbhís chomhroinnte é an Clár Uiscí Údaráis 
Áitiúil (LAWPRO) a oibríonn le hÚdaráis Áitiúla agus 
gníomhaireachtaí stáit chun Pleananna Bainistíochta 
Abhantraí in Éirinn a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, 
mar a éilítear faoi Chreat-Treoir Uisce an AE.  

Tá dhá fhoireann sa chlár: an Fhoireann Pobail agus an 
Fhoireann Dobharcheantair, oibríonn an dá fhoireann 
go dlúth le chéile, ag feidhmiú as 13 ionad Údarás 
Áitiúil éagsúla ar fud na tíre. Tá sainchúraimí difriúla ach 
dlúthghaolmhara ag na foirne seo, mar a leanas:

Foireann Pobail: Tá triúr Comhordaitheoir agus 12 
Oifigeach Uisce Pobail ar an bhfoireann seo atá ag 
obair ó ionaid éagsúla Údaráis Áitiúil. Tacaíonn sé le 
pobail agus geallsealbhóirí i seachadadh tionscadal 
agus tionscnamh áitiúil cáilíochta uisce. Oibríonn an 
fhoireann freisin le hiontaobhais aibhneacha agus 
comhpháirtíochtaí dobharcheantair, atá ag teacht chun 
cinn ar fud na tíre.

Foireann Measúnaithe Dobharcheantar: Bunaíodh an 
fhoireann seo in 2018 agus tá eolaithe ann a bhfuil 
raon leathan saineolais theicniúil acu. Tá bearta á gcur 
i bhfeidhm acu laistigh de 190 réimse tosaíochta atá 
dírithe ar cháilíocht uisce a fheabhsú. I gceist anseo, 
tá measúnuithe abhann agus siúlóidí srutha chun na 
saincheisteanna a théann i bhfeidhm ar cháilíocht uisce 
a thuiscint. Ag obair le pobail áitiúla, úinéirí talún, úinéirí 
gnó agus comhlachtaí poiblí, déanann an fhoireann seo 
réitigh ábhartha agus inoibrithe a fhorbairt. Tacaíonn an 
Clár leis an gClár Inbhuanaitheachta agus Comhairleach 
Talmhaíochta, ag obair le feirmeoirí sna réimsí  
tosaíochta seo. 

Tá an Fhoireann Dobharcheantar réigiúnach a 
chumhdaíonn Luimneach, Corcaigh, an Clár agus Ciarraí 
comhlonnaithe le foireann na Comhairle um Chreat-
Treoir Uisce (WFD) i gCé na gCeannaithe agus oibríonn 
sí go dlúth le foireann na Comhairle chun riachtanais an 
WFD a chomhlíonadh.

Tá an Fhoireann réigiúnach LAWPro comhlonnaithe le 
foireann  na Comhairle um Chreat-Treoir Uisce (WFD. 
Tá foireann LAWPro dírithe ar na réimsí gníomhaíochta 
tosaíochta a sainaithníodh i bPlean Bainistíochta 
Abhantraí 2017-2021 i gcontaetha Luimnigh, Corcaigh 
agus an Chláir.  

SPEICIS IONRACHA
Fuarthas maoiniú don Chomhairle Oidhreachta do 
Straitéis Bainistíochta chun an Feabhráin Capaill ar 
an Lúbach a rialú.  Fuarthas maoiniú faoin bPlean 
Gníomhaíochta Náisiúnta Bithéagsúlachta ón Roinn 
Cultúir Oidhreachta agus Gaeltachta chun an Straitéis 
Bainistíochta a chur i bhfeidhm don tréimhse 2019-2021. 
Cuireadh tús le hoibreacha sa réimse i mí Iúil 2019.

PLEAN PAILNEORA UILE-ÉIREANN 2015-2020
Chláraigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
mar chomhpháirtí le Plean Pailneoirí Uile-Éireann in 
2019.  San áireamh i dtionscnaimh in 2019 bhí feachtas 
“Ná Lom é, Lig dó Fhás”, lenar cuireadh chun cinn 
gearradh moillithe chun tacú le plandaí pailneora luath 
an tséasúir.  Is tionscnamh é seo a ghlacann grúpaí 
bailte slachtmhara go forleathan leis.  Rinneadh trí 
mhóinéar a thacaíonn le pailneoirí a choimeád i rith na 
bliana - ceann ar Bhóthar Childers agus dhá cheann 
sa Chorrbhaile. Fostaíodh éiceolaí chun staidéar a 
dhéanamh ar raon na speiceas atá ann cheana ar 
na suíomhanna seo i rith an tséasúir fáis agus chun 
comhairle a thabhairt ar bhainistíocht na gceantar 
d’fhonn speicis inmhianaithe a spreagadh agus plandaí 
nach bhfuil chomh inmhianaithe sin a dhíspreagadh.  
Rinneamar ceiliúradh ar “Lá Domhanda na mBeach” i mí 
na Bealtaine le cuairteanna ar Mhóinéar an Chorrbhaile 
agus stallaí poiblíochta i margaí na bhfeirmeoirí.

IONTAOBHAS NA MÁIGHE
Lean an Chomhairle ag tacú agus ag éascú obair 
Iontaobhas na Máighe in 2019, a bhunaigh í féin mar 
thionchar suntasach ar dhobharcheantar na Máighe. 
Fuair an tIontaobhas maoiniú in 2019 ón Roinn 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil trí LAWPro chun 
Oifigeach Tionscadail a fhostú, a thacóidh le rolladh 
amach na dtionscadal.   

DUILLEOG GHLAS NA HEORPA
Bronnadh Duilleog Ghlas na hEorpa ar Luimneach 
do 2020. Tar éis próiseas iomaíoch a bhí ar siúl in 
Osló i Meitheamh 2019. Moladh Luimneach as a cuid 
infheistíochtaí leanúnacha as ar tháinig feabhas ar 
cháilíocht an aeir agus ar leibhéil torainn sa chathair. 
Tugadh ciste de €75,000 do Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh chun a cuspóirí do 2020 a bhaint 
amach. Forbraíodh clár imeachtaí do 2020 lena n-áirítear 
Comhdháil Idirnáisiúnta Pailneoirí “Ireland’s Buzzing” a 
óstáil i mBealtaine 2020.

MAOINIÚ ÉIRE SLÁINTIÚIL
Dheonaigh Éire Sláintiúil € 18,000 chun gairdín 
bithéagsúlachta a fhorbairt in Eastát an Bhagóidigh/  
Páirc Portland.
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Gradam Dhuilleog Ghlas na hEorpa Gall



Ag ceiliúradh lá Domhanda na mBeach i Móinéar an Chorrbhaile

Comhartha Gearradh Féar i bPáirc Mhungairit
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AN PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA TORAINN (NAP)  
2018-2023
Ag tús 2019 cheannaigh an Chomhairle bogearraí 
samhaltaithe torainn. Cuireadh oiliúint ar fáil maidir le 
húsáid na mbogearraí sin. Chuir an Chomhairle tús leis 
an gcéad imscrúdú ar láithreán ina bhfuil ardleibhéil 
torainn a sainaithníodh sa Phlean Gníomhaíochta 
Torainn (NAP) 2018-2023. Is éard atá san imscrúdú ná 
ar chónaitheoirí a gcuireann leibhéil torainn  neamh-
inmhianaithe isteach orthu ó mhótarbhealach an M7, 
idir Acomhail 28 agus 29. Is éard a bhí i gceist leis seo 
ná sonraí a bhailiú le haghaidh ríomhanna torainn, 
samhail den chóras torainn atá ann a fhorbairt agus 
athbhreithniú ar mhodhanna measúnaithe costais is 
tairbhe le húsáid chun bearta maolaithe a bhreithniú. 
Rinneadh monatóireacht torainn agus próiseáladh sonraí 
maidir le háitribh in aice leis an M7 chun an tsamhail 
don chóras torainn atá ann a bhailíochtú. Cuireadh tús 
freisin le bailiú sonraí do mhúnla torainn do theophointe 

Bhaile Choimín, in aice le mótarbhealach an M20, agus 
rinneadh monatóireacht torainn chun na leibhéil torainn 
a bhfuil súil leo a bhailíochtú.

Tá monatóir torainn suiteáilte i bPáirc an Phobail agus 
breithniú á dhéanamh ar áiteanna ciúin a ainmniú faoin 
Treoir um Thorann Comhshaoil. Athlonnaíodh monatóir 
torainn ar Shráid Uí Chonaill chun monatóireacht a 
dhéanamh ar thorann faoin NAP.



Bunaíodh Uisce Éireann in 2013 mar fhóntas uisce 
náisiúnta na hÉireann agus tá sé freagrach as seirbhísí 
uisce a sholáthar agus a fhorbairt ar fud na hÉireann.  
Aistríodh an fhreagracht reachtúil as oibriú an 
bhonneagair uisce agus fuíolluisce agus as seirbhísí 
uisce agus fuíolluisce a sholáthar chuig Uisce Éireann 
nuair a achtaíodh an tAcht um Sheirbhísí Uisce 2013.  
Chuir Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
Comhaontuithe Leibhéal Seirbhíse (SLA) i gcrích le 
Uisce Éireann. Sainmhíníonn an CLS an caidreamh 
idir an Chomhairle agus Uisce Éireann agus beidh sé 
éifeachtach ó Eanáir 2014. Tá Uisce Éireann cuntasach 
do dhá chomhlacht rialála - An Coimisiún um Rialáil 
Fóntais (CRU), arb é an rialtóir eacnamaíoch do thionscal 
an uisce é, agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil (EPA) arb é an rialtóir comhshaoil é. Tá 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh fós freagrach 
as an gclár uisce tuaithe agus leagtar amach thíos an 
ghníomhaíocht sa réimse seo.

CLÁR UISCE TUAITHE 2019
Thug Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
deontais chaipitil ar luach €534,000 ar fáil i dtreo 
uasghrádú na Scéimeanna Uisce Grúpa atá ann cheana. 

I measc na dtionscadal a rinneadh in 2019 bhí:

GWS Iarthar Luimnigh (Cróch, Cill Íde, an Cheapach 
agus Greanach)
Uasghrádaíodh thart ar 4km de na príomhphíobáin 
uisce trí choiléar sceite a athsholáthar. Feabhsaíodh 
bainistiú brú freisin. Laghdaíodh sceitheadh suntasach 
mar thoradh ar na bearta seo. Cuireadh monatóireacht 
ar líne ar shreafaí agus leibhéil clóirín i bhfeidhm lena 
soláthraíodh níos mó smachta ar leibhéil sceite agus ar 
cháilíocht uisce. Bunaíodh córas mapála ríomhairithe a 
chumasaíonn bainistíocht fheabhsaithe ar fhaisnéis na 
scéime. Ina theannta sin cuireadh córas teiliméadrachta i 
bhfeidhm chun cianrochtain ar fhaisnéis a cheadú.

Rinne GWS an Ghreanaí cinneadh cónascadh a 
dhéanamh le GWS Iarthar Luimnigh. Éascóidh sé seo 
bainistiú níos fearr ar na scéimeanna seo agus díriú 
éifeachtúil ar acmhainní sa todhchaí.

GWS an Bhaile Dhuibh, Bhaile an Bhrianaigh agus 
Bhaile an Bhagóidigh
Cuireadh méadrú uisce mórchóir i bhfeidhm ar na 
scéimeanna seo le linn 2019, rud a chuir ar chumas 
laghduithe suntasacha ar leibhéil sceite.

Cuireadh monatóireacht ar líne ar leibhéil clóirín i 
bhfeidhm freisin chun rialú níos fearr ar cháilíocht uisce 
a sholáthar.

Cill na Fíonaí
Críochnú chéim 2 d’athsholáthar criticiúil uisce agus 
suiteáil méadar tomhaltóra.

GWS Bhaile na Móna
Críochnaíodh suiteáil méadraithe tomhaltóirí. Éascóidh 
sé seo bainistíocht fheabhsaithe ar sholáthar uisce ar  
fud an líonra.

GWS na Bearna-Ghleann Darach
Críochnaíodh oibreacha cosanta bairr tobair agus suiteáil 
méadair sreafa i rith na bliana. Rinneadh iniúchadh ar 
an scéim freisin d’fhonn Fógra um Uisce a Fhiuchadh a 
bhaint tar éis na hoibreacha leighis a bheith críochnaithe.

FÓIRDHEONTAS I DTREO COSTAIS OIBRIÚCHÁIN DO 
GHRÚP-SCÉIMEANNA UISCE 
Leis an bhfórdheontais, soláthraítear oibríochta cúnamh 
do ghrúp-scéimeanna uisce a sholáthraíonn uisce le 
haghaidh úsáide tí. Tá grúp-scéimeanna uisce i dteideal 
fóirdheontas bliantúil agus réamh-fhóirdheontas a 
éileamh gach bliain. Phróiseáil an Chomhairle íocaíochtaí 
fóirdheontais le 37 Grúp-Scéim Uisce maidir lena 
gcostais oibríochta in 2019 ar chostas iomlán €1,247,373.

DEONTAIS DO THOBAR PRÍOBHÁIDEACH
Phróiseáil Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
110 deontas aonair ar chostas iomlán de €196,940 in 
2019. Is é aidhm an deontais cabhrú le teaghlaigh uisce 
óil ar ardchaighdeán a sholáthar dá dtithe. 

DEONTAIS INÍOCTHA FAOI NA RIALACHÁIN UM 
FHEABHSÚ 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 ina c(h)ónaí san áitreabh a atá 
mar a p(h)ríomháit chónaithe príobháideach. Phróiseáil 
an Chomhairle trí dheontas in 2019 ar chostas iomlán  
de €10,418.  

Annual Report 201954 Limerick City and County Council

SEIRBHÍSÍ UISCE





Annual Report 2018  |  Limerick City and County Council

56

STIÚRTHÓIREACHT 
FORBARTHA POBAIL 



57



STIÚRTHÓIREACHT 
FORBARTHA 
POBAIL 

Lean an Chomhairle lena tiomantas feabhas a chur 
ar cháilíocht na beatha do mhuintir agus do phobail 
Luimnigh i rith 2019. Tá an Stiúrthóireacht seo ar cheann 
de cheithre Stiúrthóireacht straitéiseacha sa Chomhairle 
agus tá sí i gceannas ar infheistíocht straitéiseach 
agus tacaíochtaí do chláir shóisialta, ¬¬chultúrtha, 
thurasóireachta, fóillíochta 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 muintearas agus le tógáil 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 agus feasacht 
chomhshaoil lena n-áirítear Bailte Slachtmhara.  
Déanann an Stiúrthóireacht na seirbhísí seo a sholáthar 
faoi thrí rannóg:
• Forbairt Pobail Uirbeach agus Tuaithe
• Leabharlanna, Dánlanna agus Músaem
• Turasóireacht, Cultúr agus Ealaíon

Is é an Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (LECP) 
an beartas treorach agus déanann an Coiste um 
Beartas Straitéiseach Pobail, Fóillíochta agus Cultúir 
beartais bhreise a fhorbairt. Tá ról lárnach ag an gCoiste 
Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) maidir le maoirseacht a 
dhéanamh ar chláir forbartha pobail i Luimneach.  

Tá an Rannóg um Fhorbairt Pobail Uirbeach agus 
Tuaithe (URCD) freagrach as oibriú struchtúir an 
Choiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) agus an Líonra 
Rannpháirtíochta Poiblí (PPN).  Faoi choimirce an 
Choiste Forbartha Pobail Áitiúil, tá an an Rannóg 
freagrach as an bPlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail 
(LECP), an Clár Gníomhachtaithe Pobail um Ionchuimsiú 
Sóisialta (SICAP) agus an Straitéis Forbartha Tuaithe lena 
n-áirítear Clár LEADER an Aontais Eorpaigh agus cláir 
uirbeacha agus tuaithe eile agus cláir athnuachana. 
Ceann de phrionsabail threoracha na Rannóige is ea 
tacú le saoránaigh agus le pobail ar fud Luimnigh trí 
thacaíochtaí éagsúla, sruthanna maoinithe agus cláir 
ar bhealach comhordaithe agus a léiríonn riachtanais 
na bpobal agus na ngrúpaí áitiúla. Tá an Coiste um 
Beartas Straitéiseach agus an Coiste Forbartha Pobail 
Áitiúil ríthábhachtach d’fhorbairt polasaithe agus páipéar 
seasaimh ar leith, atá lárnach do threo straitéiseach na 
Rannóige agus na Comhairle i gcoitinne a threorú.

COISTÍ REACHTÚLA

COISTE FORBARTHA POBAIL ÁITIÚIL (LCDC)
Reáchtáil an LCDC dhá chruinniú déag i rith na bliana 
agus bhí sé an-ghníomhach maidir lena fheidhmeanna 
chomhlíonadh. Rinne an LCDC maoirseacht agus 
ghlac sé cinntí, nuair a bhí gá leis, maidir leis an 
gClár um Ionchuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú 
Pobail (SICAP), Clár LEADER an Aontais Eorpaigh 
agus scéimeanna deontais éagsúla. Chomh maith 
leis na cláir thuas, cheadaigh an LCDC tionscadail 
faoin Scéim Feabhsúcháin Pobail, Éire Shláintiúil 
agus d’fhorbair sé páipéir seasaimh faoi cheannteidil 
éagsúla. Críochnaíodh athdháileadh buiséad laistigh de 
théamaí an Chláir LEADER mar fhreagairt ar riachtanais 
na hearnála pobail. Bronnadh leithdháileadh breise 
de €500,000 don Chlár LEADER i Ráithe 4 2019 ar an 
LCDC mar cheann de na ceithre Ghrúpa Gníomhaíochta 
Áitiúla LEADER is fearr a fheidhmíonn sa tír. Tionóladh 
cruinnithe foghrúpaí freisin maidir le meastóireacht, 
monatóireacht agus pleanáil SICAP, cúrsaí oibríochta 
LEADER, Luimneach Sláintiúil agus meastóireacht ar 
iarratais ar scéimeanna deontais éagsúla. 
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AN COISTE COMHAIRLEACH ÁITIÚIL UM CHÓIRÍOCHT 
DON LUCHT SIÚIL(LTACC)
Tháinig An Coiste Comhairleach Áitiúil um Chóiríocht 
don Lucht Siúil le chéile faoi dhó le linn 2019. Ar 
bhallraíocht an choiste tá Comhaltaí Tofa, baill de 
Phobal an Lucht Siúil agus oifigigh. Déanann sé 
cóiríocht agus tacaíochtaí gaolmhara don Lucht Siúil a 
bhreithniú. In 2019, bhreithnigh an Coiste tograí éagsúla 
maidir le Cóiríocht don Lucht Siúil agus bearta um 
shábháilteacht dóiteáin a sholáthar i gCóiríocht Sonrach 
don Lucht Siúil. Críochnaíodh ullmhúchán Clár nua um 
Chóiríocht don Lucht Siúil don tréimhse 2019-2023 
tar éis próiseas comhairliúcháin phoiblí agus cuireadh 
faoi bhráid na Comhairle Iomláine é lena bhreithniú. 
Ghlac na Comhaltaí Tofa an Clár Cóiríochta i mí Mheán 
Fómhair 2019. 

RANNPHÁIRTÍOCHT AN PHOBAIL
Tá rannpháirtíocht na bpobal ríthábhachtach i 
seachadadh seirbhísí ag an Stiúrthóireacht agus 
baineadh an rannpháirtíocht seo amach in 2019 trí 
struchtúir chumarsáide fheabhsaithe trí Chomhaltaí 
Tofa, grúpaí pobail, eagraíochtaí comhpháirtíochta 
ar nós an trí Chuideachta Forbartha Áitiúla, asraonta 
meán, lena n-áirítear na meáin shóisialta agus an 
Líonra Rannpháirtíochta Poiblí. Mar thoradh ar an 
bpróiseas rannpháirtíochta pobail chuaigh an Rannóg i 
dteagmháil le go leor pobail agus daoine aonair ar fud 
Luimnigh agus thug sí tacaíochtaí dóibh faoi chláir agus 
scéimeanna deontais éagsúla i rith na bliana.          

PRÍOMH-CLÁRANNA / SRUTHANNA 
MAOINITHE

AN CLÁR UM CHUIMSIÚ SÓISIALTA AGUS UM 
GHNÍOMHAÍOCHTÚ POBAIL (SICAP)   
Rinne an LCDC maoirseacht ar sheachadadh an 
chláir SICAP, (€ 2.2 milliún in aghaidh na bliana) agus 
cheadaigh sé íocaíochtaí leis an trí Chuideachta 
Forbartha Áitiúla ar conradh chun an clár a sheachadadh 
i Luimneach. Fógraíodh méadú de 3% don Chlár SICAP 
2020 agus cuideoidh sé seo tuilleadh le gníomhaíochtaí 
um chuimsiú sóisialta a sheachadadh faoi dhá sprioc:
 
 Sprioc a hAon: Tacú le pobail agus le grúpaí pobail 

áitiúla
 Sprioc a Dó: Tacú le daoine aonair atá i mbaol eisiaimh 

shóisialta nó 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 AONTAIS EORPAIGH (2014-
2020)Cuireadh seachadadh Chlár LEADER an 
Aontais Eorpaigh (€ 9.276 milliún) chun cinn in 2019 
agus leanadh ag lorg iarratais ó ghrúpaí sainleasa 
Comhphobail agus sainiúla tar éis sraith imeachtaí 
faisnéise poiblí agus comhairliúcháin. Bronnadh 
€500,000 breise ar mhaoiniú LEADER 2014-2020 
ar Choiste Forbartha Pobail Áitiúil Luimnigh mar an 
Grúpa Gníomhaíochta Áitiúil (LAG) chun Clár LEADER 
an Aontais Eorpaigh a sheachadadh. Bhí sé seo mar 
thoradh ar fheidhmíocht Chlár LEADER an Aontais 
Eorpaigh i Luimneach a bhí rangaithe sna ceithre cinn is 
fearr sa tír i dtéarmaí seachadta.  

Tá an maoiniú breise seo le húsáid ar fud téamaí 
éagsúla i leith tionscadal atá ceadaithe le maoiniú ag 
an LAG tar éis 1 Deireadh Fómhair 2019. I rith na bliana, 
tar éis do Choistí Meastóireachta Neamhspleácha 
measúnú tionscadail a dhéanamh, cheadaigh an 
LCDC 29 tionscadal ar luach €1.83 milliún. Ag 
deireadh 2019, b’ionann leithdháileadh iomlán na 
gcistí LEADER do thionscadail agus 85% den bhuiséad 
iomlán.  Leithdháileadh maoiniú freisin ar Thionscadail 
Tionscnaimh Bia, agus ar Thionscadal comhair atá ina 
chomhthionscadal le LCDCanna eile. 

AN CISTE FORBARTHA ATHBHEOCHANA  
TUAITHE (RRDF)
Chomhordaigh an Stiúrthóireacht Forbartha Pobail 
ullmhúchán iarratas maoinithe chuig an gCiste 
Forbartha Athbheochana Tuaithe (RRDF), an creat 
maoinithe do thionscadail mhórscála i bhforbairt tuaithe 
faoin gCreat Pleanála Náisiúnta, Éire 2040.  I gcomhar 
le Cuideachta Forbartha Bhealach Eabhra, Acmhainní 
Iarthar Luimnigh agus grúpaí reachtúla agus pobail 
eile, cuireadh cúig iarratas ar thionscadal Chatagóir 
1, “réidh le sluasaid”, ó Luimneach chuig an RRDF in 
Aibreán 2019 ach níor éirigh leo maoiniú a fháil.  Faoin 
gcéad bhabhta de fhormheasanna tionscadail sa RRDF 
(2018), cheadaigh an Roinn Forbartha Tuaithe agus 
Pobail trí thionscadal “réidh le sluasaid” de Chatagóir 
1, eadhon: Glasbhealach Mór an Deiscirt Luimnigh faoi 
stiúir Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh; 
Ionad Pobail Ilchuspóireach Mhaigh Rua-An Bhóthair 
agus Mol Áitiúil Ghleann Bruacháin, a bhí faoi threoir 
Fhorbairt Bhealach Abhra. Bogadh na tionscadail seo, 
le luach comhcheangailte de € 7.167 milliún, ar aghaidh 
chun na céime chur i bhfeidhm in 2019. Go déanach 
in 2018, ceadaíodh €330,000 breise do thionscadal 
Chatagóir 2, Geata Turasóireachta Iarthar Luimnigh, 
dírithe ar fhorbairt turasóireachta i lár bhaile an 
Chaisleáin Nua. Bronnadh an maoiniú ar phlean staidéir 
agus margaíochta cuimsitheach, dearadh teicniúil, 
pleanáil agus oibreacha cumasaithe d’fhonn tionscadal 
athghiniúna ar mhórscála a phleanáil agus a fhorbairt sa 
Chaisleán Nua agus tá na gníomhaíochtaí seo ar  
siúl anois.  
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SCÉIM BHONNEAGAIR ÁINEASA LASMUIGH (ORIS) 
Faoin Scéim Bonneagair Áineasa Allamuigh (ORIS) 2019, 
bhronn an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail (DRCD) 
€ 27,772 ar Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
i gcomhar le Forbairt Bhealach Abhra agus Acmhainní 
Iarthar Luimnigh.  

Bhí sé seo le haghaidh sé thionscadal agus tacóidh 
an maoiniú deontais seo le siúlbhealaí / cosáin faoin 
tuath i Luimneach tuaithe. Is iad sin Mol Cheann Conair 
Ghleann na gCreabhar, Páirc Éiceolaíochta Chill Íde,  
An Sliabh Riabhach, Siúlóid Abhann Molanna, Siúlóid 
Phortaigh Bhaile Uí Argáin / Bhaile na gCríostúnach agus 
conair Siúlóide Oidhreachta an Ghleanna. tacú le forbairt 
bonneagair áineasa lasmuigh nua agus cothabháil, 
feabhsú nó cur chun cinn riachtanach an bhonneagair 
áineasa lasmuigh atá ann cheana i gceantair thuaithe.

SCÉIM ATHNUACHANA BAILE AGUS SRÁIDBHAILE
D’éirigh le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
maoiniú a fháil ón Roinn Forbartha Tuaithe agus 
Pobail do naoi dtionscadal in 2019.  Fuarthas €585,101 
san iomlán ón Roinn agus le ranníocaíochtaí pobail, 
rinne sé seo foráil d’infheistíocht fhoriomlán os cionn 
€881,375.00. Ba iad na tionscadail rathúla ná  Eas 
Géitine, Baile an Gharraí, Béal an Átha, Drom Collachair, 
Cill Tíle, agus Maigh Rua - An Bóthar.
  
AN CLÁR FEABHSÚCHÁIN POBAIL (CEP)
In 2019, fuair an Chomhairle €180,000 chun cabhrú le 
pobail agus grúpaí i gceantair faoi mhíbhuntáiste chun 
a bpobail féin a fheabhsú faoin Scéim Feabhsúcháin 
Pobail. Tugadh cúnamh do chéad fiche ghrúpa, 
lena n-áirítear Botháin na bhFear faoin scéim seo. 
Chabhraigh an scéim seo leis na grúpaí oibreacha caipitil 
a chur i gcrích le suas le huasmhéid de €20,000 chun a 
gceantair féin a fheabhsú.

CLÁR AN CHLÁIR. 
In 2019, fuarthas €95,000 faoi Chlár an Chláir i 
Luimneach, le haghaidh dhá thionscadal, fuair Scoil 
Náisiúnta Ard Pádraig €45,000 agus fuair Comhairle 
Pobail Thuar na Fola €50,000. Díríonn an scéim seo 
ar infheistíocht i gceantair ainmnithe tuaithe ina bhfuil 
dídhaonrú suntasach do thionscadail chaipitil bheaga. 
   
SCÉIM BÉILÍ SCOILE
Soláthraíonn an Clár Béilí Scoile bia cothaitheach 
rialta do leanaí atá ag freastal ar scoileanna um 
Chomhionannas Deiseanna sna Scoileanna a 
Sheachadadh (DEIS). Cuireadh € 124,000 san iomlán 
ar fáil don scéim agus chuidigh Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh i gcomhar leis an Roinn Gnóthaí 
Fostaíochta agus Cosanta Sóisialta le 14 bunscoil DEIS 
faoin scéim in 2019. 

COMHAIRLE NA NÓG
Tháinig an 30 ball (19 bean, 11 fear) de Chomhairle na 
nÓg Luimnigh le chéile i rith 2019 agus d’oibrigh siad 
i gcomhar le páirtithe leasmhara éagsúla ar an téama 
roghnaithe a bhaineann le Easpa Dídine.  Chuir baill na 
comhairle campa samhraidh ar fáil do dhaoine óga gan 
dídean i Luimneach i mí Lúnasa. Reáchtáil na baill freisin 
tiomsaitheoir airgid cath beolbheachtaithe do Novas 
agus reáchtáil siad tráthnóna faisnéise agus seisiún Ceist 
agus Freagraí ar easpa dídine.  

Ghlac na baill páirt i bhforbairt an tionscnaimh 
“Ní Tharainn”, agus tháinig siad chun bheith ina 
bpríomhpháirtí straitéiseach san fheachtas. Thaifead 
siad físeán trí nóiméad freisin ar an obair a rinne baill 
na Comhairle. Scaipeadh an físeán seo go forleathan 
ar na meáin shóisialta. Ghlac ionadaithe ó Chomhairle 
Luimnigh páirt i nDáil na nÓg 2019, a tionóladh i 
dTeach Laighean. Ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil 2019, 
roghnaigh baill na Comhairle an téama Meabhairshláinte 
don Aos Óg do 2020. 

Coiste Stiúrtha Chomhairle na nÓg, comhdhéanta de 
chomhaltaí a dhéanann ionadaíocht ar Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh, Tusla, Feidhmeannach 
na Seirbhíse Sláinte, Seirbhís Óige Luimnigh, Forbairt 
Bhealach Abhra, Acmhainní Iarthar Luimnigh, 
Comhpháirtíocht Paul, Foróige, Bord Oideachais agus 
Oiliúna Luimnigh agus an Chláir, Ollscoil Luimnigh, 
Treoshuíomh Inscne Sláinte Ghnéis VEID, an Roinn 
Leanaí agus Gnóthaí Óige, mar aon le beirt ionadaí 
ón gComhairle í féin. Tacaíonn sé leis na baill na 
gníomhartha don téama a fhoirmiú. Tháinig Coiste 
Stiúrtha Chomhairle na nÓg Luimnigh le chéile ceithre 
huaire le linn 2019 agus tá tiomantas tugtha tar éis na 
naisc dearfacha atá brionnaithe idir an Chomhairle, 
Luimneach Aoisbháúil agus Luimneach Sláintiúil . 
in 2019. 
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FOGHLAIM AR FEADH AN TSAOIL 
LUIMNEACH
Is fóram comhpháirtíochta é Grúpa Stiúrtha Foghlama 
Luimnigh a thugann líonraí agus comhpháirtíochtaí 
earnála le chéile agus atá tiomanta do chultúr 
foghlama a chruthú i Luimneach.  Tá sé comhdhéanta 
de chomhpháirtithe reachtúla, forbartha áitiúla, gnó, 
pobail agus na hearnála deonaí a bhfuil ról acu uile san 
Fhoghlaim 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.  Le 
Plean Straitéiseach Foghlama Luimnigh 2018 - 2022, 
cinntítear go mbeidh na hinniúlachtaí, na scileanna agus 
na dearcaí atá riachtanach don 21ú haois feistithe do 
dhaoine áitiúla, agus go mbeidh an fhoghlaim lárnach 
i gcáilíocht na beatha, áit ar féidir le daoine a bheith ag 
súil le saol níos faide, níos sláintiúla agus níos táirgiúla.  

Ghlac toscaireacht as Luimneach páirt sa cheathrú 
Comhdháil Idirnáisiúnta ar Chathracha i mbun 
Foghlama.  Ba é téama na comhdhála ‘Ionchuimsiú 
- Prionsabal don fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus 
cathracha inbhuanaithe’ agus tionóladh é i Medellín, an 
Cholóim. Tá 170 ball gníomhach ó 53 tír i ngach réigiún 
den domhan i Líonra Domhanda Cathracha Foghlama 
UNESCO.  Chuir gach cathair sa líonra, lena n-áirítear 
Luimneach, beartais agus cleachtais éifeachtacha 
foghlama ar feadh an tsaoil i bhfeidhm a thacaíonn 
le forbairt cathracha uilechuimsitheacha, sábháilte, 
athléimneacha agus inbhuanaithe agus a chuireann le 
Clár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe.

TIONSCNAIMH IONCHUIMSITHE
Bhí Grúpa Oibre Ionchuimsithe Luimnigh (IWG) ar 
thús cadhnaíochta maidir le comhtháthú na bpobal 
imirceach i Luimneach a chur chun cinn. Ó ghlac an 
Chomhairle “Belonging to Limerick 2018-2022” go 
foirmiúil, tá obair mhaith déanta ar chur i bhfeidhm 
na gcuspóirí a leagtar amach inti. Is sampla é an IWG 
den chaoi ar féidir le comhar idir an t-údarás áitiúil, 
comhlachtaí stáit, gníomhaireachtaí pobail agus 
deonacha a bheith éifeachtach agus torthaí níos fearr 
a bhaint amach do gach duine áitiúil agus imirceach, 
a bhfuil cónaí orthu i Luimneach. Is é aidhm phlean 
agus obair an IWG tacú le forbairt Luimnigh dhinimiciúil 
agus éagsúil a chinntíonn gur féidir le gach duine 
páirt iomlán a ghlacadh i saol sóisialta, cultúrtha agus 
eacnamaíoch Luimnigh. Tá Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh ina ball lárnach de Chlár Cathracha 
Idirchultúrtha Chomhairle na hEorpa agus lean sí ar 
aghaidh lena tiomantas tacú lenár bpobail nua in 2019 
agus dhírigh sí ar bhuntáiste éagsúlachta. 

Bhí an Chomhairle i dteagmháil le hionadaithe 
sinsearacha den phobal Suíceach chun ócáid 
chomórtha a óstáil i gcuimhne ar Max Arthur MacAuliffe. 
Ba as Móin na Gaoithe ó dhúchas Max MacAuliffe 
(1841 - 1913), a bhog go Teampall an Ghleanntáin ag 
aois an-óg nuair a ghlac a athair ról an Mháistir sa 
scoil náisiúnta áitiúil.  Lean Max ar aghaidh le bheith ar 
cheann de na húdaráis is mó le rá maidir le Suíceachas 
agus go dtí an lá atá inniu ann tá ard-mheas air i measc 
na Suíceach ar fud an domhain. I mí Mheán Fómhair 
2019, nocht Ambasadóir Indiach chun na hÉireann plaic 
mar chuimhne air, A Shoilse an tUasal Sandeep Kumar. 
Tá an plaic suite ar thailte Scoil Náisiúnta Theampall an 
Ghleanntáin.  

LÁ NA HAFRAICE
Tar éis tosú mar imeacht lae naoi mbliana ó shin, tá 
sé anois ina imeacht de 10 lá, ag ceiliúradh comhleá 
chultúir na hAfraice atá tar éis teacht le chéile agus atá 
mar chuid de shaol Luimnigh. Bhí na himeachtaí, arna 
gcómhaoiniú ag Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus 
Trádála, ar siúl i mBealtaine 2019. D’eagraigh baill 
de phobal na hAfraice na himeachtaí, le tacaíocht ó 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. Mar chuid 
de ghníomhaíochtaí na féile, reáchtáladh raon imeachtaí 
saor in aisce do theaghlaigh, in áiteanna éagsúla ar 
fud Luimnigh. I measc na n-imeachtaí a bhíonn an-
tóir orthu go rialta bhí an Lá Spraoi Teaghlaigh agus i 
mbliana, cuireadh imeacht peile idirnáisiúnta leis  
an bhféilire.  

MÓRTAS ÁITE
Leis an gcomórtas Mórtas Áite, tugtar aitheantas 
don obair a dhéanann pobail gach lár ar fud oileán 
nahÉireann.  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 Fógraíodh Mainistir na 
Féile mar an dara háit sa Chatagóir Daonra de 2,000 - 
5,000 atá an-iomaíoch ag Dámhachtainní Mhórtas Áite 
an IPB a tionóladh i gCill Chainnigh an 30 Samhain 2019. 
Bhí Comhairle Pobail Mhainistir na Féile ar cheann de 
na heagraíochtaí pobail lena n-áirítear Cumann Teachíní 
an Bhaile Nua, Clár Aidhne; Bothán na bhFear Naomh 
Muire, Sráid San Nioclás agus Ionad Cúraim Lae Naomh 
Mícheál, an Cheapach Mhór a bhí sa bhabhta ceannais 
do Luimneach ag na Dámhachtainní Mhórtas Áite.

LUIMNEACH SLÁINTIÚIL  
D’éirigh le Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Luimnigh a 
n-iarratas ar €246,000 de mhaoiniú Éire Shláintiúil a 
fháil chun raon tionscnamh a chur chun cinn a chuirfidh 
tosaíochtaí chun cinn sa Phlean Áitiúil Eacnamaíoch 
agus Pobail (LECP) agus in Éire Shláintiúil idir Iúil 2019 
agus Meitheamh 2021. Tógadh an clár oibre seo, 
bunaithe ar an obair agus na gníomhartha a rinneadh 

Annual Report 2019 61Limerick City and County Council



in 2019 lena n-áirítear scéim deontas beag a thabhairt 
i gcrích d’ocht ngrúpa áitiúla agus ceithre ghníomh 
idirghníomhaireachta a chuireann sláinte fhisiciúil, 
mheabhrach agus shóisialta chun cinn. 

Cuireadh tacaíocht ar fáil do Choiste Seirbhísí Leanaí 
agus Daoine Óga Luimnigh chun na cúig ghníomh 
a chuireann sláinte agus folláine shaoránaigh níos 
óige Luimnigh chun cinn agus chun iarratas rathúil a 
dhéanamh ar €128,050 ar chúig ghníomh thar 2019-
2021. Táimid Báúil do Beathú Cíche Luimneach a 
bhuaige Gradaim Pobail agus Comhairle na hÉireann 
2019 agus tugadh an branda agus an coincheap go 
foirmiúil d’Éire Shláintiúil chun a mhacasamhlú ar bhonn 
náisiúnta. Áiríodh i roinnt contaetha Táimid Báúil do 
Beathú Cíche mar ghníomh ina gcuid pleananna arná 
maoiniú ag Éire Shláintiúil in 2019.  Cuireadh Not Around 
Us, mar thacaíocht do Thobac Saor in Aisce na hÉireann, 
san áireamh freisin i roinnt pleananna contae sláintiúla 
áitiúla tar éis a fhorbartha agus a chur i bhfeidhm i 
Luimneach le linn 2019. 

 

AOISBHÁÚIL 
Lean Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag 
tacú leis an gClár Aoisbháúil Luimnigh i rith 2019.  Is é an 
Clár Aoisbháúil an guth do dhaoine aosta i Luimneach. 
Fostaítear an Clár Aoisbháúil Luimnigh ar leibhéal 
idirghníomhaireachta chun maoirseacht a dhéanamh 
ar an gcur i bhfeidhm Straitéise Aoisbháúla Luimnigh 
2015-2020. Ba é 2019 an comóradh deich mbliana ó 
bunaíodh an chéad Chlár Aoisbháúil in Éirinn agus bhí 
sé tráthúil gur thug an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte 
(EDS) aitheantas oifigiúil don obair a rinneadh chun Clár 
Aoisbháúil a bhunú i ngach limistéar údaráis áitiúil sa tír. 
Ag ócáid a óstáil i gCaisleán Bhaile Shláine, Co. na Mí, i 
mí na Nollag, d’aithin an EDS Éirinn go hoifigiúil mar an 
chéad tír Aoisbháúil ar domhan.  Ag an ócáid, bhronn 
Oifigeach Alana Uasal ón EDS agus an Taoiseach, an 
tUasal Leo Varadkar teastas ar Luimneach a thacaíonn 
le hAois ag aithint ár mballraíochta i Líonra Domhanda 
WHO de Chathracha agus Pobail Aoisbháula.   Mar chuid 
dá thiomantas, d’óstáil Aoisbháúil Luimnigh “cruinniú” in 
2019. Tugadh cuireadh do Dhaoine Scothaosta ó gach 
cearn den chathair agus den chontae freastal ar sheisiún 
lae chun foghlaim faoin obair atá á déanamh ag foireann 
an Chláir Aoisbháúil. Rinne roinnt príomhpháirtithe 
leasmhara cur i láthair ar an lá, agus bhí deis ag an 120 
duine a bhí i láthair líon mór seastáin a bhrabhsáil sa 
limistéar taispeántais.
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I measc cuid de na príomhthionscadail Aoisbháúla a 
rinneadh in 2019 bhí:
•  Táibléad Acorn (Táibléad atá furasta le húsáid, 

atá deartha do dhaoine scothaosta chun cabhrú 
leo fanacht ceangailte lena bpobal, agus chun 
uaigneas agus aonrú sóisialta a laghdú) Clár 
píolótach 12 seachtaine - Eanáir go Márta - ghlac 
31 duine aosta ó gach cearn de Luimneach páirt 
ann.  Cuireadh rannpháirtí amháin ar an ngearrliosta 
d’Aoisghníomhaíocht, Dámhachtainí Náisiúnta ‘Silver 
Surfer’ na Bliana 2019 

•  PLACE - EE (Tionscadal idirnáisiúnta, arna mhaoiniú ag 
Clár an Fhorimill Thuaidh agus an Artaigh, atá dírithe 
ar réitigh nuálacha a sholáthar ar iargúltacht tuaithe, 
trí litearthacht TFC a thógáil do shaoránaigh aosta 
atá ina gcónaí i gceantair thuaithe nach bhfuil mórán 
daonra ann, trí mhalartú idirghlúine) clár idirghlúine 12 
seachtaine le 30 duine aosta as Iarthar Luimnigh agus 
30 mac léinn idirbhliana ó Choláiste Desmond, An 
Caisleán Nua Thiar.

•  Uirlis mapála a dhearadh agus a fhoilsiú chun 
acmhainní pobail agus rannpháirtíocht a mheas.

•  Treoirlínte dea-chleachtais a dhréachtú maidir le 
comhghuaillíochtaí pobail a fhorbairt do shaoránaigh 
aosta i gceantair iargúlta nach bhfuil mórán daonra 
iontu.

•  Múnla bunaithe ar na healaíona a fhorbairt chun 
riachtanais agus sócmhainní daoine scothaosta scoite 
a mheas.

•  Uirlis oideachais a fhorbairt do dhaltaí óga ar 
riachtanais agus sócmhainní sláinte agus sóisialta 
saoránach aosta.

•  Foireann uirlisí a fhorbairt chun tionscadail Malartú 
Scileanna idirghlúine a bhunú a thabharfaidh aghaidh 
ar riachtanais daoine scothaosta maidir le scileanna 
TFC agus úsáid idirlín.

•  Cartlann idirnáisiúnta ar líne  a bhunú d’oidhreacht 
chultúrtha, eolas agus scileanna a chruthaigh 
rannpháirtithe níos sine atá ar an gclár.

CLÁR OILIÚNA AR THITHÍOCHT AGUS 
RÉIMSE POIBLÍ
Seisiún oiliúna leathlae ar fhreastail 41 ball foirne de 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh air, ag 
tabhairt deis do rannpháirtithe foghlaim faoi ábhar 
nua agus atá ann cheana a bhaineann le tithíocht, ag 
tarraingt ar phrionsabail dearaidh uilíocha agus ag tagairt 
do riachtanais Foirgníochta Chuid M.  

Bhí an chuid Réimse Poiblí den oiliúint dírithe go 
sonrach ar chleachtais Aoisbháúla maidir le suíocháin 
phoiblí, áiseanna leithris, páirceáil, trasrianta do 
choisithe, páirceanna agus spásanna glasa, iniúchtaí 
siúlóide.

DÁMHACHTAINÍ RANNPHÁIRTÍOCHTA 
AOISBHÁÚLA
Bhronn Aoisbháúil Luimnigh “Dámhachtainí 
Rannpháirtíochta Aoisbháúla” ar bheirt dhalta ó Choláiste 
Desmond, An Caisleán Nua Thiar. Bronnadh na gradaim 
ar mhic léinn a bhain sármhaitheas amach ina gcuid 
rannpháirtíochta sna ceardlanna idirghlúine PLACE - EE a 
reáchtáiltear thar thréimhse trí mhí.

CUR I LÁTHAIR AG COMHDHÁLACHA/
IMEACHTAÍ
Thug an Clár Aoisbháúil cur i láthair do roinnt 
eagraíochtaí, go háitiúil, go náisiúnta agus go 
hidirnáisiúnta in 2019 lena n-áirítear na grúpaí seo a 
leanas:
• Fjardabyggd Kommune, an Íoslainn
•  Comhdháil Bhliantúil Chumann Altraí Geirinteolaíochta 

na hÉireann
• Líonra Rannpháirtíochta Pobail Luimnigh
•  Fóram Náisiúnta um Shábháilteacht Tuaithe, Baile Átha 

Cliath
• 8ú Fóram Idirnáisiúnta Aoise, Dubai
• Rialtas Sharjah, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha
• PLACE - Ócáid idirnáisiúnta Showcase EE, Luimneach
• Cláir Aoisbháúla Chathair agus Chontae na Gaillimhe
• Macra Na Feirme Chromadh

CUR CHUN CINN/COMHOIBRIÚ/
DÁMHACHTAINÍ 
I gcomhar le hIonad Pobail Aoisbháúil Pharóiste 
Mhainchín, rinne Aoisbháúil Luimnigh comhóstáil ar 
roinnt damhsaí tae do sheanóirí Luimnigh. Reáchtáladh 
na ceithre imeacht i bPáirc Thuamhan agus d’fhreastail 
250 duine ar an meán ar gach ceann acu.

D’óstáil baill d’Fheidhmeannas na nDaoine Scothaosta, 
le tacaíocht ón gComhairle, seastán ag roinnt imeachtaí 
lena n-áirítear an ócáid Taispeántas PLACE - EE agus 
seoladh na Seachtaine um Aosú Dearfach. 

Ghlac Aoisbháúil Luimnigh páirt i ngrúpaí oibre 
éagsúla ar leibhéal náisiúnta lena n-áirítear Tithíocht le 
Tacaíochtaí do Dhaoine Scothaosta, an Clár Náisiúnta 
um Thithíocht um Aosú Cliste, an Fóram Náisiúnta 
do Gheallsealbhóirí, Gníomhaíocht Fhisiciúil agus 
Daoine Scothaosta, an Grúpa Shláinte Cnámh Affinity, 
Seaimpíní Pobail Néaltraithe agus an Coiste Eagrúcháin 
don Coinbhinsiún Bliantúil Chomhairlí do Dhaoine 
Scothaosta na hÉireann. 

Cuireadh Aoisbháúil Luimnigh ar an ngearrliosta i dhá 
chatagóir ar leithligh do na Dámhachtainí Náisiúnta um 
Aitheantas Aoisbháúil 2019, agus rinneadh trácht mór 
uirthi sa Chatagóir Tithíochta d’Fhorbairt Tithíochta 
Cúirt Colivet do dhaoine scothaosta agus bhuaigh sí 
an chatagóir TF don chlár Phíolótach Táibléad Acorn 
a reáchtáladh i gcomhar lenár gcomhghleacaithe i 
Comhairlí Contae Fhine Gall agus na Mí.

Cuireadh Luimneach Aoisbháúil ar an ngearrliosta do 
Ghradam Sármhaitheasa sa Rialtas Áitiúil 2019 don 
Thaibléad Acorn.
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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.  

In 2019 ghlac os cionn 21,000 rannpháirtí páirt i gcláir, 
imeachtaí agus tionscnaimh oideachais i rith na bliana. I 
measc na gclár a chuir LSP ar fáil fuarthas maoiniú de os 
cionn €1.1 milliún euro ó iliomad foinsí agus earcaíodh 
427 rannpháirtí ag ceithre Mhol i gCathair 
Dháibhín, Cromadh, an Caisleán Nua agus An Clochán 
don chlár Move for Life. Reáchtáladh an clár seo i 
gcomhpháirtíocht le Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte, 
Ollscoil Luimnigh, Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, 
Gaillimh agus LSP an Chláir agus fuair sé maoiniú 
€420,000 chun cúrsaí um Ghníomhaíocht Fhisiciúil i 
measc daoine scothaosta a iniúchadh thar thréimhse  
24 mhí.  

Foilseofar an tuarascáil dheiridh i mí Aibreáin 2020 le 
comhdháil i Luimneach inar cuireadh gníomhaíocht 
choirp chun cinn ón gcohórt de dhaoine atá 50 bliain 
d’aois nó os a chionn. Ghlac 11,000 duine páirt i gcláir 
Mná ar Rothaí, Clár Lúthchleasaíochta halla Spóirt,  
Oiliúint Scoileanna do Rith Mór Luimnigh, cláir OL ‘Sport 
Kids Run for Fun’ agus Fir ag Bogadh. Ina theannta 
sin, tugadh faoi dhá lá Cumas Spóirt, agus ghlac 600 
rannpháirtí faoi mhíchumas páirt ann. D’fhreastail 36 
dalta na hidirbhliana as 17 scoil éagsúil ar an gClár VIP 
(Rannpháirtíocht Spreagtha ag Oibrithe Deonacha). 
Roghnaíodh iad seo as 240 iarratasóir. Chuir LSP sé 
chúrsa Garchabhrach Sláinte Meabhrach ar fáil do 
120 oibrí óige, éascaitheoir, múinteoirí agus ball foirne 
cúraim in 2019. 

Forbraíodh Aip Siúlóid Pobail ag 12 láithreán ar fud 
Luimnigh agus bhí níos mó ná 100 siúlóid fhíorúil 
ar fáil le hiniúchadh agus forbraíodh an Aip Siúlóid 
Eachtraíochta mar Leagáid ar an gClár Beat the Street. 
Fuair an LSP €150,000 trí Chuntais Díomhaoine do 
thionscadail mhol ceannaireachta agus spóirt pobail. Is 
iad na moil ná Cromadh agus Garraí Eoin, a éascaíonn 
teagmháil le rannpháirtithe ag comhordaitheoir spóirt 
éascaithe thar thréimhse cúig bliana. 

Chuaigh an LSP i dteagmháil le 150 mac léinn ó 
Ranna Corpoideachais agus Eolaíochta Spóirt Ollscoil 
Luimnigh, Coláiste Mhuire gan Smál, cúrsaí spóirt 
Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh agus an Clár 
Fochéime Fisiteiripe in Ollscoil Luimnigh.  Cuireadh 
na mic léinn seo i ngrúpaí pobail spriocdhírithe chun 
idirghabhálacha gníomhaíochta corpartha agus folláine 
a sholáthar thar thimthriallta 8-10 seachtaine. Áiríodh 
ar na spriocghrúpaí seo daoine fásta níos sine, seirbhísí 
óige, seirbhísí sláinte meabhrach agus grúpaí pobail i 
gceantair faoi mhíbhuntáiste ar fud Luimnigh.

Tá ceithre rith Páirce i Luimneach anois sa Chaisleán 
Nua, Ollscoil Luimnigh, Mungairit agus rith páirce sóisir 
i bPáirc Shíol Bhroin agus leanann siad de níos mó ná 
300 reathaí agus siúlóir a mhealladh gach Satharn.

CLÓIS SÚGARTHA POBAIL
Lean an Chomhairle ag tacú le clóis súgartha pobail sa 
chathair agus sa chontae in 2019. Tá 19 clós súgartha 
pobail rannpháirteach sa Scéim Cúnaimh. Tá siad 
lonnaithe i mBaile an Gharraí, Béal an Átha, an Brú, 
Cromadh, Cathair Chinn Lis, Dún Bleisce, Tuar an 
Daill, Faing, An Gallbhaile, an Gleann, an tOspidéal, 
Leamhchoill, Cill Fhíonáin, Cill Íde, Maigh Rua, an 
tSeanphailís, Pailís Chaonraí, Seanghualainn agus Ráth 
Caola. Osclaíodh clóis súgartha pobail Chill Íde agus 
Sheanghualann in 2019. Maoiníodh forbairt na gclós 
súgartha trí mhaoiniú Athnuachan Baile agus Sráidbhaile 
agus Clár. I mí an Mheithimh 2019, d’fhreastail 
32 ionadaí Pobail ar oiliúint chigireachta chun na 
hionadaithe a dheimhniú chun cigireachtaí seachtainiúla 
ar Chlóis Súgartha Pobail a chur i gcrích.

FEASACHT COMHSHAOIL 
Is príomhchuspóir de chuid Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh rannpháirtíocht an phobail i gcur chun 
cinn agus i bhfeabhsú na timpeallachta áitiúla a chur 
chun cinn. Tagann an spiorad pobail seo chun tosaigh 
in imeachtaí ar nós Feachtas Glantacháin Fhoireann 
Luimnigh,  Glantachán Náisiúnta Earraigh agus Deontas 
& Comórtas Feabhsúcháin Chomhshaoil, Luimneach Ag 
Dul don Óir. 

COMÓRTAS NÁISIUNTA NA MBAILTE SLACHTMHARA
Ghlac caoga a naoi ngrúpa as Luimneach páirt sa 
Chomórtas Náisiúnta Bailte Slachtmhara in 2019. 
Bhuaigh Áth Dara Bonn Airgid agus duais Chontae 
Luimnigh.  Bronnadh Boinn Cré-umha ar Chathair 
Luimnigh, An Gallbhaile, Ard Phádraig, Cill Mocheallóg, 
An Caisleán Nua Thiar agus Caisleán Uí Chonaill i 
gcomórtas na bliana seo, gradam ardmholta ag an 
nGallbhaile agus gradam molta ag Ard Phádraig. Fuair 
Bailte Slachtmhara Bhaile Uí Argáin an Gradam d’Iarracht 
Speisialta.  Reáchtáil Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh an seimineár bliantúil Bailte Slachtmhara i mí 
an Mhárta chun tacú le grúpaí lena n-iarratas ar 2019.
 
COSC AR DHRAMHAÍL 
Réimse gníomhaíochtaí agus imeachtaí, faoin 
gceannteideal Cosc ar Dhramhaíl ‘Smaoinimís faoi 
Thomhaltas’  Tionóladh é in Ionad Siopadóireachta 
Parkway don Mhí Náisiúnta um Athúsáid. Tugann 
‘Smaoinimís faoi Thomhaltas’ dúshlán dúinn 
smaoineamh ar an méid a úsáideann muid, sinn a 
thabhairt níos faide ná an smaoineamh ‘laghdú, athúsáid 
agus athchúrsáil’, chun dramhaíl a chosc ar an gcéad 
dul síos.

Tá níos mó ná 70 gnó anois mar chuid den fheachtas 
refill.ie, a bhfuil sé mar aidhm aige sconna uisce óil 
a chur chun cinn agus úsáid buidéil phlaisteacha 
aonúsáide a chosc.
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San fhíseán Damhsa do na hAigéin deirtear ‘Níl!’ 
do bhuidéil Úsáide Aonair agus chuaigh Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh i gcomhpháirtíocht le 
hAcadamh Damhsa Luimnigh chun cosc dramhaíola 
a spreagadh. Is é an teachtaireacht ‘Damhsa do na 
hAigéin’ ná ‘níl’ a rá le buidéil phlaisteacha inniu agus 
aigéin an lae amárach a shábháil. 

Taispeántas Smaoinigh  - i gcomhar le Coláiste 
Breisoideachais Luimnigh agus Leabharlann Chathair 
Luimnigh agus Leabharlann Chill Mocheallóg dírithe ar 
dhaoine a chur ag smaoineamh chun úsáid a bhaint as 
earraí aon úsáide mar chupáin caife indiúscartha, buidéil 
phlaisteacha.

CLUICHE CEANNAIS LUIMNEACH AG DUL DON ÓR 
Reáchtáladh Cluiche Ceannais Cluiche Ceannais 
Luimneach Ag Dul don Ór an 8 Deireadh Fómhair 
2019 le duaischiste iomlán de €70,000. Bronnadh an 
phríomhdhuais de €10,000 i gCatagóir na mBailte 
Slachtmhara ar Ard Phádraig, le Crom adh sa 2ú 
háit le duais de € 7,000 agus bronnadh an 3ú háit 
ar an gCaisleán Nua le duais de €5,000. Cuimsíodh 
sa chomórtas grúpaí ó gach cearn de Chathair agus 
Contae Luimnigh agus bronnadh dámhachtainí ar fud 
na gcatagóirí seo a leanas: Luimneach Báúil do Bheacha 
i gCromadh; Athúsáid: Limistéir Chónaithe; Iarracht; 
Seaimpíní; Gradam na mBreithiúna; agus an Gairdín 
Tosaigh is Fearr urraithe ag Ionad Siopadóireachta 
Parkway agus iad uile ionchorpraithe faoin mbratach 
Luimneach Ag Dul don Óir.  

FOIREANN GLANTACHÁIN LUIMNIGH TLC5
Bhí Foireann Glantacháin Luimnigh ar siúl Dé hAoine, 19 
Aibreán. 2019. Ghlac níos mó ná 21,000 saorálaí páirt i 
bh Foireann Glantacháin Luimnigh agus bhí Cainteanna 
Sláinte agus Sábháilteachta poiblí i gceist leis an ócáid 
ina raibh saorálaithe agus gníomhaireachtaí reachtúla 
páirteach. Ghlac 541 grúpa san iomlán ó ghnó, spóirt, 
bailte slachtmhara, cumainn cónaitheoirí chomh maith le 
105 scoil bunscoile agus meánscoile páirt. Bhí 285 pointe 
bailithe bruscair agus bailíodh 91 tonna bruscair.

SCOILEANNA GLASA 
Ghlac níos mó ná 70 múinteoir ó scoileanna ar fud 
Luimnigh páirt i Seimineár Bliantúil um Scoil Ghlais de 
chuid Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. 
Bronnadh Brat Glas ar chúig scoil as a gcuid oibre 
ar bhruscar agus ar dhramhaíl le 30 scoil bhreise ag 
athnuachan a gcuid bratacha thar raon téamaí lena 
n-áirítear fuinneamh, uisce, taisteal, bithéagsúlacht 
agus saoránacht dhomhanda. Tá 169 scoil san iomlán 
cláraithe do chlár na Scoileanna Glasa.

EILE
Tugadh faoi fheachtas Feasachta Bruscair Frith-Madraí 
in éineacht le feachtas in aghaidh dumpála in 2019.  
Tugadh réimse cur i láthair do lucht féachana éagsúla 
lena n-áirítear Bailte Slachtmhara, Scor Gníomhach, 
CTÉ, Grúpaí chomh maith le scoileanna agus coláistí.

CÓIRTHRÁDÁIL
Tionóladh comórtas ealaíne chun ceiliúradh a 
dhéanamh ar 14 bliain Luimnigh mar Chathair 
Chóirthrádála. Ba í Amy Mucko, Scoil Phobail Eoin 
Baiste, an tOspidéal an buaiteoir iomlán

SCÉIM FÓIRDHEONTAIS BAILITHE DRAMHAÍOLA 
TEAGHLAIGH
Lean Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh de 
scéim um tharscaoileadh a sholáthar le linn 2019 mar 
chuid dá tiomantas tacú le bainistíocht dramhaíola. 
Cuirtear an scéim seo ar fáil do dhaoine a chomhlíonann 
na critéir arna gceadú ag Comhaltaí Tofa na Comhairle. I 
rith na bliana, bhain 2,826 teaghlach leas as an scéim ar 
fud na cathrach agus an chontae. 

AN STRAITÉIS DO REILIGÍ 
In 2019, lean an Chomhairle ag tacú le pobail trí 
dheontais agus tacaíochtaí eile a sholáthar do 185 reilig 
i Luimneach.  Chomh maith le reiligí pobail, déanann an 
Chomhairle bainistíocht agus cothabháil ar roinnt reiligí 
atá faoi úinéireacht na Comhairle. I rith na bliana, bhí 
níos mó ná 1,418 adhlacadh i Luimneach. 

Bhí Searmanas Bliantúil Dámhachtainí Adhlactha ar siúl 
an 20 Samhain 2019.

Bronnadh 24 duais ar an oíche, ach bhí dhá bhuaiteoir 
foriomlána i dhá chatagóir ar leithligh mar seo a leanas;
1.  Bronnadh an Chatagóir Ársa ar Reilig Mhulláin, Cill 

Díoma.
2.  Bronnadh an Chatagóir Nua-Aimseartha ar Taylor’s 

Cross, Reilig an Charnáin.

STRAITÉIS ÁISEANNA SPÓIRT AGUS ÁINEASA
Déanann an Chomhairle bainistíocht ar thrí shaoráid 
spóirt agus fóillíochta faoi úinéireacht phoiblí i 
Luimneach agus breathnaítear ar sholáthar na 
n-áiseanna sin mar chuid dhílis dár seachadadh 
seirbhíse. 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. Shocraigh Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh go ndéanfaí oibreacha 
feabhsúcháin ar an gcóras teasa in Ionad Linn Snámha 
agus Fóillíochta Oileán an Gharráin in 2019. Rinneadh 
oibreacha freisin chun ‘cobblelock’ a chur ar an 
mbealach isteach agus ar thaobh fhoirgneamh Oileán 
an Gharráin. Chuir Cathair agus Comhairle Luimnigh 
maoiniú ar fáil d’oibreacha uasghrádaithe na n-oifigí 
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i gClub Gailf na Ráha Báine. Cuireadh iarratas isteach 
faoin gCiste Bonneagair Spóirt ar Scála Mór d’Ionad Linn 
Snámha agus Fóillíochta Eas Géitine chun an seomra 
plandaí a uasghrádú. Soláthraíonn na háiseanna seo 
seirbhísí áineasa agus fóillíochta tábhachtacha ar fud na 
cathrach agus an chontae do chónaitheoirí Luimnigh. 
Cheap Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
sainchomhairleoirí i mí Mheán Fómhair 2019 chun 
tús a chur le hobair ar an Straitéis Saoráidí Spóirt agus 
Áineasa.  

DEARÓILIÚ, FOLAMH AGUS ATHÚSÁID
Tá an Fhoireann Dearóilithe agus Foilmhe tiomanta 
do thacaíocht a thabhairt do phobail trí chur chuige 
láidir a ghlacadh maidir le dearóiliú agus áitribh 
fholmha i gCathair agus i gContae Luimnigh. Oibríonn 
an fhoireann i gcomhar le húinéirí réadmhaoine, 
ag lorg gníomhartha tráthúla agus feabhsúcháin ar 
shuíomhanna ag úsáid cumhachtaí reachtacha nuair 
is gá. Comhoibríonn an fhoireann go dlúth le Forbairt 
Tithíochta, Forfheidhmiú Pleanála agus pobail chun 
réadmhaoine a athúsáid. Tugtar comhairle d’úinéirí 
réadmhaoine dearóilithe agus folmha maidir le 
scéimeanna amhail Ceannaigh agus Athnuachan, Deisiú 
agus Ligean agus Scéim Dreasachta Miondíola agus 
Gnó de chuid na Comhairle í féin.  Le linn 2019, dhírigh 
an fhoireann ar chásanna a réiteach trí rannpháirtíocht 
réamhghníomhach le húinéirí. Nuair a bhí gach rogha 
réasúnach ídithe, chuir an Chomhairle tús le héadálacha 
éigeantacha faoin Acht um Láithreáin Tréigthe 1990 
agus faoin Acht Tithíochta 1966.

GNÍOMHAÍOCHT UM DHEARÓILÚ AGUS ÁITRIBH 
FHOLMHA IN 2019
•  781 iniúchadh láithreáin tréigthe 
•   Eisíodh 180 Fógra Reachtúil faoin Acht um Láithreáin 

Tréigthe 
•   43 réadmhaoin a iontráladh ar Chlár na Láithreán 

Tréigthe 
•   10 réadmhaoin a baineadh as Chlár na Láithreán 

Tréigthe 
•   Cuireadh tús le 24 Éadáil Éigeantach faoin Acht um 

Láithreáin Tréigthe
•   Eisíodh 8 Ordú Ceannaigh Éigeantaigh faoin Acht 

Tithíochta 1966
•  Dílsíodh 15 réadmhaoin don Chomhairle

LÁITHREÁIN FOLMHA
Faoi láthair tá 10 láithreán ar Chlár Láithreán Folamh 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.  Baineadh 
dhá shuíomh ón Chlár na Láithreán Folmha in 2019.  
D’eagraigh Cathair agus Contae Luimnigh luachálacha 
ar na suíomhanna ar Chlár na Láithreán Folamh toisc go 
bhfuil na tobhaigh dlite anois do 2019.  

TITHE FOLMHA
Is príomhcholún d’Atógáil Éireann, an Plean 
Gníomhaíochta um Thithíocht agus Easpa Dídine, an 
stoc tithíochta atá ann a úsáid. Is é cuspóir Phlean 
Gníomhaíochta um Thithe Folmha Chathair agus 
Chontae Luimnigh pictiúr cruinn a bhunú de na háitribh 
fholmha atá i Luimneach agus an soláthar tithíochta a 
mhéadú trí chúnamh a thabhairt d’úinéirí réadmhaoine a 
gcuid maoine a athghníomhachtú le haghaidh tithíochta 
sóisialta nó príobháidí. In 2019, lean an Chomhairle 
ar aghaidh le réadmhaoine folmha a aithint, go 
háirithe i gceantair ina bhfuil éileamh ard ar thithíocht, 
agus ag obair le húinéirí réadmhaoine chun a gcuid 
réadmhaoine a thabhairt ar ais in úsáid tithíochta.

I mí Eanáir, críochnaíodh an dara tonn de shuirbhé 
píolótach áitreabh folamh i gcomhar leis an Roinn 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil; Rinneadh 
suirbhé ar 1,200 áitreabh. 

D’eisigh an Chomhairle Cathrach agus Contae ocht 
nOrdú Ceannaigh Éigeantaigh (OCÉ) faoin Acht 
Tithíochta 1966.  Mar gheall ar an OCÉ seo tá cúig 
theach tógtha i seilbh na Comhairle. Déanfar na 
réadmhaoine seo a athchóiriú anois faoin Scéim 
Ceannaigh agus Athnuachana agus leithdháilfear iad ón 
Liosta Feithimh um Thithíocht Shóisialta.
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STRAITÉIS TURASÓIREACHTA
Sheol Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, 
an Comhairleoir James Collins Straitéis Forbartha 
Turasóireachta Luimnigh 2019 - 2023 an 16 Aibreán. Sa 
Straitéis Forbartha Turasóireachta, sainaithníodh seasamh 
uathúil Luimnigh ar chósta thiar na hÉireann, agus mar 
gheata chuig Bealach an Atlantaigh Fhiáin, mar rud atá 
lárnach i bhforbairt na hearnála. Samhlaítear sa straitéis 
nua, a bhfuil sé mar aidhm aici turasóireacht a fhorbairt 
ar fud chathair agus chontae Luimnigh go dtiocfaidh 1.1 
milliún cuairteoir go Luimneach in aghaidh na bliana, 
ag giniúint níos mó ná €360 milliún in ioncam agus ag 
cruthú 1,500 post nua faoi 2023.

Tá sé mar aidhm ag Straitéis Forbartha Turasóireachta 
Luimnigh earnáil na turasóireachta i Luimneach a 
neartú, príomhdheiseanna a ghabháil chun an earnáil 
a fhás agus aird a tharraingt ar réimsí gníomhaíochta 
tosaíochta chun na buntáistí suntasacha a d’fhéadfadh 
bheith ag tionscal turasóireachta rathúil a dhíghlasáil.  
Tá sé ar aon dul le Plean Eacnamaíoch agus Spásúil 
Luimnigh 2030 do Luimneach, a chuir turasóireacht 
in áirithe mar cheann de na hearnálacha lárnacha 
d’fhás sa todhchaí agus a thugann aghaidh ar an ngá le 
straitéis turasóireachta comhcheangailte do Luimneach 
agus cur chuige níos comhordaithe i leith fhorbairt 
na hearnála. Tá an creat don turasóireacht bunaithe 
ar cheithre phríomhthiománaí, a bhfuil scóip leathan 
acu achomharc a dhéanamh chuig na príomh-lucht 
féachana. Soláthraíonn na príomhthiománaithe bunús 
láidir freisin i dtéarmaí tréithe agus sócmhainní an chinn 
scríbe le tógáil air i dtimpeallacht uirbeach agus tuaithe.
Is iad na ceithre thiománaí (téamaí): 
• Isteach sa Ghorm (Uiscebhealaí);
•  Fuinneamh a Scaoileadh (Gníomhaíochtaí); 
•  Stair Bheoga (Stair agus Oidhreacht), agus 
•  Beo Beathach (Cultúr agus Ealaíon, lena n-áirítear 

Féilte agus Imeachtaí)

GLASBHEALACH MÓR AN DEISCIRT
An 13 Meán Fómhair, gearradh an ribín ar an gcéim 
is déanaí den athfhorbairt ar Ghlasbhealach Mór an 
Deiscirt (GSGL). Mar chuid de Thollán na Bearna a 
ionchorprú ar an GSGL tógadh íosbhealach faoin 
mBóthar N21 Luimneach go Trá Lí.  Áiríodh sa scéim 
uasghrádú ar an sean-rian iarnróid go dromchla 
féarbhealaigh roinnte agus rinneadh athchóiriú fairsing 
ar an sean-Tollán Iarnróid. Cuireadh 1.3 km eile leis 
an nGlasbhealach agus méadaíonn sé sábháilteacht 
do shiúlóirí agus do rothaithe, a raibh orthu an N21 
a thrasnú roimhe seo chun dul chuig na háiteanna 
féachana agus picnice agus an tollán.

Tá an sean-tollán iarnróid os cionn 100m ar fhad le 
bealaí isteach carraigeacha ag gach ceann agus seasann 
sé mar fhianaise ar sofaisticiúlacht innealtóireachta 
an 19ú hAois. Maoiníodh an obair tríd an gCiste 
Athghiniúna agus Forbartha Tuaithe (RRDF), Ciste na 
gCúlchríocha agus acmhainní Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh í féin.  Seo an ceann is 
déanaí de shraith d’oibreacha atá beartaithe chun an 
Ghlasbhealach a fhorbairt agus a fheabhsú. 
In 2019, ceapadh comhairleoirí freisin chun dromchla 
iomlán an Ghlasbhealaigh a scrúdú agus rinneadh 
moltaí maidir le conas Glasbhealach atá inrochtana go 
huilíoch a sholáthar. Scrúdaíodh na constaicí, na caolais 
bhóthair srl go léir agus rinneadh moladh maidir le 
conas dul ar aghaidh.  

Tá cáipéisí tairisceana á n-ullmhú chun dromchla 
an Ghlasbhealaigh a thabhairt suas go caighdeán 
Bonneagair Iompair Éireann. Meastar go dtosóidh an 
obair i lár 2020.
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CAPITEN
Tionscadal arna mhaoiniú ag Interreg an Aontais 
Eorpaigh faoi Chlár Limistéar an Atlantaigh is ea 
CAPITEN (braisle an Atlantaigh don teicneolaíocht 
agus don nuálaíocht eacnamaíoch san earnáil 
loingseoireachta).  Tá dhá aidhm ag tionscadal CAPITEN: 
forbairt eacnamaíoch agus cruthú post a chur chun 
cinn tríd an oidhreacht nádúrtha agus chultúrtha áitiúil 
a fheabhsú, agus braisle tionscail a chruthú chun a 
fhorbairt chomhbheartaithe a eagrú agus teacht chun 
cinn táirgí agus seirbhísí nuálacha a chur chun cinn, ag 
cur le tarraingteacht an cheantair agus le folláine na 
gcónaitheoirí áitiúla, chomh maith le custaiméirí nua 
turasóireachta a mhealladh. Tá 20 comhpháirtí ag an 
tionscadal CAPITEN agus tá sé faoi stiúir an Réigiún 
Bretagne sa Fhrainc.  Cuideoidh an tionscadal seo le cur 
i bhfeidhm an cholúin ‘Isteach sa Ghorm’ de Straitéis 
Forbartha Turasóireachta Luimnigh a seoladh le déanaí.

D’fhreastail baill foirne ón Roinn Turasóireachta ar 
chruinniú comhpháirtíochta an Aontais Eorpaigh i Las 
Palmas mar chuid den tionscadal CAPITEN. D’óstáil 
an Roinn Turasóireachta cruinniú comhpháirtíochta 
CAPITEN freisin agus chuir sí fáilte roimh 35 toscaire ó 
gach cearn den Eoraip.

MMIAH
Is tionscadal maoinithe ag Interreg é MMIAH 
(Oidhreacht Mhuirí, Mhíleata agus Thionsclaíoch 
Cheantar chósta an Atlantaigh) faoi Chlár Limistéar 
an Atlantaigh. Tá MMIAH dírithe ar acmhainneacht 
turasóireachta na hoidhreachta muirí, míleata agus 
tionsclaíche roinnte i Limistéar an Atlantaigh. Is iad 
sainspriocanna an tionscadail: Cuimhne stairiúil 
chathracha an Atlantaigh a aisghabháil, chomh maith 
lena bhfás agus lena bhforbairt atá nasctha lena 
n-oidhreacht mhuirí, thionsclaíoch agus mhíleata 
agus na suíomhanna oidhreachta seo a tréigeadh lena 
n-úsáid ag an bpobal a aisghabháil; Turasóireacht 
chultúrtha a fhorbairt trí athléiriú stairiúil, trí fhéiniúlacht 
an Atlantaigh a chur chun cinn timpeall ar na 
sócmhainní tréigthe seo ar imeall an chósta, agus 
inbhuanaitheacht eacnamaíoch na spásanna seo a 
spreagadh chun iad a chur san áireamh mar chuid 
riachtanach de thairiscint chultúrtha agus turasóireachta 
na gcathracha. Tá naoi gcomhpháirtí ag MMIAH agus tá 
sí faoi stiúir Ayuntamiento de Ferrol, Galicia, sa Spáinn. 

CUR CHUN CINN
Tá maoiniú faighte ag Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh chun obair athchóirithe a dhéanamh ar 
fhoirgnimh chuain na canála ar Chanáil na Páirce trí 
pháirt a ghlacadh sa tionscadal MMIAH.

D’fhreastail baill foirne ó Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh ar thrí chruinniú comhpháirtíochta 
mar chuid den tionscadal MMIAH. Tá Luimneach 
chun an cruinniú tionscadail leathdhéanach a óstáil 

i mBealtaine 2020 i gcomhthráth le Riverfest. Bhí 
ionadaíocht déanta do Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh ag seoladh Seó Luimnigh an 6 Lúnasa 
2019 agus chuir sí turasóireacht chun cinn i Luimneach 
ag Seó Luimnigh an 25 Lúnasa 2019.

D’fhreastail Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
ar ócáid nasctha ag áit chónaithe Ambasadóir na 
Gearmáine i mBaile Átha Cliath chun Luimneach a 
chur chun cinn mar cheann scríbe turasóireachta. Tá 
Luimneach nasctha le Hohenlohe, ceantar i Baden-
Wurttemberg, Deisceart na Gearmáine. Tá Luimneach 
nasctha le Hohenlohe ó 1990 agus bíonn toscaireachtaí 
ag taisteal idir an dá cheantar go rialta.

Bhí ionadaíocht déanta don Chomhairle freisin ag an 
Margadh Taistil Domhanda i Londain, agus an Cheathrú 
Meánaoiseach agus mórcheantar Luimnigh á chur  
chun cinn. 
 
Seoladh sraith de sé fhíseán siúlóide in 2019, a 
maoiníodh faoin ORIS. D’aithin an Chomhairle i 
gcomhpháirtíocht leis na Cuideachtaí Forbartha Áitiúla 
siúlóidí tíre ábhartha a raibh físeáin bholscaireachta á 
dtáirgeadh dóibh sna háiteanna seo a leanas: Conairí 
Siúlóide Bhéal an Átha/Áth na Fuinseoige; Gleannta an 
Chláir; Cnoc Fírinne; Siúlóid Ridirí, an Gleann; Siúlóid na 
Féile, Baile Uí Argáin agus Caisleán Uí Chonaill.

BEALACH INBHEAR NA SIONAINNE
Nocht an tAire Patrick O’Donovan Céide Bhealach 
Inbhear na Sionainne go hoifigiúil i mí an Mhárta. Is 
céide lúbtha é Bealach Bhealach Inbhear na Sionainne 
amach ó Bhealach an Atlantaigh Fhiáin a cruthaíodh 
chun cuairteoirí a spreagadh chun fanacht níos faide 
agus codanna eile den réigiún a iniúchadh. Tá cúig 
phointe féachana ar thaobh Iarthar Luimnigh de 
Bhealach Inbhear na Sionainne - Cé Rinn Mhaoilín, Cé 
Bhaile Stiabhna, Móinéir Uí Bheoláin, Cé Chill Tíle agus 
Cé an Ghleanna.  Ar an mbealach, tugtar cuairteoirí 
isteach i gCathair Luimnigh chun iniúchadh breise a 
dhéanamh, agus ansin ar ais amach ar an N18 chun 
taitneamh a bhaint as Inbhear na Sionainne.  Tá Fáilte 
Ireland ag obair ar an tionscadal seo le baill foirne ó 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ó  
thús 2018.

STRAITÉIS AGUS PLEAN FORFHEIDHMITHE 
TREOCHOMHARTHAÍOCHTA   
Bunaíodh Grúpa Stiúrtha agus cuireadh tús le hobair 
ar Straitéis Treochomharthaíochta, Treoshuímh agus 
Comharthaíochta Turasóireachta a fhorbairt do chathair 
Luimnigh. Bronnadh maoiniú Bailte Ceann Scríbe ó 
Fáilte Ireland i dtreo an tionscadail ag deireadh 2019.
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GEATA TURASÓIREACHTA IARTHAR LUIMNIGH
In 2019, ceapadh Comhairleoirí do thionscadal Geata 
Turasóireachta Iarthar Luimnigh / Fullers Folly, a fuair 
maoiniú faoin gCiste Athghiniúna agus Forbartha 
Tuaithe. 

CISTE FÉILTE RÉIGIÚNACHA AGUS IMEACHTAÍ 
RANNPHÁIRTEACHA
Sheol Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
an Ciste Féilte Réigiúnacha agus Imeachtaí 
Rannpháirteacha. Tá socrú maoinithe curtha i bhfeidhm 
idir Fáilte Ireland agus Údaráis Áitiúla chun cur i 
bhfeidhm féilte dírithe ar thurasóireacht agus imeachtaí 
rannpháirteacha a chur chun cinn. Beidh an socrú 
maoinithe nua seo in ionad an Chláir Féilte Réigiúnacha 
agus Imeachtaí Rannpháirteacha bliantúla de chuid  
Fáilte Ireland. 
Tacaíodh le sé imeacht in 2019: 
•  Comhdháil um Spás Turasóireachta
•  Craobh Idirnáisiúnta na mBannaí
•  Riverfest
•  Pig N Porter
•   Ceolchoirmeacha ag am lóin in Ardeaglais  

Naomh Muire
•  Imeachtaí Iontaobhas Cathartha Luimnigh 2019

CULTÚR AGUS EALAÍON
Chomh maith le maoiniú ó Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh, tacaíonn An Chomhairle Ealaíon (an 
ghníomhaireacht náisiúnta chun na healaíona in Éirinn 
a fhorbairt, a chur chun cinn agus a mhaoiniú) agus 
an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta faoin 
tionscnamh Éire Ildánach . 

Leagtar amach i gCreat Straitéise Cultúrtha Luimnigh 
2016-2030 do Luimneach fís agus uaillmhian shoiléir 
a cheadaíonn pleanáil straitéiseach agus tiomantas 
d’fhorbairt leanúnach an chultúir agus na n-ealaíon i 
Luimneach trí idirphlé le príomhpháirtithe leasmhara 
agus lucht tionchair, ar leibhéal áitiúil agus náisiúnta, 
ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha, pobail agus 
eagraíochtaí cultúrtha lárnacha. Tá an fhoireann Cultúir 

agus Ealaíon freagrach freisin as uaillmhian agus 
cáilíocht an sé Fhéile Phobail a mhéadú:
(i) Lá Fhéile Pádraig 
(ii) Craobhchomórtas Idirnáisiúnta na mBannaí 
(iii) Riverfest 
(iv) Crinniú na nÓg
(v) Oíche Chultúir 
(vi) 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 ILDÁNACH
Is tionscnamh cúig bliana uile-rialtais é Éire Ildánach, ó 
2017 go 2022, a chuireann cultúr agus cruthaitheacht 
i gcroílár an bheartais phoiblí.  Cuirtear de chúram ar 
Údaráis Áitiúla an Clár a fhorbairt agus a sheachadadh 
ar leibhéal áitiúil agus chun na críche sin, iarradh ar 
gach Údarás Áitiúil Foireann Cultúir trasrannach a 
bhunú.  Tá ár bhFoireann Cultúir Luimnigh comhdhéanta 
d’ionadaithe ó Ranna na Comhairle atá nasctha le 
seirbhísí cruthaitheacha a sholáthar nó a úsáideann 
uirlisí cruthaitheacha mar bhealach chun saoránaigh a 
ghníomhachtú agus a mhealladh. 
Sa Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Luimnigh 2018 
- 2022, leagtar amach na sé thosaíocht straitéiseacha do 
Luimneach:
(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: Ár mbonneagar cultúrtha 

agus cruthaitheach áitiúil a fheabhsú;
(v)   Scáileáin Chruthaitheacha: Béim ar scannánaíocht 

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

ag teacht ar chultúr i mbéal an dorais.
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In 2019, an tríú bliain den Chlár, sheachaid an Fhoireann 
Cultúir ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh an 
méid seo a leanas:
1.   Reáchtáladh Cruinniú na nÓg, tionscnamh Éire 

Ildánach an 15 Meitheamh. Tá an lá náisiúnta 
cruthaitheachta seo do leanaí agus do dhaoine óga 
anois ina dhara bhliain. Tá clár Luimnigh ‘Solas Glas 
do Luimneach’ dírithe ar scannáin agus déantar é 
a sheachadadh i gcomhpháirtíocht le Fresh Film 
Festival. Tá an clár comhdhéanta de chlár ceardlann 
agus gníomhaíochtaí bunaithe sa chathair agus 
sa chontae i rith an lae. I measc na mbuaicphointí 
bhí, Scannáin Allamuigh sa Ghairdín ag Músaem 
Hunt, Ceardlanna Scannán Aon Nóiméad ar fud 
an Chontae i gcomhpháirtíocht le Seirbhís Óige 
Luimnigh, Ceardlanna Scáth Puipéadóireachta i 
sé leabharlann, ceardlanna stadghluaiseachta ag 
Músaem Hunt, scannáin faoi dhíon ag an Belltable 
agus  coinbhinsiún scannáin na ndaoine óga in oifigí 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i gCé na 
gCeannaithe.

Le linn 2019, bhí 
•    11 cur ar scáileán, 16 cheardlann agus coinbhinsiún 

do leanaí idir 0-18 mbliana d’aois sa Cheanncheathrú 
Corparáideach, Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh

•   8 ngearrscannán do leanaí ó cheardlanna léiriúcháin

2.  Tugadh tacaíocht do dhaoine agus eagraíochtaí áitiúla 
cruthaitheacha chun tionscadail a sheachadadh de 
réir Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Luimnigh 
2018 - 2022. Thacaigh an Chomhairle le seachadadh 
de os cionn 30 tionscadal áitiúil, agus sa bhreis ar an 
28 imeacht a seachadadh mar chuid de Chruinniú na 
nÓg, agus san iomlán, rinneadh breis agus 58 imeacht 
agus tionscadal a seachadadh go háitiúil mar chuid de 
Chlár Éire Ildánach.

    2.  Comhpháirtíocht Chruthaitheach don Aos Óg - 
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus 
an Chláir ar cheann de thrí Bhord Oideachais 
agus Oiliúna a roghnaigh Éire Ildánach chun 
Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach a 
bhunú. Éascóidh an chomhpháirtíocht comhroinnt 
faisnéise agus comhoibriú idir tionscnaimh 
agus soláthraithe cruthaitheacha agus cultúrtha 
áitiúla le beim ar leanaí agus daoine óga lena 
n-áirítear soláthraithe seirbhíse oibre don óige, 
suíomhanna cúram leanaí agus scoileanna chun 
úsáid níos fearr a bhaint as na hacmhainní, na 
cleachtais agus na tionscnaimh atá ann cheana i 
Luimneach agus i gCeantar an Chláir. Cuirfidh sé 
seo tuilleadh le tiomantas Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh don tosaíocht straitéiseach 
de Chruthaitheoirí na Todhchaí: Leanaí agus 
Daoine Óga, i bplean Cultúir agus Cruthaitheachta 
Luimnigh a foilsíodh mar chuid d’Éire Ildánach. I mí 
an Mheithimh cheap an Chomhpháirtíocht Áitiúil 
Óige Chruthaitheach (LCYP) comhordaitheoir chun 
plean agus clár a fhorbairt, a chuirfear ar fáil ar fud 
Luimnigh agus an Chláir thar shaolré an phlean ‘Éire 
Ildánach’ suas go dtí 2022. Agus a chlár á dhearadh 
agus á sheachadadh, chuaigh an LCYP i gcomhairle 
le daoine óga agus ag tarraingt air seo tá sé tar éis 
dul i mbun roinnt tionscnamh lena n-áirítear Inspire, 
clár luathbhlianta d’fhoireann ELC agus Future Film 
Makers, clár oiliúna um thionscal na scannánaíochta 
do dhaoine óga.   
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SPARÁNACHTAÍ AGUS DEONTAIS
Rinneadh cuíchóiriú ar dheiseanna maoinithe trí shraith 
de Ghlaochanna Oscailte, a ceapadh le tacú le daoine 
aonair, 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.  
•  Maoiniú Deontais faoin Acht Ealaíon 2019 - Bhí 66 

iarratas ar mhaoiniú, agus d’éirigh le 37 acu, agus 
leithdháileadh méid iomlán de €20,000

•  Sparánachtaí Amharclann Luimnigh 2019 - Bhí sé 
iarratas ar mhaoiniú, agus d’éirigh le ceithre cinn acu, 
agus leithdháileadh méid iomlán de €15,000

•  Sparánachtaí Gearrscannáin Luimnigh 2019 - Bhí 16 
iarratas ann, agus d’éirigh le dhá cheann acu, agus 
leithdháileadh méid iomlán de €16,000

•  Scéim Dámhachtana Soghluaisteachta Idirnáisiúnta 
Luimnigh 2019 - Bhí dhá ghlao oscailte, 18 iarratas 
san iomlán, bronnadh 14 deontas, agus leithdháileadh 
iomlán de €10,000

•  Éire Ildánach Luimnigh - Deontais Déanta i Luimneach 
2019 - Bhí 44 iarratas ann, agus leithdháileadh iomlán 
de €40,000. bronnadh Snáithe 1 ar naoi ndeontas   
(€18,000 san iomlán), bronnadh Snáithe 2 ar chúig 
dheontas (€ 12,000 san iomlán), bronnadh Snáithe 3 ar 
seacht ndeontas (€10,000 san iomlán)

•  Scéim Maoinithe Féilte agus Imeachtaí Luimnigh 
2019/2020 - Bhí 60 iarratas ar mhaoiniú, ar éirigh le 37 
díobh, agus leithdháileadh méid iomlán de €270,000

•  Scéim Dhámhachtainí Sparánachta Ealaíon Aonair 
2019 - Bhí 17 iarratas ar mhaoiniú, agus d’éirigh le sé 
cinn acu, agus leithdháileadh méid iomlán de € 20,000

•  Ciste Straitéiseach - Eisíodh 33 litir tacaíochta ag 
tairiscint 10% den mhéid a eisíodh. D’éirigh le 12 go dtí 
seo, agus fuair siad €384,038 ón gComhairle Ealaíon 
agus ó chomhlachtaí maoinithe náisiúnta eile. Eisíodh 
13 litir thagartha eile ag taispeáint tacaíochta. 

Bhí Dolores O’Riordan, amhránaí, scríbhneoir amhrán 
agus príomhamhránaí le The Cranberries, ar cheann de 
na healaíontóirí ba mhó a raibh tóir uirtith in Éirinn. Bhí 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i dteagmháil 
go rialta le máthair Dolores, Eileen agus lena teaghlach 
chun bealaí a phlé ar féidir le Luimneach cuimhneamh 
uirthi agus an réalta mhór a chomóradh. Tar éis 
díospóireachtaí, aontaíodh go mbunófaí Sparánacht 
Ceoil Dolores O’Riordan chun tacú le ceoltóir gairmiúil i 
Luimneach a shlí bheatha a fhorbairt.

•  Sparánacht Ceoil Dolores O’Riordan 2019 - 
Fuarthas 10 n-iarratas, bronnadh deontas amháin, 
leithdháileadh méid iomlán de €4,000.

MAOINIÚ AGUS 
GLAOCHANNA OSCAILTE
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Cur i láthair Sparánacht Ceoil Dolores O’Riordan 2019 le Méara Chathair agus Chontae Luimnigh an Comhairleoir 
Michael Sheahan don amhránaí-scríbhneoir as Luimneach Emma Langford, le Eileen, máthair Dolores O’Riordan.



FORBAIRT GHAIRMIÚIL LEANÚNACH D’EARNÁIL AN 
CHULTÚIR AGUS NA NEALAÍON
Fógraíodh sraith deiseanna d’fhorbairt ghairmiúil 
leanúnach do chleachtóirí cruthaitheacha faoi sé 
sparánacht dhifriúla.  Cuireann na sparánachtaí seo le 
hacmhainn Chultúrtha Luimnigh a mhéadú trí thacú le 
hoiliúint earnála dírithe, breisoiliúint agus infheistíocht 
do dhaoine cruthaitheacha ag céimeanna éagsúla ina 
ngairmeacha beatha. 
•  Sparánacht Idirnáisiúnta Scoil Samhraidh Blas
•  Sparánacht Scoil Samhraidh ‘Meitheal’ (2 Ghradam)
•  Sparánacht Chór Óige na hÉireann (2 Ghradam)
•   Sparánacht Scoil Samhraidh Chomhlachas 

Drámaíochta na hÉireann
•  Centre Culturel Irlandais (Páras)
•   Sparánacht Réigiúnach Ionad Tyrone Guthrie  

(3 Ghradam)

I measc na ndeiseanna eile d’fhorbairt ealaíonta 
ghairmiúil curtha ar fáil bhí:
•  Deis Mheantóireachta Scríbhneora atá ag Teacht Chun 

Cinn - I gcomhpháirtíocht le Words Ireland, tairgeadh 
Deis Mheantóireachta do scríbhneoir atá ag teacht 
chun cinn agus atá ina chónaí i Luimneach.  Ligeann 
an deis mheantóireachta seo do scríbhneoir atá ag 
teacht chun cinn meantóireacht a fháil ó scríbhneoir 
gairmiúil. Is é an file Paul McNamara faighteoir rathúil 
na Dámhachtana do 2019-2020 agus is é Colm 
Keegan a mheantóir.

•  Sliabh Luchra - Ceoltóir Cónaithe, ceapadh Eoin 
O’Sullivan, i mí Iúil 2018 ar feadh tréimhse 12 mhí. 
Le linn na tréimhse seo, d’oibrigh Eoin le féilte áitiúla 
ag tacú le cláir bhreise de chuid Sliabh Luachra 
agus thug sé faoi sraith gníomhachtúcháin For-
rochtana i Scoileanna.  Tá an Chónaitheacht mar 
chuid de Chonair Ceoil Sliabh Luachra, tionscadal 
comhoibritheach um fhorbairt straitéiseach arna 
mhaoiniú ag Comhairle  
 
Ealaíon na hÉireann lena Dámhachtain Cuireadh 
chuig Comhoibrithe.  Tugann an tionscadal le chéile 
Oifigí Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí, Comhairle 
Contae Chiarraí, Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh agus Cartlann Ceoil Thraidisiúnta na 
hÉireann i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon. 

•  Glao Amach ar Leabhar Filíochta Stony Thursday 
- Tá an Leabhar Stony Thursday ar cheann de na 
hirisleabhair liteartha is seanbhunaithe in Éirinn. Tá 
Martin Dyar ag déanamh eagarthóireachta ar an eagrán 
is déanaí. Fógraíodh glao amach ar aighneachtaí i mí 
Dheireadh Fómhair agus den chéad uair, rinneadh 
aighneachtaí trí chóras ar líne. Rinne níos mó ná 
150 filí aighneachtaí de suas le sé dhán an ceann, le 
hiontrálacha ó Luimneach go Deilí Nua agus chomh 
fada leis an Astráil. Tá sé beartaithe go bhfoilseofar an 
leabhar in 2020.

•  Gradam Bliantúil Filíochta i gCuimhne ar Mhícheál 
Ó hAirtnéide 2019 - Bhunaigh Comhairle Contae 
Luimnigh an dámhachtain bhliantúil seo agus tá 
sí á comhmhaoiniú ag Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh agus an Chomhairle Ealaíon chun 
rannchuidiú Mhícheál Ó hAirtnéide leis an litríocht 
i mBéarla agus i nGaeilge a cheiliúradh. In 2019, 
bronnadh an dámhachtain €4,000 ar fhile a scríobhann 
i nGaeilge, Ailbhe Ní Ghearbhuigh, as a foilseachán 
Tost Agus Allagar (Coiscéim, 2016). Ba iad Nuala Ní 
Dhomhnaill agus Gabriel Fitzmaurice na moltóirí  
do 2019. 

Árasáin Ealaíontóirí Gearrthéarmacha, 1-2 Cearnóg 
Eoin, Luimneach
Cuirtear dhá árasán stiúideo ar fáil le húsáid go 
gearrthéarmach, mar acmhainn d’eagraíochtaí cultúrtha 
agus ealaíon a sholáthraíonn gníomhaíochtaí cultúrtha 
don chathair.  

FÉILTE AGUS IMEACHTAÍ
Eisíodh glao oscailte chun tacú le cur i bhfeidhm 
Straitéis Chultúrtha Luimnigh - Creat 2016 - 2030 i 
mBealtaine 2019, le haghaidh féilte, imeachtaí agus 
imeachtaí oidhreachta cultúrtha a bheidh ar siúl ón 1 
Deireadh Fómhair, 2019 go dtí an 30 Meán Fómhair 
2020. Mhol an CBS Cultúrtha in 2019 infheistíocht 
straitéiseach de €270,000 a dhéanamh  san earnáil.

Reáchtáladh dhá chlinic faisnéise i gCathair Luimnigh 
agus sa Chaisleán Nua. Bhí dhá shnáithe maoinithe ann. 
1.   Féilte/Imeachtaí Beaga atá dírithe ar an bPobal a 

Sholáthar agus a Chlárú
2.   Féilte/Imeachtaí Meánmhéide agus Ollmhóra a 

Sholáthar agus a Chlárú
Bhí 60 iarratas san iomlán agus d’éirigh le 37 acu.

FÉILE POBAIL - FORBAIRT AGUS 
SEACHADADH 

FÉILE PÁDRAIG 
Leathnaigh Luimneach féile na bliana seo chuig ócáid 
3 lá chun leanúint ar aghaidh le Luimneach a chur ar 
cheann de na príomh-cheannscríbe in Éirinn, taobh 
amuigh de Bhaile Átha Cliath do Sheachtain Phádraig in 
Éirinn. Thacaigh maoiniú GMA Dúiche Chathrach leis an 
deis d’imeacht tráthnóna Dé Sathairn a chur leis. Forbairt 
eile is í an tacaíocht ó Fáilte Ireland, a d’fhógair le déanaí 
go bhfuil Luimneach ar cheann de na suíomhanna 
a bhfuil sé beartaithe acu forbairt a dhéanamh ar 
cheiliúradh do ‘Seachtain Phádraig in Éirinn’. Aithnítear 
go bhfuil Baile Átha Cliath ar a lánchumas ag an am seo 
den bhliain agus tacaíonn sé leis an smaoineamh ar an 
ról atá ag féilte maidir le líon na gcuairteoirí idirnáisiúnta 
a mhéadú go hÉirinn. Aithníonn siad go n-óstáil 
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Luimneach an dara tairiscint is mó lasmuigh de Bhaile 
Átha Cliath tríd an teaglaim de Pharáid Lá Fhéile Pádraig 
agus Craobhchomhórtas Idirnáisiúnta na mBannaí.

TINTE EALAÍNE EXTRAVAGANZA 
Osclaíodh Féile Naomh Pádraig Luimnigh 2019 an 
Satharn 16 Márta le taispeántas tinte ealaíne drámatúil 
thar na Sionainne agus le seoladh oifigiúil an Rotha 
Lánléargais ag Páirc Ché Artúir.

PARÁID LÁ FHÉILE PÁDRAIG LUIMNIGH
Bhí Luimneach thar a bheith sásta ar an Domhnach 
an 17ú, nuair a chuaigh Grand Marshal, an Dr. Norah 
Patten, atá ar tí a bheith ar an gcéad spásaire in Éirinn, le 
40,000 breathnóir, 1,600 úsáideoir beo idirnáisiúnta ar 
Facebook agus 2,000 rannpháirtí fuinniúil do pharáid na 
bliana seo. Tharraing téama pharáide na bliana seo ‘One 
Giant Leap’ aird gach duine, mar gur craoladh ceiliúradh 
Luimnigh go beo ar Facebook, ar Virgin Media Television 
agus RTE 6 O’clock News.

I measc na n-iontrálacha cruthaitheacha bhí 
Amharclann Lumen Street atá lonnaithe i Luimneach a 
léirigh an téama le hiontráil spáis iontach agus roicéad 
ollmhór, ag ullmhú don éirí lena Bhuachaill Bó Spáis féin 
acu. Chruthaigh baill de phobail nua éagsúla Luimnigh, 
lena n-áirítear iad siúd ó Neipeal, ón bPacastáin, ó na 

hOileáin Fhilipíneacha agus ón tSín atmaisféar iontach 
agus iad ag ceiliúradh a n-oidhreachta cultúrtha mar 
chuid de cheiliúradh Luimnigh ar an Saoire Náisiúnta.
Ba iad seo a leanas buaiteoirí na paráide i mbliana:
•   An Léiriú Iomlán is Fearr - Cumann Síneach na 

hÉireann
•   An Léiriú Cruthaitheach is Fearr - Amharclann  

Shráid Lumen
•   An Grúpa Óige is Fearr - Scoil Drámaíochta Ealaíon 

Léiritheach le Artastic
•  An Léiriú Ceoil is Fearr - Wind Band, Tartu, an Eastóin

CRAOBHCHOMÓRTAS IDIRNÁISIÚNTA NA MBANNAÍ
Bhí an 49ú Craobhchomórtas Idirnáisiúnta Banna 
Luimnigh ar siúl Dé Luain 18 Márta nuair a tháinig 1,300 
rannpháirtí as 20 banna máirseála lena n-áirítear 11 
bhanda idirnáisiúnta le chéile chun dul san iomaíocht 
ag craobhchomórtas na bliana seo. Mar an t-aon 
chraobhchomórrtas bannaí idirnáisiúnta in Éirinn tá an 
ócáid tar éis fás ó neart go neart le níos mó ná 30,000 
duine ag freastal ar an lá.

MÚSAEM NA GEALAÍ
Don chlárú den saothar ealaíne camchuairte 
corraitheach seo leis an ealaíontóir Luke Jerram 
as an Ríocht Aontaithe, d’oibrigh an Chomhairle 
i gcomhpháirtíocht le hArdeaglais Naomh Muire 
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Grand Marshal Norah Patten agus an Clr. James Collins Paráid 
Lá Fhéile Pádraig Luimnigh 

Píobaire ó Bhanda Píopaí Chathair Luimnigh ag glacadh páirte i 
gCraobhchomórtais Idirnáisiúnta na mBannaí

Rannpháirtithe óga i bParáid Lá Pádraig Luimnigh, ‘One Giant Leap’ Músaem na Gealaí le Luke Jerram, Suiteáil Ealaíne in Ardeaglais Naomh Muire



chun Músaem na Gealaí i Luimneach a óstáil. Thar 
11 lá, síneadh ar an imeacht bunaidh de 7 lá, chuir an 
Ardeaglais fáilte roimh 11,000 duine. Fuair Músaem 
na Gealaí clúdach suntasach sna meáin agus sna 
meáin shóisialta chomh maith le go leor cuairteanna ó 
bhunscoileanna agus meánscoileanna áitiúla. Thomhais 
Músaem na Gealaí seacht méadar ar trastomhas, agus 
bhí íomhánna mionsonraithe 120dpi de dhromchla 
na gealaí ó NASA á thaispeáint. Ba chomhleá a bhí 
sa shuiteáil d’íomhánna gealaí, solas na gealaí agus 
comhdhéanamh fuaime mórthimpeall a chruthaigh an 
cumadóir, Dan Jones, a bhuaigh duaiseanna BAFTA agus 
Ivor Novello. 

RIVERFEST
Thaispeáin Luimneach uair amháin eile gurb í an áit 
le bheith do Shaoire Bainc na Bealtaine le níos mó ná 
120,000 (fás 20% ar 2018) ag ceiliúradh ag an bhféile is 
mó sa chathair, Riverfest, ag tabhairt thart ar €7 milliún 
isteach sa gheilleagar áitiúil. 

Ionchorpraíodh tionscnamh nua i gclár na bliana seo: 
•  Rannpháirtíocht an phobail trí shnámh sóisialta 

Swimmable Limerick agus an chéad chomórtas 
Iascaireachta do Chumann Slatiascaireachta Luimnigh 
agus an Cheantair; 

•  Ionchuimsiú sóisialta trí chomhpháirtíocht nua le 
Grúpa Uathachais Luimnigh; agus 

•  Ábhar cultúrtha i bhfoirm Opera a cuireadh le chéile 
go háitiúil sa Sailors Home.

•  Láithreán na Féile a leathnú cois na habhann chun 
imeacht Mhargadh Ealaíne a áireamh sa Mhargadh 
Prátaí mar aon leis an Roth Lánléargais.  

•  Bhí an-tóir ar ghníomhaíochtaí uisce-bhunaithe, leis 
an ziplíne dúbailte thar an tSionainn agus tugadh 
léargas difriúil ar an abhainn mhór do go leor daoine 
le gníomhaíochtaí ar nós sórbáil, cadhcáil, bádóireacht 
dragan agus an roth lánléargais. 

•  Ard os cionn na habhann, rinne an chuideachta 
damhsa aeróige atá lonnaithe i Luimneach Fidget 
Feet léiriú bríomhar de shaol Iascairí na Sionainne le 
taispeántais iontacha d’acrafaic aeróige, agus chuir 
maighdeana mara ag marcaíocht ar chapaill farraigí na 
sluaite faoi gheasa le linn na féile. 

•  Comhpháirtíocht leis an LEO, Straitéis Bia Luimnigh 
chun ‘Blas Luimnigh’ a sheachadadh ag Riverfest.

Bhuaigh Riverfest dhá ghradam in 2019, an Imeacht is 
Fearr agus an Imeacht Beo is Fearr ag Gradaim Tionscail 
Imeachtaí 2019

OÍCHE CHULTÚIR
Bhí Oíche Chultúir 2019 ar siúl an 20 Meán Fómhair, 
agus bhí baint ag raon leathan ealaíontóirí, eagraíochtaí 
cultúrtha, institiúidí agus grúpaí pobail le clár 
eisceachtúil imeachtaí a sheachadadh. Tarlaíonn 
Oíche Chultúir Luimnigh toisc go roinneann a lán 
daoine fís agus díograis maidir le taitneamh a bhaint as 
cruthaitheacht agus cultúr, iad a cheiliúradh agus a chur 
chun cinn. I mí Iúil eisíodh glao oscailte chun Imeachtaí 
Oíche Chultúir Luimnigh a chlárú d’eagraíochtaí 
cultúrtha, do phobail agus do dhaoine aonair a bheith 
mar chuid de chlár corraitheach na bliana seo ar fud na 
cathrach agus an chontae. Rolladh próiseas clárúcháin 
amach ar líne den chéad uair. Earcaíodh an líon is mó 
oibrithe deonacha faoin gClár um Rannpháirtíocht 
Shibhialta Chultúrtha in 2019. Bhronn an Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta €16,000 ar Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh i dtreo Oíche Chultúir 
Luimnigh. 

OÍCHE CHULTÚIR LUIMNIGH 2019 - STAITISTICÍ
Líon Iomlán an Lucht Féachana: 21,028 ball den lucht 
féachana 
Líon Iomlán na nImeachtaí: 81 Imeacht pleanáilte
Líon Iomlán na nIonad: thart ar 70 ionad in 8 n-ionad  
sa réigiún
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Léiriúchán aeróige Fidget Feet ag Riverfest Téadchleasaí Chris Bullzini, ag taispeánadh go poiblí i gCé Artúir 
ar Oíche Chultúir



LUIMNEACH A LASÚ
Seoladh an Nollaig i Luimneach le díreach os cionn 
17,000 duine, an chuid is mó díobh ina dteaghlaigh, ag 
teacht ar Shráid Uí Chonaill i Luimneach Dé Domhnaigh 
17 Samhain 2019 le haghaidh lasadh traidisiúnta Soilse 
Nollag na cathrach, a sheolann séasúr na féile go 
hoifigiúil i Luimneach. Tháinig aoi onóra speisialta, Rós 
Trá Lí, an Dr. Sinéad Flanagan isteach le Méara Chathair 
agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Michael 
Sheahan ag searmanas Luimneach a Lasú, chomh maith 
le haíonna speisialta Santa Claus agus Lucharacháin as 
an bPoll Thuaidh.
Chuir taibheoirí sráide agus aíonna speisialta siamsaíocht 
ar fáil do na sluaite ó 4.30i.n. , roimh an bpríomhócáid 
- lasadh na soilse, ima measc bhi Cór Óige Luimnigh 
agus Ensemble Gutha Zion in éineacht le carachtair 
gheamaireachta ó Beauty and the Beast de chuid 
Chumann Geamaireachta Luimnigh ag Amharclann The 
Lime Tree, agus Aladdin le Geamaireacht Luimnigh The 
Specsavers ag Ceoláras na hOllscoile,

Cuireadh taispeántas tinte ealaíne i láthair na ndaoine 
a bailíodh freisin agus chinntigh meaisín sneachta gur 
chlúdaigh na haimsirí Nollag is traidisiúnta an iliomad 
leanaí a bhí i láthair a chan amhráin na Nollag agus a 
bhain taitneamh as an taispeántas iontach de lasadh 
shoilse LED na Nollag ar fud lár na cathrach. Níos 
luaithe sa lá bhí an grúpa Liveable Limerick ina óstach 
ar a Charity Xmas Dash, inar ghlac Daidithe na Nollag 
seilbh ar Shráid Uí Chonaill agus iad ag glacadh páirte 
i rásaí éagsúla lena n-áirítear rás trí-chos an Uasail 
Claus agus a Bhean Uasail, ráib de dhaoine cáiliúla, 
rás cathaoireacha rothaí agus rás mála. Chuaigh na 
fáltais go léir chuig Novas agus chuig Iontaobhas Peter 
McVerry.

NOLLAIG I LUIMNEACH
Le ceiliúradh na bliana seo d’fhill Toots the Train go 
Luimneach le síneadh an bhealaigh, ag cruthú turas 
ceiliúrtha ar na príomhshuímh oidhreachta nádúrtha 
agus tógtha atá i Luimneach. Cuireadh beochan 
breise den Ghairdín Uirbeach mar Mhol Nollag ar fáil i 
gcomhpháirtíocht le Seodóirí Matthew Stephens agus 
tacaíocht thrasrannach ó Ranna Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh, lena n-áirítear na hOibríochtaí 
Seirbhíse, Pleanáil agus Forbairt, Páirceanna, Forbairt 
Fhisiciúil agus Margaíocht agus Cumarsáid.

TAISPEÁNTAS TINTE EALAÍNE OÍCHE CHINN BLIANA
Tháinig deireadh le féilte na Nollag i Luimneach an 
31 Nollaig, le Taispeántas Tinte ealaíne Oíche Chinn 
Bliana a bhí oiriúnach don teaghlach uile ag 7in. Bhí 
slua measta de 25,000 duine ar na ceantair féachana de 
Thrá Mhic Fhlanncha, Droichead an tSáirséalaigh chomh 
maith le Páirc Ché Artúir agus Gairdín an Mhúsaem 
Hunt. 

CLÁR UM RANNPHÁIRTÍOCHT CHATHARTHA  
CHULTÚRTHA
Maoinithe tríd an gCiste Idirghabhála Sóisialta 
soláthraíonn an clár deiseanna rannpháirtíochta laistigh 
de struchtúir seachadta de sé imeacht chathartha 
i Luimneach agus díríonn sé ar ghrúpaí atá i mbaol 
eisiaimh chun rannpháirtíocht chathartha chultúrtha a 
leathnú agus a dhoimhniú agus oibriú chun éagsúlacht 
na hionadaíochta ag féilte/imeachtaí cathartha cultúrtha 
a fheabhsú i Luimneach. 

I measc samplaí den tionchar a bhí ag na cláir in 2019 bhí: 
•  Taifeadadh 1,000 uair an chloig de rannpháirtíocht 

oibrithe deonacha mar chuid de na féilte cathartha
•  Áiríodh ar na saorálaithe rialta agus athchleachtacha, 

rannpháirtithe ó Ghrúpa Drámaíochta Pobail an 
Chnoic Theas, Bothán na bhFear an Chnoic Theas, 
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Grúpa Drámaíochta Pobail Northside Misfits Bhaile 
Uí Neachtain, Seirbhís Litearthachta na hInstitiúide 
Teicniúil Bardasach (Limerick Red Tech), Soláthar 
Díreach Cnoc an Lisín, An Clár Road to Recovery ag 
Adapt Service.

•  Ghlac 65 grúpa pobail áitiúil páirt i bparáid Lá Fhéile 
Pádraig.

• Thacaigh timpeall 204 saorálaí le féilte cathartha

FORBAIRT STRAITÉIS FÉILTE AGUS IMEACHTAÍ
Rinneadh próiseas tairisceana chun sainchomhairleoirí a 
cheapadh chun Straitéis Féilte agus Imeachtaí a fhorbairt 
do Luimneach. Ceapadh Féilte Idirnáisiúnta i gCeathrú 4 
agus tionóladh cruinniú bunaithe i mí na Nollag. 

MAOINIÚ BRONNTA AR CHOMHAIRLE 
CATHRACH AGUS CONTAE LUIMNIGH 
Fuair an Chomhairle  75,000 do Thionscadal Mhúsaem 
na nAinmhithe Uisce Miotaseolaíocha (# 3) ó scéim 
mhaoinithe na Comhairle Ealaíon ‘Cuireadh chun 
Comhoibriú’, le hOifig Ealaíon an Chabháin, Oifig 
Ealaíon an Chláir, Oifig Ealaíon Thiobraid Árann agus 
Teach Ormston. Seachadann an tionscadal seo Clár 
Cónaitheachta in 2020-2021 i gceithre chontae feadh 
na Sionainne, nascann sé ealaíontóirí agus grúpaí 
pobail chun saothair ealaíne comhoibríocha nua a 
chruthú agus foilsíonn sé na torthaí meastóireachta 
agus “Machnaimh” ar mhúnlaí cónaitheachta, próiseas 
comhoibritheach agus mapáil choimeádaithe. 

Fuair an Chomhairle €10,000 san iomlán ó 
Fáilte Ireland ón Scéim Féilte Réigiúnacha agus 
Imeachtaí Rannpháirteacha do Riverfest agus do 
Chraobhchomórtais Idirnáisiúnta na mBanna Máirseála, 
ag gnóthú an uasmhéid de €5,000 an ceann. Ina 
theannta sin fuair an Chomhairle sochar Margaíochta 
Idirnáisiúnta comhchineáil dar luach € 5,000 ó Fáilte 
Ireland do Chomhpháirtíocht Luimnigh le Fáilte Ireland 
do thionscnamh Sheachtain Fhéile Phádraig.

Fuair Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
€30,000 tríd an gCiste Idirghabhála Sóisialta don 
Chlár Rannpháirtíochta Cathartha Cultúrtha, €1,000 
ó Uiscebhealaí Éireann le haghaidh Riverfest agus 
maoiniú breise ó Éire Ildánach do thionscadal amháin i 
Luimneach de €20,000.

TIONSCADAIL EORPACHA
Fuair Luimneach cúig thionscadal arna maoiniú ag 
Eoraip Ildánach sa bhabhta maoinithe is déanaí. 
Beidh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ina 
comhpháirtí comhlach ar Scoil Rannpháirtíochta, faoi 
stiúir Walk the Plank (RA) agus ar TRAINART faoi stiúir 
consorzio marche spettacolo (an Iodáil).

Scoil Rannpháirtíochta Is Tionscadal ‘Eoraip Ildánach’ 
é a sholáthróidh deiseanna forbartha acmhainne do 
chleachtóirí cruthaitheacha chun muinín a thabhairt 
dóibh oibriú i gcleachtas rannpháirteach. Is tionscadal 
leantach é an tionscadal seo ón 2019 School of 
Spectacle, agus cuirfidh sé deiseanna ar fáil do dhaoine 
cruthaitheacha atá lonnaithe i Luimneach páirt a 
ghlacadh i scoileanna foghlama in Graz, Coventry agus 
Kaunas. Tabharfar cuireadh d’ealaíontóirí iarratas a 
dhéanamh ar an deis trí ghlaonna oscailte. Tionóladh an 
chéad chruinniú comhpháirtíochta i Rijeka, sa Chróit i 
mí Dheireadh Fómhair.

TRAINART Is Tionscadal ‘Eoraip Ildánach’ é atá deartha 
chun clár forbartha acmhainne a chur i bhfeidhm 
d’oibreoirí cultúrtha chun scileanna nua agus samhlacha 
nua gnó a fhorbairt in dhá earnáil ealaíon taibhiúcháin 
ar leith: (i) Múnlaí bainistíochta nua do spásanna 
cultúrtha; agus (ii) Léirithe beo / idirghabhálacha ealaíne 
i gcreataí neamhthraidisiúnta. Eagróidh TRAINART clár 
oiliúna cumaiscthe d’oibreoirí cultúrtha ar a mbeidh 60 
uair oiliúna ar líne agus 60 uair oiliúna ar an láthair trí 
roinnt Teophointí Oiliúna a eagrófar ar fud na hEorpa. 
Tionóladh an chéad chruinniú comhpháirtíochta in 
Ancona, san Iodáil i mí Dheireadh Fómhair. Cuirfidh 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh fáilte roimh 
na comhpháirtithe go Luimneach i mBealtaine 2020 le 
haghaidh oiliúna.

AN CHOMHAIRLE EALAÍON - CREAT-
CHOMHAONTÚ 
Is tiomantas é comhaontú na Comhairle Ealaíon / 
CCMA, Creat um Chomhar (2016 - 2025) plean oibre 
3 bliana (2016 - 2018) chun ligean d’Údaráis Áitiúla 
agus don Chomhairle Ealaíon dul i mbun próiseas chun 
Creat-Chomhaontú Aonair a fhorbairt. Tá comhaontú 
sínithe ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
ina gcuirtear béim ar na dtosaíochtaí straitéiseacha 
roinnte d’fhorbairt na n-ealaíon i gCathair agus i 
gContae Luimnigh thar thréimhse an chomhaontaithe 
seo; fís agus spriocanna a leagan amach maidir leis an 
méid is féidir linn a bhaint amach le chéile.

Is iad an ceithre gníomh straitéiseach roinnte;
1.  Tacú le hEalaíontóirí agus le hEagraíochtaí Cultúrtha
2.  Na hEalaíona Tuaithe agus Sármhaitheas
3.  Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas
4.  Féilte agus Imeachtaí

An Clár Cultúir agus Ealaíon
Áiríodh le seachadadh leanúnach an chláir Cultúir agus 
Ealaíon i gcomhar le cuspóirí na Comhairle Ealaíon;  
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TACÚ LE HEALAÍONTÓIRÍ AGUS LE 
HEAGRAÍOCHTAÍ CULTÚRTHA
Forbairt Ghairmiúil d’Amharcealaíontóirí
Ionad Acmhainní Nua Amharcealaíontóirí Éireann 
(VAI) i dTeach Ormston. Is comhoibriú é seo idir 
Amharcealaíontóirí Éireann, Teach Ormston agus 
oifigí Ealaíon Luimnigh, an Chláir agus Thiobraid 
Árann chun tacú le forbairt ghairmiúil ealaíontóirí sa 
réigiún. Tionóladh 10 n-imeacht i dTeach Ormston (sé 
cheardlann, dhá Chaifé Amharcealaíontóra, dhá Dheasc 
Chabhrach VAI).

Bailiúchán Ealaíne
Rinneadh dul chun cinn suntasach ar an obair chun 
an bailiúchán ealaíne atá ann a dhoiciméadú agus a 
mheasúnú, rinneadh córas uimhrithe do na saothair 
ealaíne a chinneadh agus rinneadh saothair a uimhriú 
agus a dhoiciméadú.

DAOINE ÓGA, LEANAÍ AGUS OIDEACHAS 
An Tionscadal The Bingo Wings
Is í Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh an 
príomhpháirtí ar Cuireadh chun Comhoibrithe arna 
mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon, an tionscadal 
The Bingo Wings, tionscadal mór idirghlúine 
comhoibritheach a dhéanann iniúchadh ar théama an 
Biongó, leis an gceannaire ealaíne Fidget Feet. 

Reáchtáladh Ealaíontóir Cónaithe Siorcais don 
Tionscadal Bingo Wings i Luimneach i mBealtaine-
Meitheamh, le ceardlanna le grúpaí óige áitiúla agus 
grúpaí daoine scothaosta, ag baint úsáide as gluaiseacht, 
sorcas agus amharclann, tugadh 10 ngrúpa le chéile idir 
10 - 90 bliain d’aois a bhfuil spéis acu sa drámaíocht, 
biongó, bualadh go sóisialta, sorcas, aer-damhsa agus

damhsa líne. 

Aer-chleasghleacaí ó léiriú Bingo Wings san Amharclann Lime Tree

Siompóisiam Bingo Wings ag Acadamh Ceoil agus Damhsa Domhanda na hÉireann, 
Ollscoil Luimnigh, arna oscailt ag Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an 
Comhairleoir Michael Sheahan

Léiriú Bingo Wings san Amharclann Lime Tree
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Bhí taibhiú Bingo Wings, seó nua corraitheach ina 
raibh sorcas, aer-damhsa agus amharclann ar siúl in 
Amharclann an Lime Tree i mí Mheán Fómhair. 

Gné phoiblí dheiridh ba ea an ócáid Siompóisiam agus 
Ceiliúrtha ag Acadamh Ceoil agus Damhsa Domhanda 
na hÉireann, Ollscoil Luimnigh i mí na Samhna, a 
d’oscail Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an 
Comhairleoir Michael Sheahan agus plé painéil faoi 
chathaoirleacht an Dr Kathleen Turner, ar an Déardaoin 
an 21 Samhain. Tá meastóireacht tionscadail ar siúl, 
a bheidh críochnaithe san earrach in 2020 agus is 
príomhthéama é cineálacha cur chuige faoi stiúir na 
n-ealaíontóirí maidir le hobair idirghlúine.

Fuair Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh an 
maoiniú chuige seo le hiarratas ar Scéim Cuireadh chun 
Comhoibrithe na Comhairle Ealaíon i gcomhpháirtíocht 
le Comhairle Contae Chiarraí agus Comhairle Contae 
Dhún na nGall.

EALAÍONTÓIRÍ I SCOILEANNA 2019 
Chuir an Chomhairle an clár bliantúil Ealaíontóirí i 
Scoileanna ar fáil arís. Tá an clár deartha chun tacú le 
Cuspóir 6 de Straitéis Chultúrtha Luimnigh 2016-2030 
trí shraith ceardlann arna seachadadh ag cleachtóirí 
cruthaitheacha gairmiúla i suíomh bunscoile. Oibreoidh 
éascaitheoirí ó thrí Fhéile / Imeacht;  Ilen Project 
Gandelow Gang, Hearsay International Audio Festival 
agus Féile Ealaíon an Ospidéil i gcomhar le Fidget Feet, 
le linn 2019 agus 2020 le naoi scoil, trí cinn an ceann, 
ag baint úsáide as próiseas cruthaitheacha éagsúla. 
Ansin taispeánfaidh gach scoil torthaí an chaidrimh 
seo ag féile chomhfhreagrach. Chun cothromaíocht 
gheografach a chinntiú, roghnaítear trí scoil as gach 
Ceantar Bardasach ar bhonn rollach chun páirt a 
ghlacadh sa chlár. 

Tionscadal Ilen Áth Dara-Ráth Caola 
SN na Banóige - Cromadh, SN Chill Díoma  - Kildimo, 
SN Naomh Anna - Ráth Caola

Féile Ealaíon an Ospidéil i gcomhpháirtíocht le Fidget 
Feet   An Cheapach Mhór Cill Mocheallóg
S.N. Chnoc Áine - An tOspidéal, S.N.an Ospidéil  – An 
tOspidéal, S.N. Bhaile Hiobaird - Baile Hiobaird
Féile Idirnáisiúnta na nEalaíon Fuaime HearSay  
An Cheapach Mór Cill Mocheallóg
S.N. Bhéal Átha Bó-  An Cheapach Mór, S.N. Builgidín. – 
Cill Mocheallóg, S.N. Garraí Dúlas – An tSeanphailís

AMHARCLANN ÓIGE CHONTAE 
LUIMNIGH (COLYTS)
Tá an Chomhairle ag obair le hAmharclann Óige 
Chontae Luimnigh chun fís agus misean a fhorbairt 
d’fhorbairt inbhuanaithe d’Amharclann Óige Chontae 
Luimnigh chun tacú leis an bhfás a baineadh amach le 
roinnt blianta anuas. Tá tacaíocht mheantóireachta a 
bhaineann le struchtúir eagrúcháin nua agus rialachas 
aitheanta agus curtha ar fáil. I measc na léiriúchán bhí 
- The Big Four –4 léiriúchán a bhaineann go sonrach 
leis an suíomh (Bealtaine), ‘The Rescue’, Dynalyts and 
Colyts (Bealtaine), campa samhraidh comhtháite (le 
rannpháirtithe ó Fhondúireacht Naomh Seosamh 
agus an Colyt) (Meitheamh), campa samhraidh na 
nÓg in Amharclann HoneyFitz (Lúnasa), Athléiriú de  
‘The Rescue’, Cluain Abhla (Meán Fómhair) agus an 
Gheamaireacht - ‘The X-Factory’, Nollaig (Dynalyts  
and Colyts).

CÓR ÓIGE LUIMNIGH
Tá Cór Óige Luimnigh a bhfuil cáil náisiúnta air, as a 
ceol comhaimseartha agus clasaiceach, comhdhéanta 
de dhaoine óga idir 17 agus 28 bliana d’aois. Déantar 
ballraíocht na gcór trí thriail agus tarraingítear í ó scoláirí 
i scoileanna agus i gcoláistí oideachais tríú leibhéal. Is 
cór measctha gutha é do Soprano, Alto, Tenor agus 
Bass. Léiriúcháin -Comhcheolchoirm le Rye Country 
Day School, SAM - Márta, ghlac baill roghnaithe páirt 
i gceardlanna san Fhéile Limerick Sings, le Grúpa 
na Sualainne, The Real Group agus an cumadóir 
agus stiúrthóir a bhfuil cáil dhomhanda air, Bob 
Chilcott (Meitheamh), Ceolchoirm ‘Singing for Mental 
Health’, Ardeaglais Naomh Muire (Deireadh Fómhair), 
Ceolchoirm na Nollag, Ardeaglais Naomh Muire.

Ealaíontóir i Scoileanna, Hatch san Ospidéal, Co. Luimnigh
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RINCE IMEASCTHA
Tá Roinn Cultúir agus Ealaíon Luimnigh ag obair le Mary 
Hartney le Clár Rince Imeasctha a sholáthar mar chuid 
den Chlár Ealaíona sa Sláinte.  In 2018-2019 d’oibrigh 
an clár le cúig scoil, le líon méadaithe de dhaltaí ó 310 
go 377 dhalta idirbhliana agus 54 úsáideoir seirbhíse. In 
2019, rinne an Clár Rince Imeasctha clár nua a phíolótú i 
Seirbhísí Leanaí Iarthar Luimnigh, ag obair le húsáideoirí 
seirbhíse idir 10-14 bliana d’aois. Tar éis athbhreithniú a 
dhéanamh ar an gclár píolótach, comhaontaíodh oibriú 
le Clár Gaisce na hIdirbhliana Scoile, mar bhealach 
chun compánach a sholáthar. Cuireadh tús leis seo i 
mí na Samhna 2019. Léiriúcháin -Físeán de léiriú nua, a 
taispeánadh ar an scáileán ag ócáid na Nollag i dTeach 
Rathfredagh Cheshire agus léiriúchán le húsáideoirí 
seirbhíse Sheirbhísí Leanaí Iarthar Luimnigh, a mhuintir 
agus a chairde.

HELIUM ARTS
Tá an Chomhairle ag obair i ról bróicéireachta le 
Helium Arts maidir le Mol Sláinte Cruthaitheach nua a 
sholáthar i Luimneach chun rochtain ar na healaíona 
a sholáthar do leanaí agus do dhaoine óga a bhfuil 
riochtaí fadtéarmacha orthu. Tacaíonn Mol Sláinte 
Cruthaitheach Luimnigh na nEalaíon le meabhairshláinte 
agus ionchuimsiú sóisialta leanaí a bhfuil riochtaí 
míochaine fadtéarmacha orthu, chun aonrú a laghdú 
agus folláine a mhéadú trí chlár ealaíon sa phobal atá 
nasctha le hothair sheachtracha Ospidéal na hOllscoile, 
Luimneach, i stíl seachadta ealaíon-ar -oideas. In 
2019 bunaíodh clár nua sna hOthair Sheachtracha 
Péidiatraiceacha in Ospidéal na hOllscoile, Luimneach. 
Cuireadh tús le ceardlanna pobalbhunaithe nua i mí an 
Mhárta agus mhair siad go dtí mí na Nollag. 

COISTE EALAÍON GHRÚPA OSPIDÉAL OL
Tá an Chomhairle ag obair le Coiste Ealaíon Ghrúpa 
Ospidéal Ollscoil Luimnigh, chun réimsí comhspéise 
agus comhoibrithe a bhunú. In 2019 d’éascaigh an 
Chomhairle cruinniú idir Comhairle Ealaíon na hÉireann 
agus Coiste Ealaíon Ospidéil Ollscoil Luimnigh maidir 
le saothar a thabhairt ar iasacht do na hospidéil ó 
Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon agus ó bhailiúchán na 
Comhairle. I mí Mheán Fómhair, suiteáladh iasacht de 
16 saothar ó Bhailiúchán Náisiúnta na Comhairle Ealaíon 
ag príomhshráid an Ospidéil. Roghnaigh Coiste Ealaíon 
Ghrúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh breis agus 35 earra 
ó Bhailiúchán na Comhairle agus ullmhaíodh iad seo le 
haghaidh iasachta.

NA HEALAÍONA TUAITHE AGUS 
SÁRMHAITHEAS
SRAITH CEOLCHOIRMEACHA AN FHÓMHAIR 
CAISLEÁN UÍ CHONAILL
Ba é Séipéal na Naomh Uile i gCaisleán Uí Chonaill 
an t-ionad arís do Shraith Ceolchoirmeacha an 
Fhómhair Castleconnell. Ba í an aidhm a bhí leis na 
ceolchoirmeacha seo a chur i láthair ná deis a thabhairt 
do mhuintir Luimnigh taitneamh a bhaint as ceol beo 
clasaiceach, á sheinm ag ceoltóirí ardoilte Éireannacha 
agus idirnáisiúnta ag ionad iontach atá pearsanta agus 
áitiúil. Bhí an-áthas orainn leanúint ar aghaidh le Liz 
Nolan ó RTE LyricFM mar chomhoibritheoir ar an gclár 
agus mar láithreoir na sraithe. Ba iad na taibheoirí Leon 
McCawley, Esme Quartet, Camerata Kilkenny agus Maria 
Keohane, agus chuir Music Network Ben Johnson agus 
Sean Shibe i láthair.

Léiriúchán Amharclann Óige Chontae Luimnigh de ‘X Factory’

NA HEALAÍONA SA SLÁINTE 
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Ceardlanna pobalbhunaithe Helium Arts do leanaí a bhfuil riochtaí míochaine fadtéarmacha orthu

ÉIGSE MHÍCHEÁL Ó HAIRTNÉIDE  
Forbraíodh comhpháirtíocht straitéiseach leis an bhFéile 
Liteartha agus Ealaíon Éigse Mhícheál Ó hAirtnéide 
mar chuid dár gclár um fhorbairt cumais d’fhéilte agus 
d’imeachtaí. Rinne Éigse Mhícheál Ó hAirtnéide 2019, 
a bhí ar siúl sa Chaisleán Nua, Co Luimnigh idir an 3 
agus an 5 Deireadh Fómhair, comóradh 20 bliain ó 
bhás Mhícheál Ó hAirtnéide i mí Dheireadh Fómhair 
1999. Tá a chuid dánta fós, agus dhá scór bliain tar 
éis a bháis, chomh láidir agus chomh úr agus a bhí 
riamh agus is í an oidhreacht seo a cheiliúrtar trí Éigse 
Mhícheál Ó hAirtnéide.  Thug Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh i gcomhar le coiste áitiúil 
Éigse Mhícheál Ó hAirtnéide, bailiúchán iomráiteach 
d’fhilí agus de cheoltóirí le chéile in ómós; Nuala Ní 
Dhomhnaill Paddy Bushe, Paula Meehan, Theo Dorgan, 
James Harpur, Eileen Sheahan, Doireann Ní Ghríofa, 
Gabriel Fitzmaurice, Jo Slade, Máighréad Medbh agus 
Edward O’Dwyer. Bronnadh Gradam Bliantúil Filíochta 
i gCuimhne ar Mhícheál Ó hAirtnéide, an dámhachtain 
de €4,000 ar fhile a scríobhann i nGaeilge, Ailbhe 
Ní Ghearbhuigh, as a foilseachán Tost Agus Allagar 
(Coiscéim, 2016). 

SEARMANAIS - FÁILTITHE CATHARTHA
SEARMANAS DÁMHACHTAINÍ OIBRITHE DEONACHA
Reáchtáladh fáiltiú Méara i mí na Bealtaine chun ómós a 
thabhairt do na saorálaithe go léir a ghlac páirt sa chlár 
le 12 mhí anuas. Fuair saorálaithe teastais ó Mhéara 
Chathair agus Chontae Luimnigh ag moladh dóibh as a 
seirbhís do na himeachtaí cathartha cultúrtha.

SEARMANAS DÁMHACHTAINÍ SPARÁNACHTA
Agus é ag aithint go bhfuil tallann ealaíonta agus 
cruthaitheach den scoth ag Luimneach, reáchtáladh 
fáiltiú ó Mhéara Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh,  an Comhairleoir Michael Sheahan, i mí na 
Nollag. Cinntíonn na sparánachtaí seo go leanann 
daoine Cruthaitheacha orthu ag maireachtáil agus ag 
obair i Luimneach agus a chinntíonn go leanann cáil 
Luimnigh mar áit cruthaitheachta agus cultúir nuálaíoch. 

TUAIRISCÍ
Chuir Indecon Consulting Tionscadal Taighde Sheirbhís 
Ealaíon na nÚdarás Áitiúil le chéile. I mí Iúil, sheol Jackie 
Maguire, Cathaoirleach an Chumainn Bhainistíochta 
Contae agus Cathrach agus Príomhfheidhmeannach 
Chomhairle Contae na Mí an tuarascáil, a forbraíodh 
mar chuid den chlár ‘Cuireadh chun Comhoibrithe’ arna 
mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon ag oifigí ealaíon 
údaráis áitiúla Fhine Gall, Chill Dara, Liatroma agus 
Luimnigh le Indecon Consulting. (CCMA) .  

Faighteoirí na nGradam Sparánachta d’Ealaíontóirí Aonair ag a searmanas cur i láthair i Halla na Cathrach



LEABHARLANNA, DÁNLANNA 
AGUS MÚSAEM
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SEIRBHÍS LEABHARLAINNE 
Seirbhís Leabharlainne a Bhuaigh Dámhachtainí:
Fuair Seirbhís Leabharlainne Chathair agus Chontae 
Luimnigh an Gradam Seirbhíse Leabharlainne is Fearr 
do Chambers Ireland don bhliain 2019 as an tionscadal 
‘Leabharlann Phobail  Chrois Theach na Foraire ina 
bhfuil ilionmad Acmhainní mar thaca do dhaoine a 
bhfuil Uathachas orthu’. Cuireadh tús leis an tionscadal 
nuair a tugadh isteach Seomra Céadfach nua i 
Leabharlann  Chrois Theach na Foraire a bhfuil éileamh 
mór air le teaghlaigh agus eagraíochtaí ó bunaíodh é 
i mí Dheireadh Fómhair. De ghnáth is ionann líon na 
gcuairteoirí agus 170 in aghaidh na míosa, dearadh 
an spás seo chun cabhrú le daoine aonair a bhfuil 
éagsúlacht dúshlán céadfach agus foghlama acu, go 
háirithe iad siúd a sainaithníodh a bheith ar speictream 
an uathachais.

Imeachtaí Cultúrtha, Pobail agus Stairiúla:
•   I mí Eanáir, d’óstáil Leabharlann Thuar an Daill 

taispeántas tábhachtach ag comóradh na Céad Bliain 
an Chéad Dáil a tionóladh i dTeach an Ard-Mhéara, 
Baile Átha Cliath i mí Eanáir 1919. D’fhreastail sliocht 
na dtrí TD as Luimneach ó 1919 (Michael Colivet, Dr. 
Richard Hayes agus Con Collins) ar sheoladh Mhéara 
Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir 
James Collins agus bronnadh cóip den leabhar 
Revolutionary Limerick: The Republican Campaign 
for Independence in Limerick, 1913–1921 le John 
O’Callaghan. D’fhreastail baill tofa Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh ar an searmanas a 

bhí mar chuid den Chlár Cuimhneacháin Náisiúnta: 
Deich mbliana na gCéad bliain, 2012-2022.

•   I mí an Mhárta, sheol an tseirbhís Leabharlainne 
agus Músaem an taispeántas 100 Bliain de Mhná 
sa Pholaitíocht agus sa saol Poiblí, 1918-2018, ar 
Lá Idirnáisiúnta na mBan ag Halla Istabraq, Cé na 
gCeannaithe. Ba é an staraí agus údar Éireannach 
Sinéad McCoole a léirigh an taispeántas mór taistil 
náisiúnta seo agus thug sé léargas úr corraitheach 
ar eispéireas na mban sa saol poiblí le céad bliain 
anuas. D’éirigh go hiontach leis an taispeántas agus 
bhreathnaigh os cionn 1,750 cuairteoir air le linn a 
shaolré de sé seachtaine. 

•   Rinneadh comóradh céad bliain ar Shóivéadach 
Luimnigh ag féile imeachtaí, léachtaí agus taispeántais 
míosa i mí Aibreáin. Chuir Leabharlann  Chrois Theach 
na Foraire taispeántas agus cur i láthair ar siúl ar an 
Sóivéadach a chuimsigh taifeadadh Pathé News ar 
sheicphointí ar Dhroichead Sáirséalaigh agus d’óstáil 
Leabharlann na Gráinsí seoladh stair dheifnídeach 
Liam Cahill faoin ngluaiseacht, Forgotten Revolution –  
The Limerick Soviet 1919.

•   Rinneadh comóradh céad bliain ar tharrtháil an 
Saorálaí Sean Hogan ó thraein i gCnoc Long, 
Contae Luimnigh le féile seachtaine drámaí, léachtaí, 
taispeántais agus ócáid náisiúnta i rith mhí na 
Bealtaine.

Déanann Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Michael 
Sheahan comhghairdeas le Pam Byrne as Leabharlann Chrois Theach na Foraire 
as an Acmhainn agus an Seomra Céadfach a thacaíonn le huathachas de chuid 
Leabharlann Chrois Theach na Foraire, a bhfuil duaiseanna buaite aige

Seoladh an Taispeántais Céad Bliain i Leabharlann Thuar an Daill chun an Chéad Dáil 
a chomóradh in Eanáir 1919

An Méara James Collins leis an staraí Sinead McCoole agus daltaí ó Gaelcholáiste 
Luimnigh ag seoladh 100 Bliain na mBan sa Pholaitíocht agus sa saol Poiblí, 1918-
2018, 8 Márta 2019

100 Bliain de Mhná sa Pholaitíocht agus sa saol poiblí, taispeántas 1918-2018 i Halla 
Istabraq, Cé na gCeannaithe, Márta 2019
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•   I measc imeachtaí eile chun Deich mBliana na gCéad 
bliain a cheiliúradh bhí cainteanna leis an staraí an 
Dr. John O’Callaghan, údar an leabhair Limerick: The 
Irish Revolution 1912-1923, i mbrainsí na Gráinsí, Chill 
Mocheallóg agus an Chaisleáin Nua. Do staraithe níos 
óige thug Brian Gallagher cuairt ar Leabharlann Chill 
Mocheallóg i mí Dheireadh Fómhair chun labhairt 
faoina shraith leabhar a socraíodh le linn Chogadh na 
Saoirse in Éirinn. 

•   Reáchtáil Leabharlann Chrois Theach na Foraire, 
i gcomhar le Salmon’s Wake agus tionscadal Ilen, 
sraith imeachtaí suimiúla i mí an Mhárta. Is clár 
oideachais pobail é an Salmons Wake, le fócas ar 
leith ar thimpeallacht foghlama dinimiciúil a chruthú 
timpeall ar Bhradán Fiáin an Atlantaigh atá le fáil sa  
Sionainn. Tá an clár deartha chun caidrimh dhearfacha 
a chothú idir óige Luimnigh agus na Graonlainne. 
Bhí trí scoil i gceantar Luimnigh agus timpeall Nuuk 
sa Ghraonlainn ag leanúint tionscadal turas Salmon’s 
Wake  Scoil Náisiúnta Thuamhan agus Coláiste Pobail 
Thuamhan i Luimneach, agus Ukaliusaq Skole i 
Nuuk. D’óstáil Leabharlann Chrois Theach na Foraire 
painéil taispeána ó Thionscadal Athchóirithe Ilen 
agus ceardlanna le leanaí ó Bhunscoil Thuamhan 
a raibh macasamhail de Choite Slatiascaireachta á 
dtógáil acu agus cártaí poist a dhearadh le seoladh 
chuig leanaí scoile i Nuuk, an Ghraonlainn. Tá an Ilen 
ag taisteal 2,222 míle farraige ó Dugaí Luimnigh go 
Port Nuuk, an Ghraonlainn agus is féidir le cuairteoirí 
ar an leabharlann a dul chun cinn a rianú i bhfíor-

am. Reáchtáil clár oideachais pobail Salmon’s Wake 
ócáid eile i mí na Bealtaine le níos mó ná 62 duine 
ag roinnt scéalta faoina dtaithí timpeall ar an gCoite 
Slatiascaireachta, canadh rabhcáin mhuirí agus bhain 
gach duine taitneamh as an ócáid.

•   Rinneadh Oíche Chultúir a cheiliúradh le roinnt 
imeachtaí lena n-áirítear an taispeántas Ailtireacht 
Margaidh In Aisce i Leabharlann Chill Mocheallóg 
ina raibh fuaimdhreach a cruthaíodh go speisialta de 
bhaile Chill Mocheallóg le Gray Heron Media agus 
chuir Leabharlann na Gráinsí ócáid i láthair darb 
ainm Once Upon October, cur i láthair ar théama an 
fhómhair filíochta agus ceol traidisiúnta na hÉireann.

•   Lean an tsraith Léachtaí Oíche na Gráinsí ag tarraingt 
lucht féachana mór le linn 2019. Thug an t-údar de 
‘Tom Crean - Ice Man’ Michael Smith cuairt i mí na 
Bealtaine chun labhairt faoi chuid de na taiscéalaithe 
Antartacha Éireannacha nach bhfuil chomh cáiliúil 
sin. Thug an Dr. Keith Munro as Tuaisceart Éireann 
cur i láthair soilseach ar shaol Margaret Cousins, 
bean nach bhfuil mórán aithne uirthi ach a bhí an-
tábhachtach do ghluaiseacht vótála na mban anseo 
in Éirinn agus, níos déanaí san India. An 19 Samhain, 
thug Angus Mitchell léacht iontach dar teideal ‘The 
Lost Library of Bulmer Hobson’ faoi fhigiúr suntasach 
ach a ndearnadh dearmad air den chuid is mó i stair 
streachailt neamhspleáchais na hÉireann.

Údar Liam Cahill ag seoladh a leabhair, Forgotten Revolution - The Limerick Soviet 1919 i Leabharlann na Gráinsí, 29 Aibreán 2019
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•   I mí Dheireadh Fómhair bhí áthas ar an tSeirbhís 
Leabharlainne glacadh le haistriú saothair speisialta a 
rinne Liam Flynn, nach maireann. Máistir-cheardaí as 
Mainistir na Féile ab ea Liam a bhfuil ardmheas ar a 
chuid oibre ar fud an domhain. Tá samplaí le feiceáil 
san Ionad um Ealaín Adhmaid SAM, i Músaem Victoria 
agus Albert i Londain, in Institiúid Ealaíon Minneapolis 
agus i Músaeim Náisiúnta na hÉireann agus na hAlban. 
Taispeánann an grianghraf comhpháirtí Liam Mary 
Leahy, a mháthair Myra agus teaghlach Flynn ag 
tabhairt an bhabhla don tSeirbhís Leabharlainne mar 
oidhreacht de chuimhne Liam.

Taispeántais
•   I mí Eanáir, chuir Leabharlann an Chaisleáin Nua 

pictiúir nua ar taispeáint leis an ealaíontóir iomráiteach 
Jean Ryan Hakizimana agus d’óstáil Leabharlann Thuar 
an Daill dhá thaispeántas ealaíne ag tosú le Caoimhe 
O’Flanagan agus Grúpa Ealaíne Pobail an tSlánaitheora 
ina dhiaidh sin.

•   D’oscail Leabharlann na Gráinsí an taispeántas go 
hoifigiúil an Chéad Chogadh Domhanda: Iarracht 
Dhaonnúil na hÉireann le Otharcharr Naomh Eoin i mí 
Eanáir. Bhí Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an 
Comhairleoir James Collins i gceannas agus i láthair 
bhí Oifigigh Otharchairr áitiúla Naomh Eoin agus 
Oifigigh as Ord Mhálta.

•   Ba é Splash of Colour an teideal cuí ar thaispeántas 
ealaíne mhí Feabhra i Leabharlann an Chaisleáin Nua 
ina raibh Saothar Ealaíne beoga 5D leis an ealaíontóir 
áitiúil Alexandra Liston agus i mí an Mhárta nochtadh 
taispeántas de mhiotalóireacht athchúrsáilte agus de 
phictiúir le Sahaja Budzilla. 

•   Thug Coláiste Breisoideachais Luimnigh an feachtas 
THINK ar iasacht don Leabharlann mar bhealach 
chun rogha níos glaise a chur chun cinn don phobal. 
Dhírigh an grúpa tionscadail THINK ar athchúrsáil leis 
an suiteáil, ar ndóigh, déanta go hiomlán as ábhar 
athchúrsáilte.

•   Rinne Leabharlann Mhainistir Féile Seachtain Mhórtais 
na dTaistealaithe a cheiliúradh i mí an Mheithimh i 
gcomhar le Acmhainní Iarthar Luimnigh le taispeántas 
lampaí a chruthaigh baill den Lucht Siúil. Ba í an aidhm 
aibhsiú a chur ar rannchuidiú dearfach Chultúr an 
Lucht Siúil, agus an Lucht Siúil in Éirinn. 

•   D’fhill an Taispeántas bliantúil Ealaíne agus 
Ceardaíochta de Chruinniú ar ais go Leabharlann 
Chill Mocheallóg i mí Iúil agus Lúnasa. Anois agus 
é ina seachtú bliain, is tionól ealaíontóirí é Cruinniú 
a thagann le chéile mar fhreagairt ar chuireadh na 
Leabharlainne chuig an bpobal áitiúil. D’éirigh go 
hiontach le taispeántas 2019 arís le saothar thar roinnt 
disciplíní cruthaitheacha lena n-áirítear péintéireacht, 
teicstílí, ealaín gloine, adhmad, innealra, agus 
dealbhóireacht.

Mic léinn ó Bhunscoil Thuamhan ag rianú dul chun cinn an Ilen ar a aistear 2,222 
míle ó Luimneach go dtí an Ghraonlainn

Cur i láthair ag teaghlach an mháistir-cheardaí Liam Flynn i Leabharlann Mhainistir na 
Féile, Deireadh Fómhair 2019

Baill de ghrúpa Bhothán na bhFear Naomh Muire le ceann de na báid Ilen ag 
tráthnóna pobail Salmon’s Wake i Leabharlann Chrois Theach na Foraire,  
2 Bealtaine 2019

Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir James Collins le 
hoifigigh ó Otharcharr Naomh Eoin ag seoladh an taispeántais An Chéad Chogadh 
Domhanda: Iarracht Dhaonnúil na hÉireann le Otharcharr Naomh Eoin an 11 Eanáir i 
Leabharlann na Gráinsí
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•   Bhí Leabharlann Chill Mocheallóg ina hóstach ar 
thaispeántas an tSaormhargaidh ar an gcuid deiridh 
dá turas ar ais ó Phailliún na hÉireann ag Biennale 
Ailtireachta na Veinéise 2018. Áiríodh sa taispeántas 
samhlacha agus líníochtaí bunaidh a dhírigh ar 
uathúlacht bhailte tuaithe na hÉireann agus na 
dúshláin atá rompu. Mar chomhlánú air seo, léirigh 
Leabharlann Chill Mocheallóg Taispeántas Tairseach 
Bhaile Chill Mocheallóg ag taispeáint tionscadal 
comhoibritheach leanúnach idir Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh, mic léinn Ailtireachta in 
Ollscoil Luimnigh agus muintir Chill Mocheallóg. Tá 
sé mar aidhm ag an tionscadal trácht a mhoilliú agus 
é ag teacht isteach sa bhaile agus tairseach shoiléir a 
dhéanamh idir an baile agus an tuath mórthimpeall 
air. Ag glacadh bealach isteach stairiúil an Gheata 
Thuaidh go dtí an baile múrtha mar inspioráid, léiríonn 
an Taispeántas Tairsí an próiseas comhoibritheach a 
bhaineann leis an tionscadal a thabhairt i gcrích, agus 
na struchtúir shealadacha a leanann dá bharr, a bhfuil 
ina scáthchruth don Gheata Thuaidh caillte chuig an 
mbaile.

•   Bhí dhá thaispeántas ealaíne spreagúla ag Leabharlann 
Thuar an Daill i mí Mheán Fómhair leis na healaíontóirí 
as Luimneach Alison Quaid, agus Una Breen.

•   Bhí taispeántas taistil na Leabharlainne Náisiúnta 
Revolutionary Lives ina raibh saol seisear daoine 
éagsúla, aontaithe leis an gcúis choitianta de 
Neamhspleáchas na hÉireann (Laurence Ginnell, 
Thomas Johnson, Michael O’Flanagan, Lily Murnin, 
Kathleen O’Brennan agus Máire Comerford) ar 
taispeáint ó mhí na Samhna i LeabharlannChrois 
Theach na Foraire.

•   I mí na Samhna freisin sheol an staraí agus 
grianghrafadóir Joseph Lennon taispeántas 
grianghrafadóireachta ar stair, ailtireacht agus 
oidhreacht chaisleáin agus Túrthithe meánaoiseacha 
Luimnigh i leabharlann Chill Mocheallóg.

•   I mí na Nollag, sheol Leabharlann Thuar an Daill 
taispeántas bliantúil In Harmony do Sheirbhísí Oiliúna 
Fheidhmeannas na Seirbhíse Sláinte. Áiríodh sa 
taispeántas pictiúir, grianghraif, papier-mâché agus 
adhmadóireacht.

Imeachtaí Ceoil
•   Chuir Leabharlann na Gráinsí roinnt léiriúchán ceoil 

beo i láthair mar chuid dá sraith ceoil móréilimh i rith 
2019. 

•   Bhí trí léiriúchán ceoil ar siúl i rith mhí na Bealtaine 
nuair a chuaigh an tríréad alt-raic Bleeding Heart 
Pigeons, an dísreach ceoil traidisiúnta Éireannaigh 
Adam agus Jon agus an giotáraí Aleksandra Lucic ón 
Scoil Cheoil Redemptorist go léir ar an stáitse.

•   I mí an Mheithimh, sheinn Kristen Grainger agus True 
North, taispeántas ceoil tíre ceithre phíosa as Oregon, 
SAM, ceolchoirm tráthnóna do slua mór. 

•   Sheinn an banna snagcheoil Modern Irish Quartet 
(MIQ) ag sraith ceolchoirmeacha ceoil mhí Iúil i 
Leabharlann na Gráinsí. 

•   Ba é an grúpa Seafoam Green a léirigh an tsraith 
Ceolchoirmeacha Saor in Aisce de chuid Leabharlann 
Ceoil Gráinsí i mí Mheán Fómhair. Sheinn an grúpa 
Éireannach seo atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe 
tacar mór de cheol gormacha, tíre agus rac-cheoil do 
lucht éisteachta a bhí an-bhuíoch.

Mic léinn ó Choláiste Breisoideachais Luimnigh le Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir James Collins ag seoladh THINK, taispeántas a leagann 
béim ar athúsáid agus athchúrsáil ábhar laethúil, Leabharlann na Gráinsí, 21 Márta 2019



Annual Report 2019 85Limerick City and County Council

Clár “Éire Shláintiúil ag do Leabharlann”
•   Chuaigh ‘Éire Sláintiúil ag Do Leabharlann’ isteach i 

gCéim a Dó le linn 2019 le clár iomlán cainteanna, 
ceardlann agus imeachtaí chun tacú leis an 
tionscnamh náisiúnta ríthábhachtach seo. 

I measc buaicphointí an feachtais bhí
•   Thug Foras Croí na hÉireann cuairt ar leabharlanna an 

Chaisleáin Nua agus Áth Dara chun seiceálacha brú 
fola saor in aisce a thairiscint. 

•   Bhí cainteanna ar Chothú agus Sláinte ar siúl i roinnt 
leabharlann brainse do bhunscoileanna le cainteoirí ó 
Chomhpháirtíocht Spóirt Luimnigh.

•   Chuir Meabhairshláinte Éireann caint agus ceardlann 
“Cúig Bhealach chun Folláine” i láthair i mbrainsí 
Mhainistir na Féile agus Fhainge. 

•   Thug Restorative Practices Limerick ceardlann ar 
an gcleachtadh i Leabharlann Chill Mocheallóg i mí 
Dheireadh Fómhair.

•   Reáchtáladh cainteanna ‘Dea-Maireachtála’ ar 
nósanna dearfacha a thógáil agus reáchtáladh seisiúin 
Teiripe Ealaíne Tuismitheora agus Leanaí ag brainsí 
éagsúla leabharlainne.

•   Tionóladh sraith cheardlann ar fud an líonra 
leabharlainne chun Mí Feasachta Seipsis a chur chun 
cinn i mí Mheán Fómhair.

Imeachtaí Leanaí
•   Chuaigh Seirbhís Leabharlainne Luimnigh i 

gcomhpháirtíocht le ABC Start Right chun Lá 
Domhanda na Leabhar a cheiliúradh in Ionad 
Siopadóireachta an Chorráin ag dul i dteagmháil 
le grúpa mór tuismitheoirí agus leanaí óga i 
gcomhbhealach lárnach Ionad Siopadóireachta an 
Chorráin le rím, scéal agus amhrán ar thaispeáint.

•   I mí Aibreáin gach bliain déanann leabharlanna poiblí 
na hÉireann ceiliúradh ar  Spring into Storytime trí 
imeachtaí a óstáil ag tabhairt cuireadh do leanaí, 
tuismitheoirí, cúramóirí agus baill teaghlaigh páirt 
a ghlacadh in eispéireas agus spraoi na scéalta 
spreagúla. Mealladh gach aois chuig seisiúin scéal 
agus ceardaíochta i Leabharlanna Ráth Caola, Bhaile 
an Róistigh, Mhainistir na Féile, na Ceapaí Móire, 
Chrois Theach na Foraire, Thuar an Daill, na Gráinsí, 
agus an Chaisleáin Nua. Tá an tionscnamh seo ina 
chuid dhílis de Right to Read, clár náisiúnta chun 
forbairt litearthachta agus léitheoireachta a chur chun 
cinn do mhuintir na hÉireann de gach aois agus cúlra.

•   Chomhoibrigh cúig leabharlann leis an Oifig Ealaíon 
chun imeachtaí a reáchtáil i mí an Mheithimh 
chun Cruinniú na nÓg a cheiliúradh. Thug “Lá na 
Cruthaitheachta Óige” deis do leanaí taithí a fháil ar 
chuid de na scileanna a bhaineann le beochan agus 
scannán a tháirgeadh. Rinne na rannpháirtithe a gcuid 
puipéid féin agus chruthaigh siad scáth-amharclann. 
Ghlac brainsí Chill Mocheallóg, na Gráinsí, Chrois 
Theach na Foraire, Áth Dara agus Thuar an Daill páirt 
san imeacht iontach seo.

Seafoam Green ag seinm i Leabharlann na Gráinsí, 18 Meán Fómhair 2019
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•   Seoladh Eachtra Léitheoireachta Réaltaí Samhraidh 
2019 i Leabharlann Newcastle West i mí an 
Mheithimh le cabhair ón scríbhneoir agus file, Gabriel 
Fitzmaurice. Labhair Gabriel go paiseanta faoin 
áthas a bhí ar léamh do ranganna ón scoil áitiúil, 
Gaelscoil Ó Doghair. Chuir “Raic sa Teach” grúpa 
ceoil na scoile seisiún bríomhar de cheol traidisiúnta 
ar fáil agus chláraigh os cionn 3,000 leanbh ó gach 
cearn den chathair agus den chontae ag a mbrainse 
leabharlainne áitiúil i rith an tsamhraidh chun páirt a 
ghlacadh sa chlár. 

•   Rinneadh Féile Leabhar na Leanaí a cheiliúradh ar 
fud bhrainsí leabharlainne cathrach agus contae 
i mí Dheireadh Fómhair leis na húdair Gabriel 
Fitzmaurice, Padraig Kenny, Helena Close, Roisin 
Meaney agus Gillian Perdue ag bualadh le líon mór 
leanaí, múinteoirí agus tuismitheoirí chun grá do 
leabhair agus don léitheoireacht a chothú. I measc 
na ngníomhaíochtaí bhí ceardlanna ealaíne idir 
Lámha Mínéata agus scéalta diamhra Oíche Shamhna 
chomh maith le siúlóid sa choill urraithe ag Foras 
na Gaeilge. Reáchtáladh chomh maith ceardlanna 
scríbhneoireachta cruthaithí d’údair atá ag teacht 
chun cinn. 

•   Thug Seachtain na hEolaíochta i mí na Samhna 
meascán uathúil de spraoi, eolaíocht agus léamh le 
caoinchead Nuttyscientist.com chuig brainsí Áth Dara 
agus an Chaisleáin Nua. Sa tSeachtain Eolaíochta 
freisin, tháinig na daoine cumasacha ó Designer Minds 
go Leabharlann Chill Mocheallóg chun ceardlanna 
a thabhairt do níos mó ná 90 dalta bunscoile a 
chomhcheanglaíonn Lego, scéalaíocht, beochan agus 
teicneolaíocht.

•   Cuireann mí na Nollag béim na ngníomhaíochtaí 
i leabharlanna ar theaghlaigh mar chuid den 
fheachtas náisiúnta Ceart chun Léamh. Spreagann 
gníomhaíochtaí ‘Am Teaghlaigh ag do Leabharlann’ 
gach ball den teaghlach chun taitneamh a bhaint as 
scéalta a léamh agus a roinnt. Reáchtáil Leabharlann 
na Gráinsí léamh speisialta ar an leabhar Polar 
Express, agus scagadh an scannáin ina dhiaidh sin, 
roinn Leabharlann Chrois Theach na Foraire scéalta 
agus amhráin séasúracha agus dhear siad a gcártaí 
Nollag féin. Rinneadh am teaghlaigh a cheiliúradh 
sa Chaisleáin Nua leis an údar as Luimneach, Roisín 
Meaney ag siamsaíocht leis an lucht féachana óg 
le scéalta Nollag agus léaráidí a ghabhann leis 
agus ina dhiaidh sin thug cuairt Daidí na Nollag 
agus a bhean chéile agus bhuail siad le leanaí i 
rith na maidine i grotto álainn a bhí ar iasacht don 
Leabharlann ó Chumann Gnó an Chaisleáin Nua. 
D’óstáil Leabharlann Thuar an Daill seó Rosie’s Animal 
Magic, a chuimsigh ainmhithe beo ar nós míorchat, 
ulchabhán, giorria, agus nathair. Tugadh go leor 
faisnéise do theaghlaigh faoi na hainmhithe agus 
spreagadh iad chun teagmháil a dhéanamh agus 
breathnú go géar ar na créatúir iontacha seo. 

Scáth Puipéad agus ceardlann beochana i Leabharlann Chill Mocheallóg chun Cruinniú 
na nÓg a cheiliúradh, 15 Meitheamh 2019 

Sophie Ní Aodha, Abigail Ní Shíoda, Ella Ní Challanáin (mic léinn Gaelscoil O’Doghair, 
Caisleán Nua Thiar) agus Gabriel Fitzmaurice (file agus údar) ag seoladh an chláir 
léitheoireachta Summer Stars, Leabharlann an Chaisleáin Nua Thiar, 18  
Meitheamh 2019

Údar Róisín Meaney i Leabharlann an Chaisleáin Nua Thiar as a gcuid Am Teaghlaigh 
ag d’ócáid Leabharlainne, Nollaig 2019
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GAILEARAÍ EALAÍNE CHATHAIR 
LUIMNIGH (LCGA)
Leanann Gailearaí Ealaíne Chathair Luimnigh (LCGA) 
ag cur go mór 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 saor in aisce. 

In 2019, trí Dheontas Caipitil ón Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta agus Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh, dúnadh LCGA ar feadh dhá mhí 
chun uasghrádú a dhéanamh ar obair sábháilteachta 
Dóiteáin agus feabhsuithe suntasacha eile. Mar thoradh 
ar an obair atá curtha i gcrích tá timpeallacht níos 
sábháilte agus foirgneamh níos tíosaí ar fhuinneamh ar 
aon dul le dea-chleachtas comhshaoil. Chomh maith 
leis sin in 2019 chiallaigh an céatadán don Scéim Ealaíne 
go raibh LCGA in ann saothar le Mariele Neudecker a 
fháil le cur san áireamh sna Buan-Bhailiúcháin. 

Chuir LCGA ocht dtaispeántas comhaimseartha i láthair 
agus choinnigh an Stiúrthóir / Coimeádaí, Úna McCarthy 
LCGA trí cinn díobh go sonrach. Tháirg sé foilseacháin 
le dul le taispeántais Robert Ryan agus Fiona O ’Dwyer.  
Thug LCGA camchuairt ar thaispeántas Anita Groener, 
The Past Is A Foreign Country, chuig trí ionad in Éirinn, 
arna mhaoiniú trí dheontas Camchuairte ón gComhairle 
Ealaíon. Leanann LCGA ag soláthar réimse ceardlann, 
turais agus imeachtaí sainiúla aonuaire a thugann 
comhthéacs tábhachtach don raon éagsúil taispeántas 
do chuairteoirí, do leanaí agus do theaghlaigh.

Cheap LCGA a séú Scoláire Shinnors a bheidh ina chuid 
ghníomhach d’fhoireann LCGA agus í ag déanamh 
taighde le haghaidh MA a dhíríonn ar dhearadh agus 
ar sheachadadh clár oideachais agus béim ar na 
taispeántais shealadacha i rith na bliana.  

Chomhoibrigh LCGA leis an Músaem Hunt agus 
Músaem Luimnigh le Comhordaitheoir Rannpháirtíochta 
Poiblí a cheapadh i mí Mheán Fómhair ar feadh tréimhse 
bliana chun Clár Rannpháirtíochta Poiblí (PEP) a 
dhearadh agus a sheachadadh dírithe ar bhunscoileanna 
i gcathair agus i gcontae Luimnigh. Soláthraíonn an PEP 
pointe rochtana tábhachtach ar an nGailearaí agus ar na 
taispeántais lena n-áirítear an Buan-Bhailiúchán.  

Fuair LCGA síntiús suntasach de 20 prionta ó ealaíontóirí 
a bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu lena n-áirítear Jasper 
Johns, Willem de Kooning, Sam Francis agus James 
Rosequist. Thug an déantúsóir priontaí agus iar-

léachtóir ag LSAD, Jim Sheehy, na saothair seo do 
LCGA le cur leis na síntiúis saothair a rinne sé roimhe 
seo ionas go bhféadfadh an pobal taitneamh a bhaint 
as na saothair a bhí bailithe aige agus iad ag obair 
sa Cheardlann Hollander i Nua Eabhrac sna 70idí. Is 
bealach an-suntasach iad na síntiúis seo inar féidir le 
LCGA cur leis an mBailiúchán Buan, ar gné lárnach de 
chlár taispeántas bliantúil LCGA é.

Leanann LCGA ag comhoibriú le hinstitiúidí eile agus 
d’éascaigh sé iasachtaí ón mBailiúchán Buan de 
shaothair ealaíne le haghaidh taispeántas sealadach ina 
measc Músaem Hunt, Luimneach, Ionad Ealaíne GLÓR, 
Inis, Co. an Chláir agus Gailearaí Highlanes, Droichead 
Átha, Co. Lú, Gailearaí Ealaíne Crawford, Corcaigh agus 
IMMA, Baile Átha Cliath.

D’óstáil LCGA léiriúchán ó Honor Heffernan, Johnny 
Duhan, Cherry Smyth, Toni Miceli agus David Friedman 
agus Jenny Roche.

Lean LCGA ag comhoibriú agus ag obair le hinstitiúidí 
agus grúpaí cultúrtha áitiúla agus náisiúnta eile lena 
n-áirítear Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Ollscoil 
Luimnigh, LSAD, EVA International, Helium Arts, IMMA, 
Cumann Ealaíne Luimnigh, Snagcheol Luimnigh, Adapt 
Luimneach, Open House Luimnigh agus Bealtaine (Aois 
agus Deis). 

Chuir LCGA fáilte roimh os cionn 49,000 cuairteoir in 
2019 (dúnadh LCGA ar feadh dhá mhí agus chuir sé seo 
isteach ar líon na gcuairteoirí)

MÚSAEM LUIMNIGH
Chuir Músaem Luimnigh fáilte roimh 28,480 cuairteoir, 
an líon cuairteoirí is airde ina stair 112 bliain, atá trí 
oiread líon na gcuairteoirí a fuair sé in 2016. 

Cuireadh le bailiúchán buan an Mhúsaeim le sruth 
seasta bronntanas, rud a thug líon iomlán na n-earraí 
os cionn 61,000. Ba é an ceann is tábhachtaí díobh seo 

Priontaí Ceardlainne Hollander
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Bailiúchán Lása Florence Vere O’Brien, a thug gariníon 
Florence Veronica Rowe don Mhúsaem ar iasacht 
fhadtéarmach.

I mí Iúil, cuireadh lása Luimnigh leis an Fardal Náisiúnta 
um Oidhreacht doláimhsithe mar gheall ar iarrachtaí an 
Dr Matthew Potter, Coimeádaí, Músaem Luimnigh agus 
an Dr Susan Frawley as Pennywell Lace agus Friends of 
Lace.

Leanadh de chomhoibriú rathúil lenár gcomhpháirtithe 
lena n-áirítear Seirbhís Leabharlainne Luimnigh, Músaem 
Hunt, Teach Ormston, Ardeaglais Naomh Muire, 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 
Oíche Chultúir. Reáchtáladh preabmhúsaem an-rathúil 
i Mungairit. Reáchtáil Músaem Luimnigh, i gcomhar 
le Friends of Lace, siompóisiam Amazing Lace san 
Absolute Hotel a chuimsigh preabthaispeántas de lása. 

Bhunaigh Músaem Luimnigh, Gailearaí Ealaíne Chathair 
Luimnigh agus Músaem Hunt The Three Muses: 
Exploring Art and Identity comhchlár scoileanna a 
chuirfear ar fáil sna trí institiúid sa chéad leath de 2020.

I rith na bliana, reáchtáil an Músaem seacht dtaispeántas 
sealadacha déag le comhpháirtithe éagsúla: 
1.   Eanáir- Márta 2019 Meabhrúcháin Infheicthe ar Solas 

Dofheicthe, i gcomhar le Músaem Hunt agus Deoise 
Caitliceach Rómhánach Luimnigh.

2.   Taispeántas Luimneach Sa Chéad Dáil i Leabharlann 
Bhrainse Thuar an Daill i gcomhar le Seirbhís 
Leabharlainne Luimnigh.   

3.   Eanáir- Márta 2019 Women in Politics and Public Life 
1919-2019, taispeántas ag Roinn Cultúir, Oidhreachta 
agus na Gaeltachta arna choimeádaithe ag Sinead 
McCoole, a tionóladh i Halla Istabraq, Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh, Cé na gCeannaithe, 
Cathair Luimnigh. Rinneadh é seo a óstáil i gcomhar 
le Seirbhís Leabharlainne Luimnigh.   

4.   Eanáir- Márta 2019 Ag maireachtáil sa Chré-umhaois 
le Ingrid Hess, i gcomhar le Músaem Hunt.

5.  Aibreán 2019: Taispeántas ealaíne le Ralph Gelbert
6.   Aibreán/Bealtaine 2019: Comóradh Céad Bliain ar 

Taispeántas Sóivéadach Luimnigh, i gcomhar le 
Comhairle Ceardchumann Luimnigh, a tionóladh 
i Halla Istabraq, Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh, Cé na gCeannaithe, Cathair Luimnigh

7.    Bealtaine 2019: Taispeántas ealaíne le Stephen 
Lawlor

8.    Meitheamh 2019: Taispeántas ealaíne le grúpa 
ealaíontóirí Croí

9.    Meitheamh 2019: Teaghlach O’Malley sa Saol Poiblí, 
i gcomhar le Cumann ChlannnO’Malley, a tionóladh 
i Halla Istabraq, Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh, Cé na gCeannaithe, Cathair Luimnigh

10.   Iúil 2019: Taispeántas ealaíne le Robert P Ryan
11.   Lúnasa 2019: Taispeántas grianghrafadóireachta le 

Kieran Kelly
12.   Lúnasa 2019: Taispeántas Lása iontach de lása 

Luimnigh i gcomhar le Friends of Lace, a tionóladh 
in Ardeaglais Naomh Muire, Cathair Luimnigh

13.   Lúnasa 2019: Taispeántas Barra Siorcais John 
McCarthy, i gcomhar le Tony McCarthy, a tionóladh 
in Ionad Pobail na Ceapaí Móire, An Cheapach Mór, 
Contae Luimnigh.

14.   Meán Fómhair 2019: Taispeántas ealaíne le Sheila 
Richardson

15.   Meán Fómhair 2019: Traidisiún Míleata Luimnigh, 
i gcomhar le hEagraíocht Iar-Sheirbhísigh 
Náisiúnta agus Mná, Léigiún Ríoga na Breataine, 
Cumann Cabhlaigh na hÉireann agus Cumann 
Sheansaighdiúirí Éireannacha na Náisiún Aontaithe, 
a tionóladh i Sráid Gloinithe, Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh, Cé na gCeannaithe, Cathair 
Luimnigh

16.   Meán Fómhair 2019: Taispeántas Barra Siorcais John 
McCarthy, i gcomhar le Tony McCarthy, a tionóladh 
in Ionad Siopadóireachta Parkway, Cathair Luimnigh

17.   Deireadh Fómhair 2019: Taispeántas ealaíne le Helen 
G Blake

Chuir Luimneach Lace leis an Fardal Náisiúnta Oidhreachta doláimhsithe



Taispeántas Righteous Among the Nations
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Taispeántas ealaíne 45 for Valor le Trish Taylor-Thompson ag comóradh céad bliain ó 
chríochnaigh an Chéad Chogadh Domhanda.

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

Taispeántas Righteous Among the Nations, comhpháirtíocht idir Músaem Luimnigh 
agus pobal na Polainne i Luimneach.
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Soláthraíonn an Stiúrthóireacht Forbartha Tithíochta 
an treoir straitéiseach maidir le roghnú agus maoiniú 
tionscadal tithíochta faoin gclár Atógáil Éireann agus 
oibríonn sí chun soláthar tithíochta a chur ar maos chun 
aghaidh a thabhairt ar easpa dídine. Feidhmíonn Clár 
Athghiniúna Luimnigh ón Stiúrthóireacht seo. Tacaíonn 
an Stiúrthóireacht Forbartha Tithíochta leis an gCoiste 
um Beartas Straitéiseach Forbartha Baile agus Sóisialta 
(CPS) chun beartas agus straitéis a fhoirmiú. Tá an 
fhoireann, agus na páirtithe leasmhara lena n-oibríonn 
siad, tiomanta do chaighdeán na beatha a fheabhsú dár 
ndaoine agus do gach pobal, bídís seanbhunaithe nó 
nua-chruthaithe.

CAIPITEAL TITHÍOCHTA 

ATÓGÁIL ÉIREANN– AN PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA UM 
THITHÍOCHT AGUS EASPA DÍDINE
Is é Atógáil Éireann – an Plean Gníomhaíochta um 
Thithíocht agus Easpa Dídine an príomhdhoiciméad 
beartais atá mar bhonn agus taca le hobair na 
Stiúrthóireachta um Fhorbairt Tithíochta, clár de €6 
billiún atá beartaithe chun 50,000 teach a sheachadadh 
ar fud na tíre faoi 2021.

I Luimneach is é 1,365 teach an sprioc seachadta ó 
2018-2021. Is iad Ceannaigh, Tógáil agus Léas na 
príomhshruthanna seachadta. Agus muid ag obair 
i gcomhar le Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta 
(CCTanna), tá sé ar intinn againn na spriocanna a shárú. 

Seo a leanas an sprioc-chumasc de 1,365 aonad:
67% Tógáil Nua :    915 (610 le soláthar ag 

Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh agus 305 
le soláthar ag Comhlachtaí 
Ceadaithe Tithíochta)

20% Acquisitions:  273
13% Lease:   177

Total:    1,365

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag 
saothrú go gníomhach leis na sruthanna seachadta go 
léir (Tógáil nua, éadáil agus léasú) chun píblíne tithíochta 
sóisialta a sholáthar sa Chathair agus sa Chontae.

GNÍOMHAÍOCHT NUA-
THÓGÁLA
Tá 65 tionscadal ceadaithe ag Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh chun 699 teach a sheachadadh trí na 
sruthanna seachadta Tógála seo a leanas
•  SHIP Tógáil agus Lándéanta
•  Athghiniúint
•  CAS Tógáil agus Lándéanta
•  CALF CCT Tógáil agus Lándéanta
•  Cuid V.

Tá talamh faoi úinéireacht Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh atá oiriúnach chun tithíocht nua 
a thógáil teoranta agus ar an mbonn sin táimid ag 
féachaint go gníomhach ar athchriosú talún, láithreáin 
inlíonta beaga, chomh maith le talamh a cheannach ar 
an margadh príobháideach i gceantair oiriúnacha.

Tar éis feachtas Thógáil Lándéanta a lainseáil in 2019, 
de bharr an úis a ghinfear beidh Tógálacha Lándéanta 
ina phríomh-mheicníocht seachadta sa chlár tithíochta.   
Is éard atá i gceist le feachtas Thógáil Lándéanta 
ceadanna pleanála beo a fháil a tháinig chun stop, go 
háirithe mar gheall ar shaincheisteanna airgeadais.  In 
áiteanna ina bhfuil riachtanas tithíochta againn, déanann 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh conradh 
leis an bhforbróir chun na réadmhaoine a cheannach 
ar phraghas a chuimsíonn brabús tógálaí.  Táimid ag 
iarraidh méadú roghnach ar líon seachadta Chuid V 
a chaibidliú agus táimid ag tapú an deis ag céim an 
dearaidh a iarraidh go dtógfar na tithe de réir caighdeán 
inrochtana tí ar feadh an tsaoil.

AN CLÁR GNÍOMHACHTAITHE UM THALAMH POIBLÍ 
2018
Chomh maith leis an soláthar spriocdhírithe d’aonaid 
tithíochta sóisialta faoi 2021, tá soláthar leathnaithe 
tithe nua agus inacmhainne mar phríomhchuspóir 
eile faoi ‘Atógáil Éireann’. Tá clár oibre uaillmhianach á 
leagan amach ag an Stiúrthóireacht Forbartha Tithíochta 

STIÚRTHÓIREACHT 
FORBARTHA 
TITHÍOCHTA
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chun soláthar tithe príobháideacha nua agus tithe 
inacmhainne nua go háirithe a mhéadú do theaghlaigh 
tosaigh agus oibrithe lárnacha ar shuíomhanna 
oiriúnacha atá faoina úinéireacht sa chathair. 

CISTE LÁITHREÁIN SEIRBHÍSITHE CHUN TITHÍOCHT 
INACMHAINNE A SHEACHADADH
I mí Lúnasa d’eisigh an Roinn Tithíochta, Pleanála 
agus Rialtais Áitiúil ‘Faomhadh i bPrionsabal’ do chúig 
shuíomh i gCathair Luimnigh mar chuid de ghlao an 
Chiste Láithreáin Seirbhísithe ar thograí. Tá an Ciste 
Láithreáin Seirbhísithe deartha chun ligean d’Údarás 
Áitiúil bonneagar cumasúcháin a chur i gcrích ionas 
go bhféadfaí do thithe inacmhainne a sheachadadh.  
Tá maoiniú os cionn €20m geallta ó leithdháileadh 
náisiúnta foriomlán de €84m. I Luimneach, soláthróidh 
na tionscadail a fógraíodh bonneagar a bhfuil an cumas 
aige tacú le forbairt os cionn 420 teach inacmhainne 
agus 74 teach tithíochta sóisialta mar chuid d’fhorbairtí 
tionachta measctha lena n-áirítear tithe príobháideacha.

Seo a leanas na cúig shuíomh atá á gcur chun cinn in 
2020:
• Garraí Toppin
• Tailte Guinness
• Tailte Chluain Maicín
• Cúinne Sonny
• Tailte Curragower

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 agus Morrison, cleachtas ailtireachta agus 
máistirphleanála atá lonnaithe i Londain agus i mBaile 
Átha Cliath, ag obair le foireann sainchomhairleoirí 
Éireannacha agus tabharfaidh siad faoi mháistirphleanáil 
iomlánaíoch Eastát Baggot, Ballinacurra Creek, 
Garraí Toppin agus tailte Ros Uí Bhriain in aice leis an 
M20.  Sa phróiseas go dtí seo tá rannpháirtíocht agus 
comhairliúchán críochnúil le grúpaí pobail áitiúla agus 
páirtithe leasmhara leasmhara chomh maith le tuiscint 
a fháil ar na srianta fisiciúla agus beartais atá ann. 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.   

Tá trí chéim i Máistirphlean an Taobh Theas agus i mí na 
Nollag 2019 is é seo a leanas an dul chun cinn: 
•   CÉIM A: SUIRBHÉ AGUS ANAILÍS. Tá an chéim seo 

críochnaithe

•   CÉIM B: DRÉACHTPHLEAN.  Tá an chéim seo 
críochnaithe

•   CÉIM C: PLEAN DEIRIDH. Tá tús curtha leis an 
gcéim seo, agus is iad na tascanna nár cuireadh 
i gcrích fós ná máistirphlean Allamuigh Toppin a 
nuashonrú, nuashonruithe tírdhreacha, nuashonrú 
rochtana, sráideanna agus fóntais, nuashonruithe ar 
phlean costais chun bonn eolais a chur faoi iarratais 
ar mhaoiniú, athbhreithniú cliant agus síniú sula 
bhféadtar dréachtphlean máistirphleanáil a dhéanamh 
le Comhairleoirí agus dul ar aghaidh chuig taispeáint 
phoiblí. Meastar go gcuirfear tús le taispeáint phoiblí 
i R1 2020 agus go nglacfar go críochnaitheach é i 
Ráithe 2 2020.

COMHLACHTAÍ CEADAITHE TITHÍOCHTA (CCTANNA)
Is eagraíochtaí neamhbhrabúis iad Comhlachtaí 
Ceadaithe Tithíochta a sholáthraíonn agus a bhainistíonn 
tithíocht ar ardchaighdeán ar chíosanna inacmhainne do 
theaghlaigh ar liostaí feithimh tithíochta údaráis áitiúil.

Samplaí de CCTanna atá bunaithe i Luimneach :
Arlington Novas Ireland Ltd, Clann Shíomóin an Mheán-
Iarthair, Naomh Uinseann de Pól, Cumann Tithíochta 
Áth an tSléibhe, Cumann Tithíochta Dhrom Collachair, 
Focus Ireland, Cumann Tithíochta Deonacha an 
Ghleanna, Cluid, Iontaobhas Peter McVerry
Oibríonn CCTanna go dlúth le Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh chun a gcuid spriocanna tithíochta a 
bhaint amach faoin bPlean Gníomhaíochta Atógáil na 
hÉireann um Thithíocht agus Easpa Dídine - 2021. 

Le linn 2019, sheachaid CCTanna 102 teach a úsáideadh 
chun freastal ar riachtanais grúpaí tosaíochta faoi chiste 
na Scéime Cúnaimh Chaipitil (Scéim CAS): Grúpaí de 
Dhaoine Scothaosta, Daoine faoi Mhíchumas, agus 
Daoine gan Dídean.

Soláthraíodh aonaid nua tithíochta sóisialta le socruithe 
comh-mhaoinithe iasachta faoin Scéim Réamh-
Léasaithe Caipitil (Scéim CALF).
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Sampla de thionscadal CCT a seachadadh le déanaí - Cumann Tithíochta Cluid
Pictiúr - Bóthar de hÍde, Luimneach - seachadadh 20 aonad arna maoiniú ag an 
Scéim Léasaithe Réamhchaipitil (scéim CALF).



Tá ról maoirseachta ag Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh i rialáil Comhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta agus go dtí seo tá 42 Chomhlacht Ceadaithe 
Tithíochta sínithe leis an gCód um Rialáil Dheonach. 
(VRC). In 2019, coinníonn CCTanna 1333 teach le 
chéile agus tá aonaid nua ag méadú go leanúnach 
gach bliain. Rialaíonn Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh CCTanna agus cuidíonn sí le leithdháileadh 
maoine.  Faoin scéim morgáiste chuig cíosa (MTR) is 
féidir le hiasachtaithe atá i riaráistí morgáiste iarratas a 
dhéanamh chun bheith ina thionónta tithíochta sóisialta 
de chuid Comhlacht Ceadaithe Tithíochta. Díoltar 
an mhaoin leis an CCT, agus ansin ligean an CCT an 
réadmhaoin ar ais ar cíos leis na hiasachtaithe.

FOIRMIÚ TAIGHDE AGUS BEARTAIS
•   Tionóladh cruinniú den Ghrúpa Straitéise Tithíochta 

agus Míchumais i mí Eanáir le príomhsholáthraithe 
seirbhíse (FSS, Gortú Inchinne Faighte Éireann, 
Enable Ireland, Bráithre na Carthanachta agus 
príomhsholáthraithe seirbhíse eile). Aontaíodh 
príomhghníomhartha agus tá dul chun cinn á 
dhéanamh chun leithdháiltí éifeachtacha stoc 
tithíochta Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh a chinntiú lena n-áirítear: 

1.  Faisnéis ar Éileamh a chur isteach ó Sholáthraithe 
Seirbhíse. 

2.  Seicliosta dearaidh a fhorbairt chun stoc tógála a 
thógáil agus a athchóiriú do chliaint ionchasacha na 
bpríomhsholáthraithe seirbhíse.

•   Togra chun Deontas um Choigeartú Méide a thabhairt 
isteach - Páipéar a ullmhaíodh i mí Feabhra chun 
roghanna do theaghaisí príobháideacha a leagan 
amach ina n-aithnítear na scéimeanna Rialtais 
atá ann faoi láthair a gcaithfear iad a choigeartú 
(Deontais Oiriúnaithe Tithíochta, Oibreacha in ionad 
Tithíochta srl.) d’fhonn cruthú inbhuanaithe teaghaise 
nua a chruthú laistigh de cheapacha teaghaise faoi 
úinéireacht phríobháideach. Mar shampla, teach atá 
faoi úinéireacht phríobháideach ag tuismitheoir agus 
atá á áitiú ag ball teaghlaigh a nglactar leis go bhfuil 
tithíocht údaráis áitiúil de dhíth air. Mar thoradh ar 
shíneadh aon stór aon seomra leapa a chruthú, chuirfí 
an t-iarratasóir san áit chónaithe athraithe agus bhainfí 
a ainm den liosta tithíochta.

•   I mí Feabhra, d’ullmhaigh an Stiúrthóireacht 
um Fhorbairt Tithíochta aighneacht chuig an 
Stiúrthóireacht um Fhorbairt Eacnamaíochta 
ar an dréacht-Straitéis Réigiúnach Spásúlachta 
agus Eacnamaíochta (RSES). Cuirtear fáilte roimh 
thacaíocht do riachtanas breise tithíochta don éileamh 
ar thithíocht shóisialta (spriocanna Atógáil Éireann). Ba 
cheart go mbeadh an liúntas breise seo do sheomra 
solúbtha de réir éilimh athraitheacha phróifílí éilimh 
ar thithíocht shóisialta i gCathair agus i gContae 
Luimnigh.

•   Chuir Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
tús le Scéim Ligin Rogha-Bhunaithe i mí an Mhárta 
ar bhonn píolótach i gCeantar an Chaisleáin Nua. 
Fuarthas níos mó ná 400 Léiriú Spéise don chéad 
réadmhaoin phíolótach ar Shráid na Maighdine, An 
Caisleán Nua Thiar.

•   Sheol Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
Feachtas Thógáil Lándéanta agus é mar aidhm tús 
a chur le ceadanna pleanála neamhghníomhacha 
chun soláthar breise tithíochta a sholáthar. Sheol 
Leas-Mhéara Chathair agus Chontae Luimnigh, an 
Comhairleoir Adam Teskey an feachtas i mí Iúil.

MEARTHÓGÁIL 
Aithníonn Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnighcuspóir an RTPRÁ maidir le Creat Mear-
Seachadta an Oifig um Sholáthar Rialtais (OSR) 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 OSR. 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 il-aonaid (scéimeanna 
árasáin, scéimeanna déphléacsacha) a áireamh faoin 
gCreat Mear-Seachadta chun seachadadh aonad ar 
láithreáin athfhorbraíochta uirbeacha a uasmhéadú agus 
chun ailíniú leis na tairseacha dlúis nua a mholtar faoi 
na Dréacht-Treoirlínte Aireachta do Árasáin (> 45 aonad 
in aghaidh an heicteáir) agus an riachtanas suíomhanna 
athfhorbraíochta a ghníomhachtú in ionaid uirbeacha 
mar chuid den Dréacht-Chreat Pleanála Náisiúnta.

Ag deireadh 2019, sainaithníodh trí shuíomh agus tá 
siad ag dul chun cinn mar shuíomh atá oiriúnach do 
scéimeanna Tithíocht Mear-Sheachadta i gComhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh. I measc na 
suíomhanna seo tá Faha View Tobar Phádraig (16 
aonad), An Bhearna Choill, Tobar Phádraig (24 aonad) 
agus Old Christians, An Ráth Bán (43 aonad). 

Feachtas Lándéanta seolta 2019 - www.limerick.ie/council/turnkey
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TITHE FOLMHA
SCÉIM CHEANNAIGH AGUS ATHNUACHANA AGUS 
SCÉIM UM DEISIÚCHÁN AGUS LÉASÚ
Tá dhá scéim, a seoladh faoi Atógáil Éireann, eadhon 
an Scéim ‘Ceannaigh agus Athnuachan’ agus an Scéim 
‘Deisiú agus Léasú’, dírithe ar aonaid tithíochta folmha 
a thabhairt ar ais le húsáid. Ó tugadh isteach iad, 
chonaic an Chomhairle an dá scéim ag giniúint buntáistí 
níos leithne chomh maith le riachtanais chóiríochta 
a chomhlíonadh. Leanann Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh lena gcur chun feidhme a chur chun 
cinn go gníomhach.

ÉADÁLACHA
Meicníocht éifeachtach seachadta tithíochta a bhí 
in Éadáil Tithíochta i gcónaí. Ag cuimhneamh ar 
cheannaitheoirí céaduaire agus boilsciú praghsanna 
tithe, tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag 
díriú ar thithe atá folamh ar feadh tréimhsí fada, agus a 
thabharfaidh a n-athchóiriú agus a n-áitiú buntáistí níos 
leithne don tsráid nó don bhaile áirithe. Tá na sruthanna 
seachadta seo a leanas i gceist le héadáil na dtithe: 
• Éadálacha Ginearálta
• Éadálacha Ceannaigh agus Athnuachan 
• Éadálacha CAS
• Cuid V Áitithe roimhe seo 
• CALF Áitithe roimhe seo

LÉASÚ 
Tá na sruthanna seachadta seo a leanas i gceist le léasú: 
• Léas fadtéarmach 
• Deisiú agus léasú 
• Socrú Infhaighteachta Údaráis Áitiúil 
• Socruithe Íocaíochta agus Infhaighteachta 
• Morgáiste chuig Cíosa

ATHCHÓIRIÚ
Déanann an tÚdarás Áitiúil áitribh a athchóiriú agus a 
athnuachan de réir mar a bhíonn siad ar fáil i rith na 
bliana bunaithe ar an mbuiséad leithdháilte. 

TITHE FOLMHA AR FEADH TRÉIMHSE 
FADTÉARMAÍ  
Le linn 2019 fuair Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh cead chun 64 teach a thabhairt ar ais faoi 
Chlár na dTithe Folmha ar luach €1.4m. Tá obair ag 
dul ar aghaidh ar na tithe ceadaithe. In iarracht an 
bhaisc reatha d’áitribh neamhní atá inár n-úinéireacht 
a bhaint, tá tionscadal píolótach tugtha isteach againn 
ina bhfuil 30 teach á dtógáil againn agus táimid ag obair 
air bunaithe ar shonraíocht chaighdeánaithe, costas 
agus fráma ama. Tá an píolótach ag dul ar aghaidh agus 
bunaithe ar rath na chéad chéime agus soláthróidh sé 
cothromaíocht na réadmhaoine folaimhe agus beidh 
a bhformhór ar siúl i rith 2020. In iarracht cosc a chur 
ar charnadh réadmhaoine folaimhe sa todhchaí, táimid 
ag rolladh amach an ‘Pointe Teagmhála Aonair’ do 
gach áitreabh folamh agus nua-cheannaigh. Nuair 
a thabharfar ar ais nó nuair a cheannófar é cuirfear 
an mhaoin in iúl don teagmhálaí, déanfar iniúchadh 
air mar thosaíocht agus bunaithe ar an tsonraíocht 
chaighdeánach, an costas agus an fráma ama, déanfar 
é a chríochnú agus a leithdháileadh gan mhoill. Cé 
go bhfuil gá le hinfheistíocht tosaigh/maoiniú tosaigh 
don chóras píolótach agus pointe teagmhála aonair, 
cuireann an córas luach ar airgead níos mó ar fáil maidir 
le caighdeánú na n-oibreacha agus an t-am slánúcháin 
chun áitíochta.

EASPA DÍDINE
Seo a leanas líon na gcásanna gan dídean ag deireadh 
mhí na Nollag 2019: Daoine Aonair-123, agus 
Teaghlaigh-51 (67 duine fásta agus 86 Leanaí). Leanann 
Foireann Gníomhaíochta do Dhaoine gan Dídean i 
Luimneach d’fhoireann ildisciplíneach a fheidhmiú, le 
foireann chliniciúil oibríochta ó FSS, Foireann Tacaíochta 
ó Earnáil an Chomhlachta Ceadaithe Tithíochta, 
Seirbhísí Leasa ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus 
Cosanta Sóisialta (RGFCS) agus Bainisteoirí Cóiríochta 
/ Cásanna ó an tÚdarás Áitiúil.  I réimse na ndaoine gan 
dídean a bhíonn i mbun athraithe i gcónaí, tá cosc ar 

Sampla d’athnuachan tí atá ann cheana ar Bhóthar de hÍde, Luimneach
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Easpa Dídine chomh tábhachtach le seirbhísí cóiríochta 
a sholáthar. Maidir leis seo tá sé ríthábhachtach 
teagmháil a dhéanamh leo siúd atá i mbaol a bheith 
gan dídean. Le rolladh amach Moil Teaghlaigh, an 
tSeirbhís um Áit a Aimsiú agus Tús Áite do Thithíocht 
leis na roghanna seirbhíse atá ar fáil agus lenár gcumas 
freagairt do cheist na heaspa dídine sa Réigiún.

Mar chuid de Sheirbhísí Tacaíochta Tithíochta 
Chomhairlí Cathrach agus Contae Luimnigh, tá an 
Gníomh do Dhaoine gan Dídean dírithe ar a chinntiú 
go ndéantar gach seirbhís do dhaoine gan dídean a 
sheachadadh ar an gcaighdeán is airde agus ar bhealach 
comhordaithe agus comhtháite. Tá Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh, FSS Cheantar an Iarthair agus 
DEASP ina bhfoireann ar an bhFoireann Gníomhaíochta 
do Dhaoine gan Dídean. Ligeann sé seo raon leathan 
tacaíochtaí a chur i bhfeidhm, ní amháin ag tabhairt díon 
os cionn a gcinn do dhaoine ach ag soláthar gnéithe de 
Chúram Sláinte atá riachtanach do riachtanais daoine 
gan dídean trí fhoireann ildisciplíneach.  Ar chur i láthair 
na Foirne Gníomhaíochta do Dhaoine gan Dídean, 
déantar Úsáideoirí Seirbhíse a mheas go hiomlán lena 
chinntiú go dtugtar aghaidh ar a gcuid riachtanas 
eacnamaíochta, sláinte agus cóiríochta go léir de réir an 
Bheartais do Dhaoine gan Dídean. 

Tá gníomhartha 2019 le fáil sa Stiúrthóireacht 
Oibríochtaí Seirbhíse, a bhfeidhmíonn ár bhFoireann 
Gníomhaíochta do Dhaoine gan Dídean laistigh díobh.

 CÓIRÍOCHT DON LUCHT SIÚIL
In 2019, ghlac Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh a Clár Cóiríochta don Lucht Siúil 2019-2024 
a thugann breac-chuntas ar riachtanais chóiríochta, 
ar bheartas agus ar bhearta cur chun feidhme chun 
aghaidh a thabhairt ar riachtanais chóiríochta Phobal an 
Lucht Siúil.

Fuarthas cead maoinithe um CHÓIRÍOCHT DON LUCHT 
SIÚIL ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 
d’Oibreacha Caipitil do shuíomhanna Cóiríochta don 
Lucht Siúil i gCathair Luimnigh faoin gClár Cóiríochta 
don Lucht Siúil.
1)  Grúpscéim Tithíochta agus Láithreán Stad Chluain 

Draighneach, Luimneach
2)  Grúpscéim Tithíochta agus Láithreán Stad Chluain an 

Longaigh, an Cnoc Theas, Luimneach
3)  Láithreán Stad Toppins Field, an Cnoc Theas, 

Luimneach;
4)  Grúpscéim Tithíochta agus Láithreán Stad Chaladh an 

Treoigh,, Radharc Chill Mhuire, Luimneach
5) Láithreán Stad an Chosáin Fhad 

Tá gníomhartha 2019 le fáil sa Stiúrthóireacht 
Oibríochtaí Seirbhíse, a bhfeidhmíonn ár bhFoireann um 
Lucht Siúil laistigh díobh. 

Cuireadh an Coiste Comhairleach um Chóiríocht don 
Lucht Siúil l Áitiúil ar bun i Meán Fómhair 2019.  Tagann 
an Coiste le chéile ceithre huaire sa bhliain.

Is é Plean Chur Chun Feidhme Chreat Athghiniúna 
Luimnigh (LRFIP) an bunús beartais ar a bhfuil an Clár 
Athghiniúna á sheachadadh. Tugtar Fócas Fisiciúil, 

Sóisialta agus / nó Eacnamaíoch ar na cuspóirí. 

1. ATHGHINIÚINT FHISICIÚIL
Sa LFRIP, a glacadh i mí Feabhra 2014, tugtar breac-
chuntas go ndíríonn an tÚdarás Áitiúil ar sheachadadh 
593 teach nua agus ar athchóiriú 1,504 teach atá ann 
cheana. Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar na Straitéisí 
Scartála agus Coinneála i ngach ceann de na ceithre 
réimse athghiniúna in 2018, laghdaíodh an ceanglas 
maidir le 593 teach nua go 549 teach nua. Amhail Meán 
Fómhair 2019, bhí an dul chun cinn seo a leanas déanta: 
Tógáil Foirgníochta Nua: 
• 281 teach críochnaithe 
•  251 teach nua ceadaithe ag an RTPRÁ agus ar siúl 

(á dtógáil, ag céim dheartha mionsonraithe / céim 
dhearaidh srl.) 

Déanfar iarmhéid na n-aonad a theastaíonn (17 
n-aonad) a chur chun cinn chun freastal ar an riachtanas 
atá ann cheana i dtéarmaí mhéid an teaghlaigh agus 
an chineáil tí atá ag teacht chun cinn sna ceantair 
athghiniúna. 

Clár um Uasghrádú Teirmeach 
Amhail Meán Fómhair 2019, rinneadh an dul chun 
cinn seo a leanas maidir leis an gclár uasghrádaithe 
théarmaigh: 
•   Rinneadh 907 aonad a uasghrádú go teirmeach go 

rátáil BER de ‘C’; 
• 791 aonad ar an láithreán; 
• 304 aonad á n-ullmhú. 

Mar chuid den chur chuige straitéiseach i leith 
seachadadh tithíochta, tá nascacht agus feabhsúcháin 
chomhshaoil chun pobail nasctha a chruthú i gcuid de 
na tionscadail bhonneagair chriticiúla chun cáilíocht 
na beatha a fheabhsú. Cuimsíonn na tionscadail seo 
tionscadail bhonneagair ar mhórscála mar thionscadal 
Bhóthar Uí Chuanach go Cnoc an Lisín (atá á thógáil 
faoi láthair) go Limistéar Súgartha Bardais agus Páirc 
nua do Pháirc Naomh Muire / Oileán an Rí (Cuid 8 
den Phleanáil a fuarthas Meán Fómhair 2018). Tá 
tionscadail feabhsúcháin comhshaoil ar siúl faoi láthair 
i réimsí athghiniúna agus trí sheachadadh leanúnach 
scéimeanna tithíochta sóisialta athsholáthair agus 
príomhthionscadail feabhsúcháin comhshaoil, tiocfaidh 
feabhas suntasach ar thimpeallacht fhisiciúil reatha na 
limistéar athghiniúna go léir.

2. ATHGHINIÚINT EACNAMAÍOCHTA 
Ceann de na príomhchuspóirí maidir le hathghiniúint 
eacnamaíoch is ea forbairt bealaí inbhuanaithe chuig 
fostaíocht trí fhorbairt acmhainne agus oiliúint. 
D’fhorbair an Fhoireann Athghiniúna an tSaoráid 
Oiliúna Mhaigh Rois (MTF) - The Bays i gcomhar leis an 
Roinn Dlí agus Cirt agus Bord Oideachais agus Oiliúna 
Luimnigh agus an Chláir. Leanann MTF- The Bays ag cur 
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le rath an Ionaid Oideachais agus Oiliúna Fáilteachais 
(HETC) i mBaile an Róistigh, ag seachadadh cur chuige 
oiliúna faoi stiúir an tionscail agus mar thoradh air sin tá 
céatadán ard d’fhostaíocht lánaimseartha. Tá an HETC 
anois mar bhunús do mhúnla seachadta caighdeán 
cáilíochta i dtéarmaí ionchur tionscail agus cuireann 
sé ar chumas an MTF a sheasamh féin a chruthú 
mar ionad barr feabhais d’oiliúint le haghaidh tógála 
agus déantúsaíochta speisialtóra. Tá an Fhoireann 
Athghiniúna tar éis tús a chur le hIonad Oiliúna Shráid 
San Niocláis a fhorbairt i gcomhar le Cúnamh Naomh 
Muire agus Bord Oideachais agus Oiliúnaagus Luimnigh 
agus an Chláir. Cruthóidh sé seo ionad oiliúna don 
Turasóireacht agus don scannán laistigh de limistéar 
Athghiniúna. Tabharfaidh cruthú an MTF - The Bays 
agus Shráid San Niocláis aghaidh ar riachtanas lárionaid 
oiliúna atá ann le fada i limistéar Mhaigh Rois agus 
Pháirc Naomh Muire, mar a shainaithnítear laistigh den 
LRFIP. Beidh forbairt na samhla oiliúna solúbtha agus 
oiriúnaitheach seo ina príomh-mhealltóir / catalaíoch 
don tionscal a lonnú ar an taobh ó thuaidh den Chathair 
agus na ceantair tadhlacha.

CISTE IDIRGHABHÁLA SÓISIALTA
Dhírigh an Ciste Idirghabhála Sóisialta (SIF) in 2019 ar 
na príomhthéamaí mar atá leagtha amach sa LRFIP 
arna glacadh. Cuirtear ceithre mhilliún euro ar fáil 
gach bliain, agus roghnaíonn Painéal Measúnaithe 
Neamhspleách tionscadail a chomhlíonann cuspóirí 
an LRFIP. Coinníodh leithdháileadh an mhaoinithe 
d’eagraíochtaí pobail ar bhonn pobail. Cé go mbaineann 
siad le méideanna réasúnta beag maoinithe, tagann na 
tionscadail seo go díreach ón leibhéal áitiúil (faoi stiúir 
oibrithe deonacha) agus tá meas mór orthu agus tá siad 
le feiceáil i bpobail 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. Feidhmíonn an chuid is mó 
de na tionscadail seo anois ar bhonn atreoruithe ó 
ghníomhaireachtaí reachtúla agus/nó oibríonn siad i 
gcomhar le comhlachtaí reachtúla eile agus tá siad á 
gcomhmhaoiniú acu. Sa tréimhse reatha / sa todhchaí, 
oibreoidh an Fhoireann Athghiniúna leis an ngrúpa 
seo de thionscadail um chuimsiú sóisialta chun iad 
a nascadh ar bhealach níos fearr le tionscnaimh um 
fhorbairt eacnamaíoch agus i gcás ina bhfuil scóip ann, 
chun iad siúd a bhfuil acmhainneacht acu a spreagadh i 
ndeiseanna oiliúna agus fostaíochta. Coinníodh deontais 
do scoileanna agus seirbhísí eile don oideachas agus 
don fhoghlaim. Tugann an fhianaise le fios go bhfuil 
tacaíocht bhreise do chláir a sheachadtar i scoileanna 
nó seirbhísí lasmuigh den scoil (cláir iarscoile, campaí 
samhraidh, seirbhísí teiripeacha a chuirtear ar fáil do 
leanaí i scoileanna) ag cur le torthaí oideachasúla níos 
fearr a bhaint amach do leanaí i réimsí athghiniúna / ó 
cúlraí sóisialta faoi mhíbhuntáiste. I measc na dtorthaí 
seo tá gnóthachtáil oideachais níos fearr, tinreamh 

scoile níos fearr, coinneáil níos fearr in oideachas 
dara leibhéal agus iompar níos fearr. Is tosaíocht ard 
é tionscadail infhostaitheachta agus oibre, oiliúint 
scileanna agus rochtain ar fhostaíocht do chónaitheoirí 
i limistéar athghiniúna. Tá nasc/luí láidir leis an 
Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosanta Sóisialta 
(RGFCS) agus leis an mBord Oiliúna Oideachais Áitiúil 
tábhachtach go háirithe d’fhonn inbhuanaitheacht na 
dtionscnamh seo a chur chun cinn.  

INSTITIÚID RÍOGA AILTIRÍ NA HÉIREANN (RIAI) AGUS 
AN ROINN TITHÍOCHTA, PLEANÁLA AGUS RIALTAIS 
ÁITIÚIL (DHPLG) COMHDHÁIL TITHÍOCHTA 2040 - AN 
FÍS DO THITHÍOCHT A SHEACHADAH
D’fhreastail foireann Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh ar an gComhdháil Náisiúnta Tithíochta 2019, 
a tionóladh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an 20 - 21 
Bealtaine, 2019.   D’eagraigh an RIAI agus an Roinn 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an chomhdháil 
seo i gcomhpháirt.  Bronnadh Bonn Airgid Tithíochta 
RIAI (an gradam is airde ar cháilíocht dearaidh tithíochta 
in Éirinn) ag an gComhdháil d’Ailtirí ABK do scéim 
Dhaoine Scothaosta an Chnoic Theas i gCúirt Colivet, 
Luimneach

AN CHOMHDHÁIL NÁISIÚNTA 
TITHÍOCHTA 2019
D’fhreastail foireann Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh ar an gComhdháil Náisiúnta Tithíochta 
2019, a tionóladh i gContae Bhaile Átha Cliath i mí 
an Mheithimh. Comhdháil eisiach a bhí anseo a rinne 
measúnú ar na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann 
le tithíocht, pleanáil agus ard-ardú agus dearadh a 
sholáthar. Bhí dul chun cinn, airgeadas agus amlínte 
agus réitigh réalaíocha na Gníomhaireachta Forbartha 
Talún á bplé freisin.

COMHDHÁIL NA GCLEACHTÓIRÍ 
TITHÍOCHTA 2019
D’fhreastail foireann Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh ar Chomhdháil na gCleachtóirí Tithíochta 
2019, a tionóladh i gCill Chainnigh i mí Iúil. Ba é an 
téama Dul Chun Cinn i dTithíocht: Pleanáil, Seachadadh, 
Cáilíocht agus Rialáil. I gcur i láthair sa chomhdháil 
a thug an Ghníomhaireacht Tithíochta, an Bord 
Tionóntachtaí Cónaithe, an Roinn Tithíochta, Pleanála, 
agus Rialtais Áitiúil (RTPPRA) agus údaráis áitiúla eile, 
agus áiríodh ann ceardlanna éagsúla agus taispeántas ar 
‘The Vienna Model - Housing for the 21st Century City’.  
Thug Aoife Duke, Stiúrthóir Seirbhíse, Forbairt Tithíochta 
cur i láthair ar eispéireas Luimnigh ar sheachadadh 
Roghanna Tithíochta do dhaoine scothaosta.

CEARDLANNA
CEARDLANN UM FHOIRGNIMH NACH MÓR 
NEODRACH Ó THAOBH FUINNIMH (NZEB)
Chomhordaigh an Stiúrthóireacht Forbartha Tithíochta 
Ceardlann NZEB i mí an Mheithimh a d’éascaigh Tomas 
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O’Leary ó MOSART Architecture i gcomhar leis an 
bhforbróir Michael Bennett.  Áiríodh an méid seo a 
leanas i bplé faoi sheachadadh NZEB ag baint úsáide as 
Teicneolaíocht Tithíochta Éighníomhach: 
• Córais tógála is fearr a oireann do NZEB
•  Príomhuirlisí a d’fhéadfadh Comhairle Cathrach agus 

Contae Luimnigh a úsáid chun NZEB atá neodrach ó 
thaobh costais de a sheachadadh

•  A thuiscint cad atá le tairiscint ag an gcaighdeán 
éighníomhach tí do Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh maidir le Tithíocht NZEB ardchaighdeáin a 
sholáthar

•  An dóigh go mbeidh an tionchar is mó ag aeráil ar 
reachtaíocht NZEB in Éirinn?

•  Príomhbhearnaí scileanna in NZEB agus conas is féidir 
linn an cuar foghlama a leathadh

•  Na buntáistí a bhaineann le Teicneolaíocht Tí 
Éighníomhach a úsáid chun NZEB a sholáthar i 
dtithíocht do dhaoine atá 50 bliain d’aois nó os a 
chionn

Reáchtáil an Stiúrthóireacht Forbartha Tithíochta 
ceardlann comhchéime i mí Eanáir ar Mháistirphlean an 
Taobh Theas. 

LÁITHREÁIN PHÍBLÍNE DO THITHÍOCHT 
SHÓISIALTA  
Reáchtáladh ceardlanna leis na baill tofa i gCeantar 
Bardasach an Chaisleáin Nua, i gCeantar Bardasach 
na Ceapaí Móire - Chill Mocheallóg agus i gCeantar 
Bardasach Áth Dara -Ráth Caola ag díriú ar 
shuíomhanna píblíne do Thithíocht Shóisialta.  Thug na 
ceardlanna breac-chuntas ar anailís ar shuíomhanna 
faoi úinéireacht Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh ar féidir leo scéimeanna tithíochta do dhaoine 
scothaosta / laghdú méide a éascú i bhfianaise phróifíl 
an éilimh sna ceantair.

CEARDLANN CISTE LÁITHREÁN 
SEIRBHÍSITHE
D’fhreastail ionadaí ón Stiúrthóireacht Forbartha 
Tithíochta ar cheardlann i mBaile Átha Cliath i mí 
Aibreáin. Díríodh an cheardlann ar líon roghnaithe 
Údarás Áitiúil atá incháilithe tionscadail a chur isteach 
faoin 2ú glao ar mhaoiniú a eisíodh faoi Imlitir APH 
02/2019. D’ullmhaigh an Stiúrthóireacht Forbartha 
Tithíochta tairiscintí go gníomhach do spriocdháta na 
Bealtaine chun maoiniú bonneagair a chumasú chun 
tithe inacmhainne a thógáil, le ceannach ar thailte poiblí 
sa Chathair agus sa Chontae.

CLÁR IONDUCHTAITHE DO 
CHOMHAIRLEOIRÍ FORBARTHA 
TITHÍOCHTA
Tionóladh ceardlann do Chomhairleoirí i mí Iúil inar 
thug baill foirne ó Fhorbairt Tithíochta, Seirbhísí 
Tacaíochta Tithíochta, Oibríochtaí agus Cothabháil, an 
Fhoireann Gníomhaíochta do Dhaoine gan Dídean agus 
Dearadh agus Seachadadh imlíne ar na feidhmeanna 
tithíochta laistigh de Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh.  Thug an fhoireann comhairle ar na 
cláir seo a leanas agus d’éascaigh siad ceisteanna na 
gComhairleoirí maidir le:
1.  Atógáil Éireann
2.  Measúnuithe Tithíochta
3.  Roghanna Tithíochta
4.  Cíosanna
5.  Cothabháil Tithíochta
6.  Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta
7.  Cigireachtaí Tithíochta
8.  Clár Tógála
9.  Athnuachan Uirbeach agus Sráidbhaile
10. Athghiniúint
11. Deontais Tithíochta
12. Plean Cóiríochta don Lucht Siúil
13. Foireann Gníomhaíochta do Dhaoine gan Dídean

CEARDLANN STRAITÉISE TITHÍOCHTA
Chomhordaigh an Stiúrthóireacht Forbartha Tithíochta 
Ceardlann Straitéise Tithíochta i mí Dheireadh Fómhair a 
chuimsigh plé ar na míreanna seo a leanas:
•  Nuashonrú agus fráma ama chun an Scéim Cíosa 

Difreálach Aonair a rolladh amach
•  Cothabháil Pleanáilte - Eastáit a Roghnú le haghaidh 

Suirbhé Samplach - Faomhadh Iasachta agus fráma 
ama

• Nuashonrú ar an Scéim Tosaíochtaí Inacmhainne

CEARDLANN UM THITHÍOCHT 
INACMHAINNE
Reáchtáil an Stiúrthóireacht Forbartha Tithíochta 
ceardlann i mí Dheireadh Fómhair leis an Roinn 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ar rolladh amach 
na gcúig shuíomh a fuair ‘Faomhadh i bPrionsabal’ 
roimhe seo.  I measc na suíomhanna tá tailte faoi 
úinéireacht na Comhairle ag Suíomh Guinness (Bóthar 
Uí Chiara Íochtarach), Garraí Toppins, an Curragower, 
Cúinne Sonny (Sráid Áth Longfoirt) agus Cluain Maicín.

CEARDLANN AR DHRÉACHT-SCÉIM 
TOSAÍOCHTA MAIDIR LE SOCRÚ 
CEANNAIGH ÁITRIBH INACMHAINNE 
Tionóladh ceardlann ar an Dréacht-Scéim Tosaíochta 
le haghaidh Socruithe Ceannaigh Áitribh Inacmhainne i 
mí na Samhna. Tugadh cuireadh do gach comhairleoir 
a bheith i láthair chun na faid ciliméadar atá mar chuid 
den phróiseas tosaíochta a phlé.
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SCÉIM TOSAÍOCHTA INACMHAINNE 
BEARTAITHE DO SHUÍOMHANNA 
INACMHAINNE IN ATH DARA
Ceardlann ar an Scéim Tosaíochta Inacmhainne atá 
beartaithe do shuíomhanna Inacmhainne in Áth Dara i 
mí na Nollag le Baill Tofa Cheantar Bardasach  Áth Dara-
Ráth Caola ar scéim tosaíochta beartaithe inacmhainne 
do shuímh inacmhainne in  Áth Dara.

CRUINNITHE MULLAIGH
D’fhreastail foireann Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh ar an gCruinniú Mullaigh Tithíochta 
Réigiúnach a tionóladh i gCathair Chorcaí i mí na 
Bealtaine.  Ba é cuspóir an tseisiúin seo ná teagmháil 
dhíreach a dhéanamh idir Foireann na nÚdarás Áitiúil 
agus foireann na Roinne Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil, le rannpháirtíocht ón nGníomhaireacht 
Tithíochta, dírithe ar Sheachadadh Tithíochta Sóisialta 
Réigiúnach.  Thug Seamus Hanrahan, Ailtire Sinsearach, 
cur i láthair don toscaireacht ar eispéireas Luimnigh le 

Mear-Thógáil.
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SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA 
TITHÍOCHTA

DLÍ

** Tabhair faoi deara le do thoil nach ndéileálann 
na Seirbhísí Tacaíochta Tithíochta le hiarratais ar 
Bhunchíos ach do Réadmhaoin ar leis an gComhairle 
roimhe sin agus a ceannaíodh faoin Scéim Ceannaigh 
Tionóntaí.  Déileáiltear le Bunchíos le haghaidh 
réadmhaoine faoi úinéireacht phríobháideach sna 
Seirbhísí Maoine. 
*** Cuimsítear sna figiúirí seo na n-iarratas Bunchíosa 
atá aitheanta faoi láthair ag Cruinnithe Ceantair. 
Déantar Fógraí Alt 183 a ullmhú do Chruinnithe na 
Comhairle Iomláine nó Dréacht-Orduithe um Aistriú 
curtha chuig dlíodóirí le síniú a gcliaint a fháil**

IASACHTAÍ
IASACHT TITHÍOCHTA ATÓGÁIL ÉIREANN
Is morgáiste nua atá á thacú ag an Rialtas do 
cheannaitheoirí céaduaire é Iasacht Baile Atógáil 
Éireann. Tá sé ar fáil ar fud na tíre ó gach údarás áitiúil 
ón 1 Feabhra 2018. Mar cheannaitheoirí céaduaire, 
féadfaidh tú iarratas a dhéanamh Iasacht Tithíochta 
Atógáil Éireann chun réadmhaoin nua nó athláimhe a 
cheannach, nó chun a dteach féin a thógáil.

Féadfaidh tú 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.

Faoin reachtaíocht reatha, ceanglaítear go dlíthiúil ar 
an tiarna talún réadmhaoin a sholáthar do thionónta a 
sholáthraíonn timpeallacht shábháilte shláintiúil, agus 
atá freagrach as cothabháil agus deisiú teaghaise agus 
trealaimh a chuirtear ar fáil ann, faoi réir gnáthchaite 
agus gnáthchuimilte.

Caithfidh an tionónta cúram cuí a fheidhmiú agus an 
teaghais agus an trealamh ann á úsáid aige, caithfidh sé 
tuairisciú go pras don tiarna talún, agus tá sé freagrach 
as damáiste a dheisiú (de thaisme nó d’aon ghnó) atá 
níos mó ná damáiste gnáthchaite agus gnáthchuimilte.

STIÚRTHÓIREACHT 
OIBRÍOCHTAÍ 
SEIRBHÍSÍ

Toiliú le Díolachán 2019

Líon na n-iarratas ar thoiliú a fuarthas   42

Líon na dtoiliú a deonaíodh   28

Líon na dtoiliú atá ag feitheamh le tuilleadh  
faisnéise ó aturnaetha / ceannaitheoirí   14

Gníomhais Urscaoilte / Scaoilte 2019

Líon na n-iarratas a fuarthas   147

Líon na n-urscaoilte / scaoilte a eisíodh   123

Líon na n-urscaoilte / scaoilte atá ag  
feitheamh tTuilleadh eolais  14

Blianachtaí Ceannaigh Teachín 2019

Líon na mblianachtaí a fuarthas   24

Líon na mblianachtaí a fuarthas   17

Líon ag fanacht le tuilleadh faisnéise   7

Bunchíosanna 2019  do Réadmhaoin ar leis an gComhairle 

roimhe sin iad amháin* **

Líon na mBunchíosanna a fuarthas   32

Líon na mBunchíosanna a eisíodh   22

Líon na mBunchíosanna ag fanacht  
ar thuilleadh eolais  13

Líon na mBunchíosanna idir lámha 9

Líon na n-iarratas a fuarthas    91

Líon na n-iasachtaí a ceadaíodh    54

Líon na n-iasachtaí a tarraingíodh anuas    55

Luach na n-iasachtaí arna dtarraingt anuas  €6,997,122 

Seo a leanas saincheisteanna iasachtaí eile

Iasachtaí Athstruchtúraithe Úinéireachta 
Comhroinnte   5

Iasachtaí Carbháin    1

Iasachtaí Feabhsúcháin Tí    1
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Líon na nIarratas a fuarthas in 2019   27

Líon Iomlán na nDíolachán a cuireadh i gcrích ó 
cuireadh tús leis an scéim   33



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

Déantar foráil maidir leis na híoschaighdeáin i Rialacháin 
Tithíochta (Caighdeáin do Thithe ar Cíos) 2019, a tháinig 
i bhfeidhm an 1 Bealtaine 2019.

Faoin reachtaíocht reatha, ceanglaítear go dlíthiúil ar 
an tiarna talún réadmhaoin a sholáthar do thionónta a 
sholáthraíonn timpeallacht shábháilte shláintiúil, agus 
atá freagrach as cothabháil agus deisiú teaghaise agus 
trealaimh a chuirtear ar fáil ann, faoi réir gnáthchaite 
agus gnáthchuimilte.

Caithfidh an tionónta cúram cuí a fheidhmiú agus an 
teaghais agus an trealamh ann á úsáid aige, caithfidh sé 
tuairisciú go pras don tiarna talún, agus tá sé freagrach 
as damáiste a dheisiú (de thaisme nó d’aon ghnó) atá 
níos mó ná damáiste gnáthchaite agus gnáthchuimilte.

CLÁIR FHEABHSÚCHÁIN TÍ 
Tá trí chineál éagsúla deontas feabhsúcháin tí ann. Bhain 
545 teaghlach leas as €3,164.726.53 san iomlán a fháil 
de réir an tábla seo a leanas:

Is iad seo a leanas sonraí na ndeontas:

DEONTAS OIRIÚNAITHE TÍ
Cuidíonn an deontas seo le hoibreacha a dhéanamh 
atá riachtanach chun teach a dhéanamh níos oiriúnaí 
do chóiríocht do dhuine faoi mhíchumas. I measc 
na gcineálacha oibreacha is incheadaithe tá rampaí 
rochtana, saoráidí leithris thíos staighre, ardaitheoirí 
staighre, cithfholcadáin inrochtana, oiriúnuithe chun 
rochtain do chathaoireacha rothaí agus síntí a éascú.  

DEONTAIS CÚNAIMH SOGHLUAISTEACHTA 
Tá an deontas seo ar fáil chun sraith bhunúsach 
d’oibreacha a chlúdach chun aghaidh a thabhairt ar 
fhadhbanna soghluaisteachta, is iad na hoibreacha a 
dtugtar cúnamh dóibh ná ráillí greama, rampaí rochtana, 
cithfholcadáin ar leibhéal inrochtana agus ardaitheoirí 
staighre. 

CÚNAMH TITHÍOCHTA DO DHAOINE SCOTHAOSTA
Tá an deontas seo ar fáil chun cabhrú le daoine 
scothaosta atá ina gcónaí i ndroch-thithíocht ionas  
go ndéanfaí deisiúcháin nó feabhsúchán a bheadh 
riachtanach, ar na cineálacha oibre a gcabhraítear leo 
áirítear athdhíonadóireacht, athshreangú, fuinneoga 
agus doirse nua a sholáthar agus teas lárnach a 
sholáthar (nuair nach ann dó).

DEONTAIS DO DHAOINE FAOI 
MHÍCHUMAIS
Fuair 117 teaghlach deontais do dhaoine faoi 
mhíchumas dar luach € 1,200,608.00 san iomlán chun 
tacú le maireachtáil neamhspleách do dhaoine faoi 
mhíchumas, féach an tábla thíos:

Tá gach ceann de na scéimeanna thuas faoi réir critéar 
cáiliúcháin.

AN TAONAD DON SCÉIM UM 
CHÓIRÍOCHT AR CÍOS AGUS NA 
HÍOCAÍOCHTA CÚNAIMH TITHÍOCHTA 
SCÉIM UM CHÓIRÍOCHT AR CÍOS (RAS)
Tá an Scéim RAS á feidhmiú ag an gComhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh, ar conradh trí bhealach 
é idir an Tiarna Talún, an Tionónta / na Tionóntaí 
agus Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. 
Cuireann an Scéim Cóiríochta ar Cíos ar chumas na 
Comhairle cóiríocht shlán a sholáthar, atá inacmhainne 
agus a chomhlíonann Caighdeáin Áitribh ar Cíos 
Príobháideach.  Ag deireadh 2019, bhí 1,229 Tionóntacht 
RAS, bunaíodh 163 acu sin i rith na bliana.

Ceantar  Méid 2019 Líon na  
 nDeontas

Ráth Caola  €93,134.38  8

An Caisleán Nua  €126,437.87  16

Cill Mocheallóg €85,231.76  12

Uirbeach  €895,804.95  81

Iomlán €1,200,608.96 117
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Líon na réadmhaoine a ndearnadh  
cigireacht orthu in 2019   1,581

Líon iomlán na n-áitreabh a ndearnadh  
cigireacht orthu in 2019    1,010

Fógraí Feabhsúcháin Eisithe    52

Fógraí Feabhsúcháin tarraingthe siar    4

Fógraí Toirmisc a Eisíodh     1

Fógraí Toirmisc Tarraingthe siar     1

Comhaid réadmhaoine a dúnadh    134

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



Ráthaíonn an Chomhairle cíos míosúil comhaontaithe a 
íoc le tiarna talún thar ceann an tionónta, agus déanann 
an tionónta íocaíochtaí seachtainiúla leis an gComhairle 
ansin, arna ríomh ar a n-ioncam.  Soláthraíonn 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh tacaíochtaí 
suntasacha dá tionóntaí RAS, agus do thiarnaí talún, trí 
fhoireann Oifigeach Idirchaidrimh tiomnaithe.  
 
ÍOCAÍOCHT CÚNAIMH TITHÍOCHTA (ÍCT)
Ó tugadh isteach í in 2014, tá an Scéim ÍCT anois mar 
phríomhsholáthraí Tithíochta Sóisialta ar fud Luimnigh.  
Ag deireadh 2019, bhí níos mó ná 2,308 tionóntacht 
ÍCT 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 ÍCT Luimneach freagrach as iarratais a bhailíochtú 
agus tionóntachtaí a bhunú agus a bhainistiú, chomh 
maith lena chinntiú go ndéantar an cíos a íocann 
tionóntaí ÍCT a mheas i gceart bunaithe ar a n-ioncam.  
Chuir baill foirne san aonad timpeallacht an-tacaithe 
ar fáil do thiarnaí talún agus do thionóntaí agus iad ag 
tabhairt aghaidh ar a gcuid ceisteanna agus ag déileáil le 
saincheisteanna de réir mar a thagann siad chun cinn.

In 2019, thug Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh Seirbhís Aimsitheoir Áit ÍCT isteach freisin, 
chun oibriú le teaghlaigh nó le daoine aonair atá gan 
Dídean agus a mheas an Fhoireann Gníomhaíochta do 
Dhaoine gan Dídean go bhfuil an tacaíocht seo de dhíth 
orthu.

AONAD BAINISTÍOCHTA EASTÁIT / COTHABHÁLA 
POBAIL
Ag eascairt as aiseolas ó chónaitheoirí eastáit, ionadaithe 
tofa srl., cheadaigh an Príomhfheidhmeannach earcú 
pearsanra breise, ar a dtabharfar Oifigigh Cothabhála 
Pobail, agus athraíodh an t-ainm ó Bhainistíocht Eastáit 
go Aonad Cothabhála Pobail. Faoi dheireadh na bliana, 
bhí dul chun cinn suntasach déanta ar an aistriú seo, 
agus bhí an chuid is mó de na hacmhainní foirne breise 
in situ.

Tá trí phríomhshnáithe san Aonad: (i) Tacaíochtaí Eastáit 
(ii) Tacaíocht Tionóntaí Aonair agus (iii) Forfheidhmiú 
Tionóntachta / Iompar Frithshóisialta.

(i) Tacaíochtaí Eastáit
• Is é príomhaidhm an chláir seo tacaíochtaí a 

sholáthar d’fhonn cáilíocht na beatha a fheabhsú 
agus spiorad an phobail a fhorbairt laistigh d’eastáit 
na Comhairle. Chuige sin, oibríonn an tAonad go 
dlúth le cumainn chónaitheoirí atá ann cheana agus 
spreagann sé grúpaí nua den sórt sin a bhunú, ag 
tacú le príomhghníomhartha a shainaithin siad chun a 

n-eastáit a fheabhsú. B’éagsúil an tacaíocht a cuireadh 
ar fáil idir cúnamh chun mionoibreacha bonneagair a 
sholáthar mar fhálú, ballaí, comharthaíocht srl. agus 
bearta níos boige ar nós oiliúint scileanna coiste, cur le 
laethanta glantacháin, imeachtaí do leanaí srl.

• Tionóladh dhá chruinniú d’Fhóram Ionadaithe 
Cónaitheoirí Eastáit i rith na bliana. Is é príomhchuspóir 
an Fhóraim ardán a sholáthar inar féidir le hionadaithe 
ó gach cumann cónaitheoirí bualadh lena chéile 
agus le hoifigigh na Comhairle d’fhonn faisnéis agus 
eispéiris a roinnt i meon comhpháirtíochta. Tugadh 
cuireadh d’aoichainteoirí a bhfuil saineolas acu ar 
réimsí éagsúla labhairt. Ag cruinniú na Samhna, thug 
gardaí sinsearacha, faoi cheannas an Cheannfoirt 
Aileen Magnier, aitheasc do lucht freastail ar an 
tsamhail nua póilíneachta pobail atá á rolladh amach 
ag an nGarda Síochána.

(i) Tacaíochtaí Eastáit
•  Is é príomhaidhm an chláir seo tacaíochtaí a 

sholáthar d’fhonn cáilíocht na beatha a fheabhsú 
agus spiorad an phobail a fhorbairt laistigh d’eastáit 
na Comhairle. Chuige sin, oibríonn an tAonad go 
dlúth le cumainn chónaitheoirí atá ann cheana agus 
spreagann sé grúpaí nua den sórt sin a bhunú, ag 
tacú le príomhghníomhartha a shainaithin siad chun a 
n-eastáit a fheabhsú. B’éagsúil an tacaíocht a cuireadh 
ar fáil idir cúnamh chun mionoibreacha bonneagair a 
sholáthar mar fhálú, ballaí, comharthaíocht srl. agus 
bearta níos boige ar nós oiliúint scileanna coiste, cur le 
laethanta glantacháin, imeachtaí do leanaí srl.

•  Tionóladh dhá chruinniú d’Fhóram Ionadaithe 
Cónaitheoirí Eastáit i rith na bliana. Is é príomhchuspóir 
an Fhóraim ardán a sholáthar inar féidir le hionadaithe 
ó gach cumann cónaitheoirí bualadh lena chéile 
agus le hoifigigh na Comhairle d’fhonn faisnéis agus 
eispéiris a roinnt i meon comhpháirtíochta. Tugadh 
cuireadh d’aoichainteoirí a bhfuil saineolas acu ar 
réimsí éagsúla labhairt. Ag cruinniú na Samhna, thug 
gardaí sinsearacha, faoi cheannas an Cheannfoirt 
Aileen Magnier, aitheasc do lucht freastail ar an 
tsamhail nua póilíneachta pobail atá á rolladh amach 
ag an nGarda Síochána.

(ii) Forfheidhmiú Tionóntachta / Iompar Frithshóisialta
• Déileálann an tAonad le níos mó ná 400 gearán 

gach bliain, agus baineann thart ar leath díobh 
seo le hiompar frithshóisialta. Is é beartas na 
Comhairle freagairt go tapa agus go daingean ar na 
saincheisteanna seo agus oibríonn sí i ndlúthchomhar 
leis an nGarda Síochána nuair is gá. 

•  Úsáideann an Chomhairle na huirlisí reachtacha 
uile atá ar fáil di chun iarracht a dhéanamh déileáil 
le hiompar frithshóisialta. Ceann de na huirlisí is 
éifeachtaí dá leithéid ná Orduithe Eisiamh i gcoinne 

Annual Report 2019104 Limerick City and County Council



daoine aonair a chuireann cosc orthu ó eastáit 
shonraithe ar feadh tréimhsí suas le trí bliana. Tá 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar cheann 
de na húdaráis áitiúla is réamhghníomhaí sa tír maidir 
le húsáid a bhaint as an mbeart seo. Sa tréimhse 2013-
2019, fuarthas 22 ordú den sórt sin san iomlán. 

•  Chuaigh an tAonad i dteagmháil go réamhghníomhach 
leis an nGarda Síochána maidir le cumhachtaí a 
úsáid faoi Alt 20 den Acht um Thithíocht (Forálacha 
Ilghnéitheacha) 1997 chun áititheoirí mídhleathacha 
de thithe na Comhairle atá ag gabháil d’iompar 
frithshóisialta a dhíbirt.

•  Déanann an tAonad seiceálacha foirmiúla garda 
ar thionóntaí nua ionchasacha. Rinneadh 806 
athbhreithniú foirmiúil den sórt sin i rith na bliana.

MEASÚNUITHE AGUS LEITHDHÁILTÍ TITHÍOCHTA 2019

CÓIRÍOCHT DON LUCHT SIÚIL 
Rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 34 
tairiscint cóiríochta faoin gClár Cóiríochta don Lucht 
Siúil 2019-2024 le 8 ndiúltú.

Chuir Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 24 
Chlinic do Lucht Siúil ar fáil i gCé na gCeannaithe in 
2019, inar fhreastail 250 teaghlach ar na clinicí seo.

B’ionann líon na gcásanna CRM a sannadh don 
Fhoireann um Chóiríocht Tithíochta agus Cóiríocht don 
Fhoireann agus 293 agus tá 53 acu Fós Oscailte.

FOIREANN GNÍOMHAÍOCHTA LUIMNIGH DO DHAOINE 

GAN DÍDEAN
In 2019 rinneadh na forbairtí seo a leanas maidir le 
tacú leo siúd atá i mbaol nó atá gan dídean i réigiún 
Luimnigh:

TÚS ÁITE DO THITHÍOCHT
In 2018, thug GENIO (eagraíocht daonchairdiúil faoi 
stiúir an stáit) cúnamh de €540,000 do Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh chun Tionscadal 
Píolótach um Thús Áite do Thithíocht de Thréimhse 3 
Bliana a fhorbairt. I dTús Áite do Thithíocht, dírítear ar 
dhaoine a d’fhulaing easpa dídine fadtéarmach, agus 
a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu agus/nó 
fadhbanna andúile acu faoi láthair. Mar thoradh ar an 
bPíolótach seo leithdháileadh deich n-aonad tithíochta 
buana, cobhsaí agus tacaithe do dhaoine aonair a bhí 
gan dídean in 2019.

Déanfaidh an tseirbhís seo spásanna i mbrúnna 
éigeandála a shaoradh, rud a ligfidh dóibh siúd atá i 
gcóiríocht éigeandála phríobháideach fhadtéarmach a 
bheith á bhfeidhmiú ar bhealach níos éifeachtaí agus 
leas a bhaint as na spásanna saora a chruthaítear.

Teach Pobail na Ceapaí Móire

Fóram Cónaitheoirí Bainistíochta Eastáit
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Líon na dtairiscintí cóiríochta a rinneadh  263  

Líon na dtionóntachtaí nua a cruthaíodh  262  

Líon ar diúltaíodh cóiríocht dóibh     33  

Líon na gcásanna CRM a sannadh don  
Fhoireann Leithdháilte   1,958  

Líon na gcásanna CRM a sannadh don  
Fhoireann Mheasúnuithe   733  

Líon na gcásanna CRM a dhún an  
Fhoireann Leithdháilte    1,955  

Líon na gcásanna CRM a dhún an  
Fhoireann Mheasúnuithe   761



AIMSITHEOIR ÁITE ÍCT
Comhtháthaíodh an post d’Aimsitheoir Áite ÍCT san 
Fhoireann Gníomhaíochta do Dhaoine gan Dídean 
in 2019. Tacaíonn an ról seo le cliaint atá gan dídean 
áitribh a fháil sa mhargadh cíosa príobháidí ar féidir tacú 
leo trí ÍCT. Bíonn an tAimsitheoir i dteagmháil freisin 
le Tionóntaí ÍCT agus le tiarnaí talún a d’fhéadfadh a 
bheith bainteach le NTQanna mar iarracht dúnadh 
Tionóntachta a sheachaint.

AIMSITHEOIR ÁITE ÍCT
Comhtháthaíodh an post d’Aimsitheoir Áite ÍCT san 
Fhoireann Gníomhaíochta do Dhaoine gan Dídean 
in 2019. Tacaíonn an ról seo le cliaint atá gan dídean 
áitribh a fháil sa mhargadh cíosa príobháidí ar féidir tacú 
leo trí ÍCT. Bíonn an tAimsitheoir i dteagmháil freisin 
le Tionóntaí ÍCT agus le tiarnaí talún a d’fhéadfadh a 
bheith bainteach le NTQanna mar iarracht dúnadh 
Tionóntachta a sheachaint.

MOIL TEAGHLAIGH
Bhí Tionscnamh Teaghlaigh Bhóthar Childers (CRFI) 
agus Tionscnamh Teaghlaigh Bhóthar Bhaile Átha Cliath 
(DRFI) i bhfeidhm i rith 2019 ag freastal ar 30 agus 10 
dteaghlach faoi seach. San iomlán, tá rochtain ag 88 
teaghlach (57 i CRFI agus 31 i DRFI) ar an tseirbhís, 
agus tá 51 teaghlach (29 ó CRFI agus 22 ó DRFI) tar éis 
bogadh go cónaí neamhspleách in 2019.

COTHABHÁIL TIONÓNTACHTA
Fuair 12 chliant nua tacaíocht trí Iontaobhas Peter 
McVerry i Luimneach in 2019. San iomlán tá oibrithe 
tacaíochta tionóntachta ed chuid Tithíocht Sophia 
i dteagmháil le 70 tionónta lena n-áirítear cliaint 
a atreoraíodh tríd an Athghiniúint, an Fhoireann 
Gníomhaíochta do Dhaoine gan Dídean, LCCC agus 
cliaint for-rochtana.

FOR-ROCHTAIN SRÁIDE
Le For-rochtain Sráide 2019 an 18 Nollaig 2019 fuarthas 
0 Daoine ina chodhladh ar Shráideanna na mBailte 
Cathrach agus Contae. 

Tá an Roinn Pleanála agus Seirbhísí Comhshaoil ag 
feidhmiú le beagnach ceithre bliana anois. Pléann 
sé le gach toiliú, ceadúnas, cead, iniúchadh agus 
forfheidhmiú a bhaineann le cúrsaí pleanála agus 
comhshaoil.

PLEANÁIL
Bainistíocht Forbartha
Ranníocaíochtaí Forbartha
Caomhnú Ailtireachta
Forfheidhmiú
Táscairí Seirbhíse maidir le Tógáil i gCúram
Príomhtháscairí Feidhmíochta Pleanála

COMHSHAOL
Dramhaíol
Bruscar
Torann Aeir agus Uisce
Ceadúnú Diúscartha
Iniúchtaí ar Dhabhcha Séarachais
Struchtúir Chontúirteacha
Achoimre ar Ghníomhaíocht 2019

PLEANÁIL
BAINISTÍOCHT FORBARTHA
Tá méadú leanúnach tagtha ar ghníomhaíochtaí 
pleanála i mbliana, ó chruinnithe réamhphleanála, 
iarratais phleanála a fuarthas agus fiosrúcháin 
ghinearálta ón bpobal.

Chonacthas méadú i dtéarmaí na n-iarratas ar phleanáil 
ollmhór, agus tá cuid acu liostaithe thíos:
18/1002 - Tugadh cead do Pobech Investment Limited 
le haghaidh saoráide Ionad Lóistíochta a chuimsíonn 
trádstóráil, oifigí, carrchlós gaolmhar, maolú uisce 
dromchla agus gach obair choimhdeach láithreáin ag 
Eastát Tionscail Annacotty, Áth an Choite, Co. Luimnigh.

18/1098 - Tugadh cead do Regeneron Ireland UC 
le haghaidh cead 10 mbliana le haghaidh forbartha 
a chuimsíonn foirgneamh trí stór agus foirgneamh 
saotharlainne ar mhéid 10,200 méadar cearnach 
comhlán, 17.5 méadar ar airde le gléasra agus trealamh 
gaolmhar, struchtúr páirceála ceithre stór de mhéid 
18,500 méadar cearnach comhlán agus 13.2 méadar 
ar airde, chun freastal ar 800 spás páirceála lena 
n-áirítear spásanna atá díláithrithe ag an riarachán/
saotharlann (thart ar líon de 364) agus spásanna breise 
atá riachtanach do phearsanra riaracháin/saotharlainne, 
agus tá an dá struchtúr suite ó dheas ón tsaoráid atá 
ann cheana. Trí shaoráid shealadacha a bhaineann 
le conraitheoir a thiontú go húsáid bhuan, ionad 
ionduchtaithe / oiliúna dhá stór 480 méadar cearnach 
agus 7.0 méadar ar airde, ceardlann saoráide aon stór 
de 80 méadar cearnach agus 3.1 méadar ar airde, agus 
saoráid oifige dhá stór de mhéid 400 méadar cearnach 
agus 7.0 méadar ar airde. Bhí áis riaracháin dhá stór 

SEIRBHÍSÍ PLEANÁLA AGUS 
COMHSHAOIL
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nua de 144 méadar cearnach agus 7.0 ar airde. Tógáil 
de champún conraitheora le 200 spás páirceála do 
charranna agus 2 shaoráid oifige dhá stór sealadach 
de mhéid 2,000 méadar cearnach agus iad uilig ó 
thuaidh ón tsaoráid atá ann cheana le bealach isteach 
tiomnaithe d’fheithiclí amach ó Ascaill an Róistigh. I 
measc na n-oibreacha tá atreorú na gcáblaí leictreacha 
ard-teannas atá ann cheana ar an láithreán mar aon le 
struchtúr crainn nua amháin as cruach atá 15 mhéadar 
ar airde agus gach obair choimhdeach ghinearálta 
láithreáin lena n-áirítear na hoibreacha sealadacha uile 
a bhaineann le tógáil, oibreacha clóis droichid píopaí 
agus earraí gléasra agus trealaimh, lena n-áirítear cealla 
grianghraf-voltaic, agus struchtúir chill ar dhíon an 
charrchlóis ilstóir. I measc na n-oibreacha láithreáin nua 
tá athchumrú ar charrchlós atá ann cheana do 150 carr, 
tírdhreachú, soilsiú agus earraí coimhdeacha. Cuimsíonn 
na hoibreacha fálú láithreáin nua, tírdhreachú agus 
geataí i mBaile Choimín, Páirc Ghnó an Ráithín, an 
Ráithín, Co. Luimnigh.

18/1104 - Tugadh cead do Finn Homes Ltd d’fhorbairt 
chónaithe ina bhfuil 89 aonad cónaithe, naíolann a 
bhfuil rochtain orthu trí bhealach isteach atá ann cheana 
ar Bhóthar Coláiste Chaladh an Treoigh agus gach 
obair choimhdeach láithreáin. I measc na n-oibreacha 
forbartha láithreáin coimhdeacha tá nasc nua leis an 
bpríomhlíonra uisce poiblí, draenáil uisce salach agus 
dromchla, bóithre rochtana, cosáin, páirceáil feithiclí, 
tírdhreachú, cóireálacha teorann agus oibreacha 
forbartha láithreáin os cionn agus faoi thalamh sa Bhaile 
Nua, Caladh an Treoigh, Co. Luimnigh.

18/1135 - Tugadh cead do Chuideachta Calafoirt na 
Sionainne Fhainge chun soitheach snámh a fheistiú 
chun stóráil sonraí tráchtála, foirgneamh tionsclaíoch 
nua a thógáil ina mbeidh ceardlann le stóráil 
choimhdeach agus spás oifige agus campún gaolmhar 
ina bhfuil gineadóirí cumhachta agus bonneagar 
gaolmhar. I measc na n-oibreacha atá beartaithe tá 
scartáil an fhostáisiúin BSL atá ann cheana, foirgneamh 
stórais agus imfhálú ballaí in aice leis an túr clog, agus, 
soláthar fostáisiún BSL nua agus teorainn imlíne timpeall 
na dtacar gineadóra, an tseirbhís choimhdeach agus 
an limistéar páirceála, an nasc leis an gcalafort atá 
ann cheana. bonneagar agus fóntais, droichead cábla 
agus ardán rochtana idir an t-árthach agus taobh an 
ché, agus na hoibreacha forbartha láithreáin uile lena 
mbaineann. Tá na hoibreacha atá beartaithe suite in 
aice le RPS Struchtúr Cosanta Tag: 324 (An Túr Clog) 
ach ní chuimsítear iontu an Struchtúr Cosanta ar an 
láithreán nó na hoibreacha ar an struchtúr cosanta ag 
Duga Ted Russel, Bóthar na Duga / Siúlóid James Casey, 
Luimneach.

18/1145 - Tugadh cead d’Fheidhmeannas na Seirbhíse 
Sláinte cead a fháil chun an chuid dhá stór thuaidh 
d’fhoirgneamh San Camillus atá ann cheana in Ospidéal 
San Camillus, Luimneach a scartáil. Cuimsíonn an 
t-iarratas síneadh a thógáil chun síneadh nua barda 
dhá stór agus bloc bharda aon stór a áireamh. Beidh 
seomra plandaí iata ag leibhéal an dín sa bhloc dhá stór 
le conair éalaithe agus staighrí. Soláthrófar foirgneamh 
iontrála nua dhá stór ina mbeidh conair naisc nua le 
staighre agus ardaitheoirí a nascfaidh na bloic bharda 
nua leis an mbloc H atá fágtha, an ceaintín, na seirbhísí 
agus na foirgnimh níocháin atá ann. Déanfar an chuid 
trí stór de bhloc an ospidéil a athchóiriú chun cóiríocht 
choimhdeach a sholáthar. Áireofar ar na hoibreacha 
láithreáin clós tírdhreachaithe a thógáil do gach 
bloc bharda, limistéar fágála le ceannbhrat lasnairde 
le tacaíocht ó cholúin cumhdaithe cloiche, plaza 
iontrála, 25 spás páirceála ina bhfuil 3 spás do dhaoine 
faoi mhíchumas), leasuithe ar an gcarrchlós, bóithre 
inmheánacha, cosáin, tírdhreachú agus an bonneagar 
MandE agus draenála lena mbaineann. Déanfar an 
fhorbairt ar shuíomh Ospidéal San Camillus, Bóthar 
Shíol Bhroin, Luimneach. Tá ceithre shuíomh ar an 
láithreán laistigh dá chúirtealáiste. Struchtúir Chosanta 
(RPS 339 Iar-Theach Oibre, Séipéal RPS 340, Ionad 
Athshlánúcháin RPS 341 agus RPS 342 Simléar). Ní 
mholtar aon oibreacha ar na struchtúir seo mar chuid 
den iarratas seo ag Ospidéal San Camillus, Bóthar Shíol 
Bhroin, Luimneach.

18/1193 - Cead tugtha do Datcha Construction Limited 
d’fhorbairt chónaithe ina bhfuil 48 aonad cónaithe, 
(46 teach leathscoite, 2 theach scoite), soláthar céim 
2 den nascbhóthar idir Bóthar Chlár Aidhne agus Páirc 
an Lisín (Bóthar na Scoile) le bealaí isteach ón láithreán 
ón mbóthar nua seo, agus gach obair fhorbartha 
láithreán coimhdeach. I measc na n-oibreacha 
forbartha láithreáin coimhdeacha tá nasc nua leis an 
bpríomhlíonra uisce poiblí, draenáil uisce salach agus 
dromchla, bóithre rochtana, cosáin, páirceáil feithiclí, 
tírdhreachú, cóireálacha teorann agus oibreacha 
forbartha láithreáin os cionn agus faoi thalamh i mBaile 
Uí Anracháin Thoir, Tobar Phádraig, Co. Luimnigh.
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Ceann de thionscnaimh na hOifige Caomhnaithe in 2019, i gcomhar le 
Éire Ildánach, mar cheiliúradh ar Chomóradh 250 bliain an Mháistirphlean 
do Chroí Seoirseach Luimnigh ba scéim deontais a bhí dírithe ar athbhunú 
‘Wigging’ a spreagadh, teicníc pointeála stairiúil mionsonraithe, mar atá 
anseo ar Uimh. 68 Sráid Uí Chonaill.



18/1259 - Cead tugtha do ÚFT Éireann d’fhoirgneamh 
ardteicneolaíochta éadrom tionsclaíoch 3,009 méadar 
cearnach (oll-limistéar) ina bhfuil: urlár forbartha agus 
forbartha teicneolaíochta teicneolaíochta, spásanna 
coimhdeacha comhoibrithe agus  riaracháin, ceaintín, 
saoráidí leasa cuairteoirí agus foirne, seomraí plandaí 
inmheánacha, limistéar plandaí díon scagtha agus ionad 
fáiltithe. Foráiltear leis an bhforbairt atá beartaithe freisin 
do na hoibreacha agus seirbhísí bonneagair láithreáin 
go léir lena n-áirítear: fostáisiún leictreach aon stór 
(14 méadar cearnach), carrchlós, páirceáil foscadh do 
rothair, spásanna taitneamhachta lena n-áirítear cosáin 
do choisithe, limistéir thírdhreacha crua agus bhog, 
comharthaíocht aimsithe bealaigh, láithreán cóireálacha 
plandála agus teorann, clós seirbhíse agus bóithre 
rochtana inmheánacha. Cuirfear Ráiteas Tionchair 
Natura faoi bhráid an údaráis phleanála leis an iarratas 
seo ag an bPáirc Náisiúnta Teicneolaíochta, Plassey, 
Luimneach.

19/514 - Tugadh cead d’Uisce Éireann chun Saotharlann 
Náisiúnta Uisce Éireann nua a thógáil (cuid dó i stór 
amháin agus an chuid eile in dhá stór) le saotharlann 
ar an mbunurlár agus seomra gléasra agus gléasra 
seachtrach ag leibhéal an chéad urláir / dín. (Thart 
ar 3,736 méadar cearnach), imfhálú gléasra scagtha 
seachtrach, seid rothair, fostáisiún BSL, foscadh tobac, 
bealach isteach nua feithiclí chuig tailte ó Sheanbhóthar 
Bhéal Átha Síomoin, thart ar 98m. de bhóthar rochtana 
ó Sheanbhóthar Bhéal Átha Síomoin, as a gcuirfear 
rochtain ar an tSaotharlann Náisiúnta beartaithe, 
cosán ar feadh Seanbhóthar Bhaile an Tonnáin, 107 
spás páirceála do charranna agus 12 spás páirceála 
veain, forbairt láithreáin choimhdigh agus oibreacha 
tírdhreachaithe, iad uile ar shuíomh de thart ar2.84ha. Tá 
Ráiteas Tionchair Natura ag gabháil leis an iarratas seo 
ag Seanbhóthar Bhéal Átha Síomoin, Baile Fearainn an 
Gharraí Ghlais, Co. Luimnigh.

RANNÍOCAÍOCHTAÍ FORBARTHA
B’ionann airgead a fuarthas in 2019 de réir Scéimeanna 
Ranníocaíochta Forbartha agus €4,398,478

Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil méadú 27% 
tagtha ar an airgead a fuarthas ó ranníocaíochtaí 
forbartha in 2019 i gcomparáid le 2018.

CAOMHNÚ AILTIREACHTA
Bhronn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
beagnach € 135,000 faoi fhorálacha na Scéime 
Infheistíochta Oidhreachta Tógtha, arna oibriú ag 
an Roinn Cultúir, Oidhreachta, agus na Gaeltachta 
(DCHandG).  Leithdháileadh díreach os cionn 50% den 
mhaoiniú seo ar thionscadail sa Cheantar Cathrach 
(d’fhéadfaí uasmhéid de €15,000 a dhámhachtain 
do gach ceann acu) agus bronnadh an t-iarmhéid ar 
thionscadail ar fud an Chontae. Fuair 20 tionscadal san 
iomlán maoiniú.

Cháiligh dhá thionscadal sa Chontae le haghaidh 
cúnaimh faoin Scéim Struchtúir Stairiúla, atá á riaradh 
ag an gComhairle thar ceann DCHandG. Críochnaíodh 
ceann acu ag fothrach na heaglaise meánaoiseacha ag 
Baile an Chaisleáin.  Fuair sé deontas de €15,000.

Ba é an caiteachas iomlán ar dheontais in 2019 ná 
€169,700.

FORFHEIDHMIÚ
GLACADH AR LÁIMH  

Ghlac Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 18 
eastát tithíochta ar láimh in 2019.

COMHSHAOL
Tá an Rannóg Seirbhísí Comhshaoil freagrach as níos 
mó ná 100 píosa Dlí Comhshaoil. Tá trí phríomhréimse 
freagrachta ann: eadhon Bonneagar, Rialáil agus 
Forfheidhmiú. Is iad na catagóirí ginearálta sna réimsí 
seo Dramhaíl, Bruscar, Uisce, Aer, Torann agus Sláinte 
Poiblí. Déanann an Rannóg seo obair freisin faoi 
Chomhaontú Leibhéal Seirbhíse le Uisce Éireann maidir 
le Scaoileadh chuig Séaraigh.

BONNEAGAR DRAMHAÍOLA
Cuimsíonn an bonneagar atá á bhainistiú ag an rannóg 
seo dhá Líonadh Talún ceadúnaithe atá dúnta faoi 
láthair ach a dteastaíonn iarchúram comhshaoil uathu.  
Tá ceann acu suite ag an gCosán Fada i gceantar na 
Cathrach agus an ceann eile ag Gort an Droma in aice le 
Seanghualainn. Úsáideadh an Gás Líonta Talún ag Gort 
a Droma chun 4,984,836 KWh a ghiniúint ag tabhairt 
glanioncam thart ar € 255,000 do 2019. Ina theannta 
sin tá 26 Líonadh Talún Stairiúil i Luimneach ar nós iar-
láithreáin líonta talún a bhí á n-oibriú ag an gComhairle 
sula raibh ceadúnú ann.  

RIALÁIL DRAMHAÍOLA 
Leis an Acht um Bainistiú Dramhaíola agus na 
Rialacháin ghaolmhara rialaítear saoráidí dramhaíola 
agus bailitheoirí dramhaíola i Luimneach. Deonaíonn 
comhlachtaí eile roinnt údaruithe ach cuireann 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i bhfeidhm 
iad nó tá oibleagáidí reachtúla réamhshocraithe orthu.  
Deonaíonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
cuid eile. Amhail deireadh 2019, rinne an Chomhairle 

Gearáin a Fuarthas     421

A Diúltaíodh     215

A Réitíodh     3

Rabhadh Litreacha a Eisíodh   226

Fógraí Forfheidhmithe a Eisíodh   89

Ionchúisimh a Tionscnaíodh   63

Urghairí      0

Ciontuithe     13
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monatóireacht / forfheidhmiú ar a 14 Deimhniú 
Clárúcháin reatha agus 43 Cead Saoráide Dramhaíola. 
Tá freagracht air freisin as 90 Bailitheoir Dramhaíola 
Údaraithe a fhorfheidhmiú / monatóireacht a dhéanamh 
orthu. Caithfear monatóireacht a dhéanamh ar gach 
údarú chun comhlíonadh a n-oibleagáidí reachtúla a 
sheiceáil.

FOIREANN TORAINN AEIR AGUS UISCE 
Tá an Fhoireann Torainn Aeir agus Uisce freagrach as 
reachtaíocht chomhshaoil a chur i bhfeidhm atá dírithe 
ar cháilíocht uisce agus ar cháilíocht an aeir a chosaint 
agus a fheabhsú agus torann agus núis eile a chosc nó  
a mhaolú.  

CÁILÍOCHT UISCE
I measc réimsí sonracha gníomhaíochta a bhaineann 
le cáilíocht uisce in 2019 bhí cur i bhfeidhm chláir na 
mbeart faoin gCreat-Treoir Uisce (WFD), go háirithe 
maidir le talmhaíocht, tionscail neamhfhreagartha agus 
umair sheipteacha. 

CEADÚNÚ DIÚSCARTHA
Tá an Chomhairle freagrach as sceitheadh eisiltigh 
trádála agus séarachais chuig uiscí ó thionscail 
neamhfhreagartha a cheadúnú. Tá 29 ceadúnas den sórt 
sin i bhfeidhm faoi láthair a chuimsíonn raon saoráidí 
lena n-áirítear óstáin, tithe altranais, cairéil agus áitribh 
thionsclaíocha. Scagadh na ceadúnais seo go léir chun 
a chinntiú go bhfuil na coinníollacha a ghabhann leo 
comhoiriúnach lenár ndualgais maidir le cáilíocht uisce a 
bhaint amach.

CÁILÍOCHT AEIR
Leanadh le hiarrachtaí suntasacha in 2019 chun feasacht 
a mhúscailt faoi na Rialacháin um Bhreosla Soladach 
agus an toirmeasc ar bhreoslaí deataithe a mhargú, a 
dhíol, a dháileadh nó a dhó laistigh den limistéar srianta.  
Tugadh faoi fheachtais feasachta ag úsáid póstaeir agus 
na meáin shóisialta. Rinne baill foirne cigireachtaí ar 
mhiondíoltóirí breosla agus mórdhíoltóirí, lena n-áirítear 
“blitz” go luath i mí Dheireadh Fómhair i gcuideachta ball 
foirne sinsearaí sa Roinn Cumarsáide, Gníomhú ar son 
na hAeráide agus Comhshaoil

TORANN
Bhain siad seo le raon saincheisteanna lena n-áirítear 
comharsana torannacha, torann tráchta, feirmeacha 
gaoithe agus gníomhaíochtaí tráchtála eile. 

BAINISTÍOCHT BHRUSCAIR
Lean Foireann Bainistíochta Bruscair na Comhairle le 
haghaidh a thabhairt ar na fadhbanna a bhaineann le 
bruscar agus dumpáil neamhdhleathach le linn 2019 
trí fhorálacha na nAchtanna um Thruailliú Bruscair, na 
hAchtanna um Bainistiú Dramhaíola a fhorfheidhmiú. 
Riarann an Chomhairle Fodhlíthe Cathrach agus 
Contae Luimnigh (Dramhaíl Teaghlaigh agus Tráchtála 
a Leithlisiú, a Stóráil agus a Thabhairt I Láthair) 2019 a 
tháinig i bhfeidhm an 1 Márta, 2019.

Ullmhaíodh agus glacadh le Plean Bainistíochta Bruscair 
na Comhairle 2019 - 2022.  Tá na cuspóirí á gcur i 
bhfeidhm ag na Foirne um Dhramhaíl Teaghalaigh, 
Glanadh Sráide, Feasacht Comhshaoil agus Seirbhísí 
Tacaíochta Pobail / Tithíochta.

Úsáidtear meascán de bhearta feasachta / 
forfheidhmithe go comhsheasmhach chun treocht na 
gníomhaíochta diúscartha dramhaíola mídhleathaí sa 
Chathair agus sa Chontae a stopadh.

Taifeadadh níos mó ná 2,883 cás i rith na bliana agus 
rinne an fhoireann Forfheidhmithe 3,821 iniúchadh.
Eisíodh 711 fíneáil ar an láthair as cionta bruscair / cur i 
láthair dramhaíola.

Bhí méid iomlán an ioncaim ó spotfhíneálacha os cionn 
€ 56,900.

Atreoraíodh 56 cás le haghaidh imeachtaí dlí faoi 
na hAchtanna um Thruailliú Bruscair / Bainistíocht 
Dramhaíola.

Eisíodh 714 forfheidhmiú “eile” san iomlán lena n-áirítear 
Rabhaidh, Fógraí, Treoracha i rith na bliana.
Eisíodh suirbhéanna Diúscartha Dramhaíola Teaghlaigh 
ar áitribh i gceantair uirbeacha / tuaithe d’fhonn a fháil 
amach an raibh socruithe cearta bailithe bruscair i 
bhfeidhm ag teaghlaigh.

Rinneadh oibreacha glantacháin ag 20 láithreán a 
raibh fadhbanna bruscair mór iontu sa Chathair agus 
sa Chontae faoi Scéim an Tionscnaimh Frithdhumpála 
2019 a riarann an Roinn Cumarsáide, Gníomhú ar son na 
hAeráide agus Comhshaoil. 

Tógadh comharthaí ag láithreacha ina ndéantar dumpáil 
go minic agus suiteáladh aonaid CCTV sealadacha 
freisin, nuair ab fhéidir.

Cuimsíonn an Fhoireann Bruscair cúigear Cigire a 
dhéanann patróil dumpála bruscair / neamhdhleathaí ar 
fud na Cathrach agus an Chontae.

Cigireacht iomlán umair sheipteacha  Comhlíontach  Neamh-chomhlíontach  Cláraithe Neamhchláraithe

48 31 17 26 8

INIÚCHTAÍ AR DHABHCHA SÉARACHAIS 
Lean clár náisiúnta na n-iniúchtaí ar dhabhcha séarachais in 2019 mar seo a leanas.
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FORFHEIDHMIÚ COMHSHAOIL
(Tá gach staidreamh a sholáthraítear faoi réir fíorú 
breise sula gcuirfear faoi bhráid na Gníomhaireachta um 
Chaomhnú Comhshaoil é)

Le linn 2019, rinne an Fhoireann Forfheidhmithe níos 
mó ná 5,000 iniúchadh comhshaoil. Bhí cuid acu seo 

mar fhreagra ar an 3,562 gearán comhshaoil a fuarthas 
i rith na bliana. Bhí cigireachtaí eile mar chuid de phlean 
Cigireachta 2019.  

Féach thíos le haghaidh tuilleadh faisnéise:

Seirbhís  Cigireachtaí

Feithiclí Tréigthe a Bhaint  85

Forfheidhmiú Truaillithe Aeir   49

Dearbhuithe Airteagal 27 - Fotháirgí   42

Fhorfheidhmiú Tráchtáil de Dhramhaíl  
a Dhó sa Chúlchlós   21

Fhorfheidhmiú Teaghlaigh de Dhramhaíl  
a Dhó sa Chúlchlós   32

Forfheidhmiú Rialachán Ceallraí  8

Fásra Talmhaíochta a Dó   2

Cead Fásra Talmhaíochta a Dhó   1

Forfheidhmiú Tráchtála Dramhbhia   27

Bailiúchán Dramhaíola Glantacháin Pobail   2

Forfheidhmiú Dramhaíola Tógála  
agus Scartála  229

Teastas Péinteanna DECO   6

Cigireachtaí Péinteanna DECO   13

Forfheidhmiú Scaoileadh chuig Uiscí   2

Cigireachtaí Scaoileadh chuig Uiscí   1

Ceadúnas Scaoileadh chuig Uiscí   1

Fodhlíthe Bruscair Madraí agus Rialú Madraí   34

Forfheidhmiú Teaghlaigh Dramhbhia  5

Údarú Táirgeora Feithiclí i nDeireadh Ré (ELV)   31

Forfheidhmiú Rialacháin um Fheithiclí i  
nDeireadh Ré (ELV)  15

Tionscail eastóscacha (cairéil)  
Bainistíocht Dramhaíola  1

Cigireachtaí Feirme   16

Údaruithe um Rialacháin Phlaisteacha Feirme  3

Forfheidhmiú Bainistíochta Dramhaíola Guaisí  57

Cothabháil Líonadh Talún Stairiúil   1

Córas Bailithe Dramhbhia Teaghlaigh   2

Seirbhís  Cigireachtaí

Suirbhé ar Dhiúscairt Dramhaíola Teaghlaigh  237

Forfheidhmiú na Rialachán Tobhach Líonadh Talún   1

Feasacht um Phoiblí Bruscair agus Dramhaíola   17

Forfheidhmiú Rialachán Bruscair   3,137

Monatóireacht Torainn    1

Forfheidhmiú Núis Torann    39

Cothabháil Spáis Oscailte agus Eastáit    2

Deimhniú Tuaslagóirí Orgánacha (VOC)    1

Údaruithe um Rialacháin Phacáistithe    4

Forfheidhmiú um Rialacháin Phacáistithe    15

Forfheidhmiú um Tobhach ar Mhálaí Plaisteacha   10

Fodhlíthe Dramhaíola a Chur i Láthair   260

Fhodhlíthe um Thoirmeasc ar Ábhar Fógraíochta   7

Forfheidhmiú Sláinte Phoiblí    35

Iniúchtaí ar Dhabhcha Séarachais   14

Údaruithe um Rialacháin Sloda Séarachais    1

Forfheidhmiú na Rialachán um Breosla Soladach   6

Glanadh Sráide    23

Ceadanna Bailithe Dramhaíola    4

Forfheidhmiú um Cheadanna Bailithe Dramhaíola   58

Ceadanna Saoráide Dramhaíola    9

Forfheidhmiú Ceadanna agus  
Clárú Saoráide Dramhaíola    61

Forfheidhmiú um Dhramhbhia    2

Forfheidhmithe Reachtaíochta Dramhaíola   247

Forfheidhmiú Dramhaíl Boinn    24

Forfheidhmiú Truaillithe Dramhaíola     96

Forfheidhmiú Rialacháin DTLL (Dramhthrealamh 
Leictreach agus Leictreonach)    15
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Tionscnaíodh 81 ionchúiseamh ag leibhéal na Cúirte 
Dúiche agus tugadh 62 ionchúiseamh chun críche le 
linn 2019.
  
Eisíodh níos mó ná 382 mír de chomhfhreagras 
forfheidhmithe mar Rabhaidh, Treoracha nó Fógraí i rith 
na bliana.  

Eisíodh 15 Fógra Pionóis Seasta (€ 500) in 2019.  Bhain 
siad seo go príomha le Cionta Bailithe Dramhaíola agus 
le Cionta Truaillithe Aeir. 

ÚDARUITHE COMHSHAOIL
D’eisigh / rinne an Chomhairle athbhreithniú at roinnt 
údaruithe do dhaoine aonair / cuideachtaí chun truailliú 
comhshaoil a chosc / a íoslaghdú.

STRUCHTÚIR CHONTÚIRTEACHA
Tá oibleagáid ar an gComhairle an Pobal agus nó 
Áititheoirí a chosaint faoin Acht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí 
Sláintíochta). Baintear é seo amach trí chigireachtaí agus 
fógraí forfheidhmithe.

Is é Oibríocht agus Cothabháil (Bóithre) an rannán 
oibríochta is mó de Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh.  Cé go bhfreastalaíonn an rannán seo ar 
atógáil bóithre, dromchla agus cothabháil chomh maith 
le Sábháilteacht ar Bhóithre, Bainistíocht Tráchta agus 
Struchtúir, bainistíonn sé Cabhlach agus Clós Innealra 
na Comhairle freisin agus déileálann sé le hobair a 
bhaineann le hÁrachas agus Dliteanas Poiblí thar ceann 
an Údaráis iomláin.

I measc na bpríomhéachtaí le linn 2019 bhí:

(i) Laghdú 7.7% ar úsáid fuinnimh i Soilsiú Poiblí. 

(ii)  Laghdú 20% ar na hamanna bealaigh uasta chun 
sallann a chur ar bhóithre sa Chontae.

(iii)  Maoiniú breise de €1.0m faighte agus caiteachais ar 
an iar-Líonra Bóithre Náisiúnta (m.sh. Bóthar Bhaile 
Átha Cliath, Bóthar Inse)

(iv)  Dul chun cinn suntasach eile déanta maidir le 
breithiúnais thairbhiúla a mhaolú, a chosaint 
agus a fháil le méadú ar an éileamh ar Dhliteanas 
Poiblí a scriosadh amach. Is díol suntais ar leith an 
bhaint rathúil atá ag ár bhfoireann leis an Aonad 
Imscrúduithe Speisialta (SIU).

(v)  Athbhreithniú Luasteorann an Chontae críochnaithe 
agus athbhreithniú ar Fhodhlíthe i Meán Fómhair 
2019.

(vi)  Cothabháil fheabhsaithe agus réamhghníomhach 
ar bhóithre straitéiseacha le béim ar leith ar bhearta 
sábháilteachta ar bhóithre agus ar chothabháil ag 
acomhail ar an ngréasán réigiúnach bóithre.

Le buiséad de €39.5 milliún 2019, chuir ár 240 ball foirne 
seirbhísí ar fáil lena n-áirítear caiteachas suntasach ar: -

Feabhsúcháin ar Bhóithre  
(Neartú agus Athdhromchlú)   € 10.8 milliún

Cothabháil Ginearálta ar Bhóithre  
(Paisteáil, draenáil, deisiúcháin srl.)    € 6.6 milliún

Soilsiú Poiblí 

(Cothabháil agus athsholáthar)    €2.5 milliún

Uasghrádú Cosáin     €0.7 milliún

Scéimeanna Rannpháirtíochta Pobail a 
gus Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla   €0.5 milliún

Ceadanna Saoráide Dramhaíola /  
Deimhnithe Clárúcháin   24

Tuaslagóirí Orgánacha   6

Athchríochnóirí Feithicle   11

Ceadúnais Truaillithe Aeir   1

Pointí Bailiúcháin Plaistigh Fheirme   9

Pointí Bailiúcháin Dramhthrealaimh Leictrigh  
agus Leictreonaigh agus Cadhnraí Dramhaíola   1

Údaruithe chun ligean d’Fheirmeoirí Dramhaíl 
Talmhaíochta Glas a dhó   134 

Ceadúnas Scaoileadh chuig Uiscí   2

ACHOIMRE 2019  
Cásanna oscailte  6

Cásanna dúnta  9

Cásanna a imscrúdaíodh ach nach meastar 
a bheith contúirteach   3

Líon iomlán na gcásanna a imscrúdaíodh   18
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SEIRBHÍSÍ OIBRÍOCHTAÍ  
AGUS COTHABHÁLA



Slí na Sláinte, Eas Géitine- N69 - Samhain 2019  
Tá na hoibreacha críochnaithe go suntasach anois ar an siúlbhealach 
seo agus ar fáil anois le haghaidh taitneamhachta poiblí. Rinne an Scéim 
Bonneagair Áineasa Allamuigh (ORIS) agus Bonneagar Iompair Éireann 
(TII) cómhaoiniú ar an tionscadal seo agus seachadadh é trí Oifig 
Cheantar Bardasach Áth Dara-Ráth Caola.

Feabhsúcháin Sábháilteachta ar Chostas Íseal ag Cros Mhaigh  
Rua - Meán Fómhair 2019
Maoinithe ag DTTAS, rinne CB  na Ceapaí Móire - Chill Mocheallóg  
agus foireann na Seirbhísí Lárnach i dTuar an Daill na hoibreacha seo  
a sheachadadh.

COTHABHÁIL TITHÍOCHTA
Lean 2019 ar aghaidh leis an dul chun cinn a rinneadh 
sna blianta roimhe seo sa rannán Cothabhála Tithíochta, 
maidir leis an aistriú i dtreo struchtúr oibríochta nua 
agus rolladh amach an chórais SUGAR CRM le haghaidh 
cothabhála imoibríoch, i gcomhar leis an Rannóg 
Seirbhísí do Chustaiméirí agus leis an Aonad um 
Fheabhsú Gnó. 

Cuireadh an struchtúr oibríochta i bhfeidhm ó Iúil 
2019 ar aghaidh agus mheaitseáil sé lion na foirne atá 
ann cheana leis an líon i dtoghcheantair.  Ceadaíodh 
acmhainní foirne breise agus tá siad ag teacht chun 
cinn. Rinne an t-aonad níos mó ná 15,320 ceist 
chothabhála a riar ar fud na gceantar cathrach agus 
contae, le ráta dúnta de 84%. Chabhraigh tabhairt 
isteach Ceisteanna Coitianta agus Lámhleabhar 
Tionóntaí leis an leibhéal seo de ráta dúnta. Caitheadh 
buiséad ioncaim de € 7.6m ar 5,280 aonad a chothabháil 
ar fud na cathrach agus an chontae. Tá an rannán seo 
ar cheann de na réimsí is dúshlánaí sa chomhairle 
i dtéarmaí na seirbhísí cáilíochta riachtanacha a 
mheaitseáil le hionchais ár dtionóntaí. 

D’éirigh leis an aonad iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú 
d’áitribh fholmha de €1.25m ón Roinn Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil (RTPRÁ), rud a fhágfaidh go 
dtabharfar 65 aonad tithíochta folamh fadtéarmach ar 
ais lena leithdháileadh agus lena n-áitiú. Seachadtar na 
haonaid seo trí mheascán de shaothar díreach, foireann 
na comhairle agus conraitheoirí seachtracha lena 
chinntiú go bhfuil na haonaid ar fáil a luaithe is féidir. Ina 
theannta sin, fuair an t-aonad cead i bprionsabal chun 
120 aonad a athchóiriú ón DHPLG go € 2.69m, agus SSE 
Airtricity ag obair i gcomhar le Cothabháil Tithíochta faoi 
na hoibreacha, ag tosú i mí Eanáir 2020.

Leanadh den obair i gcomhar leis an Stiúrthóireacht 
Forbartha Tithíochta ar an gclár cothabhála pleanáilte, 
agus ceadaíodh iasacht €15m i mí na Samhna 2019

PÁIRCEANNA AGUS TÍRDHREACH
Rinne Foireann Páirceanna agus Tírdhreachtaithe 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh clár 
fairsing gearradh féir in 2019, ag gearradh thart ar 300 
heicteár d’fhéar idir Márta agus Deireadh Fómhair. Chuir 
an Chomhairle moill ar ghearradh féir i roinnt réimsí 
chun tacú leis an tionscnamh Beachbháúil in 2019 mar 
chuid dá tiomantas don Phlean Náisiúnta Pailneoirí.

Saothraíodh bláthanna agus plandaí leapa inár naíolann 
chun a chinntiú go raibh ár dtimpeallán, droichid, 
ciseáin crochta agus spásanna poiblí ag breathnú go 
hiontach i gcónaí. Chuir an Chomhairle toir atá cairdiúil 
do Pailneoirí i bPáirc an Phobail agus i bPáirc Shíol 
Bhroin.
Rinneadh oibreacha bearradh crainn agus tírdhreachú 
ar fud na bPáirceanna Cathrach agus Contae idir mí na 
Samhna agus mí Aibreáin.

Chuir an Rannóg Pháirceanna agus Tírdhreachaithe 
comhairle agus tacaíocht ar fáil freisin do Bhailte 
Slachtmhara, do Ghrúpaí Dul Chun Óir agus do ghrúpaí 
scoile, agus d’oibrigh sí go dlúth leis an Rannóg 
Phleanála chun imeachtaí inár bpáirceanna poiblí  
a éascú.

Fuair Páirc an Phobail a chéad Bhrat Glas in 2019, rud a 
léiríonn an caighdeán a baineadh amach sa Pháirc.
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Páirc an Phobail Ciseán crochta ar taispeáint ag Páirceanna agus Tírdhreachú

Athdhromchlú ar Ascaill Uí Chonaill - Meán Fómhair 2019
Maoinithe ag DTTAS, rinne an oifig Cheantar Cathrach agus na foirne Seirbhísí Lárnach atá lonnaithe i dTuar an Daill na hoibreacha seo a sheachadadh.

Beachbháúil i bPáirc an Phobail
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SEIRBHÍSÍ TRÉIDLIACHTA
IONAID ATHCHÚRSÁLA AGUS BAINC 
BHUIDÉAL 
Tá thart ar 64 ionad banc buidéal ar fud Chathair agus 
Chontae Luimnigh atá á mbainistiú ag an Rannóg 
Seirbhísí Oibríochtaí agus Cothabhála. 

Tá ceithre ionad athchúrsála, lonnaithe sa Chaisleán 
Nua, Cill Mocheallóg, Mungairit agus Bóthar na Páirce, 
Luimneach.  Oibríonn an t-ionad athchúrsála i Mungairit 
clós dramhaíola glas freisin chun dramhaíl ghlas a 
iontógáil agus múirín a ghiniúint. Tionóltar laethanta 
speisialta bailithe dramhaíola freisin lena n-áirítear 
diúscairt dramhaíola guaisí agus lá rúnda stiallta. 

GLANADH SRÁIDE
Leanann na foirne glantacháin sráide ag soláthar 
seirbhíse 365 lá chun a chinntiú go scuabtar na 
sráideanna agus go mbaintear bruscar. Soláthraíonn 
na foirne glantacháin sráide cúnamh fairsing do 
Luimneach ag Dul chun Óir agus Bailte Slachtmhara, 
agus soláthraíonn siad seirbhísí breise d’imeachtaí ar nós 
cluichí Rugbaí agus CLG, Riverfest agus Féile Naomh 
Pádraig.

REILIGÍ 
Tá an fhoireann Cothabhála Reiligí freagrach as níos 
mó ná 250 reilig a chothabháil ar fud Chathair agus 
Chontae Luimnigh. Rinneadh oibreacha cothabhála 
i gCill Fheargasa, Mainistir na Féile, Cill Íde, Caisleán 
Mhungairit, Mainistir Mhungairit, an Sráidbhaile, Caisleán 
Uí Chonaill, Caisleán Maí Tamhnach, An tSeanphailís, 
Mainistir Uaithne, Baile an Londraigh, An Dromainn/
An tÁth Leacach, Cathair Choirne, Tulach Bhraice agus 
Cnocán San Labhrás.

Chabhraigh an deontas ón gComhairle le grúpa pobail i 
gCaisleán Maí Tamhnach reilig nua a sholáthar.

Leanann Iontaobhas Cathartha Luimnigh ag soláthar 
cúnamh luachmhar don Chomhairle maidir le 
cothabháil leanúnach a dhéanamh ar roinnt reiligí sa 
Limistéar Cathrach.

Rinne Foireann na Seirbhísí Tréidliachta na feidhmeanna 
seo a leanas le linn 2019:

Sábháilteacht Bia
•   Rinneadh rialuithe tréidliachta oifigiúla ag sé seamlas 

agus 12 áitreabh beag déantúsaíochta feola. Tugadh 
faomhadh coinníollach do ghnó bia nua amháin le 
linn 2019 

•   Rinne Cigire Tréidliachta iniúchadh ar na hainmhithe 
go léir a bhí beartaithe lena marú mar bhia don 
duine roimh agus tar éis iad a mharú, de réir na 
reachtaíochta sábháilteachta bia.

•   Rinne an tSeirbhís Tréidliachta clár struchtúrtha chun 
sampláil a dhéanamh ar áitribh a tháirgeann feoil mar 
chuid den Chlár Náisiúnta um Rialú Iarmhair agus den 
Chlár Náisiúnta um Rialú Micribhitheolaíoch. 

•   Tá ról gníomhach ag an gCigire Tréidliachta do 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh sa 
Mheitheal um Chaighdeánú Seirbhíse Tréidliachta na 
nÚdarás Áitiúil. 

Rialú Madraí
•   Dhéileáil an Fhoireann Rialaithe Madraí le 515 gearán 

nó cás le linn 2019.
•   Próiseáladh 281 madra sa Dídean Madraí i rith na 

bliana.
•   Tugadh baile do 225 díobh seo, rinneadh 54 a éileamh 

ar ais agus ní dhearna eotanáis ach ar phéire acu. 
Feabhas suntasach ar na blianta roimhe seo ab ea an 
líon mór a cuireadh ar ais go rathúil. 

•   Rinne na Maoir Madraí clár pleanáilte cigireachtaí 
ar gach ceann de na 34 Fhoras Pórúcháin Madraí 
atá cláraithe le Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh bunaithe ar mheasúnú riosca.

•   Cuireadh tús le hoibríocht nua um chomhlíonadh 
ceadúnas madraí, a dhíríonn ar cheantair shonracha 
laistigh den Chathair agus den Chontae, le linn 2019 
agus mar thoradh air sin tháinig méadú suntasach ar 
líon na gceadúnas a eisíodh. Leanfar den chlár seo a 
chur i bhfeidhm in 2020.

Capaill a Rialú 
•   Dhéileáil an Fhoireann Rialaithe Capall le 175 gearán 

agus cás le linn 2019.
•   Gabhadh 109 capall agus cuireadh i bpóna 89% díobh.
•   Leanann an fhoireann ag obair i gcomhar le ranna 

eile na Comhairle, leis an Roinn Talmhaíochta Bia 
agus Mara, agus leis an nGarda Síochána chun an 
reachtaíocht ábhartha um rialú capall a fhorfheidhmiú. 
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STIÚRTHÓIREACHT 
INFHEISTÍOCHTA 
CAIPITIL

Is Stiúrthóireacht nua í an Stiúrthóireacht Infheistíochta 
Caipitil a bunaíodh in 2018 a chuimsíonn dhá roinn: 
Seirbhísí Dearaidh agus Seachadta agus Seirbhísí 
Réadmhaoine.   Tá an Stiúrthóireacht nua dírithe 
ar bhonneagar nua a sholáthar do Luimneach lena 
n-áirítear tithíocht agus bainistíocht éifeachtach ar 
phunann réadmhaoine reatha na Comhairle.

DEARADH AGUS 
SEACHADADH
Is roinn laistigh den Stiúrthóireacht Infheistíochta Caipitil 
í Dearadh agus Seachadadh a sholáthraíonn seirbhís 
ar fud na heagraíochta i seachadadh na gcineálacha 
tionscadail seo a leanas: 
•   Conarthaí bonneagair mar scéimeanna iompair, 

oibreacha fearann poiblí agus scéimeanna cosanta 
tuile

•   Scéimeanna tithíochta nua-thógtha 
•   Uasghrádú Teirmeach ar thithe atá ann cheana i 

gceantair Athghiniúna
•   Athchóiriú a dhéanamh ar thithe a ceannaíodh le 

déanaí faoin scéim Ceannaigh agus Athnuachan
•   Cóiríocht Sonrach don Lucht Siúil, tithíocht nua-

thógtha, athchóiriú agus síntí 
•   Oibreacha Feabhsúcháin Deontais do Dhaoine faoi 

Mhíchumas ar thithe Údaráis Phríobháideacha agus 
Áitiúla

•   Comhairle, pleanáil agus comhlíonadh reachtaíochta 
na Seirbhísí Seandálaíochta

•   Monatóireacht agus comhairle ar chomhlíonadh 
Soláthair Chorparáidigh

Tá foireann ildisciplíneach ailtirí, innealtóirí, teicneoirí, 
cigirí foirgníochta, seandálaí agus foirne riaracháin sa 
Rannóg a oibríonn i gcomhar leis na Stiúrthóireachtaí 
Straitéiseacha i dtéarmaí seachadadh riachtanach 
tionscadail.     
 

PRÍOMHCHÉIMEANNA A SROICHEADH IN 2019:
Críochnú suntasach de 7 dteach nua, Tionscadal 
Tithíochta Tógála Nua Chúirt Chill Mhuire - € 1.7m.

Críochnú suntasach ar Chéim 2 Shráid Parnell agus 
Shráid Wickham, oibreacha uasghrádaithe agus 
feabhsúcháin Réimse Poiblí - € 3.5 milliún

Faomhadh Cuid VIII tugtha do Chéim 1 de Thionscadal 
Athbheochana Shráid Uí Chonaill - € 9.5 milliún

Críochnú suntasach de 12 theach athchóirithe ag Ascaill 
an Bhúrcaigh

Aighneacht Chuid X curtha chuig an mBord Pleanála do 
Phríomh-Oibreacha Bóthar Dáileacháin Uí Chuanach 
go Cnoc an Lisín - is é seo an dara céim ó fhorbairt dhá 
chéim de bhonneagar straitéiseach lárnach a nascfaidh 
Maigh Rois leis an gcathair mhór - € 10.5 milliún

Críochnú suntasach ar 16 teach nua, Faha View, Tobar 
Phádraig, Tionscadal Tithíochta Tógála Nua 

Ceannaigh agus Athnuachan - 10 dteach ceannaithe 
agus oibreacha athchóirithe curtha i gcrích ar 18 
réadmhaoin 

Ceadú Cuid VIII tugtha do 27 teach nua ag Orchard Site, 
Oileán an Rí

Tá an obair thógála tosaithe ag Cluain Maicín chun 43 
teach nua a sholáthar

Cuireadh tús le tógáil 13 theach nua ag Wallers Well, an 
dara céim den soláthar tithíochta ar an láithreán seo.
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DÁMHACHTAINÍ FOIRGNÍOCHTA AGUS 
DEARAIDH NA HÉIREANN 2019  
Fuair tionscadal Sarah McCutcheon, Cill Mocheallóg, 
West Wall Walkway, an phríomhdhuais d’Oidhreacht 
/ Caomhnú / Cultúr - Tionscadal na Bliana i gcatagóir 
an-diana a chuimsigh Pictiúrlann Pálás, Gaillimh, Teach 
Cúirte an Mhuileann gCearr agus Athchóiriú Chaisleán 
na Blarnan. 

Fuair tionscadal Maria Donoghue, Athghiniúínt Shráid 
San Nicoláis, an phríomhdhuais do Thionscadal 
Turasóireachta agus Fáilteachais na Bliana. I measc na 
n-ainmnithe eile sa chatagóir seo bhí Center Parcs, Co. 
an Longfoirt agus Ionad Cuairteoirí Drioglainne, Cúirt  
an Phaoraigh.  
 

42 Sráid Wolfe Tone, Luimneach - Roimh 42 Sráid Wolfe Tone, Luimneach - Tar éis

Tógáil de 43 teach nua ar bun ag Cluain Maicín 

76 Bóthar Nua, Geata Thuamhan- Roimh

Maria Donoghue agus Sarah McCutcheon ag fáil a nDámhachtainí Foirgníochta agus 
Dearaidh na hÉireann

76 Bóthar Nua, Geata Thuamhan- Tar éis

Oibreacha fearann poiblí Céim 2 Shráid Parnell - Sráid Wickham atá á dtógáil 
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Sa tábla seo a leanas leagtar amach na tionscadail Dearaidh agus Seachadta reatha agus a stádas ag deireadh 2019
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Ainm an Tionscadail Cineál Tionscadail Líon na  
nAonad 

Céim ag deireadh 2019

Cluain Maicín, Cathair Luimnigh Tithíocht 43 Tógáil ar siúl

Páirc na bhFianna, Áth Dara Tithíocht 30 Dearadh 

Céide Glenview, An tOspidéal Tithíocht 20 Tairiscint / Réamhthógáil

Páirc Lisín , Tobar Phádraig Tithíocht 16 Críochnú praiticiúil

Céim 2 Wallers Well, Cathair Luimnigh Tithíocht 13 Dul chun cinn déanta ar  
an Tógáil

Bóthar na Ráha Báine, Cathair Luimnigh Tithíocht 2 Críochnaithe agus leithdháilte

Ascaill tSeiceamair, Cathair Luimnigh Tithíocht 5 Críochnaithe agus leithdháilte

Sráid an Chláir, Cathair Luimnigh Tithíocht 6 Ag feitheamh le ceadú  
Chéim 2

Cúirt Chill Mhuire, Garraí Eoin Tithíocht 7 Tógáil críochnaithe

Sráid Mulgrave, Luimneach Tithíocht 15 Síniú Conartha

Plás Gough, Bóthar Ros Uí Bhriain,  
Luimneach

Tithíocht 17 Ag feitheamh le ceadú  
Chéim 4

CHAS, Sráid Mhuire Luimneach Tithíocht 3 Críochnú Praiticiúil

1-12 Ascaill an Bhúrcaigh, Luimneach Tithíocht 12 Críochnaithe agus leithdháilte

Villas Naomh Pádraig, Caisleán Uí Chonaill Tithíocht 4 Dul chun cinn déanta ar  
an Tógáil

Páirc an Teampaill, Céim 2, Cathair  
Luimnigh

Tithíocht 38 Réamh-thairiscint

Páirc Mhic Cosgair, Cathair Luimnigh Tithíocht 30 Réamh-thairiscint

Clós na Pailme, Cathair Luimnigh Tithíocht 27 Réamh-thairiscint

Suíomh Orchard, Oileán an Rí Luimneach Tithíocht 26 Dearadh Sonraí

Scéimeanna Inlíonta Pháirc Naomh Muire Tithíocht 19 Críochnaithe agus leithdháilte

Céim 3 Pháirc Chlíona Tithíocht 18 Réamh-thairiscint

45-46 Páirc Chlíona Tithíocht 2 Tairiscint / Réamhthógáil

Páirc Dhál gCais Tithíocht 25 Dearadh Sonraí

An Bhearna Choill, Tobar Phádraig Tithíocht 24 Réamh-thairiscint

Montpelier Tithíocht 12 Cuid 8 Pleanáil

Bóthar Chill Liaile, Cathair Luimnigh Tithíocht 5 Tairiscint

Bóthar Uí Chiara Íochtarach,  
Cathair Luimnigh

Tithíocht 11 Síniú Conartha

Seanláthair Críostaíochta, An Ráth Bhán, 
Luimneach 

Tithíocht 43 Tairiscint / Réamhthógáil

Sráid na gCaorach, Cathair Luimnigh Tithíocht 8 Réamh-thairiscint

Clár um Uasghrádú Teirmeach Athchóiriú 
Tithíochta

1,459 979 Críochnaithe 215 Ar an 
Suíomh 268 á Ullmhú
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Ainm an Tionscadail Cineál Tionscadail Líon na nAonad Céim ag deireadh 2019

Amharc Chill Mhuire, Bóthar Bhaile  
Átha Cliath

Cóiríocht don Lucht Siúil 3 síneadh 1  
athchóiriú

Tógáil ar siúl

Láithreán Stad Chluain an Longaigh Cóiríocht don Lucht Siúil 2 Theach grúpa Réamh-thairiscint 

Garraí Toppin Cóiríocht don Lucht Siúil 2 Theach grúpa Réamhdhearadh

An Corrán Nua, Bóthar Childers Cóiríocht don Lucht Siúil 14 Theach grúpa 
Suíomh 

Preliminary Design

Atheagrú Réamhdhearadh 3 extensions Contract Signing 

Cluain Draighneach Cóiríocht don Lucht Siúil 3 shíneadh Síniú Conartha 

Faoiseamh Tuilte Oileán an Rí  
(Príomhscéim)

Cosaint Tuilte  Pleanáil

Athnuachan Sráidbhaile Tobar Phádraig Athnuachan Sráidbhaile  Críochnaithe

Bainistíocht Tráchta Mhainistir na Féile Athnuachan Uirbeach  Dearadh 

Bóthar Dáileacháin Chromadh Tógáil Bóthair Nua  Conradh bronnta

Príomhchonradh Bhóthar Dáileacháin 
Uí Chuanach go Cnoc an Lisín 

Tógáil Bóthair Nua  Réamh-thairiscint

Sráid Uí Chonaill Athnuachan Uirbeach  Céim an Dearaidh Sonraigh

Cúinne Lynch, Cathair Chinn Lis Athnuachan Sráidbhaile  Curtha i gcrích

Timpeallán Chill Mhuire Bhaile  
Átha Cliath

Iompar Inbhuanaithe  Céim an Dearaidh

LIHAF Mhungairit Tógáil Bóthair Nua  Céim 1 Críochnaithe

Céim 2 Pleanáil Road Improvement  Part 8 in preparation

Céim 3 Réamhdhearadh New Building  Preliminary Design

Sráid Parnell / Sráid Wickham Athnuachan Uirbeach  Curtha i gcrích

Bóthar an Mhacaire Ghailf Feabhsú Bóthair  Cuid 8 á hullmhú

Iosta Uirbeach Thuaidh Tógáil Nua  Réamhdhearadh

OL go Lár na Cathrach Conair Bus Réamhdhearadh

Clós Súgartha Oileán an Rí Clóis Súgartha Conradh tógála bronnta

Glasbhealach Uirbeach Chaladh  
an Treoigh

Cosán Rothaíochta  Cuid 8 Pleanáil

Scéim Feabhsúcháin Oileán an Gharráin  Oibreacha feabhsúcháin Réamhdhearadh

Lánaí Rothar An Ráithín Lánaí Rothaíochta Staidéar Féidearthachta



SEIRBHÍSÍ RÉADMHAOINE
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Cuimsítear trí réimse ar leith sa Rannóg um Sheirbhísí 
Réadmhaoine
•  Bainistíocht Maoine
•  Bainistíocht Saoráidí
•  Uasghrádú ar Fhoirgnimh Chorparáideacha

Soláthraíonn Bainistíocht Maoine príomhthacaíocht 
do stiúrthóireachtaí eile chun gach maoin de chuid na 
comhairle a fháil, a dhiúscairt, a léasú agus a cheadúnú. 
Le linn 2019 fuair an fhoireann seo 67 Maoin faoin gclár 
Infheistíochta Tithíochta Sóisialta (SHIP), Ceannaigh agus 
Athnuachan, Cuid V agus cláir Athghiniúna.

I measc na n-éadálacha suntasacha eile a phróiseálann 
an Fhoireann Maoine bhí:
•  Talamh don Bhóthar Dáileacháin Chromadh
•   Foirgneamh i Sráid Mhuire (Stáisiún Garda roimhe seo) 

ó Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW)

Tá an roinn freagrach freisin as gach diúscairt (lena 
n-áirítear leasanna ruílse agus maoine léasachta) faoi Alt 
183 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001 (arna leasú). Cuireadh 
29 Alt 183 faoi bhráid na Comhairle le linn 2019.

Tá aistriú dlíthiúil teidil thar shuíomhanna Cleeves agus 
Salesians i mbun aistrithe go Lucht Fiche Tríocha i 
Luimneach chun a bhforbairt sa todhchaí a éascú. 
 
Críochnaíodh diúscairt tailte in Áth Dara i mí an 
Mheithimh 2019. Forbróidh an diúscairt seo tithíocht nua 
sa cheantar Áth Dara chun tacú leis an éileamh náisiúnta 
ar fhorbairt chónaithe.

Déanann Bainistíocht Saoráidí bainistíocht, cothabháil 
agus cosaint ar an bpunann foirgneamh corparáideach. 
Tá dúshláin ag dul iméid sa réimse seo, mar gheall 
ar phróifíl aoise cuid de na foirgnimh in éineacht le 
reachtaíocht agus caighdeáin nua maidir le cóiríocht 
oifige agus éifeachtúlacht fuinnimh. 
Críochnaíodh tairiscint don chonradh Glantacháin a 

chuimsigh 22 d’fhoirgnimh na comhairle lena n-áirítear 
stáisiúin dóiteáin, leabharlanna, oifigí ceantair agus 
foirgnimh chorparáideacha i gcomhar leis an Oifig um 
Sholáthar Rialtais (OSR). D’éirigh go han-mhaith leis an 
gcur chuige uilechuimsitheach seo maidir le soláthar 
agus tá sé beartaithe an próiseas seo a leathnú go dtí 
seirbhísí eile a sholáthar in 2020.

Déanann an rannán Foirgnimh Chorparáideacha an spás 
oifige laistigh den Struchtúr Foirgnimh Chorparáidigh 
a shaincheapadh agus a athchóiriú. Ina theannta sin, 
déantar oibreacha maoirseachta ar thionscadail tógála in 
áitribh eile atá faoi úinéireacht na comhairle 
Críochnaíodh athchóiriú na sean-oifige Mótarchánach 
i dTeach Lissanalta le linn 2019 agus tá sé anois 
mar bhunáit d’fhoireann nua N / M20 Corcaigh go 
Luimneach. Cuireadh an dearadh ar an ngearrliosta 
i nGradaim Dearaidh Foirgníochta na hÉireann - faoi 
Chatagóir Tionscadal Feistithe  na Bliana, onóir mhór do 
gach duine lena mbaineann.

Lean Halla Istabraq mar ionad mórthaibhseach 
d’imeachtaí Cathartha agus Cultúrtha araon. Rinneadh 
freastal ar go leor imeachtaí ardphróifíle lena n-áirítear 
go leor taispeántas ar nós Women in Politics agus Public 
Life 1918-2018. Ina theannta sin, thacaigh an Fhoireann 
Áiseanna le go leor imeachtaí comhairle, imeachtaí tríú 
páirtí (gníomhaíochtaí Cruinniú na nÓg) agus imeachtaí 
méara.

Thacaigh an fhoireann áiseanna le hImeachtaí Lá 
Náisiúnta an Chuimhneacháin i rith an deireadh 
seachtaine Dé hAoine, 12 go dtí an Domhnach, 14 Iúil.
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Céim 2 Wallers Well - 13 theach nua a thógáil ar bun

Cluain Maicín - Síniú Conartha

16 theach nua a thógáil i dTobar Phádraig beagnach críochnaithe

Oifig M20
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AN RANNÓG SEIRBHÍSÍ DÓITEÁIN AGUS 
ÉIGEANDÁLA CHOMHAIRLE CATHRACH 
AGUS CONTAE LUIMNIGH
Feidhmíonn agus bainistíonn Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh mar Údarás Dóiteáin na Seirbhísí 
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  
Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála a thacaíonn lena 
chéile i seachadadh seirbhíse comhtháite don phobal.
A Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála 
B Cosc Dóiteáin agus Rialú Foirgníochta
C Bainistíocht Móréigeandála
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 chun tinte i bhfoirgnimh agus in áiteanna 
eile ina limistéar feidhme a mhúchadh go pras agus 
chun daoine agus maoin a chosaint agus a tharrtháil ó 
dhíobháil ó dhóiteán agus ó eachtraí éigeandála eile.  
Maidir leis seo coinníonn sé briogáid dóiteáin agus 
soláthraíonn sé stáisiúin dóiteáin, feithiclí agus trealamh.  

In 2019 chríochnaigh cúigear earcach lánaimseartha 
nua a gcuid oiliúna agus beidh siad lonnaithe i Stáisiún 
Dóiteáin Chathair Luimnigh ar Shráid Mulgrave. 
Earcaíodh cúig chomhraiceoir dóiteáin coinnithe nua 
do Stáisiúin Dóiteáin an Chaisleáin Nua, Ráth Caola, Cill 
Mocheallóg agus Mainistir na Féile.

Rinneadh dul chun cinn ar na tionscadail seo a leanas i 
2019:
• Athnuachana Gaireas Análaithe
• An Chéad Fhreagróir Uisce
• Láimhseáil láimhe
• Oiliúint athnuachana bád cumhachta
• Cúrsa Scileanna Chomhraic Dóiteáin QQI
• Oiliúint ar Chaighdeáin Tiomána na Seirbhísí Éigeandála 
agus measúnuithe RSA
• Cúrsa oifigeach fo-stáisiúin
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• Athnuachan Scileanna Chomhraic Dóiteáin san Airde
• Bainistíocht ar Theagmhais Thromchúiseacha
• Cúrsaí Rothaí Scrábacha
• Cúrsaí Oibreora Tosaigh Ardán Aeróige Bronto
• Cúrsaí Athnuachana Ardán Aeróige Bronto
• Cúrsaí Céadfhreagróra Cairdiach
• Cúrsaí Oibreoirí Tosaigh Hiab agus Winch
• Cúrsaí Athnuachana Tosaigh Hiab agus Winch
• Cúrsaí Oibreora Uirlisí Cumhachta DeWalt
• Hydra - ‘Cinnteoireacht Éifeachtach d’Oifigigh’
• Oiliúint ar Fhreagairt ar Thollán Luimnigh
• Cúrsaí Oibreora Caidéil aon lae
• Oiliúint Éigeandála don Chéad Fhreagróir
• Oiliúint Tacaíochta Piaraí
• Oibreoir Sábh Slabhra Éigeandála
• Cúrsa Oifigeach Stáisiúin NDFEM
• Cúrsa Oibreora Caidéil NDFEM
• Cúrsa do Theagascóirí NDFEM
• Cúrsa Ábhair Ghuaiseacha NDFEM
• Ceardlanna do Theagascóirí Oiliúna um Iompar 
Dóiteáin ar Rannán NDFEM

B  COSC DÓITEÁIN AGUS RIALÚ 
FOIRGNÍOCHTA
Is í feidhm na Rannóige um Chosc Dóiteáin agus Rialú 
Foirgníochta sábháilteacht, sláinte agus leas na ndaoine 
a áitíonn nó a úsáideann foirgnimh a chinntiú, trí 
laghdú riosca dóiteáin, bealaí éalaithe cearta, rochtain 
do dhaoine faoi mhíchumas a chinntiú agus caomhnú 
breosla agus fuinneamh.

Chun na feidhmeanna seo a sheachadadh, áirítear 
le hobair na roinne seo iarratais ar Dheimhniú 
Sábháilteachta Dóiteáin agus Deimhnithe Rochtana 
Míchumais a mheas, iniúchadh ar fhoirgnimh tráchtála 
agus coimpléisc árasán, gearáin a imscrúdú agus 
cainteanna Sábháilteachta Dóiteáin Pobail a thabhairt. 

C BAINISTÍOCHT MÓRÉIGEANDÁLA
Is iad feidhmeanna na rannóige um Bainistíocht 
Móréigeandála forálacha 2006 a chur i bhfeidhm
Creat le haghaidh Bainistíocht Móréigeandála i 
gComhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, chun 
athbhreithniú a dhéanamh agus
maoirseacht a dhéanamh ar Phríomhphlean Éigeandála 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus 
feabhas leanúnach a chur ar 
chumas Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
freagairt do mhóréigeandáil.

Bhí Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ina 
Cathaoirleach ar an Meitheal Réigiúnach agus ar an 
nGrúpa Stiúrtha Réigiúnach in 2019. Bhí ceithre chruinniú 
den dá Ghrúpa le linn 2019 agus go leor cruinnithe de na 
Foghrúpaí Oibre Réigiúnacha.

Is éard a bhí san obair a críochnaíodh le linn 2019: 
• Athbhreithniú ar na Measúnuithe Riosca Réigiúnacha
• Breithmheasanna do 2018
• An Clár Oiliúna agus Aclaíochta Réigiúnach
•  Plean Idirghníomhaireachta do Thollán Luimnigh a 

chríochnú 
•  Athbhreithniú ar an bPlean do Líon Mór Básanna le 

freagairt Chatagóir III a áireamh. 
•  Athbhreithniú agus tástáil ar Phlean Éigeandála 

Seachtrach Cuideachta Soláthair Breoslaí an Atlantaigh 
•  Doiciméad “Treoir maidir le Pleanáil Comhordaithe PRA 

d’Imeacht Slua Allamuigh” a fhorbairt
•  Athbhreithniú a dhéanamh ar na bealaí atreoraithe le 

haghaidh Dúnadh Mótarbhealaigh
• Athbhreithniú ar Phlean Réigiúnach an Mheán-Iarthair 
• Idirchaidreamh le Seirbhísí Éigeandála Deonacha
•  Athbhreithniú ar Phríomhphlean Éigeandála agus 

Fo-Phlean do Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh. 
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TEASTAIS UM SHÁBHÁILTEACHT DÓITEÁIN
Staitisticí 2019 

Líon iomlán na n-iarratas ar theastas  
sábháilteachta dóiteáin a fuarthas     184

Líon iomlán na n-iarratas ar theastas  
sábháilteachta dóiteáin a deonaíodh    159

Líon iomlán na n-iarratas a mheastar  
a bheith neamhbhailí      24

Foirgnimh ar a ndearnadh cigireacht mar & 
na bhfoirgneamh úr ar tugadh fógra don  
údarás áitiúil fúthu   13%

Líon iomlán na bhfoirgneamh úr ar tugadh fógra  
don údarás áitiúil fúthu      543

Líon na bhfoirgneamh úr ar tugadh fógra don  
údarás áitiúil fúthu a ndearnadh cigireacht orthu  72

TEASTAIS ROCHTANA DO DHAOINE  
FAOI MHÍCHUMAS
Staitisticí 2019  

Líon Iomlán na dTeastas bailí Rochtana  
Míchumais a fuarthas      132

Líon Iomlán na dTeastas Rochtana  
Míchumais a Deonaíodh      129

Líon Iomlán na dTeastas Rochtana  
Míchumais neamhbhailí      16

ATREORUITHE PLEANÁLA
Líon iomlán na Atreoruithe Pleanála a  
próiseáladh 2019   262

Líon iomlán na bhFógraí Tosaithe Bailí a fuarthas  
(lena n-áirítear CNanna, CNanna Gearra, CNanna  
diúltaithe agus Fógraí 7 lá)     538

COSAINT SHIBHIALTA
Costais Caiteachais Iomlán ar  
Chosaint Shibhialta in 2019   € 296,993
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D IONAD CUMARSÁIDE RÉIGIÚNACH  
NA MUMHAN
Tá Córas Cumarsáide Réigiúnach na Mumhan (MRCC) 
suite ar an láithreán céanna le Stáisiún Dóiteáin Shráid 
Mulgrave. Is seirbhís láraithe 24 uair an chloig é an MRCC 
a sholáthraíonn freagairt thapa agus slógadh go 
glaonna dóiteáin éigeandála ar 999/112. Is í Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh an tÚdarás conarthach 
don chóras seo agus soláthraíonn sí an tseirbhís thar 
ceann na seacht nÚdarás Dóiteáin i gCúige Mumhan 
(Comhairle Contae an Chláir, Comhairle Chathair 
Chorcaí, Comhairle Contae Chorcaí, Comhairle Contae 
Chiarraí, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, 
Chomhairle Contae Thiobraid Árann agus Comhairle 
Cathrach agus Contae Phort Láirge).

Láimhseáladh 24,863 glao san iomlán i rith na bliana 
agus slógadh go 12,725 eachtra. Baineadh úsáid as 
anailís iar-imeachta ar thionchar imeachtaí suntasacha 
(lena n-áirítear Storm Hannah in Aibreán 2019) próiseas 
feabhsúcháin leanúnach MRCC a chur chun cinn.

Lean tionscadal CTri (Córas Náisiúnta Slógtha agus 
Cumarsáide) ar aghaidh in 2019 leis an timpeallacht 
tástála lán-chomhtháite a shuiteáil don chóras náisiúnta 
nua Ceannais agus Rialaithe. Suiteáladh timpeallacht 
oiliúna áitiúil in MRCC agus fuair gach ball foirne MRCC 
oiliúint tosaigh ar na bogearraí nua. Críochnaíodh 
díchoimisiúnú an líonra raidió leagáide.

E COSAINT SHIBHIALTA
Soláthraíonn Cosaint Shibhialta Luimnigh faoiseamh 
agus tacaíocht éigeandála, nuair a iarrann na 
Príomhghníomhaireachtaí freagartha air (Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh, An Garda Síochána 
agus Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte) chomh maith le 
cúnamh a thabhairt ag imeachtaí pobalbhunaithe.  
 
Is éard atá in oiliúint bhunúsach d’oibrithe deonacha 
Céadfhreagróir Cairdiach, Freagróir 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 Lea naí, Tuilte 
agus An Chéad Fhreagróir Sciobtha, oiliúint ar Dhordáin 
agus Sonóir etc.   

Bhí bliain thar a bheith gnóthach ag Cosaint Shibhialta 
Luimnigh in 2019 le 59 imeacht (go háitiúil agus go 
náisiúnta). I measc roinnt príomhimeachtaí na bliana bhí: 
• Operation Transformation ar Loch Gur i mí Eanáir
• Ospís Milford 10k Ollscoil Luimnigh, 
•  Craobhchomórtas Cadhcála Idir-Ollscoile na hÉireann 

Ollscoil Luimnigh
•  Craobhchomórtas Cadhcála Idir-Ollscoile na hÉireann 

Curragower 
•  Paráidí Lá Fhéile Pádraig agus 49ú Craobhchomórtas 

Idirnáisiúnta na mBannaí Luimnigh.  
• Cuardaigh do dhaoine atá ar iarraidh
• Oilithreacht Lourdes a thionlacan chuig an aerfort
• Delphi Camp 2019 
•  Cúrsa Cuardaigh agus Tarrthála d’Earcaithe Nua ar 

bhruach na Sionainne
•  Ceardlann i Mala agus Cleachtadh Náisiúnta 

Radaíochta.  
  

F SÁBHÁILTEACHT UISCE
Le héagsúlacht mheasctha aimsire i rith míonna an 
tsamhraidh de 2019, bhí snámha lasmuigh fós ar siúl ar 
Ché Chill Tíle agus Cé an Ghleanna. Bhí gardaí tarrthála 
fostaithe ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
le haghaidh deireadh seachtaine saoire bainc mhí an 
Mheithimh agus ó Iúil go tús mhí Mheán Fómhair.  

Chuir gardaí tarrthála cúnamh ar fáil chun sábháilteacht 
na snámh bliantúil tras-abhann a chinntiú ón gClár go dtí 
Cé an Ghleanna agus an Snámh Uisce Oscailte 3km.  Bhí 
Trí-atlan an Ghleanna bliantúil ar siúl i mí Mheán Fómhair 
inar chuir Gardaí Tarrthála clúdach sábháilteachta ar fáil 
chun a chinntiú go rachadh an ócáid go rianúil.

Rinneadh báid tarrthála a athsholáthar de réir mar ba 
ghá ag gach guaise aitheanta i Luimneach le cúnamh ón 
Líonra Rannpháirtíochta Poiblí agus ó ghrúpaí deonacha 
áitiúla. 

Snámh Bliantúil Trasabhann ón gClár go dtí Cé an Ghleanna, áit ar 
oibrigh Cosaint Shibhialta Luimnigh agus Gardaí Tarrthála Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh taobh le taobh ar an lá
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IONAD SEIRBHÍSÍ COMHROINNTE 
D’ÍOCAÍOCHTAÍ UM CHÚNAMH 
TITHÍOCHTA  
Aidhm uileghabhálach Atógáil Éireann: Plean 
Gníomhaíochta um Thithíocht agus Easpa Dídine ná 
seachadadh tithíochta a mhéadú ar fud gach tionachta 
chun cabhrú le daoine aonair agus le teaghlaigh a gcuid 
riachtanas tithíochta a chomhlíonadh, agus chun cabhrú 
leo siúd atá lonnaithe faoi láthair fanacht ina dtithe féin 
nó roghanna iomchuí cóiríochta malartacha a sholáthar 
dóibh, go háirithe iad siúd teaghlaigh i gcóiríocht 
éigeandála. Is í an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) an 
príomh-ardán chun tacú le soláthar tacaíochta tithíochta 
faoi Atógáil Éireann: Plean Gníomhaíochta um Thithíocht 
agus Easpa Dídine. 

Tá an scéim Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta (ÍCT), arna 
riaradh ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
thar ceann na hearnála rialtais áitiúil, ar cheann de shraith 
chomhtháite agus chuimsitheach réiteach tithíochta 
sóisialta a thairgeann Údaráis Tithíochta, chun freastal 
ar riachtanais chóiríochta teaghlach. a éilíonn cúnamh 
ón stát. Is é an clár an pacáiste tacaíochta airgeadais 
neamhchaipitil is mó do thithíocht in Éirinn. Táthar ag súil 
go ndéanfar ÍCT, faoin gcreat beartais náisiúnta Atógáil 
Éireann: Plean Gníomhaíochta um Thithíocht agus Easpa 
Dídine, chun 84,000 tionóntacht a bhunú faoi 2021 as 
sprioc iomlán de 131,000 tionóntacht bhreise ar fud an 
Stáit. Meastar go mbeidh an caiteachas bliantúil iomlán 
ar ÍCT thart ar €700 milliún faoi 2021.  

Bronnadh an conradh náisiúnta ar Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh in 2016 chun seirbhís 
chomhroinnte idirbheart airgeadais ÍCT a sholáthar tar éis 
breithmheas iomlán ar chás gnó ar tairiscint a cuireadh 
isteach. 

Tá Ionad Seirbhíse Comhroinnte ÍCT mar chuid den 
Stiúrthóireacht Seirbhísí Comhroinnte Náisiúnta agus 
Réigiúnacha laistigh de Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh agus tacaíonn seirbhísí na comhairle 
leis lena n-áirítear AD, TFC, Airgeadas agus seirbhísí 
tacaíochta eile na Comhairle. Is é ról Ionad Seirbhísí 
Comhroinnte ÍCT (HAPSSC) bainistíocht a dhéanamh ar 
sheachadadh an tionscadail ar feadh ré Atógáil Éireann 
agus aon bheartas náisiúnta tithíochta ina dhiaidh sin 
nó ina mbeidh ÍCT nó clár athsholáthair. Déanann Ionad 
Seirbhíse Comhroinnte ÍCT raon idirbheart airgeadais 
thar ceann gach údaráis áitiúil faoi ÍCT, agus na príomh-
cinn: 

•  Tionóntachtaí ÍCT a bhunú agus a thosú 
•  Cíos míosúil tiarna talún a íoc 
•  Seiceáil imréitigh cánach  
•   Dochar difreálach cíosa tionóntaí a bhailiú do gach 

tionóntacht thar ceann na hearnála rialtais áitiúil 
•  Bainistíocht ar phróiseas bailithe fiach na scéime ÍCT 
•   Monatóireacht, athbhreithniú agus cothabháil ar 

thionóntachtaí ÍCT 
•   Forchúiteamh ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus 

Rialtais Áitiúil  

In 2019 bhunaigh an SSC ÍCT 17,025 tionóntacht ÍCT san 
iomlán. Bhí sé seo os cionn na sprice Atógáil Éireann, 
a socraíodh ag 16,760 do 2019. Ag deireadh 2019 bhí 
71,097 san iomlán curtha ar bun in Ionad Seirbhísí 
Comhroinnte ÍCT ó bunaíodh é. Bhí 52,529 tionóntacht 
ghníomhach ÍCT á mbainistiú ag Ionad na Seirbhíse 
Comhroinnte an 31 Nollaig 2019. Ag deireadh 2019 ba é 
an muirear náisiúnta seachtainiúil tionóntaí ÍCT ná € 2.5 
milliún agus ba é an íocaíocht náisiúnta míosúil tiarna 
talún ÍCT ná € 43.4 milliún. 

Déanann Ionad Seirbhísí Comhroinnte ÍCT a dhícheall 
i gcónaí feidhmíocht fhoriomlán a fheabhsú. D’fhonn 
bunús fónta a sholáthar do thionscnaimh forbartha 
inbhuanaithe chuir an HAPSSC caighdeán córais 
bainistíochta cáilíochta ISO 9001: 2015 atá aitheanta go 
hidirnáisiúnta i bhfeidhm. 

Baineadh deimhniú caighdeánach an Chórais 
Bainistíochta Cáilíochta ISO 9001: 2015 amach in 
2019. Chun deimhniú a fháil, rinneadh iniúchadh dian, 
athbhreithnithe bainistíochta agus feabhsúcháin phróisis 
ar Ionad Seirbhísí Comhroinnte ÍCT. Is turas leanúnach 
um fheabhsú cáilíochta é ISO 9001: 2015 agus turas ina 
mbíonn rannpháirtíocht iomlán foirne ann. Ceapadh 
‘Seaimpíní Cáilíochta’ ar fud an Ionaid chun cultúr 
feabhsúcháin leanúnaigh a spreagadh agus a chothú.

Leanfaidh an HAPSSC ag díriú ar fheabhsúcháin agus ar éifeachtúlachtaí 
a spreagadh nuair is féidir, ag cinntiú go soláthrófar seirbhís leanúnach ar 
luach ar airgead atá dírithe ar an gcustaiméir.
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PLEAN BAINISTÍOCHTA DRAMHAÍOLA 
AN RÉIGIÚIN THEAS 2015-2021
Tá 10 n-údarás áitiúla 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 Lár-Oirthear Lár na Tíre (EMR) agus 
Réigiúin Dramhaíola Chonnachta Uladh (CUR).

Is iad Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus 
Comhairle Contae Thiobraid Árann na príomhúdaráis 
do Réigiún Dramhaíola an Deiscirt. Tá siad freagrach as 
comhordú, cur i bhfeidhm agus monatóireacht Phlean 
Bainistíochta Dramhaíola Réigiún an Deiscirt 2015 - 
2021. Is é an Plean an creat chun dramhaíl a chosc agus 
a bhainistiú ar bhealach sábháilte agus inbhuanaithe.  

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ina 
hóstach ar Oifig Bainistíochta Dramhaíola Réigiún an 
Deiscirt (SRWMO). Tá dul chun cinn suntasach déanta 
maidir leis na trí sprioc cheannlíne sa phlean, eadhon:

• Cosc ar Dhramhaíl
• Laghdú ar Dhramhaíl go Líonadh Talún
• An Ráta Athchúrsála Bardasach a mhéadú

MY WASTE.IE
Cuireadh roinnt tionscnamh náisiúnta chun cinn le linn 
2019 lena n-áirítear rolladh amach agus uasghrádú ar 
mywaste.ie, is é seo an siopa ilfhreastail chun faisnéis a 
fháil faoi do chuid ceisteanna dramhaíola go léir in Éirinn. 
Tá faisnéis ar an suíomh Gréasáin anois faoi bhailitheoirí 
dramhaíola atá ag feidhmiú i do cheantar chomh maith 
le haimsitheoir seirbhíse. 

LIOSTA GAN DRAMHAÍL
Reáchtáladh roinnt feachtais séasúracha a dhírigh 
ar fheasacht a chruthú faoi chosc agus athchúrsáil 
dramhaíola. Cruthaíodh liosta gan dramhaíl agus is 
sraith físeán é atá dírithe ar fheasacht a chruthú ar 
ghníomhartha agus iompraíochtaí coiscthe. Rinneadh an 
tionscadal seo a mhargú go gníomhach agus tá sé chun 
tomhaltachas comhfhiosach a spreagadh.

FHODHLÍTHE BAINISTÍOCHTA DRAMHAÍOLA
Glacadh le fodhlíthe um Bainistíocht Dramhaíola ar fud 
an réigiúin in 2019 as a lean rannpháirtíocht níos mó 
i seirbhísí bailithe dramhaíola agus níos lú éillithe sna 
boscaí bruscair athchúrsála.

ATHBHREITHNIÚ AR LÁITHREÁN ÁISEANNA 
CATHARTHA
Cuireadh tús le staidéar ar Ionad/ Áis Athchúrsála 
Cathartha in 2019 agus tá an tuarascáil ag an 
dréachtchéim agus cuireann sí torthaí agus moltaí 
úsáideacha i láthair maidir le ról, feidhmiú agus maoiniú 
na suíomhanna seo.

LÍONTA TALÚN STAIRIÚLA
I mí an Mhárta cruthaíodh ról an Oifigigh um Líonadh 
Talún Stairiúil agus is post é a mhaoiníonn an Roinn 
Cumarsáide, Gníomhú ar son na hAeráide agus 
Comhshaoil agus roinntear é seo le réigiún CUR. 
Baineadh amach dul chun cinn ar mhapa bóthair le 
haghaidh líonadh talún stairiúil agus leithdháileadh níos 
mó den mhaoiniú a bhí ar fáil chun láithreáin líonta talún 
a imscrúdú agus a athshlánú in 2019 i gcomparáid le 
blianta roimhe seo.

Buaiteoir Réigiún an Deiscirt den Dúshlán Upcycle cathaoir a dhéanamh 
as sean-bharaille. (David Yeadon)
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Ag seoladh an dúshláin Upcycle: Pauline Mc Donogh (Réigiún an Deiscirt) Sinead Ni Mhainnin (Réigiún Connachta-
Ulaidh) An tAire Sean Canny agus Declan Breen (Réigiún an Oirthir-Lár na Tíre)

DRAMHAÍOL GHNÓ/TRÁCHTÁLA 
Ba é tátal Staidéar Saintréithe Dramhaíola an EPA 
go bhféadfaí 70% den dramhaíl tráchtála a cuireadh 
sa bhosca bruscair iarmharach a athchúrsáil nó a 
aisghabháil. Tá na trí Réigiún ag obair ar thionscnamh 
agus tá trealamh uirlisí ullmhaithe acu don earnáil 
FBManna chun cleachtas níos fearr a chinntiú san áit 
oibre maidir le dramhaíl. 

Leanann an Réigiún den chlár Éicea-fiúntais a chur chun 
cinn a fhéachann le dramhaíl a íoslaghdú agus uisce agus 
fuinneamh a chaomhnú i FBManna.

CUMAS DRAMHAÍOLA 
Chuir an oifig réigiúnach tuarascáil ráithiúil ar acmhainn 
dramhaíola ar fáil i rith na bliana agus bhí ról lárnach aici 
i bhforbairt straitéise Náisiúnta Teagmhasach Dramhaíola 
atá ríthábhachtach do bhainistiú dramhaíola iarmharaí 
go náisiúnta. Dúshlánach ab ea an cumas dramhaíola 
chun dramhaíl iarmharach chathrach a chóireáil in 2019 
agus gan aon roghanna cóireála dramhaíola iarmharacha 
i Réigiún an Deiscirt, iompraítear an dramhaíl go léir 
chuig saoráidí lasmuigh den Réigiún lena diúscairt nó 
lena aisghabháil agus táthar ag brath go leanúnach ar 

onnmhairiú don sruth seo. Bhí dúshlán fós ag baint le 
hacmhainn dramhaíola Tógála agus Scartála in 2019 go 
háirithe maidir le sruthanna mar spallaí, fíneálacha agus 
coincréit bhrúite. Lean an earnáil ag brath ar onnmhairiú 
mar rogha do chuid de na sruthanna dramhaíola CandD 
níos éillithe.

BAILÍOCHTÚ SONRAÍ
Tá tuarascáil chuimsitheach ullmhaithe ag na hoifigí 
pleanála réigiúnacha ar bhailíochtú sonraí 2018, 
a chuimsíonn na trí réigiún. Seo an tríú bliain do 
bhailíochtú an 20 bailitheoir dramhaíola teaghlaigh atá 
ar bharr an liosta. Áiríodh bailíochtú bailitheoirí agus 
saoráidí Dramhaíola CandD i mbliana freisin.

MÍ ATHÚSÁIDE
I mbliana chruthaigh na Réigiúin leathanach ar mywaste.
ie chun gach ceann de na hábhair Mí Athúsáide a 
fhéadfaidh duine ar bith a íoslódáil. Áiríodh ar na 
hábhair seo póstaeir inite agus sleamhnáin cur i 
láthair PowerPoint; thug sé sin deis dúinn branda 
comhsheasmhach inaitheanta a chruthú timpeall na tíre 
ar fad. 



Annual Report 2019132 Limerick City and County Council

The upcycle challenge competition as part of Reuse 
month was very successful with over 250 entries in 2019.

RANNÓG NA SEIRBHÍSÍ DIGITEACHA
Bhunaigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
Rannóg na Seirbhísí Digiteacha chun an leas is fearr a 
bhaint as buntáistí an athraithe dhigitigh. Tá na codanna 
seo a leanas san aonad:

1.   Straitéis Dhigiteach: freagrach as forbairt agus 
comhordú chur chun feidhme Straitéis Dhigiteach 
Luimnigh lena n-áirítear tacaíocht don Phlean 
Náisiúnta Leathanbhanda.

2.   Eispéireas Digiteach do Chustaiméirí: freagrach as 
seachadadh seirbhíse digití do shaoránaigh agus dár 
gcustaiméirí seachtracha eadhon, Limerick.ie, My 
Limerick agus láithreáin ghréasáin ghaolmhara.

3.   Taithí Úsáideora Digiteach: freagrach as seachadadh 
seirbhíse digití dár bhfoireann, ie córais ghnó, 
SugarCRM, Inlíon srl.

4.   Sonraí, Analytics agus GIS: freagrach as an 
mbonneagar sonraí, GIS agus sonraí gaolmhara.

5.   Oifig Tionscadal an AE: freagrach as comhordú 
straitéiseach a dhéanamh ar thionscadail agus ar 
mhaoiniú an AE.

I measc roinnt de bhuaicphointí na bliana 2019:
•   D’fhreastail Leas-Mhéara Chathair agus Chontae 

Luimnigh, an Comhairleoir Adam Teskey mar aon 
le Ceann na Straitéise Digití agus Chláir an AE, an 
Dr. Mihai Bilauca ar ócáid Chomhdháil Dhomhanda 
Expo Smart City 2019 in Barcelona, sa Spáinn ón 
19-21 Samhain, chun ionadaíocht a dhéanamh ar 
Luimneach agus freastal ar sheastán tionscadail + 
CityxChange arna eagrú ag an gCoimisiún Eorpach um 
Chathracha Cliste agus Pobail. Is é seo an t-imeacht 
cathracha cliste is mó ar domhan a mheallann níos mó 
ná 21,000 cuairteoir agus ionadaí ó níos mó ná 700 
cathair agus 146 tír. Ar an ócáid seo tugadh roinnt cur 
i láthair faoi na tionscadail uaillmhianacha cathrach 
cliste a cuireadh i bhfeidhm i Luimneach faoin Straitéis 
Dhigiteach 2017-2020.

•   Chun próifíl idirnáisiúnta Luimnigh a ardú mar Réigiún 
na Cathrach Cliste thug na Seirbhísí Digiteacha cur 
i láthair éagsúla ag 12 chomhdháil idirnáisiúnta agus 
náisiúnta lena n-áirítear in Austin, Texas ag SXSW i mí 
an Mhárta 2019 agus Seachtain Eorpach na Réigiún 
agus na gCathracha sa Bhruiséil i mí Dheireadh 
Fómhair 2019.

Grianghraf: Rob O’Driscoll, Allan Finn, an tOllamh Annemie Wyckmans (NTNU, an Iorua), an Dr. Dirk Ahlers (NTNU, an 
Iorua) agus an Dr. Mihai Bilauca - Seirbhísí Digiteacha, ag Comhdháil Bhliantúil Fhóram um Chathracha Cliste Uile-

Leas-Mhéara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Adam Teskey agus Ceann na Straitéise Digití agus Cláir an AE, an Dr. Mihai 
Bilauca os comhair léarscáil na gCathracha Cliste Eorpacha ag Comhdháil Dhomhanda Expo Cathracha Cliste Barcelona 2019
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•   Leanadh den tacaíocht don Phlean Náisiúnta 
Leathanbhanda in 2019 nuair a bhí níos mó ná 10,000 
réadmhaoin sa chathair agus sa chontae clúdaithe 
le leathanbhanda snáithíneach. Tháinig méadú air 
seo, ó Ráithe 3, líon na réadmhaoine a soláthraíodh 
leathanbhanda ardluais tráchtála go 76,019 nó 78% 
de líon iomlán na réadmhaoine. Gan ach 21,024 
réadmhaoin le ceangal faoi NBP, tá an ceathrú treá 
leathanbhanda is airde in Éirinn ag Luimneach tar éis 
Bhaile Átha Cliath, Lú agus Chill Dara.

•   Faoi Straitéis Dhigiteach Luimnigh 2017-2020, rinne 
Comhchoiste Póilíneachta Luimnigh nuashonrú 
agus formheas ar Bheartas CCTV lena leagtar amach 
na rialacha maidir leis an gcaoi a n-úsáideann an 
Chomhairle i ndlúthchomhar leis an nGarda Síochána 
chun pobail níos sábháilte a chruthú.

•   I mí Dheireadh Fómhair, d’fhreastail baill d’fhoireann 
na Seirbhísí Digiteacha ar an Tríú Comhdháil Bhliantúil 
d’Fhóram Cathracha Cliste na hÉireann i bPáirc an 
Chrócaigh. Ba é téama na comhdhála “Áiteanna 
Inbhuanaithe, Pobail Nasctha”. Bhí seastán ag foireann 
na Seirbhísí Digiteacha ag soláthar faisnéise faoi 
Straitéis Dhigiteach Luimnigh chomh maith leis an 
tionscadal + CityxChange, agus cuireadh samhail 
dhigiteach d’fhoirgneamh Seoirseach a forbraíodh mar 
chuid den tionscadal + CityxChange ar fáil freisin do 
lucht freastail chun idirghníomhú leis. 

•   I mí Aibreáin, seoladh ardán comhairliúcháin poiblí 
nua na Comhairle ar a dtugtar MyPoint, chun cainéal 
nua ar líne 24/7 a chur le modhanna traidisiúnta 
na Comhairle maidir le rannpháirtíocht agus 
comhairliúchán saoránach. Ligeann sé seo do bhaill 
an phobail dul i mbun bealaí digiteacha i bhforbairt 
a bpobal trí aighneachtaí a chruthú ar líne i gcoinne 
comhairliúcháin agus suirbhéanna ag am a oireann 
dóibh, agus dul chun cinn na n-aighneachtaí sin a 
rianú. 

Seoladh an t-ardán leis an bhfoilseachán den Phlean 
Ceantair Áitiúil Chill Mocheallóg 2019-2025, agus ó shin 
i leith tá tuilleadh comhairliúcháin foilsithe ar ábhair ar 
nós  Phlean Ceantair Áitiúil Chromadh agus Céim 1 de 
Thionscadal Athbheochana Shráid Uí Chonaill chomh 
maith le Cuid éagsúla Iarratais phleanála VIII. Leanfaidh 
na Seirbhísí Digiteacha ag obair in 2020 le Feabhsú Gnó 
agus leis na ranna Margaíochta agus Cumarsáide chun 
úsáid inmheánach agus sheachtrach an ardáin MyPoint 
a chur chun cinn ar féidir teacht air ar https://mypoint.
limerick.ie/.

•   I mí Aibreáin freisin, chuir Seirbhísí Digiteacha úsáid 
straitéiseach Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh ar Chóras Faisnéise Geografaí Foinse Oscailte 
(GIS) i láthair chuig Siompóisiam Geospásúil ‘Foinse 
Oscailte’ na hÉireann  2019. Mhéadaigh an cur chuige 
nuálach seo faoi stiúir na Seirbhísí Digiteacha cumas 
anailíse spásúlachta fhoireann na comhairle go mór, 
rud a d’fhág gur féidir cinntí níos fearr a dhéanamh ar 
chostais níos ísle.

•   I mí Iúil, forbraíodh suíomh Gréasáin na bPobal Níos 
Sábháilte chun an fhaisnéis uile a sholáthar maidir le 
húsáid CCTV, mar aon le léarscáil de cheamaraí CCTV 
atá in úsáid ag an gComhairle. Ina measc seo tá an 48 
ceamara Teilifíse Ciorcaid Iata Cliste (CCTV Cliste) a 
suiteáladh i 14 bhaile anuraidh, atá ceangailte le hIonad 
Fiontar Pobail Mhaigh Rois, a sholáthraíonn seirbhís 
réamhghníomhach monatóireachta beo. Is féidir 
teacht ar shuíomh Gréasáin na bPobal Níos Sábháilte 
ar https://safercommunities.limerick.ie lena n-áirítear 
léarscáil de na ceamaraí CCTV go léir a úsáideann an 
Chomhairle i gCathair agus i gContae Luimnigh

•   Limerick.ie – Ardán Comhtháite Taithí Digiteach
    - Limerick.ie – Nuashonraíodh Drupal Core an 

ardáin láithreáin ghréasáin go dtí an leagan is déanaí, 
uasghrádú suntasach a chuir feabhas ar shlándáil, 
feidhmíocht, amanna imlonnaithe agus feidhmiúlacht 
fhoriomlán an láithreáin ghréasáin. Rinneadh roinnt 
forbairtí chun Liostaí Imeachtaí, an modúl Léarscáile, 
feidhmiúlacht cuardaigh, foirmeacha teagmhála agus 
comhtháthú na meán sóisialta a fheabhsú. Cuireadh 
rogha Gaeilge le leathanach baile na Comhairle.

    - I mí Mheán Fómhair, críochnaíodh obair dhearaidh 
agus forbartha ar Láithreán Gréasáin nua Bia Luimnigh, 
agus rinneadh an láithreán a uasghrádú go dtí an 
leagan is déanaí de Drupal Core. Is mol lárnach é an 
suíomh seo, comhoibriú idir Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh agus Oifig Fiontar Luimnigh (LEO), 
do gach rud a bhaineann le bia i Luimneach a bhfuil sé 
mar aidhm aige tionscal bia agus dí Luimnigh a chur 
chun cinn tríd an saibhreas roghanna ardchaighdeáin 
atá ar fáil a thaispeáint. Rinneadh é a chomhtháthú mar 
shuíomh Gréasáin de Limerick.ie, agus tá a ábhar le 
haghaidh Imeachtaí agus Áiseanna Bia sioncronaithe ó 
phríomhláithreán Gréasáin limerick.ie lena chinntiú go 
bhfanann sé cothrom le dáta agus ábhartha i gcónaí 
agus dúbailt an ama um údarú ábhair á sheachaint. Is 
féidir teacht ar an suíomh Gréasáin ag  
https://www.limerickfood.ie.

    - I mí na Nollag, rinneadh Suíomh Gréasáin na Nollag 
i Luimneach a uasghrádú go dtí an leagan is déanaí 
de Drupal Core agus rinneadh é a chomhtháthú go 
hiomlán le Limerick.ie chun ábhar beo a fháil. Is féidir 
teacht ar an suíomh Gréasáin ag https://christmas.
limerick.ie/ .

    - Mo Luimneach - ardán comhtháite do sheirbhísí 
ar líne a sholáthraíonn an Chomhairle, rinneadh 
feabhsuithe suntasacha ar an inneall sioncrónaithe 
cásanna a ghluaiseann sonraí cásanna idir córas 
inmheánach Bainistíochta Caidrimh Chustaiméirí na Pat Daly, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach agus Contae 

Luimnigh ag cur i láthair in éineacht le Príomhfheidhmeannach Trondheim 
Kommune, an Iorua, an tUasal Morten Wolden an tionscadal + CityxChange 
sa Bhruiséil ag Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha
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Comhairle agus an tseirbhís “Mo Chásanna” sa “Mo 
Luimneach”. Tugadh isteach saoráid chun leas a bhaint 
as nuashonruithe fíor-ama ar shonraí cáis ón CRM 
chuig Mo Luimneach. Leanfaidh na Seirbhísí Digiteacha 
ag obair ar roinnt ceadanna ar líne agus seirbhísí 
deontais a chuirfear ar fáil laistigh de “Mo Luimneach” 
in 2020.

•  Rinneadh nuashonruithe slándála agus feidhmiúlachta 
ar chóras Bainistíochta Caidrimh Chustaiméirí (CRM) 
na Comhairle i rith 2019, agus i mí Mheán Fómhair 
uasghrádaíodh an aip soghluaiste CRM go v1.8.12. 
Rinneadh obair shuntasach ar phróiseas soláthair 
phoiblí d’ardán CRM ar chaighdeán fiontar do 2020 
ag treorú iarracht chomhoibritheach ó thrí údarás 
áitiúla, Luimneach, Cill Dara agus an Mhí. Leanfaidh 
na Seirbhísí Digiteacha ar aghaidh leis an bpróiseas 
soláthair in 2020.

•  Leanadh le rolladh amach Chóras Bainistíochta 
Doiciméad Leictreonach agus Taifead Leictreonach 
(EDRMS) nua Sharepoint Ar Líne i rith 2019. Mar 
chuid de thionscadal LITe (Ríomhchlár um Chlaochlú 
Faisnéise Luimnigh) a bhainistíonn aistriú na Comhairle 
chuig an EDRMS nua agus glacadh leis, cuireann an 
córas nua seo ar chumas rochtain níos sábháilte ar 
chomhaid agus beartais chartlainne agus coinneála 
a chur i bhfeidhm go huathoibríoch ar chomhaid, a 
chabhraíonn leis an dá cheann acu oibleagáidí GDPR na 
Comhairle a chomhlíonadh. Ina theannta sin éascóidh 
an córas laghdú ar thaifid pháipéarbhunaithe ón 
gComhairle agus na costais a bhaineann le priontáil, 
stóráil agus aisghabháil lasmuigh den láthair srl. In 2019, 
rolladh amach an córas chuig thart ar 350 úsáideoir i 
naoi rannóg, agus rolladh amach é seo leanfaidh sé ar 
aghaidh i 2020.

•  Ailínithe le hiarrachtaí chun seirbhísí a fheabhsú agus 
costais a laghdú, chuir an fhoireann Analytics Sonraí 
agus GIS teicneolaíochtaí nua mapála i bhfeidhm a 
thabharfaidh rochtain níos fearr don fhoireann agus 
don phobal ar shonraí spásúla ar ardchaighdeán ar raon 
leathan feistí lena n-áirítear gléasanna soghluaiste. De 

bharr na bhfeabhsuithe seirbhíse seo beidh rochtain 
ar léarscáileanna agus acmhainní GIS neamhshrianta 
ag treochtaí reatha an tionscail maidir le ceadúnú in 
aghaidh an úsáideora agus méadrú úsáide, ag baint 
leasa as cumas cinnteoireachta LCCC agus an luach is 
fearr á sholáthar don íocóir cánach.

•  Lean an tardán Insight Limerick - Data as a Service ag 
oiriúnú agus ag forbairt in 2019 agus díreoidh sé a chuid 
iarrachtaí anois ar thacair sonraí roghnaithe do 2020. 
Feicfear feabhsuithe freisin sna sreafaí oibre taobh thiar 
den chóras chun cothabháil sonraí a uathoibriú agus 
costas iomlán na hoibríochta a laghdú.

OIFIG TIONSCADAL AN AE
Bunaíodh Oifig Tionscadal an AE in 2019 chuir sí 
tús le clár nua tograí AE agus iarratais ar mhaoiniú. 
D’fhorbraíomar agus rinneamar iarratas ar ocht 
dtionscadal ar bronnadh ceithre cinn orthu, agus 
fuaireamar trí thionscadal le suim iomlán de € 553,317. 
I gcomhthreo leis sin leanann an oifig ag forbairt na 
struchtúr, na gcóras agus an phróisis atá riachtanach 
chun comhordú straitéiseach a sholáthar do Thionscadail 
an AE ar fud ranna uile na Comhairle. 

Le leathnú a dhéanamh ar ár líonra cathracha agus 
réigiún comhpháirtíochta an 10 Deireadh Fómhair 
2019, leag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
a raibh ionadaíocht ag an bPríomhfheidhmeannach 
an Dr. Pat Daly agus an Dr. Mihai Bilauca, mar aon 
le Bardas Trondheim san Iorua, arna ionadú ag an 
bPríomhfheidhmeannach Morten Wolden, a chuir béim 
ar na príomhdhúshláin agus réitigh a chuir an tionscadal 
+ CityxChange chun cinn le linn ceardlainne mar chuid 
de Sheachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha. 
Bhí an seisiún ar “Todhchaí na gCóras Fuinnimh Uirbigh: 
Nuálaíocht do chathracha fuinnimh dearfacha agus do 
phobail inbhuanaithe ”. 

•   + CityxChange: Ba bhliain ghníomhach í 2019 don 
phríomhthionscadal nuálaíochta Horizon 2020 Cathair 
Chliste. I measc na bpríomhéachtaí don chéad bhliain 
seo bhí idirchaidreamh gníomhach leis an chéad 5 
fhoirgneamh sa chéad Bhloc Fuinnimh Dhearfach 
i Luimneach (Gardens International, GPO, Seirbhísí 
Óige Luimnigh, an Cumann Tráchtála, agus Rooney 
Auctioneers), Seoladh foirmiúil le Richard Bruton 
TD Aire Cumarsáide Gníomhaíocht Aeráide agus an 
Comhshaol, oscailt Réadlann Saoránach Luimnigh 
ar Shráid Rutland. Ba é an réadlann an t-ionad chun 
sraith imeachtaí a óstáil mar chuid de Sheachtain 
Rannpháirtíochta na Cathrach, a chuir an tionscadal 
i láthair 1050 duine go díreach. Tríd an tionscadal 
seo, tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i 
dteagmháil go díreach leis an gCoimisiún um Rialáil 
Fóntais chun eagraíocht phobail a chruthú chun trádáil 
fuinnimh leis an eangach a éascú, agus lena chéile. 
D’óstáil Luimneach an 2ú cruinniú Cuibhreannas 
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in Óstán an Strand i mí Dheireadh Fómhair agus 
d’fhreastail 70 comhpháirtí tionscadail air. 

•   MMIAH: Tháirg an Interreg AA seo a dhéileálann le 
hOidhreacht Mhíleata, Mhuirí agus Thionscail Luimnigh 
Staidéar Éabhlóideach cuimsitheach ag catalógú agus 
ag cur síos ar oidhreacht Luimnigh feadh inbhear 
na Sionainne. Tógadh ar an staidéar seo chun Plean 
Stiúrthóra a chruthú do shuíomh Ché na Comhla i 
lár na cathrach. Rinneadh fhásra atá mar bhagairt 
don oidhreacht sa cheantar seo a bhaint cheana 
féin; ligfidh sé seo suirbhé láithreáin a dhéanamh sna 
míonna amach romhainn, as a dtiocfaidh comhdhlúthú 
foirgneamh sa deireadh. Tá Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh ag comhordú físeán comhpháirteach 
le comhpháirtithe, agus é mar aidhm sa deireadh 
cuairteoirí turasóireachta ar na suíomhanna 
oidhreachta seo a mhéadú. 

•   Comhordú: Foilsíodh suíomh Gréasáin nua atá 
tiomnaithe do Chláir an AE ar Limerick.ie. Bhí 
bainisteoirí tionscadail an AE ar fud ranna na Comhairle 
ag teacht le chéile gach ráithe chun saincheisteanna 
is coiteann do chách a aithint. Mar thoradh air seo 
rinneadh comhaid Tionscadail AE a chartlannú ó 
thionscadail roimhe seo, tá comhoibriú feabhsaithe 
idir tionscadail atá ann cheana (mar shampla tá MMIAH 
agus CAPITEN ag obair le chéile anois ar thuras VR 
feabhsaithe timpeall na Sionainne gar do Luimneach), 
agus deiseanna nua féideartha tionscadail a aithint. 
Forbraíodh bunachar sonraí de chomhpháirtithe agus 
de theagmhálacha san AE freisin chun ár n-iarrachtaí 
chun ár líonra san Aontas Eorpach a leathnú.

BUADH TIONSCADAIL NUA DE CHUID AN 
AONTAIS EORPAIGH IN 2019
•  Bealaí GoGreen: Tá an tionscadal Horizon 2020 seo, 

arna chomhordú ag OL, faoin téama “Réitigh físiúla 
agus comhtháite chun folláine agus sláinte i gcathracha 
a fheabhsú”. Tabharfaidh an tionscadal seo ar luach 
€11m € 530,000 breise isteach don Stiúrthóireacht 
um Fhorbairt Fhisiciúil, aonad Comhshaoil, agus tá 
sé deartha chun meabhairshláinte agus folláine a 
chothú trí idirghníomhaíochtaí idir nádúr an duine a 
bharrfheabhsú, trí nuálaíocht a úsáideann teagmháil 
agus teicneolaíocht barántúil dúlra. Is iad na cathracha 
/ réigiúin eile a bhfuil baint acu leis an tionscadal 
Burgas (BG), Lahti (FI), Tallinn (EE), Umea (SE), Versailles 
(FR), München (DE), Murcia (ES), agus Málta (MT) . 
Ceadaíodh an tionscadal seo i mí na Nollag 2019: 
is tionscadal 4 bliana é agus beidh sé gníomhach ó 
Bhealtaine 2020. 

•  Sláinte agus Spás Glas: Is freagra é an tionscadal Céim 
1 Urbact III seo (€ 11,403) ar na rioscaí sláinte éagsúla 
a bhaineann le huirbiú tapa agus dlús cathracha. Tá sé 
mar aidhm aige pleanáil atá sofhreagrach do shláinte 
agus bainistíocht an bhonneagair ghlais uirbigh a chur 
chun cinn agus é mar aidhm fhoriomlán buntáistí 
sláinte agus folláine a thabhairt do shaoránaigh ar fud 

na hEorpa. I measc na gcomhpháirtithe ar an tionscadal 
seo tá: Búdaipeist, 12ú (HU), Tartu (EE), Santa Pola (ES), 
Espoo (FI), Messina (IT), Breda (NL), Poznan (PL), agus 
Suceava (RO). Beidh iarratas Chéim 2 mar thoradh ar an 
tionscadal seo a chuirfear isteach i mí an Mhárta 2020. 

•  Do Mhórgacht a Aimsiú: Tá an tionscadal Urbact III 
seo (€ 11,914) deartha chun cathracha beaga agus 
meánmhéide a spreagadh chun a n-acmhainneacht a 
chur in iúl i dtéarmaí tarraingteachta do dhaoine, mar 
mhic léinn, turasóirí agus infheisteoirí, agus a mbuntáistí 
sochaíocha a ghiaráil thar chathracha níos mó, nach 
bhfuil aghaidh orthu na srianta buiséadacha céanna 
maidir le cur chun cinn a n-acmhainneachta forbartha. 
Tá Alba Iulia (RO) i gceannas air, agus tá Võru (EE), 
Candelaria (ES), Budafok-Tétény Búdaipeist XXII kerület 
Önkormányzata (HU), Perugia (IT), Wroclaw (PL), agus 
Bragança (PT) san áireamh Beidh an cruinniú deiridh 
de Chéim 1 ar siúl i Luimneach, agus beidh aighneacht 
Chéim 2 le leanúint i Márta 2020. 

IARRATAIS FAOI ATHBHREITHNIÚ:
•  An Eoraip Ildánach - EXPO Eorpach: Cuireadh an 

t-iarratas seo isteach i gcomhar leis an Músaem Hunt. 
I measc na gcomhpháirtithe eile tá Cúige Friesland 
(mar bheart leantach ar a gcuairt in 2019), agus Ionad 
Cultúrtha Cluj. Faigheann an t-iarratas seo tacaíocht ón 
mBanc Eorpach Infheistíochta (LU), Gaillimh 2020 (IE), 
Valetta 2018 (MT), Materia 2019 (IT). Is é an aidhm atá 
leis ná tógáil ar oidhreacht Chathair Cultúir i gcathracha 
a rinne tairiscintí, nó a bhuaigh í le déanaí. Úsáidfidh sé 
an Expo Eorpach 2020 atá á fhorbairt i Luimneach mar 
theimpléad do ghníomhartha maidir leis an  
oidhreacht seo. 

•  Fís 2020 - UrbanGuard: Tá an tionscadal dhá bhliain 
seo ag teacht le spriocanna Choimisiún an AE maidir 
le Slándáil do chathracha cliste agus sábháilte, lena 
n-áirítear spásanna poiblí. Má éiríonn leis, tabharfaidh 
sé maoiniú breise isteach do thionscadal piolótach i 
Luimneach bunaithe ar shlándáil lána, lánaí Seoirseacha 
ináitrithe, agus faireachas nádúrtha. 

Leanfaimid orainn in 2020 chun tuilleadh maoinithe agus 
tionscadail AE a lorg atá ailínithe le cuspóirí straitéiseacha 
na Comhairle, chun ár líonra comhpháirtithe, cathracha 
agus réigiún AE a leathnú agus chun próifíl idirnáisiúnta 
Luimnigh a ardú mar mhór-réigiún cathrach san AE agus 
níos faide i gcéin.

Mihai Bilauca, Ceann na Straitéise Digití agus Cláir an AE le Terry 
Connolly, Bainisteoir Tionscadal AE i bParlaimint na hEorpa, 
8 Deireadh Fómhair 2019
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SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA  
Soláthraíonn an Rannóg Seirbhísí Corparáideacha 
raon leathan seirbhísí tacaíochta don Mhéara, do 
Chomhairleoirí, d’fhoireann agus do bhainistíocht 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.  
Maidir leis seo is é príomhról nó príomhfheidhm na 
Seirbhísí Corparáideacha Riarachán Cruinnithe le 
haghaidh Cruinnithe de Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh, Cruinnithe Ceantair Chathrach, 
Comhchruinnithe Póilíneachta agus Mionteagaisc um 
Limistéir Toghcháin Áitiúla.  Pléann an roinn freisin le 
Clár na dToghthóirí, Rialachas, Deontais Ardoideachais, 
Saoirse Faisnéise, Oifig an Ombudsman, seirbhísí 
tacaíochta don Mhéara, Caidrimh Chathair Nasctha 
/ Deirfiúr, Fáiltithe Cathartha agus Méara, Plean 
Corparáideach, Scéim na Gaeilge, Beartas um Chosaint 
Leanaí agus Nósanna imeachta agus réimse leathan 
seirbhísí coimhdeacha a bhaineann le gnó na Comhairle.

COMHCHOISTE PÓILÍNEACHTA
Tionóladh trí Chruinniú Comhchoiste Póilíneachta in 
2019. Cuireadh Coiste nua ar bun tar éis na dToghchán 
Áitiúil i mí na Bealtaine. Tá an Comhchoiste Póilíneachta 
comhdhéanta díobh seo a leanas:
15 Ionadaí Tofa;
5 Bhall den Oireachtas;
2 Ainmniúchán ag an nGarda Síochána;
7 Ionadaí Pobail;
2 Oifigeach Údaráis Áitiúil

Pléadh na hábhair seo a leanas:
•  Feachtas Earcaíochta Garda 2019;
•  Cur i láthair agus taispeántas ag an nGarda Brian 

Duddy, Aonad Póilíneachta Bóithre Shráid Anraí, ar 
ghluaisrothar nua ar thriail;

•  Nuashonruithe ón bPríomh-Cheannfort;
•  Fógraí Tairisceana agus Ceisteanna ó Chomhaltaí  

an Choiste; 
•  Nuashonrú ar Chomhaltas an Chomhchoiste 

Póilíneachta;
•  Forbhreathnú ar Staitisticí Coireachta;
•  Múnla Póilíneachta Rannáin an Gharda Síochána;
•  Acmhainní an Gharda Síochána;
•  Oibríocht Chois Sionainne;
•  Tascfhórsa Coireachta;
•  Aitheasc ón Uasal Josephine Feehily, Cathaoirleach,  

An tÚdarás Póilíneachta;
•  Cur i láthair ar Bheartas CCTV ag Ceann na Straitéise 

Digití;
•  Nuashonrú ó Choimisinéir an Gharda Síochána, Drew 

Harris, ar Shamhail Oibriúcháin an Gharda Síochána;

CLÁR NA DTOGHTHÓIRÍ
Déantar Clár na dToghthóirí a nuashonrú agus a 
tháirgeadh go bliantúil agus tá liosta ann de gach duine 
os cionn 18 mbliana d’aois atá ina gcónaí i gCathair agus 
i gContae Luimnigh atá i dteideal vótáil i dToghcháin 
don Dáil, do Pharlaimint na hEorpa, do Thoghcháin 
Uachtaráin, do Thoghcháin Áitiúla agus do Reifrinn. Is é 
an 1 Feabhra an dáta gach bliain a dhéantar an Beochlár 
Toghthóirí a fhoilsiú agus tagann an Clár seo i bhfeidhm 
an 15 Feabhra gach bliain.

STIÚRTHÓIREACHT 
SEIRBHÍSÍ 
TACAÍOCHTA
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In 2019, bhí dhá Dháilcheantar i Luimneach. Ba iad seo a 
leanas na dáilcheantair agus líon na Suíochán Dála:
• Cathair Luimnigh 4 shuíochán
• Contae Luimnigh 3 shuíochán

Bhí 140,498 Toghthóir Uachtaráin agus 146,992 
Toghthóir Rialtais Áitiúil ar Bheochlár na dToghthóirí 
2019/2020 a foilsíodh an 1 Feabhra 2019 agus déantar 
an Toghcheantar Rialtais Áitiúil a mhiondealú mar a 
leanas idir na 6 Limistéar Toghcháin Áitiúla.

Cuireadh 3,636 toghthóir san iomlán leis an 
bhForlíonadh do Chláir Toghthóirí do na Toghcháin 
Áitiúla a reáchtáladh an 24 Bealtaine 2019.

DEONTAIS ARDOIDEACHAIS
Rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh riar 
na Scéime Deontas Ardoideachais d’Athnuachan don 
bhliain acadúil 2018/2019. Rinneadh 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 
iarratas amháin a phróiseáil. B’ionann an caiteachas 
iomlán agus € 3,944 agus áiríodh leis seo méid € 1,972 a 
íocadh amach mar Dheontas Speisialta Cothabhála.

AONAD OILIÚNA SLÁINTE AGUS 
SÁBHÁILTEACHTA
Tá foireann oiliúna tiomnaithe ag Seirbhísí 
Corparáideacha atá freagrach as clár oiliúna 
cuimsitheach a dhréachtú agus a chur i bhfeidhm. 
Tá riachtanais oiliúna bunaithe ar na riachtanais a 
sainaithníodh tríd an gCóras Forbartha Bainistíochta 
Feidhmíochta (PMDS), tugadh tosaíocht don Oiliúint 
Sláinte agus Sábháilteachta a theastaíonn le haghaidh róil 
shonracha.  

Sholáthair an tAonad um Oiliúint Sláinte agus 

Sábháilteachta an liosta cúrsaí oiliúna thíos i rith 2019
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Ainm an Chúrsa  Líon na Foirne a  
 fuair Oiliúint  
Rothaí   65

Feasacht / Láimhseáil Aispeiste   34

Banksman  19

Déileáil le Dea-Chleachtas le Teagmhais 
Thromchúiseacha   13

Oiliúint Gníomhairí Bitheolaíocha / Sharps   80

Oiliúint Nua ar Shábh Slabhra  4

Oiliúint Feasachta ar Shábháilteacht  
Cheimiceach  108

Spásanna Cúnga Meán   19

Spásanna Cúnga Íseal  13

Bainistíocht Riosca Spásanna Cúnga   19

Dumpaire Láithreáin CSCS   1

Láimhseálaí Teileascópach CSCS   16

CSCS SLG  18

CPC  Tiománaithe 1  11

CPC  Tiománaithe 2  7

CPC  Tiománaithe 3  6

CPC  Tiománaithe 4  9

CPC  Tiománaithe 5  90

Maor Dóiteáin   46

Freagra Garchabhrach   48

Athnuachan Garchabhrach   18

IOSH Bainistiú Sábháilte san Fhoirgníocht   18

Lomaire Faiche agus Ciumhaisire   16

Sluasaid Lódála   4

Bainistiú Foréigin agus Ionsaithe   53

Láimhseáil Láimhe   236

MEWP  12

Línte Cumhachta Lastuas - Dea-chleachtas   70

Oiliúint Bhád Cumhachta  3

Próiseas Dearaidh Maoirseoir Tionscadail   1

Cigireachtaí Chlós Súgartha   11

Pas Sábháilte   105

Úsáid Shábháilte Lotnaidicídí agus Luibhicídí   18

Oibreoirí Seirbhíse Geimhridh   34

Ag Obair ar Airde   2

Iomlán  1,227
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IARRATAIS AR SHAORÁIL FAISNÉISE
Is é beartas Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
rochtain a thabhairt do bhaill an phobail ar fhaisnéis atá i 
seilbh an Údaráis de réir fhorálacha an Achta um Shaoráil 
Faisnéise 2014. Tá tuilleadh faisnéise agus foirmeacha 
iarratais ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle 

Fuair Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 223 
iarratas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Seo a 
leanas miondealú na gcinntí a rinneadh ar na hiarrataí 
seo:

IARRATAIS CHUIG AN OMBUDSMAN
Bunaíodh Oifig an Ombudsman faoin Acht Ombudsman 
1980. Is é ról na hOifige imscrúdú a dhéanamh ar 
ghearáin faoi ghníomhartha riaracháin, moilleanna 
nó neamhghníomhartha a dhéanann drochthionchar 
ar dhaoine nó ar chomhlachtaí agus iad ag déileáil le 
comhlachtaí stáit lena n-áirítear Údaráis Áitiúla.

Dhéileáil Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh le 
33 gearán a rinneadh leis an Ombudsman maidir le cinntí 
/ bearta a rinne an Chomhairle.  As na 33 gearán seo a 
leanas is é miondealú ar thorthaí na n-imscrúduithe a 
rinne Oifig an Ombudsman:

ROCHTAIN FAISNÉISE AR AN 
GCOMHSHAOL
Comhlíonann Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis ar 
an gComhshaol 2007 go 2014 trína gcaithfear faisnéis 
a bhaineann leis an gComhshaol a chur ar fáil ach í a 
iarraidh, faoi réir eisceachtaí áirithe. Fuair Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh 16 iarratas. Seo a leanas 
miondealú na gcinntí a rinneadh ar na hiarrataí seo:

ATHÚSÁID D’FHAISNÉIS NA  
HEARNÁLA POIBLÍ 
Le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis na 
hEarnála Poiblí a Athúsáid) 2005 ligtear do dhuine aonair 
nó d’aonán dlíthiúil iarraidh a dhéanamh ar Chomhlachtaí 
Poiblí doiciméid a scaoileadh lena n-athúsáid.

Fuair Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 1 
iarratas agus deonaíodh é seo.

SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT
Aithníonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
a oibleagáid sláinte agus leas sábháilteachta gach fostaí 
agus aon duine a bhféadfadh ár ngníomhaíochtaí oibre 
difear a dhéanamh dóibh a chosaint.

Déanann an Roinn Sláinte agus Sábháilteachta 
monatóireacht agus comhordú ar Chóras Bainistíochta 
Sábháilteachta na Comhairle d’fhonn na rioscaí 
d’fhostaithe, do chonraitheoirí, do chuairteoirí agus do 
dhaoine den phobal a dhíchur nó a laghdú, a mhéid is 
indéanta. Tá sé tiomanta freisin feabhas leanúnach a chur 
ar an gcóras bainistíochta sábháilteachta mar iarracht 
comhlíonadh dlíthiúil agus cultúr dearfach sábháilteachta 
a chinntiú.  
 

COMHCHATHRACHA
Thaistil toscaireacht as Luimneach, faoi stiúir Mhéara 
Chathair agus Chontae Luimnigh go Austin, Texas 
SAM ón 15ú - 18ú Eanáir, 2019. Ba é cuspóir na cuairte 
Meabhrán Comhthuisceana Eacnamaíochta a shíniú go 
foirmiúil idir Luimneach agus Austin agus an tionscnamh 
a sheoladh in Austin. Aontaíodh an Meabhrán seo a 
shíniú mar aitheantas ar na naisc láidre eacnamaíocha 
agus cultúrtha idir Austin agus Luimneach. Tá sé i 
gceist ag an Meabhrán Comhthuisceana caidreamh 
comhoibritheach fadtéarmach a bhunú agus a choinneáil 
i ngnó, teicneolaíocht, déantúsaíocht, seirbhísí gairmiúla, 

Deonaithe      62
Deonaithe i bPáirt    48
Diúltaithe      88
Tarraingthe siar      11
Aistrithe       0
Cásanna oscailte an 31 Nollaig 2019   14

Dúnta mar ghearán nár seasadh leis   10
Dúnta mar shaincheist a réitíodh    6
Dúnta mar ghearán ar seasadh leis go páirteach  1
Dúnta mar ghearán ar seasadh leis    1
Cinntí nach bhfuil cinneadh déanta fós   15

Deonaithe      10
Deonaithe i bPáirt    1
Diúltaithe      3
Tarraingthe siar      1
Cásanna oscailte an 31 Nollaig 2019   1
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oideachas, na tionscail chruthaitheacha, an cultúr 
chomh maith le haon réimse spéise eile a rachadh chun 
leasa na bpobal faoi seach. Bhí na Comhairlí ag obair 
le Consalacht na hÉireann in Austin, eagraíochtaí gnó 
éagsúla, cuideachtaí aonair chomh maith le pobal na 
hÉireann/Luimnigh in Austin chun sraith tionscnamh / 
clár a fhoirmiú chun éifeacht a thabhairt don Mheabhrán 
Comhthuisceana.

Mar fhreagra ar chuireadh ó Mhéara Hangzhou, 
threoraigh Méara Chathair agus Chontae Luimnigh 
toscaireacht i Luimneach go Hangzhou, an tSín, ón 3 
go dtí an 6 Meán Fómhair, 2019. Bhí Katherine Chan 
Mullen, an tOnórach, in éineacht leis an toscaireacht. 
Cathaoirleach Chumann Síneach na hÉireann agus 
Ard-Chonsal na hÉireann, An tUasal Therese Healy atá 
lonnaithe i Shanghai.

Ba é príomhchúis na cuairte páirt a ghlacadh i 
gComhdháil Méaraí Comhchathracha Idirnáisiúnta 
Hangzhou 2019. Ba iad téamaí na comhdhála:
(a) Geilleagar Digiteach, Nuálaíocht agus Fiontraíocht
(b) Cathracha Cliste agus an Ré 5G atá le teacht
(c) Feidhmchláir Chathrach Faisnéise Saorga.

Chuir Méara Chathair agus Chontae Luimnigh páipéar 
i láthair ar an gcéad lá den chomhdháil ag tabhairt cur 
síos ar eispéireas Luimnigh sa gheilleagar digiteach. Tar 
éis páipéar na comhdhála a chur i láthair os cionn 300 
toscaire Síneach agus Idirnáisiúnta cuireadh agallamh 
ar an Méara do theilifís na Síne agus do na meáin 
chlóite. D’fhreastail an toscaireacht ar Chruinniú na 
Comhairle um Chomhar Áitiúil Creasa agus Bóthair, a 
bhfuil Luimneach ina bhall de, ar fóram é ina mbuaileann 
cathracha agus réigiúin ón Eoraip agus ón Áise a bhfuil 
caidreamh foirmiúil acu le Hangzhou le chéile agus ina 
bpléitear réimsí féideartha comhoibrithe.

Ghlac Toscaireacht Luimnigh páirt freisin i Lá Idirnáisiúnta 
Hangzhou 2019, d’fhreastail sí ar an Taispeántas 
Idirnáisiúnta agus thug sí cuairt ar Cheanncheathrú 
Alibaba chomh maith le suíomhanna stairiúla agus 
seandálaíochta éagsúla. Thug an Toscaireacht cuairt 
oifigiúil freisin ar Cheanncheathrú Ghrúpa Ospidéal 
Fiaclóireachta Hangzhou ar chuireadh óna POF/
Chathaoirleach.  Tionóladh cruinnithe freisin le 
hionadaithe ó Ghrúpa Cúram Sláinte Teaghlaigh 
Aontaithe na Síne agus Ard-Chonsal na hIaráine, an 
tUasal Ali Razmi Ganji.

Bhí plé ag an toscaireacht le hinfheisteoir ionchasach 
ar mian leis a oibríocht a leathnú isteach in Iarthar 
na hEorpa. Tugadh cuireadh do Mhéara Hangzhou 
agus toscaireacht ón Rialtas Cathrach (lena n-áirítear 
Oideachas) cuairt a thabhairt ar Luimneach in 2020 nuair 
is féidir na naisc a cruthaíodh le linn na gcuairteanna a 
dhoimhniú tuilleadh.

Thaistil Leas-Mhéara Chathair agus Chontae Luimnigh go 
Spokane, Washington, SAM ón 11 go 16 Meán Fómhair, 
2019. Ba é cuspóir na cuairte freastal ar ‘Our Town 
Gala’ Bliantúil Spokane agus tiomantas Pháirc Riverfront 
mar The Sister City Garden.  Cuireadh tús go hoifigiúil 
le Caidreamh Comhchathrach Spokane Luimnigh an 
4 Márta, 1990 nuair a shínigh Méaraí Spokane agus 
Luimnigh comhchomhaontú a nascann an dá chathair. 
Mar chomhartha caidrimh, d’fhorbair Cathair Spokane 
Gairdín Chomhchathrach ag Páirc Riverfront. Is ósais 
uirbeach í an Pháirc d’áitritheoirí agus do chuairteoirí 
agus is léiriú suntasach é Gairdín na Comhchathrach ar 
a dtiomantas don éagsúlacht, don oideachas agus don 
léirthuiscint chultúrtha. Taispeántar deilbh agus faisnéis 
a léiríonn gach ceann de ‘Chomhchathracha Spokane’ 
sa ghairdín. Tar éis an tsearmanais tiomantais tugadh 
turas treoraithe ar Pháirc Riverfront nua-athmhúnlaithe, 
suíomh an chéad nochtaithe comhshaoil ar domhan, 
EXP074.

D’fhreastail an Leas-Mhéara ar chruinniú freisin le 
hUachtarán na Comhairle Stuckard agus leis an 
gComhalta Comhairle Breean Beggs agus le Comhaltaí 
eile na Comhairle i Halla na Cathrach Spokane.  Lean 
turas mionsonraithe ar champas Ollscoil Gonzaga.  
Tionóladh Cruinniú freisin le Cumann Comhchathrach 
Spokane Luimneach.

Threoraigh Méara Chathair agus Chontae Luimnigh 
toscaireacht go New Brunswick ón 4ú go dtí an 
8ú Nollaig, 2019. Tá stair fhada agus dlúthnaisc ag 
Luimneach agus New Brunswick ó bunaíodh caidreamh 
nasctha i 1999.  Rinneadh é a fhoirmiúil an cairdeas 15 
bliana atá ag Cathair New Brunswick agus Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh le síniú Cairt Nasctha an 
14 Samhain, 2014.

D’fhreastail Méara Chathair agus Chontae Luimnigh 
agus an toscaireacht ar chruinniú leis an Stiúrthóir, Cláir 
Idirnáisiúnta, thug sé turas timpeall Premier Apartments 
agus Ionad Ealaíon Taibhithe New Brunswick a d’fhorbair 
DEVCO atá ina Chuideachta Forbartha faoi stiúir na 
Comhairle.  Tionóladh Cruinniú leis an Méara Cahill 
in Oifig an Mhéara agus tionóladh cruinniú freisin le 
Johnson and Johnson Medical Device Company ag 
Músaem Powerhouse. Tionóladh cruinniú eile le Rutgers 
Global University. Ghlac baill den toscaireacht páirt 
freisin i Rás 5 km ‘The Big Chill’ agus d’fhreastail siad ar 
chruinniú leis an Stiúrthóir, Cláir Idirnáisiúnta, Cathair 
New Brunswick.

 



FÁILTITHE CATHARTHA SEARMANAS LÁ 
CUIMHNEACHÁIN
D’óstáil an Chomhairle Searmanas Lá Cuimhneacháin 
ar an Domhnach, an 9 Iúil 2019 chun ómós a thabhairt 
do gach fear agus bean Éireannach a fuair bás i gcogaí 
roimhe seo nó a bhí ar seirbhís leis na Náisiúin Aontaithe. 
Ba í seo an t-ochtú bliain inar tionóladh an searmanas 
ag Cé na gCeannaithe agus bhí níos mó ná 400 duine i 
láthair. Rinne an 12ú Cathlán Coisithe, Beairic Sáirséalaigh 
an Garda Onóra agus thug siad onóracha nuair a 
cuireadh an Bhratach Náisiúnta ar a crann iomlán. Rinne 
ionadaithe ón Eaglais Chaitliceach, Eaglais na hÉireann, 
na hEaglaisí Preispitéireach Aontaithe agus Modhach, an 
Pobal Giúdach agus an Pobal Ioslamach an comóradh 
ilchreidmheach, agus bhí an Comhairleoir Michael 
Sheahan, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh i 
gceannas. Bhí ceol na hócáide an-chorraitheach agus 
chan Cór “The Curraghgower Singers”, atá lonnaithe i 
Luimneach, faoi stiúir an Mháistir Cór, an tUasal Timothy 
Schinnick. I measc cuid dá gcuid amhrán bhí “River in 
Judea” agus “Homeward Bound” a bhí an-oiriúnach 
don ócáid. Bhí Píobaire Uilleann Ryan Behnke agus 
Drumadóir, Sadhbh Ryan ag an gComhairle freisin, 
agus iad go léir ag cur leis an ócáid a dhéanamh níos 
speisialta.

COSAINT SONRAÍ
Ní mór don Chomhairle a chinntiú go bpróiseálann sí 
sonraí pearsanta a foirne, a custaiméirí, a soláthraithe 
agus aon daoine aonair eile (dá ngairtear ábhair sonraí) 
i gcomhréir le forálacha an Achta um Chosaint Sonraí 
2018 agus an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí (AE) 2016 / 679.
Tá Ról Oifigeach Cosanta Sonraí na Comhairle leagtha 
amach in Airteagal 39 den GDPR mar seo a leanas:
•  Eolas agus comhairle a thabhairt don rialaitheoir, 

don phróiseálaí agus do na fostaithe a dhéanann 
próiseáil, ar a n-oibleagáidí de bhun an GDPR agus na 
reachtaíochta.

•  Monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an 
GDPR, le forálacha eile um chosaint sonraí an Aontais 
nó na mBallstát agus le beartais an rialaitheora nó 

an phróiseálaí maidir le cosaint sonraí pearsanta, 
lena n-áirítear sannadh freagrachtaí, ardú feasachta 
agus oiliúint na foirne a bhfuil baint acu le oibríochtaí 
próiseála, agus na hiniúchtaí gaolmhara. 

•  Comhairle a sholáthar nuair a iarrtar é maidir leis 
an measúnú tionchair ar chosaint sonraí agus 
monatóireacht a dhéanamh ar a fheidhmíocht de bhun 
Airteagal 35 den GDPR. 

•  Comhoibriú leis an údarás maoirseachta - An Coimisiún 
um Chosaint Sonraí. 

•  Feidhmiú mar phointe teagmhála don údarás 
maoirseachta ar shaincheisteanna a bhaineann le 
próiseáil, lena n-áirítear an réamhchomhairliúchán 
dá dtagraítear sa phróiseas measúnaithe tionchair ar 
chosaint sonraí, agus dul i gcomhairle, nuair is iomchuí, 
maidir le haon ábhar eile. 

•  Tabharfaidh an t-oifigeach cosanta sonraí ina ról aird 
chuí ar an riosca a bhaineann le hoibríochtaí próiseála, 
agus cineál, scóip, comhthéacs agus críocha na 
próiseála á gcur san áireamh. 

Fuair an tAonad Cosanta Sonraí 45 Iarratas ar Rochtain ar 
Ábhar Sonraí in 2019. Ba mhéadú d’ocht n-iarratas é seo 
ón mbliain roimhe sin. Iarrataí: Deonaíodh ceann amháin, 
Deonaíodh 20 i bPáirt, Diúltaíodh 13, Tarraingíodh siar 4, 
agus b’ionann na cásanna beo an 31 Nollaig 2019 agus 
seacht gcinn. I gcás na 13 diúltú thuas, ní raibh aon sonraí 
pearsanta ag an gComhairle maidir le naoi gcinn de na 
hiarrataí sin, ní fhéadfaí an t-iarratasóir a nascadh leis na 
sonraí in dhá chás agus diúltaíodh don dá chás eile faoi 
Alt 60 den Acht um Chosaint Sonraí , 2018.

Fuair an tAonad Cosanta Sonraí 24 Iarratas ar Rochtain 
ar Tríú Páirtí in 2019. Ba mhéadú 18 n-iarratas é seo 
ón mbliain roimhe sin.  Tháinig 20 iarratas ón nGarda 
Síochna, deonaíodh 18, diúltaíodh dhá cheann toisc 
nach raibh na sonraí pearsanta iarrtha ag an gComhairle. 
fuarthas ceithre iarratas ó Tríú Páirtithe eile, diúltaíodh 
gach ceann acu sin toisc nach raibh aon bhunús dlí ann 
chun na sonraí pearsanta a iarradh a roinnt.

Seilfeanna Cartlainne i Lissanalta
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SEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ
Le linn 2019 lean Seirbhísí Custaiméirí ag soláthar 
tacaíochta dár n-ionadaithe tofa, custaiméirí agus  
baill foirne.  

Bhí caidreamh ag beagnach 40,000 custaiméir ag ár 
gcuntair i gCé na gCeannaithe agus i dTuar an Daill 
chun rochtain a fháil ar na seirbhísí mionsonraithe a 
sholáthraíonn an Chomhairle.

Logáladh 37,000 iarratas ar ár gCóras Bainistíochta 
Caidrimh Chustaiméirí agus tháinig níos mó ná 8,000 
de na hiarrataí sin ónár gComhaltaí Tofa, TDanna agus 
Seanadóirí.  B’ionann sin agus méadú de 30% ar an 
mbliain roimhe sin i gcásanna ó ionadaithe poiblí.  
Tá an córas Mo Luimneach ar www.limerick.ie á úsáid 
mar mhodh áisiúil agus so-úsáidte chun cásanna a logáil 
ag ionadaithe poiblí.  Tar éis na dtoghchán áitiúil i mí an 
Mheithimh, thug Seirbhísí do Chustaiméirí taispeántas 
beo d’ardán Mo Luimneach ag an seisiún ionduchtaithe 
le Comhairleoirí nua. Ina dhiaidh sin bhuail baill foirne 
Seirbhísí Custaiméirí le Comhairleoirí nua le haghaidh 
seisiún oiliúna duine le duine ar Mo Luimneach. 
Leanaimid orainn ag obair go dlúth lenár n-ionadaithe 
tofa ar úsáid an ardáin Mo Luimneach.

I rith na bliana, rinneadh roinnt feabhsuithe teicniúla ar 
Mo Luimneach chun seirbhís ardchaighdeáin a chinntiú 
do na hionadaithe tofa.  Leanfar le tuilleadh feabhsuithe 
ar an ardán i dtéarmaí eispéireas an úsáideora agus é ag 
dul ar aghaidh.

In 2019 bunaíodh Bainisteoirí Cuntas do na Comhaltaí 
Tofa a bhfuil sé mar ról acu tacú leis na Baill rochtain 
a fháil ar sheirbhísí na Comhairle agus freisin tacú le 
freagraí ar cháilíocht agus gan am ar uiríll.

Le linn na bliana, lean Seirbhísí do Chustaiméirí ag 
soláthar oiliúna ar úsáid SugarCRM do bhaill foirne 
nua agus do bhaill foirne atá ann cheana féin, chomh 
maith le bheith ag obair i gcomhar le ranna eile chun 
bainistíocht cásanna a fheabhsú.

D’fhreastail baill den fhoireann Seirbhísí do Chustaiméirí 
ar cheardlann oiliúna ar an ábhar Tithíocht Aoisbháúil 
agus an Réimse Poiblí. Bhí sé seo dírithe ar bhaill foirne 
agus Comhaltaí Tofa a chur ar an eolas faoi na rialacháin 
a bhí i gceist agus tugadh treoir maidir le tithíocht agus 
an timpeallacht thógtha agus an tionchar a imríonn sé 
seo ar dhaoine scothaosta.  Tá an cheardlann seo, mar 
aon leis an oiliúint rialta a fhaigheann foireann Seirbhísí 
Custaiméirí riachtanach agus muid ag tacú le soláthar 
seirbhísí túslíne na Comhairle.

In 2019, chuidíomar le héascú píolótach nua na Scéime 
um Ligean Rogha-Bhunaithe (CBL) trí fhiosrúcháin a 
láimhseáil maidir leis an scéim ag an gcéad phointe 
teagmhála.  D’éascaigh na Seirbhísí Forbartha Tithíochta 
agus Tacaíochta Tithíochta ceardlanna d’fhoireann na 
Seirbhísí Custaiméirí sula ndeachaigh an scéim beo.  Ba é 
an 29ú lá 2019 an lá a chuaigh sé beo, agus fuarthas 130 
glao agus 50 fiosrúchán maidir leis an scéim ar an lá.
Arís eile, ghlac Seirbhísí do Chustaiméirí páirt san 
fheachtas náisiúnta meán sóisialta darb ainm 
#yourcouncil day ar Twitter. D’oibrigh an fhoireann go 
dlúth leis an Rannóg Mhargaíochta agus Cumarsáide trí 
fhíseáin agus grianghraif a sholáthar d’fhoireann éagsúla 
le linn a ndualgas ónár nOifigí Ceantair, Leabharlanna 
Brainse, Stáisiúin Dóiteáin agus Iosta Innealra.

I mí na Bealtaine bhí toghchán áitiúil, reifreann 
colscartha agus Pobalbhreith na Méara.  Fuair foireann 
Seirbhísí Custaiméirí oiliúint athnuachana ar Chóras 
Clárúcháin Vótálaithe iReg roimh ré a chuir ar chumas 
na foirne cúnamh a thabhairt don Roinn Toghchóras trí 
cheisteanna a láimhseáil maidir leis an gClár ag an gcéad 
phointe teagmhála.  

I mí Dheireadh Fómhair, d’eisigh Met Éireann rabhadh 
aimsire oráiste agus é ag súil le Storm Lorenzo. Le linn na 
stoirme, d’fhan ionad glaonna Seirbhísí do Chustaiméirí 
ar oscailt agus ar fáil chun tacú lenár saoránaigh.  
D’oibríomar go dlúth leis an bhFoireann Mór-Éigeandála 
chun soláthar leanúnach seirbhísí riachtanacha a 
chinntiú ar fud na cathrach agus an chontae ar feadh ré 
na stoirme.

RANNÓG FEABHSÚCHÁIN 
GHNÓ
Is foireann bheag dhinimiciúil í an Rannóg Feabhsúcháin 
Ghnó a spreagann agus a thacaíonn leis an gcur 
chuige um Fheabhsú Gnó i gComhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh. Tá suas le 15 tionscadal ar siúl 
laistigh den eagraíocht ag aon am amháin a úsáideann 
ár gcur chuige ‘‘Mínigh, Anailísigh, Feabhsaigh, 
Rialaigh’. Soláthraíonn an roinn roinnt seirbhísí lena 
n-áirítear tacaíocht a sholáthar d’fhoireann a d’aithin 
deis feabhsúcháin. Treoraímid iad tríd an gcur chuige, 
cabhraímid leo sonraí a bhailiú chun cinntí eolasacha a 

Ócáid na Cartlainne Míleata arna óstáil an 28 Samhain darb ainm ‘Cúige 
Mumhan i mBailiúchán Pinsean na Seirbhíse Míleata’.
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dhéanamh, deiseanna agus torthaí a lorg agus uirlisí mar 
mhapáil phróisis agus léaráidí cúise agus éifeacht a úsáid 
chun scéal a bhfeabhsúcháin a insint. 

De réir mar a fhorbraíonn an Roinn Feabhsúcháin Gnó, 
leagtar níos mó béime ar fhianaise agus ar thomhas 
lena chinntiú go mbíonn eolas maith ann do na cinntí. 
Bailítear sonraí faoi gach tionscadal ar an seasamh ‘mar 
atá’ sula dtosóimid ar aon fheabhsúchán lena chinntiú go 
bhfuil bunlíne againn chun tionchar aon fheabhsúcháin 
a mheas. Táimid ag leanúint ar aghaidh ag obair le 
‘Insight Limerick’ chun príomhtháscairí feidhmíochta a 
lorg chun na tionchair a bhíonn ag feabhsúcháin laistigh 
de Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar an 
bpobal a thomhas.

Ba bhliain iontach í 2019 don fhoireann Feabhsúcháin 
Ghnó lenár gcóras bainistíochta tionscadail ‘Cora’ a 
chuaigh beo i mí an Mheithimh. Is príomhsholáthar 
de ‘Tionscadal 18’ é ‘Cora’, a bhfuil sé mar aidhm aige 
Creat Bainistíochta Tionscadal a leabú i gComhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh agus córas (Cora) a 
sholáthar a dhéanfaidh monatóireacht ar gach tionscadal 
Caipitil ar fud na heagraíochta. Rinneadh an córas seo 
a chomhtháthú le Agresso, ár gcóras bainistíochta 
airgeadais, rud a chiallaíonn go ndéantar am, scóip 
agus airgead a rianú anois ar fud na dtionscadal go léir. 
Cinntíonn Cora freisin go bhfuil tionscadail ceangailte 
ar ais lenár n-aidhmeanna corparáideacha lena ráthú go 
bhfuilimid ag comhlíonadh na ngealltanas a thugamar 
dár saoránaigh. Fuair 2019 ball foirne eile in 2019 
oiliúint bhainistíochta tionscadail oiriúnaithe intí atá 
creidiúnaithe trí Ollscoil Luimnigh. 

Roghnaíodh Ceadanna Páirceála mar ár gcéad 
chomhthionscadal Dearaidh Seirbhíse inar oibrigh 
an fhoireann lenár Rannóg Seirbhísí do Chustaiméirí 
agus lenár saoránaigh chun an turas a thógann ár 
gcustaiméirí agus iad ag cur isteach ar chead páirceála 
a mhapáil. Reáchtálamar ár gcéad fhócasghrúpa um 
Rannpháirtíocht Saoránach i mí an Mheithimh inar 
tugadh cuireadh do shaoránaigh a raibh taithí acu ar an 
tseirbhís ceadanna páirceála freastal ar an ngrúpa fócais 
chun cabhrú linn a dturas a mhapáil tríd an tseirbhís agus 
chun a dtaithí a phlé. D’fhreastail 18 ball den phobal ar 
an gcruinniú agus thug siad léargas an-luachmhar dúinn 
ar a dtaithí ar chead páirceála a fháil agus a athnuachan 
le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.  Is 
cuid lárnach den phróiseas dearaidh seirbhíse an 
cineál rannpháirtíochta seo ina ndéanaimid scrúdú ar 
riachtanais ár saoránach chun dearadh ár seirbhísí  
a threorú. 

Dóibh siúd nach raibh in ann freastal ar an ngrúpa fócais 
seo, sheol Feabhsú Gnó an chéad suirbhé ar líne ar ardán 
comhairliúcháin nua My Point - Comhairlí Cathrach agus 
Contae Luimnigh - https://mypoint.limerick.ie/. Thug 

sé seo deis dhigiteach do shaoránaigh a gcuid aiseolais 
a thabhairt ar an tseirbhís Ceadanna Páirceála. Ansin 
tiomsaíodh an t-aiseolas seo agus roinneadh é leis na 
ranna ábhartha.  Úsáideadh My Point ina dhiaidh sin le 
haghaidh 12 chomhairliúchán ar líne eile leis an bpobal 
ag méadú ár bpointí rannpháirtíochta lenár saoránaigh.  

Leanann an Roinn Feabhsúcháin Gnó ag obair leis 
na ranna go léir chun gach ardán rannpháirtíochta 
féideartha a iniúchadh chun léargas a thabhairt ní amháin 
ar a bhfuil de dhíth ar ár saoránaigh ach freisin mar 
thomhas ar ár n-éifeachtacht.

Leanann an roinn ar aghaidh ag éascú an ‘Líonra 
Teagmhála Foirne’ ardán cumarsáide dhá bhealach 
don fhoireann chun feabhsúcháin ghnó féideartha ina 
gceantar a phlé. Tionóladh sé chruinniú líonra in 2019 
a thug deiseanna d’fhoireann a dtuairimí a thabhairt ar 
fheabhsuithe féideartha, labhairt le comhghleacaithe 
faoi dheiseanna athraithe ina ranna agus aiseolas a 
sholáthar ar dhréacht-thionscadail.  Tionóladh cruinnithe 
freisin leis na baill foirne sin nach bhfuil rochtain acu ar 
ríomhphost chun scrúdú a dhéanamh ar conas is féidir 
linn a chinntiú go gcoinnítear suas chun dáta iad agus 
gur féidir a gcuid aiseolais a chomhordú. 

Cuireadh tús leis an gcéad Seachtain Nuálaíochta 
Seirbhíse Poiblí i mí na Nollag agus shínigh ár 
bPríomhfheidhmeannach an Dr. Pat Daly an Dearbhú um 
Nuálaíocht Seirbhíse Poiblí ag taispeáint ár dtiomantas 
mar eagraíocht don nuálaíocht. Thapaigh Feabhsú Gnó 
an deis chun aird a tharraingt ar nuálaíochtaí éagsúla, 
a bhí ag spreagadh an chultúir láidir nuálaíochta i 
gComhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. Ó Cora, 
ár gcóras bainistíochta tionscadail scamall-bhunaithe 
go dtí an clár a thacaíonn le hUathachas de Leabharlann 
Chrois Theach na Foraire, tarraingíodh aird ar chláir 
nuálacha agus tugadh deiseanna don fhoireann 
ceisteanna eolais ghinearálta a fhreagairt maidir le 
nuálaíocht. Ghlac 10 mball foirne i gComhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh páirt freisin sna ceardlanna um 
Fhorbairt Acmhainn Nuálaíochta a reáchtáiltear trí líonra 
nuálaíochta na Seirbhíse Poiblí agus spreagadh baill 
foirne chun smaointe nuálacha a chur isteach agus 
duaiseanna tugtha do na haighneachtaí is claochlaithe.

Taispeánann foireann thiomnaithe Feabhsúcháin Ghnó 
tiomantas iomlán Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh do sholáthar seirbhísí freagrúla, éifeachtúla 
agus nuálaíocha agus leanfaimid orainn ag iarraidh an 
tseirbhís is airde agus is féidir a sholáthar dár saoránaigh. 
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ACMHAINNÍ DAONNA

RÉAMHRÁ
Tá fórsa saothair spreagtha agus tiomanta atá feistithe 
chun na caighdeáin is fearr a sholáthar maidir le 
seachadadh seirbhíse bunúsach chun cuspóirí 
straitéiseacha agus oibríochta Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh a bhaint amach. In 2019, lean an 
Roinn Acmhainní Daonna ag soláthar réimse leathan 
tacaíochtaí don acmhainn is luachmhaire atá againn - ár 
bhfoireann.

PINSIN, PÁROLLA, CAIDREAMH TIONSCAIL, AM AGUS 
TINREAMH
Ionad Seirbhísí Comhroinnte MyPay - Pinsin agus 
Párolla
Ó aistríodh feidhm aoisliúntais na Comhairle chuig 
MyPay i mí Lúnasa 2018, tá MyPay ag plé anois le 
formhór na gceisteanna maidir le haoisliúntas le 
tacaíocht ón bhFoireann Aoisliúntais sa Chomhairle.  
Leanann MyPay ag riaradh an fheidhm Párolla le 
tacaíocht ón bhFoireann Phárolla sa Chomhairle.

BEARTA UM CHOTHROMAÍOCHT OIBRE IS SAOIL 
Bhí raon beart cothromaíochta oibre/saoil ar fáil 
d’fhostaithe na Comhairle le linn 2019. Ina measc seo bhí 
Saoire do Thuismitheoirí, Saoire Cúramóra, Comhroinnt 
Oibre, Bliain Oibre Níos Giorra agus an rogha leas 
a bhaint as Sos Gairme. Bhain 319 fostaí leas as na 
scéimeanna / cineálacha saoire éagsúla in 2019.

CAIDREAMH TIONSCAIL
Lean an Roinn Acmhainní Daonna, agus Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh ina hiomláine, ag 
cothú caidreamh táirgiúil lenár gcomhghleacaithe sna 
ceardchumainn le linn 2019.

EARCAÍOCHT  
Le breis agus 60 comórtas á reáchtáil in 2019, lean an 
Rannóg Earcaíochta de bheith gnóthach agus táirgiúil ag 
freastal ar riachtanais Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh.

Áiríodh ar phróisis earcaíochta móra iad siúd le haghaidh 
gráid Oifigeach Foirne agus Oifigeach Foirne Cúnta, 
Oibrithe Ginearálta agus Teicneoir. Cuireadh tús freisin 
le comórtais do ghráid Oifigeach Sinsearach Foirne 
agus Oifigeach Riaracháin in 2019. Rinneadh níos mó ná 
1,200 agallamh aonair do phoist laistigh de Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh in 2019.

Leanann an Rannóg Earcaíochta ag cur le forbairt 
phróiseas Pleanála Lucht Oibre Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh, ag cinntiú go bhfuil an 
Chomhairle i riocht maith chun freastal ar riachtanais 
ghnó na heagraíochta agus ar riachtanais seirbhíse ár 
saoránach.
Leagann ár Sceideal Earcaíochta, a fhoilsítear go 
tráthrialta, ár bplean earcaíochta amach do na seachtainí 
agus na míonna amach romhainn. Dóibh siúd atá ag 
ullmhú iarratas, tá Físeáin Ullmhúcháin Agallaimh agus ár 
Leabhrán Ullmhúcháin Agallaimh ar fáil saor in aisce do 
gach duine ar líne.

FOGHLAIM AGUS FOLLÁINE

FOGHLAIM
D’eagraigh an tAonad Foghlama agus Folláine cláir 
oiliúna agus ceardlann chun freastal ar riachtanais na 
bainistíochta agus na foirne araon ag eascairt as iarratais 
a fuarthas tríd an PMDS agus riachtanais oiliúna aitheanta 
na heagraíochta. Níl Oiliúint Sláinte agus Sábháilteachta 
san áireamh sna staitisticí thíos.
Oiliúint Riachtanach / Corparáideach / Ros Cré / Eile 
- Reáchtáladh 239 cúrsa le 2,707 duine i láthair, lena 
n-áirítear:
• Oiliúint bainistíochta maoirseachta 189 freastalaí
• Ionduchtú iontrálaithe nua 79 freastalaí
• Cainteanna foirne ag am lóin 229 freastalaí

FOLLÁINE
Neartaíodh an fheidhm folláine go suntasach le Clár 
Scagtha Sláinte fairsing curtha i bhfeidhm i mí Dheireadh 
Fómhair agus cur chun cinn níos mó ar thacaíochtaí an 
EAP. Tionóladh na himeachtaí folláine seo a leanas i rith 
na bliana.
• Scagadh sláinte: 368 duine i láthair.
•  Cainteanna cur chun cinn EAP: 2 imeacht le 122 

comhghleacaí ag teacht ar an tseirbhís i rith na bliana.
• Pleanáil Scoir: Reáchtáladh 2 imeacht 
• Cainteanna 5 bhealach i dtreo na folláine 
• Caint um Dhobhrón a Thuiscint
• Reáchtáladh 4 lá aireachais 

SEIRBHÍSÍ/TACAÍOCHTA EILE
• Dearbháin specsavers: 47 eisithe
• Scéim Rothaíochta chun na hOibre: 43 iarratas
• Scéim um Choigilt Chánach: Próiseáladh 3 iarratas
• Tionóladh 4 Chruinniú Comhpháirtíochta san Áit Oibre
•  Breisoideachas: Faomhadh 26 comhghleacaí le 

haghaidh maoinithe
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TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE AGUS 
CUMARSÁIDE (TFC)
Lean an Rannán TFC de Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh ag tacú le ranna a gcuspóirí a bhaint 
amach i rith 2019. Chomh maith leis na gníomhaíochtaí 
oibríochta ar nós, monatóireacht a dhéanamh ar 
shlándáil, bonneagar agus córais a chothabháil, agus 
tacaíocht úsáideora agus deisce a sholáthar i rith 2019, 
tugadh faoi roinnt mórthionscadal. 

Ba iad seo a leanas cuid de na tionscadail seo a rinneadh 
i rith 2019:

CIBEARSHLÁNDÁIL
Déanann cibearshlándáil cur síos ar an disciplín atá 
tiomnaithe chun an fhaisnéis sin a chosaint agus na 
córais a úsáidtear chun an fhaisnéis sin a phróiseáil 
nó a stóráil. Tagraíonn an tslándáil do chorp na 
dteicneolaíochtaí, na bpróiseas agus na gcleachtas atá 
deartha chun líonraí, gairis, cláir agus sonraí a chosaint ar 
ionsaí, damáiste nó rochtain neamhúdaraithe

Ag tógáil ar an obair le linn 2018, tá roinnt beart déanta 
ag TFC chun an riosca a bhaineann le Cibearshlándáil 
a mhaolú tuilleadh agus leanúint le monatóireacht, 
coinneáil suas chun dáta le rioscaí atá ag teacht chun 
cinn, agus bearta coisctheacha a chur i bhfeidhm. Ina 
measc bhí:

• Fíordheimhniú Ilfhachtóirí (MFA)
Fíordheimhniú Ilfhachtóra Citrix Netscaler suiteáilte agus 
cumraithe le haghaidh gach rochtana seachtraí:
  -  Curtha i bhfeidhm mar mhodh aonair chun 

cianrochtain ar Chórais agus sonraí na Comhairle le 
haghaidh tacaíochta tríú páirtí.

  -  Rinneadh athbhreithniú ar gach rochtain tríú 
páirtí, lena n-áirítear an doiciméadacht slándála a 
nuashonrú.

  -  Curtha i bhfeidhm don fhoireann, riachtanas 
athbhreithnithe do riachtanas gach ball foirne aonair.

  -  Próiseas ceadaithe curtha i bhfeidhm maidir le 
cianrochtain.

Citrix Netscaler VPN cumraithe agus tástáilte mar 
mhalairt ar Global Protect VPN. Is ar Fheistí Comhairle 
amháin a úsáidfear é seo, agus cuirfear i bhfeidhm é ar 
úsáideoirí teoranta le linn 2020.

• Feachtais Oiliúna Feasachta / Fioscaireachta
Tá go leor buntáistí ag baint le clár oiliúna feasachta 
slándála agus féadann sé cosaint na Comhairle i gcoinne 
ionsaithe fioscaireachta agus haiceála eile a neartú.
Chun an leibhéal feasachta a chinneadh, reáchtáil TFC 
feachtas Fioscaireachta réamh-oiliúna i mí Dheireadh 
Fómhair 2019, agus mar thoradh air sin d’fhulaing 13% 
den fhoireann an phish. Ní raibh a fhios ag an bhfoireann 
gur feachtas Fioscaireachta a rinne TFC é seo.
I gComhpháirtíocht leis an rannán Foghlama agus 
Forbartha, eagraíodh oiliúint feasachta Cibearshlándála 
don fhoireann i rith mhí na Samhna, agus ghlac níos mó 
ná 800 ball foirne páirt i 20 seisiún.

Reáchtáil TFC feachtas fioscaireachta eile “Aoine Mhór 
na Siopadóireachta agus Luan Cíbear” i mí na Samhna, áit 
nár fhulaing ach 1% den fhoireann (díreach tar éis oiliúna 
feasachta). Bhí ar dhuine ar bith a d’fhulaing an feachtas 
seo oiliúint idirghníomhach ar líne a dhéanamh, agus 
measúnú ar líne a dhéanamh. 

Leanfaidh TFC ag tabhairt faoi “Sraith Ionsaí Insamhlaithe 
Míosúil” , d’fhulaing 4% d’úsáideoirí ionsaí insamhalta i mí 
na Nollag. Beidh ar bhaill foirne atá thíos leis na feachtais 
mhíosúla seo oiliúint idirghníomhach ar líne a dhéanamh, 
agus measúnú ar líne a dhéanamh. Díreofar ar chiontóirí 
arís agus arís eile le haghaidh tuilleadh oiliúna. 

• Criptiú Endpoint
Nuashonraíodh bogearraí criptithe do gach ríomhaire 
glúine le linn 2019 chun a chinntiú go gcosnaítear sonraí 
Pearsanta agus Gnó ó chaillteanas nó sárú. 

Chomh maith leis na bearta a luaitear thuas, leanann 
TFC ag cinntiú go ndéantar gach gléas a nuashonrú le 
nuashonruithe slándála go tráthúil, agus go bhfuil siad ag 
déanamh monatóireachta leanúnaí ar ghníomhaíocht ar 
bhonneagar na Comhairle.

Uasghrádú Ionad Sonraí
Rinne TFC Tairiscint do threalamh Ionad Sonraí 
athsholáthair Q2 - 2019. Lorg an tairiscint seo tograí 
le haghaidh Ionad Sonraí Trí-Sraithe Gníomhach/ar 
Fáil go hArd, ar dhá shuíomh (Tuar an Daill agus Cé na 
gCeannaithe). Ba é an réiteach a theastaigh ná: - 
  - Cuspóir Am Téarnaimh (RTO) de Nialas.
  - Cuspóir Pointe Téarnaimh (RPO) de Nialas.

Tar éis an phróisis tairisceana cuireadh Braisle Stórála 
Meitreo VMware vSphere i bhfeidhm.
  -  Leis an gcumraíocht seo, d’fhéadfadh Comhairle 

Cathrach agus Contae Luimnigh an caillteanas iomlán 
de cheachtar Ionad Sonraí (Tuar an Daill nó Cé na 
gCeannaithe) a sheasamh agus a bheith in ann na 
seirbhísí go léir a sholáthar.

  -  Tá iomarcaíocht ionsuite i ngach Ionad Sonraí gan aon 
phointe teipe.

Annual Report 2019146 Limerick City and County Council



SEIRBHÍS PRIONTÁLA BAINISTITHE (MPS)
D’fhógair TFC tairiscint chun Seirbhís Priontála Bainistithe 
(MPS) a sholáthar le linn Ráithe 2 - 2019. Fuarthas naoi 
dtairiscintí, agus tar éis an próiseas soláthair a bheith 
críochnaithe cuireadh tús le rolladh amach 98 printéir i 
mí na Bealtaine.

Thug an tSeirbhís Priontála Bainistithe roinnt buntáistí 
don Chomhairle
1.   Priontáil ‘Lean Mé’, Ní phriontálfaidh poist Priontála 

go dtí go gcuirfidh úsáideoir a CORE Clock Fob i 
láthair ag printéir. Is féidir é seo a bheith ag printéir 
ar bith. Éascóidh sé seo cosaint doiciméad agus 
doiciméad rúnda le Faisnéis Phearsanta (GDPR). 
Scriostar priontaí nach scaoiltear tar éis tréimhse 
comhaontaithe.

2.   Priontáil bunaithe ar rialacha, m.sh. Cuótaí a 
shannadh, Poist i gcló mór a atreorú, feidhmchláir 
fórsa (m.sh. Outlook) chuig Dubh agus Bán srl.

3.   Scan to SharePointt, cuirfidh sé seo leis an Tionscadal 
LITe toisc go mbeidh úsáideoirí in ann scanadh 
chuig fillteáin i SharePoint. Is féidir cáipéisí a roinnt 
ó SharePoint seachas iad a cheangal le ríomhphoist 
agus a scaipeadh.

4.   Modúl Tuairiscithe go leibhéal Úsáideora / Roinne, 
- áirítear muirearú costas ionsuite ar Ranna. 100% 
Inrianaitheacht úsáide priontála/cóipeála, m.sh. an 
úsáid is airde ag an úsáideoir agus ag an roinn.

5.   Scanadh chuig r-phost, mainneachtainí seoladh 
ríomhphoist úsáideoirí nuair a chuirtear CORE fob i 
láthair, tá OCR san áireamh.

6.   Breithnithe comhshaoil, TFC agus Feabhsú Gnó ag 
obair faoi láthair leis an gComhshaol ar Fheachtas um 
Laghdú Páipéir.

7.   Costais laghdaithe, ullmhóidh TFC an pictiúr ‘roimh’ 
agus ‘i ndiaidh’ ag úsáid DMAIC, le cúnamh ón Roinn 
Feabhsúcháin Ghnó.

Tionscadail Snáithín
Leathnaigh an chuid TFC Líonra Snáithín na Comhairle le 
linn 2019, ag cur an Inneall, Sráid Cecil, Luimneach. 
Tá 22 láithreán ag an gComhairle anois ina Líonra 
Snáithín:

UASGHRÁDÚ FREASTALAÍ WINDOWS
Sroicheann an leagan atá in úsáid cheana  ‘Windows 
Server 2008’ deireadh a shaolré 14/01/2020. Tá 
tástáil déanta ag TFC agus Seirbhísí Digiteacha ar 
chomhoiriúnacht Chórais Ghnó na Comhairle le 
Windows Server 2016, agus tá soláthar ceadúnais 
Windows Server curtha i gcrích acu.
Aistríodh roinnt freastalaithe chuig leaganacha níos nuaí 
de fhreastalaí Windows, lena n-áirítear:
  - Gach Rialaitheoir Fearainn
  - Freastalaithe Malairte (ríomhphost)
  - Mailmeter (Córas Cartlainne ríomhphoist)
  - Freastalaí Priontála

DEASC SEIRBHÍSE TFC
Dhéileáil an Deasc Seirbhíse TFC le níos mó ná 12,000 
Ticéad a logáladh le linn 2019. Déanann an Deasc 
Seirbhíse iarracht freagra a thabhairt ar iarratais seirbhíse 
agus iad a réiteach go tráthúil agus ar bhealach 
cúirtéiseach. Chomh maith le tacaíocht a sholáthar 
d’úsáideoirí déanann foireann na Deisce Cabhraí TFC 
tascanna eile mar a leagtar amach: -
  -  Ailt bonn eolais a chruthú chun cumhacht a thabhairt 

d’úsáideoirí.
  -  Idirchaidreamh a dhéanamh le foirne TFC / Straitéise 

Digití chun saincheisteanna a réiteach agus 
saincheisteanna sa todhchaí a chosc.

  -  Úsáideoirí a choinneáil ar an eolas go hiomlán faoi 
athruithe / saincheisteanna.

  -  Polasaithe agus nósanna imeachta a fhorbairt agus a 
fhorfheidhmiú maidir le seirbhísí agus crua-earraí a 
sholáthar.

  - Eagrú agus cothabháil oifige agus trealaimh.
  - Tacaíocht don Tionscadal TFC.
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• Cé na gCeannaithe go Tuar an Daill     • Teach Lissanalta

• An Ghráinseach       • Sráid Phádraig

• Stáisiún Dóiteáin, Sráid Mulgrave      • Gailearaí Ealaíne, Cearnóg Pery

• Iosta Bhóthar na Páirce       • Bóithre Iosta , Bóthar na Páirce

• Rannóg na bPáirceanna, Sráid Edward     • Ctr Taifeadta CCTV  i ar an Taobh TheasLEDP

• Nuáil Luimneach i LEDP       • Oifig Athghiniúna, Baile an Róistigh

• Leabharlann Baile an Róistigh      • Iosta Tithíochta na Rátha Báine

• Músaem Luimnigh, Sráid Anraí      • Leabharlann Thuar an Daill

• Oifig Athghiniúna, Maigh Rois      • Leabharlann Chrois Theach na Foraire

• Teach Cultúir, Cearnóg Pery      • Ionad Fiontar Pobail Mhaigh Rois 

• Teach Cúirte Dúiche, Cé na gCeannaithe     • INNEALT, Sráid Shisil Uachtarach



ATHBHREITHNIÚ AIRGEADAIS
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RÁITEAS AIRGEADAIS BLIANTÚIL DON 
BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CRÍOCH 31 
NOLLAIG 2019     
   
ATHBHREITHNIÚ AR CHLÁR COMHARDAITHE
Taispeánann an Clár Comhardaithe a cuireadh i láthair 
go raibh Sócmhainní Seasta de € 3,312,665,664 ag 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus Obair 
idir lámha de € 88,979,832 amhail an 31 Nollaig 2019. 

B’ionann ioncam caipitil agus € 99.2m in 2019, Laghdú 
de € 19.64m ar fhigiúr 2018 de € 118.84m. B’ionann 
deontais agus 80% den ioncam caipitil iomlán in 2019. 
       

D’éirigh níos fearr le céatadáin bhailiúcháin do Rátaí 
Tráchtála in 2019 ná 2018 agus bhí céatadáin bhailiúcháin 
d’Iasachtaí Tithíochta agus Cíosanna Tithíochta faoi bhrú 
leanúnach. Is dóigh go mbeidh tionchar diúltach ag na 
céatadáin seo in 2020 agus staid éigeandála Covid 19 á 
leathnú go domhanda, agus mar a bheidh ceannteidil 
ioncaim eile níos ísle in 2020.    

ATHBHREITHNIÚ AR CHAITEACHAS IONCAIM
B’ionann caiteachas ioncaim na bliana agus € 
651,774,224 roimh aistrithe. B’ionann an t-aistriú chuig 
cúlchistí agus € 10,158,998, rud a thug figiúr caiteachais 
iomlán do 2019 de € 661,933,222. Tá mionsonraí an 
chaiteachais bhreise ar bhuiséad glactha ag leibhéal 
Seirbhíse leagtha amach sa tuarascáil don Chomhairle 
faoi Alt 104 den Acht Rialtais Áitiúil 2001 (arna leasú leis 
an Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014), a scaipfear 
ar an gComhairle. Ba é an t-ioncam iarbhír don bhliain 
ná € 661,943,526 as a lean barrachas ioncaim do 2019 
de € 10,303. Nuair a chuirtear é seo leis an mbarrachas 
tosaigh de € 823,400 faightear barrachas carntha de € 
833,703 an 31 Nollaig 2019.

Is é an párolla an costas is suntasaí i gcónaí agus 
b’ionann costas párolla iomlán in 2019 agus €75,959,219. 
Tá an t-athrú idir 2018 agus 2019 go príomha mar gheall 
ar an gcaiteachas oibríochtúil méadaithe ó ÍCT agus an 
méadú ar phinsin/aiscí. Leanfar ag scrúdú na gcostas 
pá agus líon na foirne le linn 2020 d’fhonn tuilleadh 
coigilteas a aithint nuair is féidir.

Déantar achoimre ar chaiteachas de réir phríomhréimse caiteachais mar seo a leanas:

2019 % den Chaiteachas 2018 % den Chaiteachas

€ % € %

Párolla 75,959,219 11.5% 73,844,813 14.2%

Speansais oibriúcháin 542,418,076 81.9% 404,917,992 78.1%

Speansais riaracháin 17,578,445 2.7% 14,097,370 2.7%

Speansais bhunaithe 2,588,030 0.4% 2,596,597 0.5%

Speansais airgeadais 7,511,204 1.1% 5,137,937 1.0%

Ilghnéitheach 5,719,250 0.9% 5,314,765 1.0%

Aistrithe chuig cúlchistí 10,158,998 1.5% 12,358,466 2.4%

CAITEACHAS IOMLÁN 661,933,222 100% 518,267,940 100%
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B’ionann ioncam ioncaim na bliana agus € 661,943,526. B’ionann sin agus méadú € 143,664,445 ar an ioncam iomlán in 
2018 (€ 518,279,081). Déanann an tábla seo a leanas achoimre ar na príomhfhoinsí ioncaim:

D’fheidhmigh roinnt réimsí ioncaim roimh an mbuiséad 
in 2019 agus mar thoradh air sin bhí ioncam barrachais 
thar an mbuiséad. Go háirithe, chuir an muirear cónaithe 
príobháideach neamh-phríomha  le toradh fabhrach 
i gcoinne buiséid. Ba mhaith liom moladh a thabhairt 
don iarracht shuntasach a rinne baill foirne sna rannóga 
seo chun ioncam breise a ghiniúint. Is í an Íocaíocht 
Cúnaimh Tithíochta (HAP) an chúis is mó le méadú ar 
ioncam ó Earraí agus Seirbhísí.    
    

ACHOIMRE
Is ionann an barrachas ioncaim do 2019 agus €10,303.  
Mar thoradh air sin méadaítear an barrachas ioncaim 
carntha ag deireadh 2019 go €833,703 i gcomparáid 
le €823,400 ag deireadh 2018. Is léiriú an-dearfach é 
barrachas carnach a choinneáil ar iarrachtaí na mball 
tofa agus na foirne staid airgeadais Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh a bhainistiú, agus léiríonn sé 
freisin iarrachtaí leanúnacha fhoireann Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh chun luach níos fearr ar 
airgead a bhaint amach agus éifeachtúlachtaí foriomlána 
a mhéadú, ar bunús tábhachtach é don bhliain idirleata a 
bhí le teacht in 2020.

2019 2018

€ % € %

Grants & Subsidies   413,611,839 62%   306,820,596 59%

Contributions from other 
local authorities

  3,494,643 1%   3,253,003 1%

Goods & Services   167,671,168 25%   134,461,376 26%

  584,777,650 88%   444,534,975 86%

Local Property Tax   18,732,067 3%   18,730,912 4%

Rates   56,019,388 8%   53,997,093 10%

Transfer from Reserves   2,414,420 0.4%   1,016,101 0.2%

Total Income   661,943,526 100%   518,279,081 100%
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Ollchaiteachas Ioncam Glanchaiteachas Glanchaiteachas

2019 2019 2019 2018

€ € € €

Tithíocht & Foirgneamh   521,186,771   520,863,076   323,694   (1,638,920)

Iompar agus Sábháilteacht ar  
Bhóithre

  42,240,018   24,161,815   18,078,203   18,390,580 

Seirbhísí Uisce   13,506,594   13,533,560   (26,966)   (161,528)

Bainistíocht Forbartha   17,284,399   7,425,597   9,858,802   9,329,714 

Seirbhísí Comhshaoil   31,052,354   8,992,967   22,059,387   22,032,300 

Áineas & Conláistí   13,191,457   1,020,914   12,170,543   11,542,191 

Talmhaíocht, Oideachas,  
Sláinte & Leas

  1,128,785   484,266   644,519   633,517 

Seirbhísí Ilghnéitheacha   12,183,846   8,295,455   3,888,391   1,246,645 

Caiteachas Iomlán/Ioncam   651,774,224   584,777,650 

Glan-Chostas an Rannáin le maoiniú 
ó Rátaí & Cáin Mhaoine Áitiúil

  66,996,573   61,374,499 

Rátaí   56,019,388   53,997,093 

Cáin Mhaoine Áitiúil   18,732,067   18,730,912 

Barrachas/(Easnamh) don bhliain 
roimh Aistrithe

  7,754,882   11,353,506 

Aistrithe ó / (go) Cúlchistí   (7,744,579)   (11,342,366)

Barrachas / (Easnamh) Foriomlán 
don bhliain

  10,303   11,141 

Cúlchiste Ginearálta @ 1 Eanáir 2019   823,400   812,260 

Cúlchiste Ginearálta @ 31  
Nollaig 2019

  833,703   823,400 

CAITEACHAS DE RÉIR RANNÁIN

RÁITEAS MAIDIR LEIS AN IONCAM CUIMSITHEACH (RÁITEAS CUNTAS IONCAIM 
AGUS CAITEACHAIS) DON BHLIAIN DÁR CRÍÓCH 31 NOLLAIG 2019

Leis an Ráiteas Chuntas Ioncaim agus Caiteachais tugtar le chéile an t-ioncam agus an caiteachas uile a 
bhaineann le hioncam. Taispeántar an barrachas/(easnamh) don bhliain. Taispeántar aistrithe chuig/ó chúlchistí ar 
leithligh agus ní leithdháiltear iad de réir rannáin seirbhíse. 
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RÁITEAS MAIDIR LE STAID AIRGEADAIS (CLÁR COMHARDAITHE) AN 31 NOLLAIG 2019 
2019 2018

Sócmhainní Seasta € €

Oibríochtúil   737,085,482   732,770,046 

Bonneagar   2,526,234,900   2,525,437,466 

Pobal   12,904,510   13,039,682 

Neamhoibríochtúil   36,440,772   36,440,772 

  3,312,665,664   3,307,687,967 

Obair atá ar Bun agus Réamhspeansais   88,979,832   52,942,500 

Féichiúnaithe Fadtéarmacha   74,314,040   70,546,430 

Sócmhainní Reatha

Stoic   373,383   319,346 

Féichiúnaithe Trádala & Réamhíocaíochtaí   46,014,573   37,185,922 

Infheistíochtaí Bainc   65,208,422   75,357,707 

Airgead Tirim sa Bhanc   5,234,172   3,450,180 

Airgead Tirim faoi Bhealach   2,712   2,712 

  116,833,262   116,315,868 

Dliteanais Reatha (Méideanna dlite dlite laistigh de bhliain)

Rótharraingt Bhainc   -     -   

Creidiúnaithe & Fabhruithe   54,158,909   38,397,981 

Léasanna Airgeadais   -     -   

  54,158,909   38,397,981 

Glan-Sócmhainní / (Dliteanais) Reatha   62,674,353   77,917,887 

Creidiúnaithe (méideanna dlite laistigh de bhliain amháin)

Iasachtaí iníoctha   88,229,465   86,894,957 

Léasanna Airgeadais   0   0 

Taiscí In-aisíoctha   2,448,882   2,195,256 

Eile   4,511,106   3,563,329 

  95,189,453   92,653,541 

Glan-Sócmhainní   3,443,444,435   3,416,441,242 

Ionadaithe ag

Cuntas Caipitlithe   3,312,665,664   3,307,687,967 

Ioncam OIL   87,488,484   52,638,142 

Cúlchiste Ioncaim Sonrach   -     -   

Cúlchistíe Ioncaim Ginearálta   833,703   823,400 

Iarmhéideanna Eile   42,456,583   55,291,732 

Cúlchistí Iomlán   3,443,444,435   3,416,441,242 



CEANTAR BHARDASACH AN  
CHAISLEÁIN NUA
STIÚRTHÓIREACHT OIBRÍOCHTAÍ SEIRBHÍSE - 
BÓITHRE
Maoiníodh caiteachas ar oibreacha cothabhála agus 
feabhsúcháin ar bhóithre in 2019 trí dheontais Rialtais 
agus acmhainní na Comhairle féin. Coinníonn Bóithre an 
Chaisleáin Nua 24% de bhóithre an chontae. 
Áiríodh ar chláir chaiteachais ar bhóithre le linn 2019
•  Cóiriú dromchla bóthair 30km de bhóthar ar luach € 

560,105
• Oibreacha atógála bóthair ar luach € 1,936,870
•  Forleaganacha bóthair ag Mainistir na Féile, An Caisleán 

Nua agus Béal an Átha.
• Oibreacha athshlánaithe droichead i Mainistir na Féile.
•  Oibreacha feabhsúcháin sábháilteachta ar chostas 

íseal ag Mainistir na Féile agus ag an Sean-Bhearna, An 
Caisleán Nua

•  Oibreacha uasghrádaithe cosán ag Cnoc an Doire, 
Mainistir na Féile, Áth an tSléibhe, An Caisleán Nua, Béal 
an Átha

•  Feabhsuithe móra draenála ag Caisleán Maí Tamhnach, 
An Caisleán Nua, Béal an Átha, Cnoc an Doire

• Cothabháil Geimhridh
• Cothabháil bhóithre ginearálta 
•  Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla - 13 scéim curtha i 

gcrích ar luach € 365,815

STIÚRTHÓIR OIBRÍOCHTAÍ SEIRBHÍSE - COTHABHÁIL 
TITHÍOCHTA
Tá Cothabháil Tithíochta don Cheantar Bardasach 
freagrach as 626 teach a chothabháil sa Cheantar.  Bhí 
buiséad réamh-ligean de €68,333 ag an gCeantar le 
haghaidh mionoibreacha ar réadmhaoin atá folamh sular 
ligeadh iad. Caitheadh suim bhreise de €217,262 freisin 
ar oibreacha athchóirithe ar áitribh fholmha ina raibh gá 
le hoibreacha móra sular ligeadh iad.  Fuair an criú 1,726 
iarratas ar sheirbhís in 2019 agus caitheadh an méid € 
192,952 ar dhéileáil le hiarratais ar chothabháil freagartha 
ó thionóntaí atá ann cheana. 

STIÚRTHÓIR OIBRÍOCHTAÍ SEIRBHÍSE - SEIRBHÍSÍ 
TACAÍOCHTA POBAIL - SCÉIMEANNA DEONTAIS 
TITHÍOCHTA
Ceadaíodh dhá iarratas is fiche faoi na Deontais 
Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas dar 
luach iomlán de €188,129.  Faomhadh tríocha a hocht 
iarratas faoi na Deontais Áiseanna Soghluaisteachta dar 
luach iomlán de € 184,254. 

Ceadaíodh seasca sé iarratas faoin gCabhair Tithíochta 
do Dhaoine Scothaosta ar luach € 310,348 san iomlán. 

Chomh maith leis sin bhí oibreacha curtha i gcrích ag 
16 réadmhaoin de chuid na Comhairle sa Cheantar do 
dhaoine faoi mhíchumas dar luach €126,437.87. 

STIÚRTHÓIREACHT SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA - 
SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACH
Reáchtáil Ceantar Bardasach an Chaisleáin Nua 15 
cruinniú le linn 2019. Chomh maith leis sin, d’fhreastail 
toscaireachtaí ó chúig ghrúpa ar chruinnithe míosúla an 
Cheantair agus ina measc seo bhí Scoil Náisiúnta Naomh 
Fearghas an Ghleanna, Scoil Náisiúnta Scoil Mhuire Bhéal 
an Átha, Pobal Suíceach, Cumann Áitritheoirí Cryleview 
agus Fóillíocht Pobail Mhainistir na Féile.

STIÚRTHÓIREACHT SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA - 
MÓTARCHÁIN
Bhí 20,667 gnáth-idirbheart sa Rannóg Mhótharcháin sa 
Chaisleán Nua le linn 2019. 

STIÚRTHÓIREACHT SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA - 
SEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ
Rinne foireann oifige an Chaisleáin Nua gach ceist agus 
iarratas seirbhíse a fuarthas san oifig a logáil ar Sugar 
CRM.  

STIÚRTHÓIREACHT FORBARTHA FISICEACH - 
SEIRBHÍSÍ UISCE
Is é Uisce Éireann an eagraíocht a bhfuil freagracht 
fhoriomlán uirthi as cúrsaí uisce agus fuíolluisce ar fud 
na hÉireann. Feidhmíonn criú na seirbhísí uisce ag an 
gCaisleán Nua mar ghníomhaire d’Uisce Éireann agus 
thar a gceann oibríonn agus cothabhálann siad líon mór 
scéimeanna uisce ar fud an Chontae. 

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 i gClár Oibreacha Bóthair agus Cothabháil 
Geimhridh na Comhairle. Déantar gach biotúman a 
úsáidtear sa chontae a dháileadh tríd an iosta ag Baile 
an Gharráin agus déanann an Clós Innealra feithiclí na 
Comhairle a chothabháil. Leanadh le huasghrádú ar 
chabhlach feithiclí na Comhairle le linn 2019. 

CEANTAIR BHARDASACHA
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TIONSCADAIL CHEANTAIR AN 
CHAISLEÁN NUA
•  Plean an Chaisleáin Nua um Ghluaiseacht Tráchta 

agus Réimse Poiblí
Bhí an chéad imeacht comhairliúcháin phoiblí don 
phlean beartaithe ar siúl i mBealtaine 2019 agus 
d’fhreastail líon mór daoine air. Tá dréachtphlean á 
thabhairt chun críche faoi láthair agus beidh an dara 
imeacht comhairliúcháin phoiblí ar siúl go luath in 2020. 
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 spóirt pháirce. Tá próiseas 
pleanála Cuid VIII curtha i gcrích agus tá iarratas ar 
mhaoiniú faoin gCiste Bonneagair Spóirt ar Scála Mór 
curtha faoi bhráid na Roinne Iompair, Turasóireachta 
agus Spóirt chun na hoibreacha a chur chun cinn.  
• An Caisleán Nua - Fís 2023
Sa phlean seo soláthraítear treoirphlean d’fhorbairt 
an Chaisleán Nua sa todhchaí agus tá dul chun cinn 
na straitéisí laistigh den phlean ag leanúint ar aghaidh 
i gcomhar le Cumann Forbartha an Chaisleán Nua. 
Forbraíodh suíomh Gréasáin nua don bhaile  
www.newcastlewest.ie agus fuair sé seo dámhachtain 
molta ó Chambers Ireland sna Gradaim Sármhaitheasa sa 
Rialtas Áitiúil  2019.  
• Plean Réimse Poiblí an Ghleanna
Tá dul chun cinn á dhéanamh faoi láthair ar straitéisí 
laistigh den phlean agus bhí imeachtaí comhairliúcháin 
phoiblí ar siúl i rith 2019. 
•   Fuller’s Folly
Rinneadh oibreacha uasghrádaithe bonneagair agus 
moltar go mbeidh an Folly mar mhol turasóireachta 
féideartha don bhaile agus do cheantar Iarthar Luimnigh. 
Beidh forbairt Fuller’s Folly mar chuid den phlean 
foriomlán chun turasóireacht a fhorbairt in Iarthar 
Luimnigh. 

• Plean Bainistíochta Tráchta Mhainistir na Féile
Tá an tionscadal seo faoi láthair ag dearadh 
mionsonraithe le suirbhéanna agus oibreacha 
imscrúdaithe ar an talamh ar siúl. Táthar ag súil go 
n-iarrfar tairiscintí do na hoibreacha go luath in 2020 
agus cuirfear tús le hoibreacha ina dhiaidh sin.

BRIDGE OF TEARS - AN CAISLEÁN NUA  - ROIMH

OIBREACHA FORLEAGAIN BÓTHAIR AG BÉAL AN ÁTHA 

TAR ÉIS
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CEANTAR BARDASACH NA CEAPAÍ 
MÓIRE-CHILL MOCHEALLÓG 
Tar éis na dToghchán Áitiúil i mBealtaine 2019, 
athainmníodh Ceantair Oibriúcháin Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh le Limistéar Toghcháin 
an Cheantair Bardasach, ar forbairt í ar cuiireadh 
fáilte roimpi agus a thug soiléireacht agus freagracht 
fheabhsaithe, agus seachadadh níos éifeachtaí de 
sheirbhísí laistigh de struchtúr oibríochta na gceantar 
bardasach.

Mar thoradh ar an athailíniú seo rinneadh Ceantar 
Bardasach na Ceapaí Móire - Chilll Mocheallóg mar an 
Ceantar Bardasach is mó i gComhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh le seachtar Ball Tofa ag freastal ar 
dhaonra 34,821 duine le fad iomlán bóithre 1,309km 
agus stoc tithíochta sóisialta de 745 aonad.

In 2019 b’ionann an méid iomlán a infheistíodh i 
seachadadh seirbhísí áitiúla díreacha i gCeantar 
Bardasach na Ceapaí Móire - Chilll Mocheallóg agus 
beagnach €8.6m lenar cumhdaíodh seirbhísí sa 
Cheantar Bardasach ar nós Seirbhísí Bóithre, Tithíochta, 
Leabharlainne, Dóiteáin, Spásanna Áineasa, agus Reiligí.
Rinneadh infheistíocht shuntasach i dTionscadail 
Chaipitil a chur i gcrích agus a chur chun cinn, cuid 
acu i gcomhar le Forbairt Bhealach Abhra. I measc na 
sruthanna maoinithe a ceadaíodh bhí:
• Athnuachan Baile agus Sráidbhaile  €109,000
• Clár CLAR     €45,000
• Clár Forbartha Tuaithe Luimnigh   €462,625
• Clár Forbartha Tuaithe LEADER  €1,500,000
• Ciste Áineasa Allamuigh    €342,000
• Scéim Feabhsúcháin Pobail   €41,954
•  Comhairle Cathrach agus Contae  

Luimnigh Sláintiúil    €31,292
• SICAP      €422,350

STIÚRTHÓIREACHT OIBRÍOCHTAÍ  
SEIRBHÍSE - BÓITHRE
Maoiníodh caiteachas ar oibreacha cothabhála agus 
feabhsúcháin ar bhóithre in 2019 trí dheontais Rialtais 
agus acmhainní na Comhairle féin.
 
Áiríodh ar chláir chaiteachais ar bhóithre le linn 2019
•  Feabhsúcháin ar Athchóiriú Bóithre: Tionscadail a 

cuireadh i gcrích ar chostas €2,538,571;
•  Gléasadh Dromchla Bóthair: Tionscadail a cuireadh i 

gcrích ar chostas €697,619;
•  Oibreacha feabhsúcháin Sábháilteachta ar Chostas 

Íseal: Tionscadail ar chostas €234,000;
•  Leithdháileadh Ginearálta Bardasach 2019: Tionscadail 

a cuireadh i gcrích ar chostas €290,000; 
•  Oibreacha Deisiúcháin Droichid curtha i gcrích ar 

chostas € 55,000
•  I measc na n-oibreacha eile a bhain leis na bóithre 

bhí Cothabháil Geimhridh, Bacainn Sábháilteachta 
agus Oibreacha Bollard Sábháilteachta, Feabhsúcháin 
Acomhal, agus Líneáil Bhán.

STIÚRTHÓIREACHT OIBRÍOCHTAÍ SEIRBHÍSE - 
TITHÍOCHT
Choinnigh an criú tithíochta i gCeantar Bardasach na 
Ceapaí Móire - Chill Mocheallóg 745 teach sóisialta 
ar chostas € 296,874 le haghaidh gnáthoibreacha 
deisiúcháin agus deisiúcháin réamh-ligean.

Dhéileáil Cothabháil Tithíochta le 1,449 iarratas ar 
sheirbhís.

SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA POBAIL
Le linn 2019, ceadaíodh 62 deontas tí príobháideach 
dar luach € 396,994 agus íocadh iad le hiarratasóirí 
cáilitheacha faoi scéimeanna an Deontais um Oiriúnú 
Tithíochta, Cúnamh Soghluaisteachta agus Cúnamh 
Tithíochta do Dhaoine Scothaosta.

CRUINNITHE CEANTAIR BHARDASAIGH
Reáchtáil Ceantar Bardasach na Ceapaí Móire - Chill 
Mocheallóg 15 chruinniú, mar aon le roinnt ceardlann le 
linn 2019.

Reáchtáladh Fáiltithe Cathartha Ceantair Bhardasaigh ar 
dhá uair:
An 27 Samhain 2019, thionóil Baill Tofa Cheantar 
Bardasach na Ceapaí Móire - Chill Mocheallóg Fáiltiú 
Cheantair Bhardasaigh dóibh seo a leanas mar aitheantas 
ar a gcuid éachtaí áirithe le linn 2019:
-  Sean Byrnes (An tSeanphailís) - Bhuaigh sé 

Dámhachtainí na nÓg de chuid an Gharda Síochána 
aonair áitiúla agus náisiúnta;

-  Scoil Pól, Cill Fhíonáin - Buaiteoirí de Chluiche 
Ceannais Sóisir Camógaíochta na hÉireann 2019;

-  An Garda Rob Young, Cóitseálaí Liathróid Láimhe 
-Buaiteoirí Rannán 2 do Bhuachaillí: Feile Chill 
Mocheallóg 2019;

-  Graham Mulcahy, Sean Finn, Richie English, Richie 
McCarthy- Buaiteoirí Ghradam All Star ar Fhoireann 
Iománaíochta Shinsearach reatha Luimnigh;

-  Maureen Brown, Grúpa Step Forward, Ospidéal-
Aitheantas a thabhairt dá cuid oibre deonaí sa phobal;

-  Lucy O’Donnell Éachtaí rothaíochta ar an Leibhéal 
Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

An 12 Nollaig 2019, thionóil Comhaltaí Tofa Cheantar 
Bardasach na Ceapaí Móire - Chill Mocheallóg Fáiltiú 
Ceantair Bhardasaigh dóibh seo a leanas
-  Cur i láthair do na hionadaithe teaghlaigh a raibh baint 

acu le tarrtháil Sean Hogan i gCnoc Long sa bhliain 
1919;

-  Cur i láthair do Shiopa Bia Cummins, ag ceiliúradh 200 
bliain i mbun gnó in 2019.

Dealbh JFK, An Bhrú, Co. Luimnigh.
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SEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ-IONADAÍOCHTAÍ
Le linn 2019, rinneadh 406 uiríoll don Cheantar 
ó Ionadaithe Tofa a logáil ar Thairseach Seirbhísí 
Custaiméirí na gComhairlí, Sugar CRM. Thagair 41% de 
na huiríll seo do shaincheisteanna cothabhála bóithre, 
bhain 35% díobh le seirbhísí tacaíochta tithíochta, agus 
bhain 24% le saincheisteanna éagsúla eile a d’eascair  
sa Cheantar.

DEALBH DO JOHN F. KENNEDY, AN BRÚ
I mí na Bealtaine nochtann Mairead McGuinness FPE 
dealbh d’Uachtarán na Stát Aontaithe John F. Kennedy 
sa Bhrú i dteannta le Cathaoirleach Cheantar Bardasach 
na Ceapaí Móire - Chill Mocheallóg, an Comhairleoir 
Eddie Ryan chun an nasc fadbhunaithe atá ag an 
Teaghlach Kennedy le baile an Bhrú a cheiliúradh. Fuair 
Pobal an Bhrú deontas ón scéim Bailte agus Sráidbhailte 
chun an dealbh cré-umha a thógáil. Rinne Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh na hoibreacha sibhialta 
ag an suíomh beartaithe le cúnamh maoinithe ceadaithe 
ag na Baill Tofa ón Ranníocaíocht Leithdháilte Ginearálta 
Bardasach (GMA) 2019. 

OSCAILT OIFIGIÚIL SHIÚLÓID NA PRIÓIREACHTA,  
CILL MOCHEALLÓG
Chomh maith leis sin, i mí na Bealtaine bhí Cathaoirleach 
Cheantar Bardasach na Ceapaí Móire - Chill Mocheallóg, 
an Comhairleoir Eddie Ryan, i gceannas ar oscailt 
oifigiúil Shiúlóid na Prióireachta i gCill Mocheallóg. Tá 
an siúlbhealach nua 728m ar fhad agus leanann sé leis 
an idirghníomhaíocht bhreá leis an Lúbach a fhaightear 
i bPáirc na hAbhann i gCill Mocheallóg. Tugtar Siúlóid 
na Prióireachta go hoiriúnach ar an siúlbhealach, mar 
tá radharcanna iontacha oscailte aige ar an bPrióireacht 
Dhoiminiceach, atá ar cheann de sheod oidhreachta 
Chill Mocheallóg.      

MÓRTAS ÁITE - IONAD CÚRAIM LAE NAOMH 
MÍCHEÁL, AN CHEAPACH MHÓR
D’ainmnigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
Ionad Cúraim Lae Naomh Mícheál, An Cheapach Mhór i 
gComórtas Mhórtas Áite Comhlachtaí Poiblí na hÉireann 
2019 faoin gcatagóir Tionscnamh Aoisbháúil Tionóladh 
an moltóireacht sa Cheapach Mhór an Déardaoin, 5 
Meán Fómhair 2019 agus ina dhiaidh sin, tionóladh oíche 
na ndámhachtainí an 30 Samhain 2019, i gCill Chainnigh. 

Cé nach bhfuair Ionad Cúraim Lae Naomh Mícheál 
dámhachtain ar an oíche, d’admhaigh na breithiúna a 
thug cuairt ar an gCeapach Mhór rannpháirtíocht an 
phobail, iarrachtaí agus spiorad an phobail atá le feiceáil 
go láidir sa tionscadal seo. 

GRADAM NÁISIÚNTA DO SHIÚLÓID AN BHALLA THIAR, 
CILL MOCHEALLÓG
Ag Gradaim Foirgníochta agus Dearaidh na hÉireann in 
Óstán Clayton i mBaile Átha Cliath ar an 29 Samhain, 
2019, bhuaigh Siúlóid an Bhalla Thiar, Chill Mocheallóg 
an Gradam do Thionscadal Oidhreachta / Caomhnaithe 
/ Cultúrtha na Bliana. Is é an ciorcad bunaidh de 
chosaintí an bhaile a bhí 1,700 méadar ar fhad agus as 
seo, tá thart ar 1,200 méadar fós ina seasamh. Tháinig 
an Siúlóid an Bhalla Thiar ina mhórbhealach nua do 
Chill Mocheallóg nuair a osclaíodh é in 2018, ag soláthar 
taitneamhachta iontach d’áitritheoirí agus do chuairteoirí 
araon. Tá an siúlbhealach mar chuid amháin de phlean 
níos mó atá ag Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh a sholáthróidh sraith siúlóidí nasctha i mbaile 
stairiúil Chill Mocheallóg agus timpeall air.

Nochtadh Siúlóid na Prióireachta, Cill Mocheallóg ag an gComhairleoir 
Eddie Ryan, Cathaoirleach, Ceantar Bardasach na Ceapaí Móire-Chill 
Mocheallóg.

An Comhairleoir Mike Donegan, Cathaoirleach, Ceantar Bardasach 
na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg leis an Dámhachtain Náisiúnta do 
Shiúlóid an Bhalla Thiar, Cill Mocheallóg

Cuairt Breithiúna Mhórtas Áite - Ionad Cúraim Lae 
Naomh Mícheál, An Cheapach Mhór, Co. Luimnigh.

Faighteoirí Dámhachtana Ceantair Bardasach Sean 
Byrnes, An tSeanphailís agus Lucy O’Donnell, An 
Cheapach Mhór.
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CEANTAR BARDASACH ÁTH 
DARA RÁTH CAOLA 
OIBRÍOCHTAÍ AGUS COTHABHÁIL NA 
STIÚRTHÓIREACHTA OIBRÍOCHTAÍ 
SEIRBHÍSE (THIAR) - BÓITHRE

STIÚRTHÓIREACHT OIBRÍOCHTAÍ  
SEIRBHÍSE - BÓITHRE
Maoiníodh caiteachas ar oibreacha cothabhála agus 
feabhsúcháin ar bhóithre in 2019 trí dheontais Rialtais 
agus acmhainní na Comhairle féin.
Áiríodh ar chláir chaiteachais ar bhóithre le linn 2019
•  Gléasadh Dromchla Bóthair go 19km de bhóthar ar 

chostas € 491,034
•  Oibreacha Atógála Bóthair go 13km de bhóthar ar luach 

€ 1.64 milliún. 
•  Oibreacha Feabhsúcháin Draenála i Ráth Caola, 

Seanghualainn agus Baile an Gharraí dar luach € 
200,000 Oibreacha Feabhsúcháin Sábháilteachta ar 
Chostas Íseal ag Rylands, Baile an Gharraí € 44,000.

•  Cothabháil Geimhridh an N21 agus N69 (Bonneagar 
Iompair Éireann (TII) maoinithe)

•  Cothabháil Geimhridh na mBóithre Réigiúnacha 
(maoinithe ag an Roinn Iompair, Turasóireachta  
agus Spóirt)

TIONSCADAIL GMA AGUS CISTE FORBARTHA
•  Áiríodh ar Leithdháileadh Bardasach Ginearálta ón 

mBuiséad Taistil agus Iompair ar luach € 61,608 
uasghrádú a dhéanamh ar chomharthaíocht, draenáil, 
soilsiú poiblí agus cosáin.

•  Tionscadail de chuid an Chiste Forbartha ar luach € 
70,000 curtha ar fáil le haghaidh feabhsúchán acomhal 
ag Pailís Chaonraí agus cosáin nua agus trasrianta do 
choisithe i mBaile an Gharraí agus i Ráth Caola.

OIBREACHA CAIPITIL
Leithdháileadh maoiniú de luach € 230,000 ar atógáil 
Slí na Sláinte in Eas Géitine. Bhí an tionscadal seo 
cómhaoinithe ag an Scéim Bonneagair Áineasa 
Allamuigh agus an TII.

Timpeallán Beag Pailís Chaonraí

Oibreacha Draenála Baile an Gharraí

Atógáil Shráid Thomáis Ráth Caola
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SCÉIMEANNA RANNPHÁIRTÍOCHTA 
POBAIL

SCÉIMEANNA FEABHSÚCHÁIN ÁITIÚLA
Rinneadh cúig scéim feabhsúcháin áitiúla san iomlán in 
2019 ar luach € 153,000 ag an gCeapach, Rinn Mhaoilín, 
Pailís Chaonraí, Gleann na Míoch agus Áth Dara.

TITHÍOCHT
Rinne Roinn Tithíochta Áth Dara-Ráth Caola oibreacha 
cothabhála agus feabhsúcháin ar a stoc d’aonaid 
tithíochta chomh maith le hoibreacha cothabhála ar 
Thailte Adhlactha na Comhairle, suíomhanna carbhán 
cónaithe agus leabharlanna sa Cheantar Bardasach le 
linn 2019.

Deontais Cúnaimh Tithíochta mar an Deontas 
Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas, an 
Scéim um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta 
agus an Scéim Deontais um Áiseanna Soghluaisteachta.  
Fuarthas leithdháileadh € 337,000 ón Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil le linn 2019 agus fuair 46 
iarratasóir cúnamh deontais faoi na scéimeanna  
éagsúla seo.

bronnadh ocht nDeontas do Dhaoine faoi Mhíchumas 
in 2019 ar thionóntaí réadmhaoine na Comhairle iad ar 
suim € 93,134.38 agus áiríodh orthu réadmhaoine ag 
Ráth Caola, Feadamair, Seanghualainn, Baile an Gharraí, 
Pailís Chaonraí agus Cróch.

SCÉIM UM MHAOR SCOILE SÓISEARACHA 
Lean Maoir Scoile Sóisearacha Scoil Náisiúnta Naomh 
Seosaimh, Ráth Caola ag soláthar áiseanna trasnaithe 
sábháilte dá gcomhdhaltaí le linn 2019.  Is mór an 
tiomantas agus an díogras ollmhór ar thug na daltaí, na 
tuismitheoirí, na múinteoirí agus na Gardaí don scéim atá 
i bhfeidhm sa Chontae ó 1975 i leith.   

TIONSCADAL TARRTHÁLA   
Lean an tionscnamh rathúil um Thionscadal Tarrthála, 
atá faoi stiúir an Garda Síochána agus le tacaíocht ó 
Sheirbhís Otharchairr Luimnigh, FSS, Seirbhís Dóiteáin 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus Ranna 
Sábháilteachta ar Bhóithre na Comhairle le linn 2019 le 
cur i láthair thar dhá lá sa Deisceart Óstán na  
Cúirte, Raheen.

Leanann an clár seo ag mealladh líon mór mac léinn 
ó institiúidí dara agus tríú leibhéal sa Chathair agus sa 
Chontae agus tá sé comhtháite mar chuid den chlár 
idirbhliana. Bíonn rannpháirtíocht sa chlár ar bhonn 
seasmhach le figiúirí tinrimh thart ar 1,650 le linn 2019. Is 
cuntas an-macánta é Tionscadal Tarrthála ar réaltacht na 
Sábháilteachta ar Bhóithre in Éirinn inniu le mic léinn atá 
rannpháirteach sa chlár ag fáil faisnéise agus comhairle, 
dírithe ar na contúirtí agus na hiarmhairtí a bhaineann le 
himbhuailtí tráchta ar bhóithre.

OILIÚINT SÁBHÁILTEACHTA ROTHAÍOCHTA
Lean Cycle Right, an clár oiliúna náisiúnta nua do 
shábháilteacht ar bhóithre do rothaithe, a dearadh chun 
an t-eolas agus na scileanna a thabhairt do rothaithe 
chun sábháilteacht a bhogadh tríd an gcóras bóithre 
lena chlár oiliúna le bunscoileanna ar fud na tíre i rith 
2019.  Cuirtear an cúrsa ar fáil thar thrí chéim mar chuid 
de churaclam na scoile le rannpháirtithe ag fáil scileanna 
agus eolais ar bhonn céimnithe a ullmhaíonn an duine 
aonair chun dul ar rothar i gcásanna bóthair atá ag éirí 
níos casta. Ghlac 16 Bhunscoil Chathair agus Chontae 
páirt sa chlár seo ar fud na Cathrach agus an Chontae le 
linn 2019 agus fuair 564 mac léinn oiliúint. 

Tugann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
fóirdheontas don chlár seo.

Tionscadal Tarrthála Óstán South Court An Ráithín, Samhain 2019
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Ráth Caola 2019



Caiteachas Iomlán Fuinnimh 2019      €3,665,629 

Leictreachas 2019 - Caiteachas Bliantúil Iomlán      € 2,704,867 

Leictreachas 2019 - Caiteachas Bliantúil ar Sheirbhísí Uisce    € 26,169 

Leictreachas 2019 - Caiteachas Bliantúil ar Soilsiú Poiblí    € 1,912,471 

Leictreachas 2019 - Seachas uisce & PL      € 766,227 

Breoslaí Bóthair 2019 (díosal / peitreal / bithbhreosla) - Caiteachas Bliantúil Iomlán  € 763,394 

Breoslaí Teasa 2019 (Gás / ola / bithmhais srl.) - Caiteachas Bliantúil Iomlán  € 197,368

COSTAS AGUS TOMHALTAS FUINNIMH -  
COMHAIRLE CATHRACH AGUS CONTAE LUIMNIGH 2019  
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2Eangach Leictreachais-MWh 2019      € 15,878.7 

Breoslaí Iontaise 2019 MWh      € 10,965.0 

Fuinneamh Iomlán MWh      € 26,843.7 

Uasghrádú ar Sheirbhísí Uisce - MWh de choigilteas

Uasghrádú ar Fabraic agus Seirbhísí Foirgníochta  219 MWh de choigilteas

Soilsiú Poiblí           748  MWh de choigilteas

Iompar / Feithiclí  232  MWh de choigilteas

Iomlán 2019  1,200  MWh de choigilteas

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL - TUARASCÁIL AR CHOIGILTEAS FUINNIMH
In 2019, thug an Chomhairle faoi raon tionscnamh a phleanáil agus a chur chun feidhme chun feabhas a 
chur ar ár bhfeidhmíocht fuinnimh, lena n-áirítear:
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COMHDHÁIL / SEMINARS 
Baill de Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh a bhí i láthair ó mhí Eanár go mí na Nollag 2019

AGUISÍNÍ

Dáta Teideal Ionad Ionad

Ionad Seimineár arna eagrú ag 
Comhdhálacha Ceilteacha dar teideal 
'An tAcht Airgeadais 2018'  

Óstán Four Seasons, Cairlinn, 
Co. Lú

3

22 - 24 Feabhra Seimineár arna eagrú ag 
Comhdhálacha Ceilteacha dar teideal 
'Dea-Rialachas ar Eagraíochtaí Pobail, 
Deonacha agus Carthanúla in Éirinn' 

Óstán O'Donovan, Cloich na 
Coillte, Co. Chorcaí.

1

22 Márta Seimineár arna eagrú ag Údaráis 
Áitiúla Saor ó Núicléach dar teideal 
'Seimineár Beartais Fuinnimh agus 
Núicléach Fhóram Uile-Éireann'

Halla Baile Chathair Chill 
Chainnigh (The Tholsel), An 
tSráid Ard, Cill Chainnigh

1

10 Aibreán Seimineár arna eagrú ag Cumann 
Tráchtála Dhún Dealgan dar 
teideal 'Comhdháil Turasóireachta 
Trasteorann'

Óstán Four Seasons, Cairlinn, 
Co. Lú

2

10 - 12 Deireadh 
Fómhair

Seimineár arna eagrú ag Turas Staidéir 
Rothaíochta na hÍsiltíre dar teideal 
'Turas Staidéir Rothaíochta na hÍsiltíre

Utrecht, An Ísiltír 5

19 Deireadh Fómhair Seimineár arna eagrú ag an Roinn 
Forbartha Tuaithe agus Pobail dar 
teideal ‘Éagsúlacht a Ghlacadh - 
Todhchaí Lé Chéile'

Ionad Barrfheabhais CLG 
Chonnachta, Bekan, Béal Átha 
hAmhnais, Co. Mhaigh Eo.

1

8 - 10 Samhain Seimineár arna eagrú ag 
Comhdhálacha Ceilteacha dar teideal 
'Bagairtí atá ag Teacht Chun Cinn agus 
Dúshláin Caomhnaithe Seasmhacha 
do Bhithéagsúlacht Fionnuisce' 

Óstán O'Donovan, Cloich na 
Coillte, Co. Chorcaí.

1

14 Samhain Seimineár arna eagrú ag Comhairle 
Náisiúnta na mBan in Éirinn dar 
teideal 'Women Beyond the Dáil, More 
Women in Local Government'

Teach an Ardmhéara, Sráid 
Dhásain, Baile Átha Cliath 2.

1

25 - 26 Samhain Seimineár arna eagrú ag an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara dar 
teideal 'Cúrsa Oiliúna Scéim um 
Choillearnach Dúchasach'

Óstán Summerhill, Inis Ciarraí, 
Co. Chill Mhantáin

1

13 - 15 Nollaig Seimineár arna eagrú ag 
Comhdhálacha Ceilteacha dar teideal 
'Dreasachtaí do Cheannaitheoirí Baile 
Céaduaire'

Óstán Four Seasons, Cairlinn, 
Co. Lú

10
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PERFORMANCE INDICATORS

Topic

HOUSING:   

H1, H2 & H4

HOUSING:   

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

CommentsIndicator

A. No of dwellings in the ownership of the LA at 1/1/2018
B.  No. of dwellings added to the LA owned stock during 

2018 (whether constructed or acquired
C. No. of LA owned dwellings sold in 2018
D. No. of LA owned dwellings demolished in 2018
E. No. of dwellings in the ownership of the LA at 31/12/2018
F.  No. of LA owned dwellings planned for demolition under 

a DHPLG approved scheme

A.  The percentage of the total number of LA owned 
dwellings that were vacant on 31/12/2018

B.  The number of dwellings within their overall stock that 
were not tenanted on 31/12/2018

A.  Expenditure during 2018 on the maintenance of LA 
housing compiled from 1 January 2018 to 31 December 
2018, divided by the no. of dwellings in the LA stock at 
31/12/2018, i.e. the H1E less H1F indicator figure

Expenditure on maintenance of LA stock compiled from 
1 January 2018 to 31 December 2018, including planned 
maintenance and expenditure that qualified for grants, such 
as SEAI grants for energy efficient retro-fitting works or the 
Fabric Upgrade Programme but excluding expenditure on 
vacant properties and expenditure under approved major 
refurbishment schemes (i.e. approved Regeneration or 
under the Remedial Works Schemes)

A.  The time taken from the date of vacation of a dwelling 
to the date in 2018 when the dwelling is re-tenanted, 
averaged across all dwellings re-let during 2018

B.  The cost expended on getting the dwellings re-tenanted 
in 2018, averaged across all dwellings re-let in 2018

The number of dwellings that were re-tenanted on any date 
in 2018 (but excluding all those that had been vacant due to 
an estate-wide refurbishment scheme)

The number of weeks from the date of vacation to the date 
the dwelling is re-tenanted

Total expenditure on works necessary to enable re-letting of 
the dwellings

A.  Total number of registered tenancies in the LA area at end 
June 2018

B. Number of rented dwellings inspected in 2018
C.  Percentage of inspected dwellings in 2018 that were 

found not to be compliant with the Standards Regulations
D.  Number of non-compliant dwellings that became 

compliant during 2018

The number of dwellings inspected in 2018 that were found 
not to be compliant with the Housing (Standards for Rented 
Houses) Regulations
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Topic

HOUSING:   

H6

ROADS:   

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%

Comments

This does 
not include 
own door 
accommodation 
and is for 
Limerick only

Indicator

A.  Number of adult individuals in emergency 
accommodation that are long-term homeless as a % 
of the total number of homeless adult individuals in 
emergency accommodation at the end of 2018

The number of adult individuals classified as homeless and 
in emergency accommodation on the night of 31 December 
2018 as recorded on the PASS system

The number out of those individuals who, on 31/12/2018, 
had been in emergency accommodation for 6 months 
continuously, or for 6 months cumulatively within the 
previous 12 months

The % of regional road kilometres that received a PSCI rating 
in the 24 month period prior to 31/12/2018

The % of local primary road kilometres that received a PSCI 
rating in the 24 month period prior to 31/12/2018

The % of local secondary road kilometres that received a 
PSCI rating in the 24 month period prior to 31/12/2018

The % of local tertiary road kilometres that received a PSCI 
rating in the 60 month period prior to 31/12/2018

The % of total regional road kilometres that received a PSCI 
rating of 1 - 4 at 31/12/2018

The % of total regional road kilometres that received a PSCI 
rating of 5 - 6 at 31/12/2018

The % of total regional road kilometres that received a PSCI 
rating of 7 - 8 at 31/12/2018

The % of total regional road kilometres that received a PSCI 
rating of 9 - 10 at 31/12/2018

The % of total primary road kilometres that received a PSCI 
rating of 1 - 4 at 31/12/2018

The % of total primary road kilometres that received a PSCI 
rating of 5 - 6 at 31/12/2018

The % of total primary road kilometres that received a PSCI 
rating of 7 - 8 at 31/12/2018

The % of total primary road kilometres that received a PSCI 
rating of 9 - 10 at 31/12/2018
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Topic

ROADS:   

R1 & R2

Indicator

The % of total local secondary road kilometres that received a 
PSCI rating of  1 - 4 at 31/12/2018

The % of total local secondary road kilometres that received a 
PSCI rating of  5 - 6 at 31/12/2018

The % of total local secondary road kilometres that received a 
PSCI rating of  7 - 8  at 31/12/2018

The % of total local secondary road kilometres that received a 
PSCI rating of  9 - 10 at 31/12/2018

The % of total local tertiary road kilometres that received a PSCI 
rating of  1 - 4  at 31/12/2018

The % of total local tertiary road kilometres that received a PSCI 
rating of  5 - 6  at 31/12/2018

The % of total local tertiary road kilometres that received a PSCI 
rating of 7 - 8  at 31/12/2018

The % of total local tertiary road kilometres that received a PSCI 
rating of  9 - 10  at 31/12/2018

Kilometres of regional roads strengthened 

Total spend on Regional Roads (strengthening)

Number of kilometres of regional roads resealed

Total spend on Regional Roads (resealing)

Kilometres of Local Roads strengthened

Total Spend on Local Roads (strengthening)

Number of kilometres of Local Roads resealed

Total spend on Local Roads (resealing)

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

Comments

MOTOR TAX:  R3 

APPROVED

WATER: W1

70.16%

1.00%

A.   The percentage of motor tax transactions which were 
dealt with online (i.e. transaction is processed and the tax 
disc is issued) in 2018 

% of Private Drinking Water Schemes in compliance with 
statutory requirements in respect of the monitoring of the 
quality of private drinking water supplies during 2018 
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Topic

WASTE: E1

2018

45,530

64.11%

CommentsIndicator

A.   The number of households based on the 2016 census 
who are situated in an area covered by a licensed 
operator providing a 3 bin service at 31/12/2018

B.   The percentage of households within the Local Authority 
(also as per the 2016 census) that the number at A 
represents.

ENVIRONMENTAL 

POLLUTION: E2

LITTER 

POLLUTION: E3

GREEN FLAG 

STATUS: E4

3,831

3,619

688

476

1%

1%

1%

1%

1%

48.24%

A1.  Total number of pollution cases in respect of which a 
complaint was made during 2018

A2.  Number of pollution cases closed from 1/1/2018 to 
31.12.2018

A3. Total number of cases on hands at 31.12.2018

The opening number of cases carried forward from the year 
end 2017

A1.  The % of the area within the LA that when surveyed in 
2018 was unpolluted or litter free

A2.  The % of the area within the LA that when surveyed in 
2018 was slightly polluted

A3.  The % of the area within the LA that when surveyed in 
2018 was moderately polluted

A4.  The % of the area within the LA that when surveyed in 
2018 was significantly polluted

A5.  The % of the area within the LA that when surveyed in 
2018 was grossly polluted

A.  The % of schools that have been awarded green  
flag status.
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CommentsTopic

PLANNING: P1

2018

12.71%

645

82

Indicator

Buildings inspected as a percentage of new buildings 
notified to the local authority

Total no. of new buildings notified to the local authority i.e. 
buildings where a valid Commencement Notice was served 
in the period 1/01/18 to 31/12/18 by a builder or developer 
on the local authority

No. of new buildings notified to the local authority in 2018 
that were the subject of at least one on-site inspection 
during 2018 undertaken by the local authority

PLANNING:  

P2 & P3

59

84.75%

50

430

431

48.72%

1.86%

49.42%

1048

210

8

213

A.  Number of LA planning decisions which were subject of 
an appeal to An Bord Pleanála that were determined by 
the board in 2018

B.  % of the determinations at A which confirmed (either with 
or without variation) the decision made by the LA

Number of determinations confirming the LA’s decision 
(either with or without variation)

A.  Total number of planning cases referred to or initiated by 
the LA during 2018 that were investigated

B.  Total number of investigated cases that were closed 
during 2018

C.  % of the cases at B that were dismissed as trivial, minor 
or without foundation or were closed because statute 
barred or an exempted development 

D.  % of cases at B that were resolved to the LA’s satisfaction 
through negotiations 

E.  % Cases at B that were closed due to enforcement 
proceedings

F.  Total number of planning cases being investigated as at 
31/12/2018

Number of cases at ‘B’ above that were dismissed under 
section 152(2), Planning and Development Act 2000

Number of cases at ‘B’ that were resolved to the LA’s 
satisfaction through negotiations

Number of cases at ‘B’ that were closed due to enforcement 
proceedings
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Topic

PLANNING:   

P4 & P5

2018

€27.31

€5,323,462.00

46.48%

35.68%

213

99

76

CommentsIndicator

The Annual Financial Statement (AFS) Programme D data 
divided by the population of the LA area per 2016 Census

AFS Programme D data consisting of D01 – Forward 
Planning, D02 – Development Management, D03 – 
Enforcement (inclusive of the relevant Programme D 
proportion of the central management charge) for 2018
 
A.  The percentage of applications for fire safety certificates 

received in 2018 that were decided (granted or refused) 
within two months of their receipt

B.  The percentage of applications for fire safety certificates 
received in 2018 that were decided (granted or refused) 
within an extended period agreed with the applicant

The total number of applications for fire safety certificates 
received in 2018 that were not withdrawn by the applicant

The number of applications for fire safety certificates 
received in 2018 that were decided (granted or refused) 
within two months of the date of receipt of the application

The number of application for fire safety certificates 
received in 2018 that were decided (granted or refused) 
within an agreed extended time period

FIRE SERVICE:   

F1

FIRE SERVICE:   

F2 & F3

€85.44

€17,077,400.00

1.37 min

5.42 min

1.32 min

5.22 min

A.  The Annual Financial Statement (AFS) Programme E 
expenditure data for 2018 divided by the population 
of the LA area per the 2016 Census figures for the 
population served by the fire authority as per the Risk 
Based Approach Phase One Reports;

AFS Programme E expenditure data consisting of E11 - 
Operation of Fire Service & E12 Fire Prevention (inclusive 
of the relevant Programme E proportion of the central 
management charge) for 2018 

A.  Average time taken (mins) to mobilise fire brigades in Full-
Time Stations in respect of Fire

B.  Average time taken (mins) to mobilise fire brigades in 
Part-Time Stations (retained fire service)in respect of Fire

C.  Average time taken  (mins) to mobilise fire brigades 
in Full-Time Stations in respect of all other (non-fire) 
emergency incidents

D.  Average time taken (mins) to mobilise fire brigades in 
Part-Time Stations(retained fire service)  in respect of all 
other (non fire) emergency incidents
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Indicator

A.  % of cases in respect of fire in which first attendance at scene 
is within 10 mins

B.  % of cases in respect of fire in which first attendance at scene 
is after 10 mins & within 20 mins

C.  % of cases in respect of fire in which first attendance at scene 
is after 20 mins

D.  % of cases in respect of all other emergency incidents in 
which first attendance at the scene is within 10 minutes

E.  % of cases in respect of all other emergency incidents in which 
first attendance at the scene is after 10 minutes but within 20 
minutes 

F.  % of cases in respect of all other emergency incidents in which 
first attendance at the scene is after 20 minutes

Total no. of call-outs in respect of fires during 2018

No. of fire cases where first fire tender attendance at the scene is 
within 10 minutes

No. of fire cases where first fire tender attendance at the scene is 
after 10 mins & within 20 mins

No. of fire cases where first fire tender attendance at the scene is 
after 20 mins

Total number of call-outs in respect of all other emergency 
incidents (i.e. not including fire)in 2018

No. of non-fire cases where first fire tender attendance at the 
scene is within 10 mins

No. of non-fire cases where first fire tender attendance at the 
scene is after 10 mins & within 20 mins

No. of non-fire cases where first fire tender attendance at the 
scene is after 20 mins

2018

67.05%

22.85%

10.10%

61.26%

30.04%

8.70%

871

584

199

88

506

310

152

44

Comments

Full time 607 
Retained 264

Full time 529 
Retained 55

Full time 70 
Retained 129

Full time 8 
Retained 80

Full time 294 
Retained 212

Full time 248 
Retained 62

Full time 42 
Retained 110

Full time 4 
Retained 40

Topic

FIRE SERVICE:   

F2 & F3

LIBRARY SERVICE: 

L1

LIBRARY SERVICE: 

L2

3.19
435,467

620,945

€30.95

€6,031,911.81

A.  Number of library visits per head of population for the LA 
area per the 2016 Census

B.  Number of items issued to borrowers during the year

Number of library visits during 2018

The Annual Financial Statement Programme F data for 2018 
divided by the population of the LA area per 2016 census

AFS Programme  F data consisting of F02 – Operation 
of Library and Archival Service (inclusive of the relevant 
proportion of the central management charge for  
Programme F) for 2018 
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Topic

YOUTH AND COM-
MUNITY:   

Y1 & Y2

2018

56%

25

14

Comments

Following serious 
challenges 
encountered at the 
end of 2017, the LA 
is working on an 
ongoing basis with 
the PPN Secretariat 
and the DRCD to 
address those issues 
and re-develop the 
PPN as the structure 
to represent the views 
of the citizens of 
Limerick.

Following serious 
challenges 
encountered at the 
end of 2017, the LA 
is working on an 
ongoing basis with 
the PPN Secretariat 
and the DRCD to 
address those issues 
and re-develop the 
PPN as the structure 
to represent the views 
of the citizens of 
Limerick.

Following serious 
challenges 
encountered at the 
end of 2017, the LA 
is working on an 
ongoing basis with 
the PPN Secretariat 
and the DRCD to 
address those issues 
and re-develop the 
PPN as the structure 
to represent the views 
of the citizens of 
Limerick.

Indicator

A.  Percentage of local schools involved in the local Youth 
Council/Comhairle na nÓg scheme

Total number of secondary schools in the LA area at year 
end 2018

Number of second level schools in the LA area from which 
representatives attended the Comhairle na nÓg AGM held 
in 2018

Total number of organisations included in the County 
Register for the local authority area as at 31/12/2018

Total number of those organisations that registered for the 
first time in 2018

Number of organisations that opted to join the Social 
Inclusion Electoral College on whatever date  they 
registered for the PPN
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Indicator

A.  The wholetime equivalent staffing number as at 31  
December 2018

Total number of paid working days lost to sickness absence 
through medically certified leave in 2018

Total number of working days lost to sickness absence through 
self-certified leave in 2018

Number of unpaid working days lost to sickness absence 
included within the total of medically certified sick leave days  
in 2018

Number of unpaid working days lost to sickness absence 
included within the total of self-certified sick leave days in 2018

If any staff are on long-term sick leave (i.e. a continuous period 
of more than 4 weeks), include a text note of the number of 
staff on long-term sick leave

Total of ICT expenditure in 2018  

Total revenue expenditure in 2018 before transfers to and from 
reserves

2018

1,174.25

10646

1090

504

21

4 wks – 3 mths 
= 76
3 mths – 6 mths 
= 27
6 mths +  = 10

€3,118.01

€3,661,325.56

CommentsTopic

CORPORATE:  

C1, C2 & C4

CORPORATE:   

C3
3,322,576

58,322

6

A. Total page views of the local authority’s websites in 2018 
B.  Total number of followers at end 2018 of the LA’s social 

media accounts

The number of social media accounts operated by the local 
authority.
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Topic

FINANCE:   

M1 & M2

2018

€823,400

0.16%
€2,659.16 

 
€518,279,081
  

€518,267,941 

85%

95%

75%

CommentsIndicator

E.  Cumulative surplus/deficit  balance at 31/12/2018 in the 
Revenue Account from the Income & Expenditure Account 
Statement of the AFS

F.  Cumulative surplus or deficit at 31/12/2018 as a percentage of 
total Income  in 2018 from the AFS statement

G. Revenue Expenditure per capita in 2018

The 2018 Total Income figure from the Income and Expenditure 
Account Statement of the AFS

The 2018 Total Expenditure figure from the Income and 
Expenditure Account Statement of the AFS

Collection level of Rates from the Annual Financial Statement 
for 2018

Collection level of Rent & Annuities from the Annual Financial 
Statement for 2018

Collection level of Housing Loans from the Annual Financial 
Statement for 2018

ECONOMIC 
DEVELOPMENT:  

J1 TO J3

TOURISM J4

213

24

12

207

Yes
Yes

A.  The no. of jobs created with assistance from the Local 
Enterprise Office during 2018

A.  The no. of trading online voucher applications approved by 
the Local Enterprise Office during 2018

B.  The no. of those trading online vouchers that were drawn 
down in 2018

A. The no. of participants who received mentoring during 2018

A. Does the local authority have a current tourism strategy
B. Does the local authority have a designated Tourism Officer
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