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Ár gContae 
Tá 76,092 duine ina gcónaí i gContae an Chabháin. Contae tuaithe atá ann den chuid 

is mó cé gur tháinig méadú suntasach ar an daonra sna príomhionaid uirbeacha le 

blianta beaga anuas. Is sainchomharthaí den Chontae iad na droimníní atá sna 

ceantair tuaithe chomh maith leis na lochanna agus na cnoic bheaga ar fad. Níl mórán 

daoine ina gcónaí in Iarthuaisceart an Chontae, áit atá sléibhtiúil agus go leor ceantair 

ardscéimhe ann. Tá roinnt nithe is díol spéise do thurasóirí idirnáisiúnta ann freisin, 

lena n-áirítear Uiscebhealach na Sionainne-na hÉirne agus Uaimheanna na hÁirse 

Marmair sa Gheopháirc Dhomhanda. 

 

Tá an M3 tar éis rochtain ar ár gContae a fheabhsú agus tá Teorainn an Chontae ó 

dheas de Achadh an Iúir níos lú ná uair an chloig ó Bhaile Átha Cliath anois. Tá Baile 

an Chabháin suite go straitéiseach freisin agus aithnítear é mar thairseach chuig agus 

ó Thuaisceart Éireann. Ainmníodh Baile an Chabháin mar Mholbhaile sa Straitéis 

Spáis Náisiúnta. 
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Aitheasc an Chathaoirligh 

Mar Chathaoirleach ar Chomhairle Contae an 

Chabháin tá áthas orm fáilte a chur roimh 

fhoilsiú Thuarascáil Bhliantúil 2021. 

Is mór an onóir dom slabhra oifige Chathaoirleach Chomhairle Contae an Chabháin a 

chuir orm arís agus ionadaíocht a dhéanamh ar mhuintir an chontae iontaigh seo. 

Agus mé ag teacht isteach san oifige i samhradh na bliana 2021, bhí sé de phribhléid 

agam a bheith ag faire de réir mar a tháinig ár sochaí chun cinn de réir a chéile ó 

shrianta agus ó bheith ag amharc mé féin ar an lúcháir a bhí ar daoine nuair a bhídís 

i gcuideachta a chéile. 

Mar dhaoine sóisialta go nádúrtha, is féidir nárbh mhór againn an meon pobail iontach 

a bhí againn go traidisiúnta sa tír seo agus sa chontae seo. Faraor, thaispeánamar an 

méid is fearr dúinn féin le hanbhroidí an tsaoil le cúpla bliain anuas agus ba thógáil 

croí é iarrachtaí an oiread sin daoine le daoine leochaileacha agus scoite a chosaint. 

I mo ról mar Chathaoirleach, bhí an deis agam a fheiceáil go mion an bealach iontach 

ina ndeachaigh foireann Chomhairle Contae an Chabháin in oiriúint do na dúshláin a 

bhain ní hamháin le Covid-19, ach don éiginnteacht leanúnach a bhaineann leis an 

mBreatimeacht agus leis an ngéarchéim sa slabhra soláthair domhanda. 

In ainneoin na n-iliomad dúshlán seo, lean Comhairle Contae an Chabháin ag 

seachadadh torthaí inláimhsithe ar son a muintire.  

Ag tús mo théarma oifige, bhí lúcháir orm fáilte a chur roimh an Aire Gnóthaí Tuaithe 

agus Pobail, Heather Humphreys TD go dtí an Cabhán, áit ar oscail sí conair áineasa 

Pháirc Foraoise Dhún an Rí go hoifigiúil, agus a scrúdaigh sí an dul chun cinn ar 

thionscadal Ionad Cathrach Achadh an Iúir, leabharlann sainchomhartha, ionad 

cultúrtha agus cathartha atá á mhaoiniú tríd an gCiste Forbartha Athghiniúna Tuaithe 
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agus trí acmhainní Chomhairle Contae an Chabháin féin. 

 

Amhail agus 2021 mar bhliain a chuimhneofar ar feasta, ba chomóradh céad bliain é 

ar cheann de na blianta ba shuntasaí i stair na hÉireann. Ba mhór an onóir dom a 

bheith in éineacht leis an bPríomhfheidhmeannach Tommy Ryan agus le baill 

d'Fhoireann Cultúir na Comhairle agus fleasc á leagan acu ag Músaem Contae an 

Chabháin chun comóradh a dhéanamh ar chomóradh 100 bliain de Chogadh na 

Saoirse ag teacht chun deiridh. Léiríodh meas dóibh siúd a rinne an íobairt deiridh ar 

son neamhspleáchas na hÉireann. 

 

Déanann ról an Chathaoirligh ionadaíocht ar Chomhairle Contae an Chabháin agus ar 

mhuintir an Chabháin sa bhaile agus thar lear. Bhí bród mór orm, mar sin, gur thug mé 

isteach Lá do Chabhán 2021 go hoifigiúil.  

 

Reáchtáladh an dara ceiliúradh bliantúil ar an gCabhán agus a Dhiaspóra ar an 

Satharn, 25 Meán Fómhair agus thug muintir an Chabháin ar fud an domhain aghaidh 

ar na meáin shóisialta arís chun ceiliúradh a dhéanamh ar Chontae Bhréifne, ar a 

mhuintir, ar a chultúr, ar a thírdhreacha agus ar a oidhreacht. Bhí sé thar a bheith 

sásúil na mílte duine, idir óg agus aosta, ar fud na cruinne a fheiceáil ag léiriú a mbród 

as an gcontae iontach seo, rud a chuir go mór leis an domhan thar na blianta. 

 

Bhain mé taitneamh ar leith as páirt a ghlacadh i dtaispeántas cultúrtha ‘Lá Beo an 

Chabháin ', imeacht a mhúsclóidh an spéis comhchoiteann don fhéile' Cavan Calling', 

a bheidh ar siúl i Meán Fómhair 2023. 

 

I bhfianaise an róil thábhachtaigh atá ag gabháil i méid atá ag na meáin dhigiteacha 

inár saolta, agus i bhfianaise na líne beatha a léirítear sna meáin shóisialta agus sna 

haipeanna físchomharthaíochta le dhá bhliain anuas, tá sé oiriúnach go seolfadh 

Comhairle Contae an Chabháin ‘An Cabhán Nasctha' in 2021: Straitéis Dhigiteach do 

Chontae an Chabháin: 2021 – 2024. Tá sé mar aidhm ag an straitéis saoránaigh, 

gnólachtaí agus cuairteoirí a spreagadh agus tacú leo chun an leas is fearr is féidir a 

bhaint as sochaí atá cumasaithe go digiteach trí ghlacadh agus nuálaíocht dhigiteach. 
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Tar éis moilleanna mar gheall ar shrianta Covid-19, tháinig clár tógála tithíochta 

Chomhairle Contae an Chabháin ar ais go tapa agus críochnaíodh 15 aonad tithíochta 

sóisialta nuathógtha, le 83 aonad breise ag fáil ceadú Chéim 4 agus ag dul ar aghaidh 

chuig céim na tógála. Bhí sé de phléisiúr agam cuairt a thabhairt ar an suíomh ina 

bhfuil forbairt nua i mBéal Átha na nEach agus iniúchadh a dhéanamh ar an dul chun 

cinn maidir le hathchóiriú a dhéanamh ar mhaoine folmha i mBaile an Chabháin, agus 

tá áthas orm a fheiceáil go bhfuil Comhairle Contae an Chabháin ag obair i gcomhar 

le conraitheoirí áitiúla chun cuid mhór den obair seo a dhéanamh, ag tacú le poist 

áitiúla chomh maith le tithíocht shóisialta a chur ar fáil. 

 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an bPríomhfheidhmeannach Tommy Ryan, 

Stiúrthóirí Seirbhíse Eoin Doyle, Paddy Connaughton, Brendan Jennings, agus 

Margaret McNally, agus le foireann uile Chomhairle Contae an Chabháin as an obair 

chrua agus an tsolúbthacht a léirigh siad i rith 2021, agus go deimhin, gach bliain. In 

ainneoin na ndúshlán a chruthaigh Covid-19, léirigh foireann Chomhairle Contae an 

Chabháin  tiomantas, neart agus cruthaitheacht chun a chinntiú gur seachadadh 

seirbhísí ríthábhachtacha sa phobal go seasta. 

 

Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt freisin do mo chomhchomhairleoir Sarah 

O’Reilly, a rinne ról an Chathaoirligh i rith an chéad leath de 2021 agus, ós í an tríú 

bean riamh a bhí i gceannas ar an oifig seo, atá ina ceannródaí don chothromaíocht 

mhéadaithe inscne sa pholaitíocht. Gabhaim buíochas, freisin, le gach ceann de mo 

chomhchomhairleoirí, a chur gnó na comhairle i gcrích le dínit agus meas, agus nár 

lig siad de dhifríochtaí pholaitíochta baint ón mhaith mhór. 

 

Is é an mian dúthrachtach atá agam ná gur léiriú an méid atá bainte amach ag an 

gcomhairle, mar atá sonraithe sa tuarascáil chríochnúil agus mhionchúiseach, ar 

chríoch na tréimhse deacra seo inár stair. Tá súil agam go mbeidh sé mar léiriú ar ár 

gcontae iontach agus a phobal dochloíte ag dul ar aghaidh chun rudaí níos mó arís a 

bhaint amach, neartaithe ag spiorad athnuaite de mhuintearas agus aontacht. 

 

An Comhairleoir Clifford Kelly, Cathaoirlea 
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Aitheasc an Phríomhfheidhmeannaigh 

Tá an-áthas orm Tuarascáil Bhliantúil Chomhairle 
Contae an Chabháin do 2021 a chur i láthair. 

Ba bhliain an-dúshlánach arís  don údarás áitiúil í 2021 i dtéarmaí soláthar seirbhíse, 

de réir mar a réab paindéim Covid-19 ar fud na cruinne. Mar sin féin, a bhuí le leathadh 

amach gasta an stáit den vacsaín, tiomantas agus solúbthacht fhoireann ár n-údarás 

áitiúil, comhoibriú ár n-ionadaithe tofa agus comhpháirtíochtaí láidre le páirtithe 

leasmhara gnó, pobail agus earnála poiblí, bhí Comhairle Contae an Chabháin in ann 

leanúint ag soláthar seirbhísí ar ardchaighdeáin ar son mhuintir an Chabháin. 

I dtréimhsí corraitheacha mar seo, nuair nach bhfuil mórán cinnte, bhí an treo agus an 

struchtúr a bhaineann le creat straitéiseach láidir a bheith i bhfeidhm atá mar bhonn 

agus taca lenár gcuid oibre sárluachmhar. Cuidíonn doiciméid straitéiseacha amhail 

ár bPlean Corparáideach agus an Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) 

lena chinntiú go bhfuil príomhtionscadail chaipitil chomh maith le tascanna 

tábhachtacha laethúla fós ag dul chun cinn i rith na paindéime. 

Is beag plean nó straitéis, áfach, a d'fhéadfadh leibhéal an athraithe sa tsochaí a thuar 

agus go háirithe an t-athrú ollmhór ar phatrúin an lucht saothair a tharla le dhá bhliain 

anuas, go háirithe an imirce amach ón oifig agus filleadh ar an oifig de réir a chéile.  

Dá réir sin, agus sinn ag filleadh de réir a chéile ar an ngnáthshaol oibre, ba mhaith 

liom aitheantas a thabhairt d'iarrachtaí ár bhfoirne, a raibh a gcomhoibriú 

ríthábhachtach agus sinn á ndéanamh ár mbealach tríd an tréimhse chorrach seo, 

chun dul i ngleic leis na dúshláin iomadúla a bhí le sárú ag an eagraíocht. 
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I measc na n-éachtaí a rinne Comhairle Contae an Chabháin ar son mhuintir an 
Chabháin in 2021, tá: 
I mí na Samhna 2021 críochnaíodh agus faomhadh Máistirphlean Athnuachana 

Fhearann na Mainistreach, a maoiníodh mar thionscadal Chatagóir B faoin gCiste 

Athghiniúna agus Forbartha Uirbeach (URDF).  

 

Bhí ról lárnach ag Máistirphlean Fhearann na Mainistreach san iarratas rathúil a rinne 

Comhairle Contae an Chabháin ar mhaoiniú breise URDF ar €14.493 milliún chun na 

hoibreacha caipitil a bhain le hathfhorbairt Fearann na Mainistreach a chur i gcrích. 

Spreagfaidh an athghiniúint shuntasach €19.3 milliún ar Fhearann na Mainistreach, a 

fógraíodh i Márta 2021, athghiniúint shóisialta, chultúrtha, eacnamaíoch agus 

taitneamhachta sa cheantar stairiúil seo de Bhaile an Chabháin, rud a chruthóidh 

4,500m² de spásanna poiblí nua do choisithe. 

 

Tionóladh an dara ceiliúradh bliantúil ‘Lá do Chabhán‘ ar an Satharn, 25 Meán 

Fómhair, ag tógáil ar an rath a bhí ar an gcéad ócáid na bliana seo caite. Arís eile, 

agus an ócáid ar siúl go hiomlán ar líne, thug an t-imeacht muintir agus cairde an 

Chabháin le chéile sa bhaile agus thar lear i spiorad na hoidhreachta comhroinnte 

agus an naisc dhomhain. I rith an cheiliúrtha thug muintir an Chabháin aghaidh ar 

chainéil mheáin shóisialta, lena n-áirítear Twitter, Facebook, agus Instagram chun a 

n-bród as a gcontae a roinnt.  

 

Sheol an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail Scéim Athnuachana Bailte agus 

Sráidbhailte 2021 ar an 3 Bealtaine, ag cur maoiniú ar fáil do thionscadail a thacaíonn 

lenár mbailte agus sráidbhailte tuaithe a bheith níos tarraingtí agus níos inbhuanaithe.  

D'éirigh le seacht mbaile maoiniú de €1,066,187 a fháil. 

 

D'fhógair an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail Beart Feabhsaithe Sráidbhaile nua 

ar an 4Lúnasa. Is é aidhm na scéime tacú le huasghrádú agus feabhsú aghaidheanna 

sráide agus aghaidheanna siopaí. Cuireadh limistéir ainmnithe i mBaile Shéamais 

Dhuibh, i mBéal Tairbirt agus i Muinchille san áireamh sa scéim, ina bhfuil 108 

réadmhaoin ceadaithe le haghaidh maoiniú deontais dar luach iomlán €285,798. 
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Mar thoradh ar an leanúint den tionscnamh a sheol Foireann Baile an Chabháin i mí 

an Mhárta 2020, i gcomhar le Comhairle Contae an Chabháin, bhí breis agus 70 

aghaidh siopa, a bhí péinteáilte go geal, i gcroílár an bhaile.   

 

I mí na Bealtaine 2021 cuireadh tús le hobair thógála ar an ionad seirbhísí cathartha 

comhtháite bunathraitheach, ar fiú €5.3 milliún é, a chuimsíonn leabharlann nua, spás 

cathartha, agus spás breise amharclainne in Achadh an Iúir. Tá an tionscadal á 

mhaoiniú tríd an maoiniú €3,963,525 faoin gCiste Athghiniúna agus Forbartha 

Uirbeach, tríd an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, agus cuirfear €1.3 milliún eile 

de mhaoiniú ar fáil ó acmhainní Chomhairle Contae an Chabháin féin. 

 

I mí na Nollag 2021, d'fhógair an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather 

Humphreys TD, cistiú chun na chéad Phleananna Lár Baile riamh a sheachadadh, a 

bheidh ríthábhachtach chun dul i ngleic le foirgnimh thréigthe agus le hathbheochan 

lárcheantair bhaile. Roghnaíodh Coill an Chollaigh le haghaidh maoinithe faoin 

Máistirphlean 2021.  

 

Tá Comhairle Contae an Chabháin, ag obair i gcomhar le Mol Digiteach an Chabháin 

agus leis an Údarás Forbartha Tionscail, tar éis cead pleanála a fháil le haghaidh 

foirgneamh AT ag páirc an Údaráis Forbartha Tionscail i gCoill an Gharraí. 

I mí an Mheithimh 2021, d'fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 

Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, gur éirigh le Comhairle Contae an 

Chabháin €4.8m de mhaoiniú a fháil ó Fáilte Éireann chun tionscadal bunathraithe a 

sheachadadh ag Páirc Log na Sionna agus Bhoirne an Chabháin faoin scéim deontas 

caipitil ‘Ardáin Fáis’. Is é €6.5 milliún costas iomlán an tionscadail seo agus cuireann 

Comhairle Contae an Chabháin maoiniú meaitseála €1.7 milliún ar fáil.   

Ceadaíodh naoi n-iarratas is ochtó faoi scéim de chuid Fáilte Éireann a chuir leibhéal 

tacaíochta airgeadais ar fáil do ghnólachtaí turasóireachta agus fáilteachais, chun 

trealamh a cheannach nó a uasghrádú chun suíocháin bhreise a chur ar fáil lasmuigh. 

 

Rinneadh uasghrádú ar chosán siúlóide agus rothaíochta 12km ‘Slí Choillidh Chaoin' 

a nascann Cill na Seanrátha le Páirc Foraoise Choillidh Chaoin in 2021. 
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Leanadh den obair i rith 2021 ar thionscadal na mBailte Ceann Scríbe a sheachadadh 

i mBaile an Chabháin. Fuair Comhairle Contae an Chabháin deontas €404,389 ó Fáilte 

Éireann. In éineacht le maoiniú meaitseála €139,129, cruthaíonn sé seo infheistíocht 

iomlán de €540,518 i mbaile an Chabháin. 

 

Reáchtáladh Seachtain Náisiúnta na Rothair mí Mheán Fómhair agus reáchtáladh 

roinnt imeachtaí i gcúig áit sa chontae. Ba spreagadh é daoine de gach aois agus 

cumas a fheiceáil ag glacadh páirte. Ghlac 267 duine páirt ann san iomlán i rith na 

seachtaine. 

 

I mí na Samhna, d'fhógair an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail Heather Humphreys 

TD €784,524 i maoiniú chun tionscadail eachtraíochta faoin aer a fhorbairt i gContae 

an Chabháin. 

 

Reáchtáladh ‘Mí Shiúil an Mheithimh' den chéad uair chun tacú le grúpaí agus 

eagraíochtaí Siúlóide Pobail filleadh ar ghníomhaíocht choirp ar bhealach sábháilte de 

réir mar a cheadaigh srianta. I rith na míosa cuireadh 17 n-imeacht/clár ar fáil agus 

ghlac 264 rannpháirtí páirt i siúlóidí i rith an tionscnaimh seo.  

 

Tháinig Comhairle Contae an Chabháin i gcomhar lenár gcomhpháirtithe i gComhairle 

Ceantair Fhear Manach agus na hÓmaí chun ‘Dúiche Lochanna Bhinn Chuilceach - 

Geopháirc Dhomhanda de chuid UNESCO' a sheoladh, branda nua spreagúil 

d'Uaimheanna na hÁirse Marmair - Geopháirc Dhomhanda de chuid UNESCO, le 

béim athnuaite ar phobail, ar rannpháirtíocht agus ar thurasóireacht. 

 

Ar an 22 Deireadh Fómhair 2021 thug an tAire Stephen Donnelly TD, an tAire Sláinte, 

cuairt ar Pháirc Bhreifne chun an obair a rinne Coiste Sláinte agus Folláine CLG 

Chontae an Chabháin a fheiceáil, comhoibriú idir CLG an Chabháin agus an Cabhán 

Sláintiúil, rud a d'fhág gur ainmníodh ceanncheathrú CLG an Chabháin mar an chéad 

pháirc spóirt in Éirinn lasmuigh de Pháirc an Chrócaigh chun dul isteach sa Líonra 

Eorpach ‘Stadia Sláintiúil '.  
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In 2021, sheol Éire Sláintiúil Sláintecare sa Roinn Sláinte, ag obair le FSS, údaráis 

áitiúla agus gníomhaireachtaí pobail, Clár Pobail Sláintiúla 'Sláintecare' chun seirbhís 

méadaithe sláinte agus folláine a sholáthar inár bpobail. Roghnaíodh an Cabhán mar 

cheann de na ceantair phíolótacha don tionscnamh nua seo agus rinneadh iarratas ar 

mhaoiniú €250,000 faoin gClár Feabhsúcháin Pobail Sláintiúla. 

 

Leanadh ar aghaidh leis an tionscnamh seachadta leabhar a thosaigh ag tús na 

paindéime i rith 2021, ag soláthar líne beatha luachmhar do go leor ball leochaileach 

dár bpobal i rith na tréimhse an-dúshlánaí seo.  

 

Sheol An Comhairleoir Clifford Kelly, Cathaoirleach Chomhairle Contae an Chabháin, 

Scéim Glas Ciliméadar na Comhairle roimh chruinniú na Comhairle i mí na Samhna.  

 

Ba bhliain ghnóthach eile í 2021 do Sheirbhís Tithíochta Chomhairle Contae an 

Chabháin , críochnaíodh 15 aonad tithíochta sóisialta nuathógtha, agus fuair 83 Aonad 

faomhadh Chéim 4 agus chuaigh siad ar aghaidh chuig céim na tógála, fuair 16 aonad 

faomhadh Chéim 3 agus cuireadh amach ar tairiscint iad lena dtógáil, fuair 67 aonad 

faomhadh Chéim 1 agus cuireadh tús le hullmhú do Chuid 8 den Phleanáil. Ina 

theannta sin, chríochnaigh an Chomhairle ceannach 7 dteach folmha in 2021. In 2021 

tacaíodh le 297 teaghlach san iomlán trí na roghanna éagsúla tithíochta sóisialta. 

 

I rith na bliana sheol an Rialtas a ‘Tithíocht do Chách – Plean Tithíochta Nua d'Éirinn' 

a leagann amach a phlean tithíochta go dtí 2030 chun a chuspóir foriomlán a bhaint 

amach 'gur cheart go mbeadh rochtain ag gach saoránach sa Stát ar thithe ar 

ardchaighdeán. 

 

I mí Feabhra 2021, thug an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta cead 

glacadh le tairiscint ón ngnólacht áitiúil Sandar Construction Ltd an stáisiún dóiteáin 

nua, ar fiú €1.5 milliún é, a thógáil i mBaile Shéamais Dhuibh. Cuirfidh an foirgneamh 

úrscothach nua seo nuachóiriú deich stáisiún dóiteáin an chontae i gcrích, agus chas 

an Cathaoirleach an ‘fód' ar an láthair i mí na Samhna 2021. 
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In 2021 chuir TII leithdháileadh €1,000,000 ar fáil chun pleanáil agus dearadh scéim 

seach-chonair N3 Achadh an Iúir a chur chun cinn.  

 

Críochnaíodh tógáil an charrchlóis nua 77 spás seo, bóthar rochtana, soilsiú poiblí, 

draenáil, agus oibreacha suímh gaolmhara eile i mí Lúnasa. 

Leis an leithdháileadh a fuarthas in 2021 fuarthas 23 Scéim Feabhsúcháin Áitiúil 

san iomlán, ag soláthar Draenála, Dromchlaithe, agus oibreacha sibhialta 

gaolmhara. Soláthraíonn an maoiniú seo infheistíocht ríthábhachtach i bpobail 

tuaithe Chontae an Chabháin. 

Ceadaíodh cistiú Taistil Ghníomhaigh 2021 chun roinnt tionscadal a chur i gcrích sa 

Chontae, lena n-áirítear cosáin leathnaithe/lánaí rothaíochta a uasghrádú/a sholáthar 

agus saoráidí trasnaithe feabhsaithe i mbailte agus i sráidbhailte, lena n-áirítear 

trasrianta síogacha. 

Deimhnítear go bhfuil tionscadail Uasghrádaithe Caipitil WWTP Achadh an Iúir, Bhaile 

Shéamais Dhuibh, Dhún an Rí, Choill an Chollaigh agus Mhuinchille san áireamh i 

bplean infheistíochta reatha Uisce Éireann. 

 

I mí Iúil, sheol an Cathaoirleach, an Comhairleoir Clifford Kelly Straitéis Dhigiteach 

Nasctha an Chabháin do 2021 - 2024. Sa straitéis seo, a chuir Comhairle Contae an 

Chabháin le chéile i gcomhar le páirtithe leasmhara áitiúla agus náisiúnta, leagtar 

amach ár bhfís agus ár bpríomhréimsí fócais don chontae do na trí bliana amach 

romhainn. 

Thug oibrithe deonacha Chosaint Shibhialta Chontae an Chabháin 878 tasc san i 

gcrích i rith 2021 agus don dara bliain as a chéile bhí siad ar cheann de na haonaid 

ba ghníomhaí sa tír. 

 

Bhuaigh Músaem Chontae an Chabháin Gradaim Chambers Ireland i nDámhachtainí 

um Fheabhas sa Rialtas Áitiúil 2021 do Chuimhneacháin agus do Chomórtha an 

Chéid. Bhuaigh an Músaem duaiseanna as beocht a chur sa stair trí dhá 

ghearrscannán stairiúla a choimisiúnú, ‘A Letter from the Trenches' agus 'The 

Messenger' agus trí fhoilseachán chomhlántacha.  
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Ba é 2021 an séú bliain d'Fhéile Eolaíochta an Chabháin Mhuineacháin. Tháinig 

Comhairle Contae an Chabháin agus Comhairle Contae Mhuineacháin le chéile arís i 

rith mhí na Samhna 2021. Mheall an fhéile 18,000 duine in 2021, idir páistí réamhscoile 

agus daoine fásta. Is tomhas soiléir é an fás tapa seo ar an dúil atá san Eolaíocht, 

Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Ealaíon agus Matamaitic (ETIEM) ar fud an dá 

chontae. 

Mar is léir ón iliomad tionscadal fiúntach a ndearnadh cur síos orthu thuas agus, go 

deimhin, ón anailís ghrinn a rinneadh ar an méid a baineadh amach in 2021 agus a 

shonraítear ar fud na cáipéise seo, tá dul chun cinn mór déanta chun ár bhfís 

chorparáideach a bhaint amach maidir le “contae forásach, bríomhar atá cliste, 

nasctha, nuálach, cuimsitheach agus inbhuanaithe” a bhaint amach. 

 

Trí mhaoiniú a fháil don tionscadal Athghiniúna Fhearann na Mainistreach 

bunathraitheach, do thionscadal turasóireachta spreagúil nua ag Boirinn an Chabháin 

agus Log na Sionna, agus trí fhorbairt leanúnach a dhéanamh ar Ionad Cathartha 

Achadh an Iúir suntasach, tá tionscadail curtha chun cinn ag Comhairle Contae an 

Chabháin i rith 2021 a mbeidh tionchar dearfach acu orthu siúd atá ag maireachtáil, 

ag obair agus ag tabhairt cuairte ar an gcontae go ceann blianta fada amach romhainn. 

 

Ba mhaith liom arís buíochas a ghabháil lenár bhfoireann as a ndúthracht agus 

aitheantas a thabhairt dóibh siúd go léir a thacaigh agus a chomhlánaigh le hobair ár 

bhfostaithe le bliain anuas, go háirithe ár mbeirt Chathaoirleach i rith 2021, na 

Comhairleoirí Sarah O’Reilly agus Clifford Kelly, a gcomhbhaill thofa, agus baill ár 

gcoistí éagsúla. 

 

Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt freisin do mhuintir an Chabháin, a chuir ar ár 

gcumas leas a bhaint as go leor de na saoirsí a diúltaíodh dúinn sna míonna ba 

mheasa den phaindéim nuair a chloígh siad le bearta sláinte poiblí ríthábhachtacha 

agus nuair a ghlac siad leis an gclár vacsaínithe. Cuidíonn an meon pobail, an dualgas 

cathartha, agus an athléimneacht chomhchoiteann a léirítear i rith na géarchéime seo 

go mór le todhchaí Chontae an Chabháin.  
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De réir mar a théimid ar aghaidh le chéile, is féidir linn é sin a dhéanamh sa mhuinín 

gur féidir linn tabhairt faoi dhúshlán ar bith agus muid ag obair as lámha a chéile. 

 

Le gach dea-ghuí,  

Tommy Ryan,  
Príomhfheidhmeannach 
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Ceantair Bhardasacha agus a nIonadaithe Tofa 
 

 

Ceantar Bardasach Choill an Chollaigh An Mhuinchille 

 

 

                       

An Comhairleoir Aiden 
Fitzpatrick (FF) 

An Comhairleoir Carmel 
Brady (FG) 

An Comhairleoir Clifford 
Kelly (FF) 

 

 
 

                       
 
An Comhairleoir Paddy Mc 
Donald (SF) 

An Comhairleoir Sarah 
O’Reilly (Aontú) 

An Comhairleoir Val Smith 
(FG) 
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Ceantar Bardasach an Chabháin-Bhéal Tairbirt 

 

 

                       
An Comhairleoir John Paul 
Feeley (FF) 

An Comhairleoir Madeleine 
Argue (FG) 

An Comhairleoir 
Patricia Walsh (FF) 
 

 
 
 
 
 
 

                         
An Comhairleoir Peter Mc 

Vitty (FG) 
An Comhairleoir Sean Smith 

(FF) 
An Comhairleoir Brendan 

Fay (Neamhspleách) 
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Ceantar Bardasach Bhaile Sheáin Dhuibh 
 
 
 
 

                 
An Comhairleoir Craig 

Lovett (FF) 
An Comhairleoir Philip 

Brady (FF) 
An Comhairleoir Shane P 
O’Reilly (Neamhspleách) 

 
 
 
 

                
An Comhairleoir TP O’Reilly 
(FG)      

An Comhairleoir Trevor 
Smith (FG) 

An Comhairleoir Winston 
Bennett (FG) 
 

 
  )   
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Cruinnithe den Údarás Áitiúil  
 
 
Cruinniú Líon na 

gcruinnithe a 
tionóladh in 2021 

Cruinnithe Míosúla, Athghairthe agus Speisialta den Chomhairle 
Iomlánach 

12 

Cruinnithe Cheantar Bardasach Bhaile Shéamais Dhuibh 7 

Cruinnithe Cheantar Bardasach Choill an Chollaigh - An Mhuinchille 7 

Cruinnithe Cheantar Bardasach An Chabháin - Bhéal Tairbirt 6 

Cruinniú Cinn Bliana 1 

Cruinniú Buiséid Bliantúil 1 

Cruinnithe an Ghrúpa um Beartais Corparáideach 11 

An Coiste um Beartais Straitéiseacha Tithíocht, Pobal, Cuimsiú 
Sóisialta agus Seirbhísí Corparáideacha 

3 

An Coiste um Beartais Straitéiseacha i leith na hEacnamaíocht, 
Fiontar agus Pleanáil 

4 

An Coiste um Beartais Straitéiseacha Iompar, Bonneagar agus 
Seirbhísí Éigeandála 

2 

An Coiste um Beartais Straitéiseacha i leith Gníomhú ar son na 
hAeráide agus na Bithéagsúlachta & An Comhshaol  

2 

An Coiste um Beartais Straitéiseacha don Fhorbairt Chultúrtha, An 
Ghaeilge & Spóirt 

4 

An Comhchoiste Póilíneachta 4 

An Coiste Iniúchóireachta 4 
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Comhdhálacha, Seimineáir, Imeachtaí ar Fhreastail Comhaltaí Tofa orthu  
 
Comhdháil / 
Seimineár/Imeacht 

Ionad Cuspóir Líon ar 
d'fhreastail 

orthu 

Comhdhálacha 
Ceilteacha 

Cloich na Coillte, 
Co. Corcaigh 

Sláinte & 
Sábháilteacht san 
Ionad Oibre 

2 

Comhdháil Cheilteach Cloich na Coillte, 
Co. Corcaigh 

Treoir Phraiticiúil 
maidir le Buiséad 
2022 

11 

Comhdháil Cheilteach Cloich na Coillte, 
Co. Corcaigh 

Tithíocht do Chách           1 

 
Oiliúint ar Bhain Comhaltaí Tofa leas aisti 
 

Teideal na hOiliúna Comhlacht a Chuir 
Oiliúint ar Fáil 

Ionad Líon a 
d'fhreastail 

orthu 

Modúl 1 - Cinneadh Rialtais 
ar an Athchóiriú ar Luach 
Saothair agus Liúntais is 
Iníoctha le Comhaltaí Tofa 
Údaráis Áitiúil/ Nuashonrú 
ar an mBille Pleanála agus 
Forbartha 2021 agus ar 
Nithe Eile a Bhaineann le 
Pleanáil  

Cumann Rialtas Áitiúil 
na hÉireann (AILG) 

Sligeach 
Béal Átha 
na Sluaighe 
Port Láirge 
Gleann Dá 
Loch 

1 
1 
6 
3 

Modúl 2 – Meabhairshláinte 
agus Folláine na 
nIonadaithe Tofa agus 
Faisnéisiú ar an Oifig 
Náisiúnta um Fhéinmharú a 
Chosc 
 

Cumann Rialtas Áitiúil 
na hÉireann (AILG) 

Gaillimh 6 

Seimineár Oiliúna an 
Fhómhair 

Cumann Chomhaltaí na 
gComhairlí Contae 
(LAMA) 

Óstán 
Pháirc 
Shligigh 

11 
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Údaráis Phoiblí agus Comhlachtaí Eile a bhfuil ionadaíocht ag Ionadaithe Tofa 
orthu. 

Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin 
agus Mhuineacháin 

Clifford Kelly, Sean Smith, Patricia Walsh, 
Brendan Fay, Sarah O’Reilly, Madeleine Argue, 
Carmel Brady  

Fóram Sláinte Réigiúnach Fheidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte, Baile Átha Cliath Thoir 
Thuaidh 

Aiden Fitzpatrick, Craig Lovett, Trevor Smith 

Bord Comhpháirtíochta Áitiúil Spóirt an 
Chabháin  

Brendan Fay, Paddy McDonald, Craig Lovett, 
Patricia Walsh, Madeleine Argue 

Údarás Réigiúnach an Tuaiscirt agus an 
Iarthair 

Sean Smith, Craig Lovett 

Líonra Limistéar na Teorann Láir (ICBAN)  Patricia Walsh, Clifford Kelly, Winston Bennett 

Cuideachta Comhar-Árachais Chomhlachtaí 
Poiblí na hÉireann Teoranta 

Paddy McDonald 

Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann (AILG) John Paul Feeley, Shane P O’Reilly, Peter 
McVitty 

Cumann Chomhaltaí na gComhairlí Contae 
(LAMA) 

Clifford Kelly 

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil an Chabháin Clifford Kelly, Aiden Fitzpatrick, T.P. O’Reilly 

Comhchoiste Póilíneachta Chontae an 
Chabháin 
  

Sarah O’Reilly, Shane P. O’Reilly, Clifford Kelly, 
John Paul Feeley, Carmel Brady, Peter McVitty, 
Madeleine Argue, Paddy McDonald, Patricia 
Walsh, Aiden Fitzpatrick, Philip Brady, Craig 
Lovett, Brendan Fay, Trevor Smith, T.P. O’Reilly 

Tascfhórsa Réigiúnach Drugaí an 
Oirthuaiscirt   

Aiden Fitzpatrick, Carmel Brady 

An Coiste Comhairleach Áitiúil um Chóiríocht 
don Lucht Siúil. 

John Paul Feeley, Patricia Walsh, Trevor Smith, 
Madeleine Argue 

An Comhaontas Aoisbhá Brendan Fay, Carmel Brady 

An Coiste Monatóireachta Áitiúil (An Clár 
Uisce Tuaithe) 

John Paul Feeley, Sean Smith, Winston Bennett 

Fóram Oidhreachta Chontae an Chabháin Brendan Fay, Aiden Fitzpatrick, Shane P. 
O’Reilly, T.P. O'Reilly 

Grúpa Stiúrtha an FSS um Fhéinmharú a 
Chosc, Cabhán/Muineacháin agus An Grúpa 
Forfheidhmithe Pobail 

Sarah O’Reilly, T.P. O'Reilly 
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Íocaíochtaí le Baill Chomhairle Contae an Chabháin in 2021 
 

Liúntas Costais Bhliantúla (speansais taistil, chothaithe agus 
ilghnéitheacha) 

€91,868.64 

Íocaíochtaí as Ionadaíocht €388,803.78  

Liúntais An Chathaoirligh / An Leas-Chathaoirligh (lena n-áirítear 
Údaráis Bhardasacha) 

€42,304.22 

Cathaoirligh na gCoistí um Beartais Straitéiseacha €30,000.00 

Taisteal, Cothú chun freastal ar Chomhdhálacha, Seimineáir €6,411.47 

Taisteal, Cothú chun freastal ar Ócáidí Oiliúna  €8,671.50  

Taisteal, Cothú chun freastal ar imeachtaí thar lear €0.00 
  

 
 
Coistí um Beartais Straitéiseacha  

Forbairt Gheilleagrach, Fiontar & Pleanáil Gníomhú ar son na hAeráide, na 
Bithéagsúlachta & an 
Chomhshaoil  

An Comhairleoir John Paul Feeley 

Cathaoirleach 

An Comhairleoir Peter McVitty 

An Comhairleoir Sarah O’Reilly 

An Comhairleoir Winston Bennett 

An Comhairleoir Aiden Fitzpatrick 

An Comhairleoir Carmel Brady 

Thomas Rogers (Talmhaíocht & 

Feirmeoireacht) 

Jim McGaughran (Forbairt & Tógáil) 

Tom Brady (Gnó & Tráchtáil) 

Stanley Nwaneri (Pobal & Deonach) 

An Comhairleoir Philip Brady 

Cathaoirleach 

An Comhairleoir Madeleine Argue 

An Comhairleoir Winston Bennett 

An Comhairleoir T.P. O’Reilly 

An Comhairleoir Shane P. O’Reilly. 

An Comhairleoir Craig Lovett 

Fintan McCabe (An Comhshaol 

/Caomhnú) 

Barry Wilson (Pobal/ Deonach) 

Joe Brady (Talmhaíocht) 
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Tithíocht, Cuimsiú Sóisialta agus  
Gnóthaí Corparáideacha 

Seirbhísí Iompair, Bonneagair 
agus Éigeandála 

An Comhairleoir Val Smith Cathaoirleach 
An Comhairleoir Paddy McDonald 
An Comhairleoir Clifford Kelly 
An Comhairleoir Patricia Walsh 
An Comhairleoir Trevor Smith 
An Comhairleoir Madeleine Argue 
Leanne Coyle (Pobal/Deonach) 
Thomas Maughan (Cuimsiú Sóisialta) 
Paul Elliott (Forbairt & Tógáil) 
Theresa Thompson (Ceardchumainn)  

An Comhairleoir Sean Smith 
Cathaoirleach 
An Comhairleoir Peter McVitty 
An Comhairleoir Sarah O’Reilly 
An Comhairleoir Trevor Smith 
An Comhairleoir T.P. O’Reilly 
An Comhairleoir Brendan Fay 
Padraigh J Óg (Talmhaíocht & 
Feirmeoireacht) 
Eamon Mulcahy (Pobal / Deonach)  

Forbairt Chultúrtha, An Ghaeilge & Spórt 

An Comhairleoir Kelly Cathaoirleach 
An Comhairleoir Philip Brady 

An Comhairleoir Paddy McDonald 
An Comhairleoir Craig Lovett 

An Comhairleoir Val Smith 
An Comhairleoir Shane P. O’Reilly. 

Michelle Duffy Rudden (Gnó & Tráchtáil) 
Evija Nwaneri (An Comhshaol / Caomhnú) 

Grainne McPhillips (Cuimsiú Sóisialta) 
Mary B. Duffy (Pobal / Deonach) 

 
 
Síntiúis Pholaitiúla 
Ceanglaítear leis an Acht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a 

Nochtadh), 1999 (arna leasú), ar Ionadaithe Tofa d'Údaráis Áitiúla ráitis síntiús a 

thabhairt dá nÚdarás Áitiúil faoin 31 Eanáir gach bliain, ina dtugtar sonraí faoi shíntiúis 

a fuair siad sa tréimhse dhá mhí dhéag roimhe sin. Níor dhearbhaigh na hionadaithe 

tofa aon síntiúis pholaitiúla don tréimhse an 1 Eanáir  2021 go dtí an 31 Nollaig 2021 

de réir ráitis síntiús a bhí curtha isteach ag gach ionadaí tofa faoin 31 Eanáir 202
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An Plean Corparáideach 2019 -2024 
Glacadh leis an bPlean Corparáideach i mí Feabhra 2020 agus leagtar amach ann 

creat straitéiseach an Údaráis Áitiúil le haghaidh gníomhaíochtaí i rith shaolré na 

Comhairle. (Glacadh leis de réir alt 134 den Acht Rialtais Áitiúil 2001 arna chur isteach 

le halt 49 den Acht Rialtais Áitiúil 2014). 

Ár Luachanna 
Is é fócas Chomhairle Chontae an Chabháin seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar do 

shaoránaigh an Chabháin ar bhealach atá éifeachtúil, cuntasach agus trédhearcach.  

Beidh na croíluachanna seo a leanas mar bhonn eolais agus mar thaca dár gcinntí: 
Daonlathas Áitiúil:  Rannpháirtíocht níos mó ón bpobal a chur chun cinn agus a thacú 

agus sainordú daonlathach na n-ionadaithe tofa agus a ról in 

ionadaíocht agus ceannaireacht shibhialta a sholáthar sa chontae 

a aithint agus agus meas a léiriú air. 

Seirbhís 
Ardchaighdeáin do 
Chustaiméirí 

Tiomantas a léiriú maidir le seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar a 

dhéanann freastal ar riachtanais ár gcustaiméirí, riachtanais a 

bhíonn ag athrú 

Ionracas Caighdeáin chuí ionracais a léiriú agus ár ndualgais á 

gcomhlíonadh againn. 

Forásach Ár ndícheall a dhéanamh i gcónaí gach a mbíonn ar bun againn a 

fheabhsú chun eagraíocht nuálach agus eagraíocht a bhíonn ag 

machnamh chun tosaigh a chur chun cinn. 

Inbhuanaitheacht Ár seirbhísí a sholáthar de réir phrionsabail na 

hinbhuanaitheachta, meas a bheith againn ar ár n-acmhainní 

nádúrtha agus an timpeallacht a chosaint do na glúnta atá le 

teacht. 

Comhionannas A bheith tiomanta do chomhionannas deiseanna a sholáthar do 

gach duine agus cultúr atá folláin, cuimsitheach agus a léiríonn 

meas ar chách a chur chun cinn. 



 

A 

Tuarascáil Bhliantúil 2021  
Tuarascáil Bhliantúil 

  
 

25 

Is iad seo a leanas na Cuspóirí Straitéiseacha a aithníodh sa Phlean Corparáideach:  

 
 

De réir alt 134 (9) a) den Acht Rialtais Áitiúil 2001 ceanglaítear ar Chomhairle Chontae 

an Chabháin Tuarascáil Bhliantúil ar Dhul Chun Cinn a ullmhú ar chur i bhfeidhm an 

Phlean Chorparáidigh. Rinneadh an t-athbhreithniú bliantúil seo agus cuireadh i láthair 

é mar chuid den tuarascáil buiséid a cuireadh faoi bhráid na n-ionadaithe tráth an 

chruinnithe buiséid reachtúil. Áiríodh sa tuarascáil bhliantúil ar dhul chun cinn 

tuarascálacha ó na ranna éagsúla agus déantar é a fhorlíonadh tríd an bplean Bliantúil 

Um Sheachadadh Seirbhíse agus tuarascálacha míosúla na 

bpríomhfheidhmeannach. Leagadh béim sa tuarascáil ar an dul chun cinn a rinneadh 

i rith 2020 agus leagtar amach inti freisin an dul chun cinn a rinneadh maidir le 

gealltanais a leagadh amach i bPlean Corparáideach na Comhairle don tréimhse 2019 

-2022.  

Uimh. 1: A bheith ag tacú leis an 
daonlathas áitiúil agus é a fheabhsú 

agus rannpháirtíocht agus 
comhoibriú lenár saoránaigh a chur 

chun cinn.

Uimh. 4: Ár bpobail a neartú, 
míbhuntáiste a bhaint agus iad a 

dhéanamh níos athléimní
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Foireann Bainistíochta 

 

     
        Eoin Doyle               Paddy Connaughton        Brendan Jennings       Margaret McNally 
Stiúrthóir Seirbhísí      Stiúrthóir Seirbhísí          Stiúrthóir Seirbhísí    Ceann Airgeadais 
 
 

Príomhfheidhm
eannach

Stiúrthóir

Tithíocht, Leabharlanna & 
Seirbhísí Cultúrtha, Acmhainní 

Daonna & Seirbhísí 
Corparáideacha Ceantar 

Bardasach Bhaile Shéamais 
Dhuibh

Stiúrthóir

Iompar, Comhshaol 
& Seirbhísí Uisce

Ceantar Bardasach Choill an 
Chollaigh / Mhuinchille

Stiúrthóir

Pleanáil, Pobal 
& Forbairt Gheilleagrach 

Ceantar Bardasach an 
Chabháin/Bhéal Tairbirt

Ceannasaí Airgeadais
Airgeadas, TFC

& 
Seirbhísí Éigeandála
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Tithíocht, Leabharlanna & Seirbhísí Cultúrtha, Acmhainní Daonna & 
Seirbhísí Corparáideacha 
 
 
Acmhainní Daonna agus Gnóthaí Corparáideacha 
Tá an Roinn Acmhainní Daonna freagrach as gach gné den fheidhm acmhainní 

daonna a sheachadadh, lena n-áirítear earcú, roghnú agus eagrú foirne, oiliúint agus 

forbairt, leas na foirne, caidreamh tionsclaíoch, bainistíocht agus forbairt feidhmíochta, 

comhpháirtíocht san ionad oibre, comhionannas agus éagsúlacht agus aoisliúntas. 

An 31 Nollaig 2021 , bhí 424 ball foirne agus 92 comhraiceoir dóiteáin coinnithe 

fostaithe ag an gComhairle.  
 
Earcaíocht 
Mar gheall ar phaindéim Covid-19 cuireadh earcaíocht ar fionraí ar feadh tréimhse in 

2020 agus dá bhrí sin bhí laghdú ar líon na gcomórtas ar bhlianta roimhe sin. I rith 

2021, áfach, d'eagraigh an Roinn Acmhainní Daonna 33 chomórtas ar leith do phoist 

éagsúla laistigh den Chomhairle. Mheall na comórtais sin 985 iarratasóir agus d'éiligh 

siad go mbunaíodh 30 bord agallaimh. Ceapadh líon suntasach fostaithe mar thoradh 

ar na comórtais seo, lena n-áirítear fostaithe nua a tháinig isteach san eagraíocht 

agus, i mórán cásanna, fostaithe reatha a bhain ardú céime amach. 

 
Leas Foirne 
Tuigimid an gá atá ann go mbeadh an fhoireann in ann a saol oibre agus a saol baile 

a chothromú. Tá rochtain ag fostaithe ar réimse leathan scéimeanna a bhfuil sé mar 

aidhm acu cabhrú le fostaithe cothromaíocht cheart a bhaint amach idir a saol oibre 

agus a saol pearsanta. I measc na scéimeanna tá saoire do thuismitheoirí, saoire force 

majeure, comhroinnt oibre, saoire i rith an téarma, bliain oibre níos giorra agus 

sosanna gairme. 

De réir na reachtaíochta agus na dtreoirlínte náisiúnta atá beartaithe, tabharfar 

socruithe oibre cumaisc isteach in 2022 freisin. 

In 2021, thugamar nuachtlitir foirne isteach arís, chuireamar faisnéis ar fáil do bhaill 

foirne maidir le gníomhaíochtaí na Comhairle agus chuireamar eolas ar fáil freisin 
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maidir le saincheisteanna sláinte agus folláine, chomh maith le nuashonruithe ar scor, 

baill foirne nua a tháinig isteach san eagraíocht srl. Tá sé beartaithe leanúint leis an 

tionscnamh seo ar bhonn rialta in 2022. 

Chuir an Chomhairle tús freisin le Clár Folláine don fhoireann agus cé go raibh 

gníomhaíochtaí teoranta in 2021 agus dírithe go príomha ar chlár cúnaimh fostaithe 

na Comhairle agus Lá Folláine san Áit Oibre a chur chun cinn, tá ceardlanna 

aireachais, ceardlanna um chur chun cinn sláinte, gníomhaíochtaí coirp srl. san 

áireamh in imeachtaí atá beartaithe do 2022. 

 
Foghlaim & Forbairt 
In ainneoin na srianta a bhain le paindéim Covid-19, cuireadh Clár Oiliúna 

cuimsitheach ar fáil in 2021 chun a chur ar chumas na foirne a ról a chur i gcrích ar 

bhealach muiníneach, inniúil agus cur go héifeachtach le fís fhoriomlán na 

heagraíochta agus lena spriocanna agus cuspóirí a bhaint amach. Cuireadh oiliúint 

foirne ar fáil trí 73 cúrsa ar líne agus 38 cúrsa ar an láthair, le béim ar leith ar shláinte 

agus sábháilteacht agus ar riachtanais oiliúna eagrúcháin éigeantacha. Go carnach, 

cuireadh oiliúint ar fáil do 755 ball foirne laistigh agus 407 ball foirne lasmuigh. 

Leanadh den tacaíocht a chur ar fáil do bhaill foirne ar mian leo tabhairt faoi chláir 

staidéir bhreisoideachais.  

 
Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (PMDS) 
Is é an Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (PMDS) an mheicníocht a 

úsáidtear chun tacú le comhlíonadh na ndualgas agus é a fheabhsú ag an leibhéal 

aonair, an leibhéal foirne agus ag leibhéal na heagraíochta agus is bealach é chun 

caidreamh a bhunú le baill foirne aonair, tacú leo agus iad a fhorbairt. Tá an creat 

inniúlachta, atá leabaithe anois san eagraíocht do Bhainisteoirí Sinsearacha agus 

Meánbhainisteoirí araon, mar chuid lárnach dár bpróiseas PMDS. Is í an Fhoireann 

Ardbhainistíochta a chuireann an Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta i 

bhfeidhm i gComhairle Contae an Chabháin. 
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Táscairí Feidhmíochta NOAC 
Is gá do Rannóg na n-Acmhainní Daonna táscairí feidhmíochta a chur i gcrích maidir 

le saoire bhreoiteachta. Is iad seo a leanas na staitisticí do 2021: 

 

% na laethanta oibre a cailleadh de bharr breoiteachta 
                                   Saoire Bhreoiteachta le Teastas               Saoire 
Bhreoiteachta gan Teastas 
2021    1.94%      0.12% 

Saoráil Faisnéise (SF)  

Tháinig an tAcht um Shaoráil Faisnéise i bhfeidhm ar an 21 Aibreán 1998. Achtaíodh 

an reachtaíocht reatha um Shaoráil Faisnéise agus cuireadh i bhfeidhm í ar údaráis 

áitiúla i mí Dheireadh Fómhair 2014. Foráiltear san Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 

go bhfuil na cearta dlíthiúla seo a leanas ag gach duine: 

● rochtain a fháil ar thaifid oifigiúla atá i seilbh Ranna Rialtais nó i seilbh 

chomhlachtaí poiblí eile mar atá sainithe san Acht. 

● faisnéis phearsanta maidir leo atá coinnithe a cheartú nó a nuashonrú i gcás 

ina bhfuil an fhaisnéis sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach. 

● cúiseanna a bheith tugtha dóibh maidir le cinntí a dhéanann comhlachtaí poiblí 

agus a dhéanann difear dóibh. 

Staitisticí um Shaoráil Faisnéise (FOI) 2021: 
Líon na gcásanna a tugadh le linn 2020:          2 

Líon na n-iarratas a fuarthas:                80 

Líon na n-iarratas a deonaíodh:           41 

Líon na n-iarratas a deonaíodh go pointe:    13 

Líon na n-iarratas ar diúltaíodh dóibh:           22  

Tarraingthe siar/Déileáladh leis lasmuigh den SF:           6 

Cosaint Sonraí 

Tháinig RGCS agus an tAcht um Chosaint Sonraí 2018 i bhfeidhm i mí na Bealtaine 

2018. Tá raon feidhme, caighdeáin agus smachtbhannaí níos leithne ag RGCS agus 

feictear go bhfuil sé níos oiriúnaí don fheidhm san aois dhigiteach.  
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Tugadh na cearta seo a leanas do bhaill an phobail:  

● An ceart go gcuirfí ar an eolas iad: 

● ceart rochtana; 

● ceart i leith ceartúcháin.  

● an ceart go ndéanfaí léirscriosadh;  

● an ceart srian a chur ar phróiseáil;  

● an ceart i leith iniomparthacht sonraí.  

● an ceart chun cur i gcoinne;   

● cearta maidir le cinnteoireacht agus próifíliú uathoibrithe. 

Mar Rialaitheoir Sonraí, tá dualgas dlíthiúil ar Chomhairle Chontae an Chabháin 

faoin reachtaíocht: 

● An fhaisnéis sin a phróiseáil go dleathach, go cothrom agus ar bhealach 

trédhearcach; 

● Gan é a bhailiú ach ar mhaithe le cuspóir sonraithe, sainráite agus 

dlisteanach amháin nó níos mó a chur i gcrích agus gan é a úsáid ar aon 

shlí eile nach mbeadh ag teacht leis an gcuspóir sin; 

● A chinntiú go bhfuil sé leordhóthanach, ábhartha agus teoranta don 

mhéid is gá chun an aidhm a bhí leis a thabhairt chun críche. 

● An fhaisnéis a choimeád cruinn agus cothrom le dáta agus aon sonraí 

míchruinne a léirscriosadh nó a cheartú gan mhoill; 

● Sa chás go gcoimeádtar é ar bhealach a ligeann duit a aithint cé leis a 

mbaineann na sonraí, é a choinneáil ar feadh tréimhse nach faide ná 

mar is gá; 

● An fhaisnéis a choinneáil slán rí bhearta slándála teicniúla agus / nó 

bearta eagraíochtúla cuí a úsáid; 

● A bheith in ann a léiriú go gcomhlíonann tú na prionsabail thuas; agus 

● Freagra a thabhairt ar iarrataí ó dhaoine aonair atá ag iarraidh feidhm a 

bhaint as a gcearta cosanta sonraí (mar shampla an ceart rochtana). 

 

Staitisticí um Chosaint Sonraí 2021:  Iarratais ar Rochtain d'Ábhair    
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Cruinnithe na Comhairle agus na hIonadaithe Tofa 
Tá freagracht ar Sheirbhísí Corparáideacha as cruinnithe na Comhairle iomlánaí a riar 

agus cuireann siad tacaíocht ar fáil don Chathaoirleach agus do na hIonadaithe Tofa 

agus iad i mbun a gcuid feidhmeanna agus dualgas. In 2021 reáchtáladh cruinnithe 

na Comhairle ar líne ar dtús agus ansin d'aistrigh siad go cruinnithe ar an láthair, agus 

bhí áiseanna ar líne ar fáil dóibh siúd nach raibh in ann freastal ar an láthair. 

 
Clár na dToghthóirí            
Tá an Rannóg Seirbhísí Corparáideacha freagrach as Dréachtchlár agus Beochlár na 

dToghthóirí a thiomsú chomh maith leis an bhForlíonadh a théann leis an gClár a 

thiomsú. Foilsítear an Clár gach bliain ar an 1 Feabhra agus tagann sé i bhfeidhm ar 

an 15 Feabhra den bhliain sin. 
Tá na catagóirí toghthóirí seo a leanas ar an gClár: Toghthóirí Uachtaránachta, Dála, 

Eorpacha agus Rialtais Áitiúil. Braithfidh an catagóir ina mbeidh duine ar a 

shaoránacht agus an cineál toghcháin ina bhféadfaidh sé vótáil mar a thaispeántar 

thíos.  

Saoránacht An cineál toghcháin ina bhfuil an duine i 
dteideal vótáil 

Saoránaigh de chuid na hÉireann Gach Toghchán agus Reifreann 

Saoránaigh de chuid na Breataine Toghcháin Dála, Eorpacha agus Áitiúla 

Saoránaigh eile de chuid an Aontais 

Eorpaigh 
Toghcháin Eorpacha agus Áitiúla 

Saoránaigh neamh-AE Toghcháin Rialtais Áitiúil amháin 

 

Le bheith incháilithe le clárú mar thoghthóir, ní mór do dhuine a bheith: 

●   18 mbliana d'aois nó níos sine ar an 15 Feabhra sa bhliain ina dtiocfaidh an 

Clár i bhfeidhm. 
●   Gnáthchónaí a bheith air i gceann de na trí thoghcheantar ar an 1 Meán 

Fómhair den bhliain sula dtiocfaidh an Clár i bhfeidhm. 
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Is é seo a leanas líon iomlán na dToghthóirí i ngach Ceantar Bardasach do Chlár na 

dToghthóirí 2022/2023:  

 
Toghcheantar Áitiúil           Líon Toghthóirí 
Coill an Chollaigh – Muinchille 20,421 
Baile Shéamais Dhuibh           20,056 
An Cabhán - Béal Tairbirt             17,770 
Iomlán                                      58,247 
 

AN RANNÓG TITHÍOCHTA 
Ba bhliain ghnóthach eile í 2021 do Sheirbhís Tithíochta Chomhairle Contae an 

Chabháin. Tá dúshláin ag baint le cóiríocht inacmhainne ar ardchaighdeán a chur ar 

fáil, ach tá deiseanna ann freisin don chontae agus tá maoiniú suntasach curtha ar fáil 

chun réitigh tithíochta a sholáthar dóibh siúd atá i ngátar.  

 

I rith na bliana sheol an Rialtas a ‘Tithíocht do Chách – Plean Tithíochta Nua d'Éirinn' 

a leagann amach a phlean tithíochta go dtí 2030 chun a chuspóir foriomlán a bhaint 

amach 'gur cheart go mbeadh rochtain ag gach saoránach sa Stát ar thithe ar 

ardchaighdeán. 

• a cheannach nó a fháil ar cíos ar phraghas réasúnta 

• tógtha ar ardchaighdeán agus san áit cheart 

• ag tairiscint ardchaighdéan saoil 

Leanann Comhairle Contae an Chabháin ag obair i dtreo na ngníomhartha atá i ngach 

ceann de na ceithre chonair atá leagtha amach chun an cuspóir a bhaint amach. 

 

Ba iad seo a leanas na príomhréimsí oibre a bhí ag na Seirbhísí Tithíochta in 2021: 

• Seachadadh an Chláir Caipitil Tithíochta 2016 – 2021 

• Achoimre ar Mheasúnuithe Tithíochta Sóisialta 2021 

• Bainistíocht ar an gClár Cúnaimh Tithíochta (HAP), an Scéim Cóiríochta Cíosa, 

Scéim Iasachta Tí Atógáil Éireann, an Scéim Ceannaigh Incriminteach ag 
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Tionóntaí agus an Scéim Tithe Sóisialta ar Léas. 

• Oibriú agus bainistiú na dtrí Scéim Deontais Tithíochta 

• Scéim Morgáiste go Cíos 

• An Coiste um Beartas Straitéiseach maidir le Tithíocht, Cuimsiú Sóisialta agus 

Seirbhísí Corparáideacha – athbhreithniú agus forbairt, Polasaithe Tithíochta  

• Feidhmiú an Tionscnaimh um Easpa Dídine/Tionóntachta Marthanachta agus 

Housing First 

• Cur i bhfeidhm an Chláir Cóiríochta don Lucht Siúil 2019 -2024 

• Stoc Tithíochta a Bhainistiú agus a Chothabháil/a Athchóiriú 

• Tionscadail Foirgníochta Corparáideacha 
 
Seachadadh an Chláir Caipitil Tithíochta 2016 – 2021 
Tagann maoiniú chun scéimeanna nua tithíochta sóisialta a thógáil agus chun tithe 

folmha atá ann cheana a fháil lena n-úsáid mar thithíocht shóisialta faoi úinéireacht na 

comhairle ón gClár Infheistíochta Tithíochta Sóisialta. Bhí Leithdháiltí Maoinithe 

Caipitil 2021, a fuarthas faoin gClár, mar seo a leanas: 

(i) An Clár Tógála Tithíochta    € 5,068,852 

(ii) An Clár um Thithíocht a Fháil    € 1,733,981 

(iii) Comhlachtaí Deonacha Tithíochta -     
 CAS & Maoiniú LAONNA    € 3,113,473 

(iv) An Clár Folúis             €       663,890 
 

Iomlán          € 10,580,196 
 

In 2021, chríochnaigh Comhairle Contae an Chabháin 15 aonad nua tógála tithíochta 

sóisialta:  

• 4 aonad ag Ashgrove, Baile Shéamais Dhuibh,  

• 4 aonad ag Cois Truas, Béal Átha na nEach,  

• 4 aonad ag Abhainn Dubh, An Mullach agus  

• 3 aonad ag Cluain Dara, Dún an Rí. 
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Tithíocht Nua ag Cois Truas, Béal Átha na nEach. 

 

 

Tithíocht Nua i gCluain Dara, Dún an Rí 

 

In 2021, rinneadh dul chun cinn suntasach ar roinnt scéimeanna eile atá á mbainistiú 

ag an Rannóg Tógála Tithíochta. 

Tá siad seo ag céimeanna éagsúla de cheadú na Roinne: 
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Fuair 83 Aonad faomhadh do Chéim 4 agus chuaigh siad ar aghaidh chuig céim na 

tógála: 

• 43 aonad ag an Mullach Dubh, Béal Átha Conaill. 

• 19 aonad ar an bPríomhshráid, An Mullach. 

• 15 aonad ag Bóthar an Chabháin, Béal Átha na nEach.  

• 6 aonad ag an bPríomhshráid, Droichead an Bhuitléaraigh. 

 

Fuair 16 aonad faomhadh do Chéim 3 agus cuireadh amach ar tairiscint iad lena 

dtógáil:  

• 13 aonad ag Páirc an Leamháin, An Cabhán. 

• 3 aonad ag Clós Mhullach na Sí, Dún an Rí. 

 

67 aonad a fuair faomhadh agus a thosaigh ullmhúchán do Chuid 8 Pleanáil: 

• 47 aonad ag Eastboro, Coill an Chollaigh. 

• 20 aonad ag Ardán Naomh Bríd, An Cabhán. 

 

 

Síniú Conartha, 43 teach ar an Mullach Dubh, Béal Átha Conaill 
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In 2021, chuir Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta 22 aonad tithíochta sóisialta nua ar 

fáil freisin - 16 aonad ag Páirc Fhaiche an Aonaigh, an Mullach agus 6 aonad ag 

Radharc Rampart, Achadh an Iúir. 

 

Ina theannta sin, chríochnaigh an Chomhairle ceannach 7 dteach folmha in 2021. 

 

Fuarthas maoiniú €663,890 ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil chun 

oibreacha feabhsúcháin ar thithe folmha a chríochnú.  

Ina theannta sin, leithdháileadh €415,750 d'Acmhainní Dílse ar thithe folmha i 

mBuiséad 2021 na Comhairle. Ar an iomlán, tugadh 76 teach folmha ar ais le húsáid 

in 2021. 

 

Aonad tithíochta folamh a athchóiriú ag Cnoc an Aonaigh, Co. an Cabhán. 
 
 
Achoimre ar Thacaíocht Tithíochta Sóisialta 2021 
Rinneadh an Achoimre bhliantúil ar Thacaíocht Tithíochta Sóisialta ar an 17 Samhain 

2021. Cáilíodh 1044 teaghlach le haghaidh tacaíocht tithíochta sóisialta. Bhí 629 díobh 

sin ag fáil tacaíochta cheana féin agus bhí siad ag lorg aistrithe ón gcomhairle nó ó 

thionóntachtaí HAP, rud a fhágann go raibh gá glan le tacaíocht tithíochta sóisialta sa 

chontae ag 415.  
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In 2021, tacaíodh le 297 teaghlach san iomlán trí na roghanna éagsúla tithíochta 

sóisialta. 

 

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP) 
Tá ról ríthábhachtach ag HAP maidir le tithíocht inacmhainne a sholáthar do 

chónaitheoirí an Chontae. Is cineál tacaíochta do thithíocht shóisialta é ina gcuireann 

an Chomhairle cúnamh airgeadais ar fáil do dhaoine atá cáilithe chun áit a fháil ar cíos 

san earnáil phríobháideach ar cíos. Bhí 463 tionóntacht ghníomhach ann san iomlán 

ar an 31 Nollaig 2021 . 

 

Scéim Cóiríochta Cíosa (RAS) 
Lean Scéim RAS ag feidhmiú i dtimpeallacht an-dúshlánach. Bhí go leor tiarnaí talún 

ag iarraidh deireadh a chur leis na tionóntachtaí de réir mar a theastaigh uathu a gcuid 

maoine a dhíol agus de bharr nach raibh ach acmhainní maoine malartacha ar fáil, 

díríonn siad ar réitigh mhalartacha a sholáthar do na tionóntaí seo. Ina ainneoin sin, 

b'ionann líon iomlán na dtionóntachtaí a bhí gníomhach ag deireadh na bliana agus 

512 (lena n-áirítear Comhlacht Ceadaithe Tithíochta) 

 

Maoin ar Léas 
Tá 154 comhaontú léasa gníomhach i bhfeidhm le tiarnaí talún príobháideacha agus 

le Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta faoin scéim tithe sóisialta ar léas. Tá siad seo go 

léir ar cíos ag an gComhairle d'iarratasóirí cáilithe ar a liosta feithimh. 

 

Scéim Morgáiste go Cíos 
Ar an 31 Nollaig bhí 26 úinéir tí páirteach sa scéim. Tá méadú ag teacht i gcónaí ar 

ghníomhaíocht sa réimse seo atá tairbheach d'úinéirí tí atá i mbaol a dtithe a 

chailleadh agus a bheith gan dídean. 

 
Iasachtaí agus Tionóntaí ag Ceannach 
Lean an Chomhairle d'iasachtaí a thairiscint do cheannaitheoirí céaduaire faoi Scéim 

Iasachta Baile Atógáil Éireann. Ag deireadh 2021, íocadh 3 iasacht agus ceadaíodh 5 
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cinn eile ar deireadh agus 4 cinn i bprionsabal. Cuirfear Scéim Iasachta Tithíochta an 

Údaráis Áitiúil in ionad na scéime seo i mí Eanáir 2022. Cheannaigh trí theaghlach 

tionónta a gcuid tithe faoin Scéim Ceannaigh Tionónta (Incriminteach) in 2021. Eisíodh 

16 litir tairisceana.  

 
Deontais do Thithe Príobháideacha 
Soláthraíonn an Chomhairle trí chineál deontas: An Deontas Oiriúnaithe Tithíochta do 

Dhaoine faoi Mhíchumas, Scéim Deontais Tithíochta na nÁiseanna Soghluaisteachta 

agus an Scéim um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Aosta. Tá na scéimeanna deartha 

chun cabhrú le daoine atá ina gcónaí ina dtithe féin nuair nach bhfuil siad oiriúnach a 

thuilleadh chun freastal ar a gcuid riachtanas. Thángthas ar dhúshláin leanúnacha 

maidir le conraitheoirí a fháil chun oibreacha a chríochnú sa réimse gníomhaíochta 

seo in 2021 mar gheall ar an bpaindéim, in ainneoin gur caitheadh €1,185,102 san 

iomlán ar 118 deontas in 2021, méadú 61% ar 2020. Ba é €2,756,121 an caiteachas 

iomlán geallta ag deireadh na bliana. 
 
Deontas Líon Méid 

Deontas Oiriúnaithe Tithíochta do dhaoine faoi 

Mhíchumas 

54 €804,968 

Scéim Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine Aosta  45 €283,817 

Scéim Deontais na nÁiseanna Soghluaisteachta 19 € 96,917 

Iomlán 118 €1,185,702 

 

 

Clár Cóiríochta don Lucht Siúil 
Lean an Chomhairle de bheith ag tabhairt aghaidh ar na spriocanna a comhaontaíodh 

agus ar glacadh leo sa Chlár Cóiríochta don Lucht Siúil (TAP) 2019 – 2024. Baineadh 

amach na spriocanna atá leagtha amach sa Chlár go dtí an bhliain 20201. Ag deireadh 

2021, bhí 126 teaghlach den lucht siúil ag fáil tacaíochta tithíochta sóisialta 
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Stoc Tithíochta a Bhainistiú agus a Chothabháil/a Athchóiriú 
Ó 2018 i leith, is é 159 líon na dtithe a cuireadh lenár stoc tithíochta agus is é 2099 

líon iomlán na n-aonad tithíochta atá faoi úinéireacht na comhairle faoi láthair.  

Tá sé de fhreagracht ar an Rannóg Tógála Tithíochta a chinntiú go gcoinnítear ár stoc 

tithíochta agus go ndéantar deisiúcháin riachtanacha. Cuirtear maoiniú ar fáil chuige 

sin sa Bhuiséad bliantúil agus tagann sé ó acmhainní na Comhairle féin. 

Caitheadh €1,203,144 san iomlán in 2021 ar chothabháil freagartha, a chlúdaíonn na 

fadhbanna laethúla inár stoc ar nós fadhbanna téimh agus pluiméireachta, fabhtanna 

leictreacha, deisiúcháin fuinneoige, deisiúcháin doirse, deisiúcháin sorn, deisiúcháin 

ar chórais chóireála fuíolluisce srl. 

Oibreacha Oiriúnaithe do Dhaoine faoi Mhíchumas 
Fuarthas maoiniú €99,907 ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil chun 

obair oiriúnaithe a chur i gcrích ar 14 teach de chuid na comhairle do thionóntaí faoi 

mhíchumas. 
 

An Clár Iarfheistithe Fuinnimh 
Rinneadh athbhreithniú ar an gclár seo do 2021, an chéad bhliain de chlár 10 mbliana 

a bhfuiltear ag súil leis go bhfásfaidh sé chun gealltanas Chlár an Rialtais a 

chomhlíonadh.  

Díreofar ar a chinntiú go ndéanfar creatlach an tí a uasghrádú, agus go gcuirfear córas 

téimh atá tíosach ar fhuinneamh ar fáil. Tá an clár tar éis bogadh ó ‘éadomhain‘ go 

'iarfheistiú domhain' lena mbaineann uas-scálú suntasach ar thithe go Rátáil Fuinnimh 

Foirgnimh B2 (BER). In 2021, fuair an Chomhairle leithdháileadh maoinithe ar 

€649,652 le haghaidh 24 maoin agus lorgaíodh tairiscintí ó Pháirtithe Oibleagáide 

chun cabhrú leis an gComhairle sna sainghnéithe teicniúla den tionscadal. Is é REIL 

(Retrofit Energy Ireland Limited) an tairgeoir rathúil. 
 

Iniúchadh ar Chóiríocht Phríobháideach ar Cíos 
Déanann an Rannóg iniúchtaí ar chóiríocht phríobháideach ar cíos chun comhlíonadh 

Rialacháin na dTithe (Caighdeáin do Thithe ar Cíos) 2019 a mheas.  
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In 2021, rinneadh iniúchadh amháin ar a laghad ar 119 teaghais phríobháideach ar 

cíos chun na Rialacháin a chomhlíonadh. 

 

TIONSCADAIL FOIRGNÍOCHTA CORPARÁIDEACHA 
 
Ionad Seirbhísí Cathartha, Cultúrtha agus Leabharlainne Nua, Achadh an Iúir 
Tá seirbhísí Bainistíochta Tionscadail á gcur ar fáil ag an Rannóg Tógála Tithíochta 

don tionscadal seo atá á dtógáil faoi láthair in aice le hAmharclann Ramor. 

 
Aghaidhchló Beartaithe ón bPríomhshráid 
 
Áirítear an méid a leanas sa scéim: 

• Ionad seirbhísí cathartha comhtháite a chuimsíonn leabharlann nua, spás 

cathartha, agus spás breise amharclainne.  

• Foirgneamh nua trí stór ina bhfuil príomhleabharlann, seomraí cruinnithe agus 

limistéir taispeántais ar féidir leis an leabharlann agus an amharclann iad a 

úsáid, ar mhaithe le turasóireacht a chur chun cinn agus réimse imeachtaí eile. 

Tá an coimpléasc deartha chun ardleibhéal spáis ilfheidhmeach agus solúbtha 

a sholáthar.  

Is é a bheidh ar bhunurlár an fhoirgnimh nua go príomha ná príomhspás na 

leabharlainne, ina mbeidh an Leabharlann do Dhaoine Óga agus d'Aosaigh 

Óga agus áiseanna leabharlainne poiblí eile. 
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Is é an chéad urlár den fhoirgneamh nua limistéar na leabharlainne do dhaoine 

fásta agus limistéar staidéir ach beidh sé ildánach agus is féidir é a thiontú ina 

spás ilúsáide. Ina theannta sin, tá seomra cruinnithe mór ar féidir leis an bpobal 

é a úsáid. 

Beidh taispeántas ilchuspóireach agus/nó spás stiúideo ar urlár íochtarach an 

fhoirgnimh nua a roinnfidh an leabharlann agus an amharclann, ach a 

d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh imeachtaí pobail. Tá doirse móra sleamhnáin sa 

spás seo a osclaíonn amach i bplás nua cathartha le hardán céimnithe – spás 

idéalach le haghaidh imeachtaí faoin aer.  

• Athrófar an t-iar-Theach Paróisteach in aice leis an amharclann chun oifig na 

dticéad a chur ar fáil don amharclann, spás oifige agus Suite Digiteach le córas 

idirghníomhach faisnéise do thurasóirí.  

• Déanfar Amharclann Ramor atá ann cheana a uasghrádú agus a nascadh leis 

spás amharclainne oifig na dticéad agus leabharlann, trí fhorhalla comhroinnte 

a thógáil a chuirfidh rochtain ar fáil ar an Ionad Seirbhísí Cathartha agus a 

nascfaidh na trí ghné. Ina theannta sin, cuirfear go mór leis na háiseanna do 

chustaiméirí trí fhorhalla uachtarach “fillteach” a thógáil, leithris nua do 

chustaiméirí agus feabhsuithe ar rochtain iomlán ar an bhforhalla uachtarach 

do dhaoine faoi mhíchumas. 
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Cúlchló beartaithe ag faire siar ar bhruach na habhann. 
 

Is iad Cooney Architects/Keys agus Monaghan JV Ailtire an Tionscadail. 

Thosaigh an Príomhchonraitheoir, DEMAC Construction Ltd, ag tógáil na scéime seo 

i mBealtaine 2021 agus tá sé le críochnú i R3’2022. 
 

 

Tar éis Conradh a shíniú le DEMAC Construction Ltd. 
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Leabharlanna agus Gnóthaí Cultúrtha 

Seirbhís Leabharlainne an Chabháin 
 

SEIRBHÍS LEABHARLAINNE AN CHABHÁIN I DTIMPEALLACHT COVID-19 

Dhún Seirbhís Leabharlainne an Chabháin a foirgnimh don phobal i mí na Nollag 2020 

agus d'fhan siad dúnta go dtí an 10 Bealtaine 2021 nuair a bhí siad in ann athoscailt 

le haghaidh seirbhísí iasachtaithe gan rochtain ar spásanna/ríomhairí pearsanta 

léitheora. Tháinig an chéad chéim eile d'athoscailt i mí Mheán Fómhair nuair a thug 

brainsí roinnt seirbhísí isteach arís agus maolú breise ar shrianta le héifeacht ar an 22 

Deireadh Fómhair. I rith an ama seo bhí baill in ann rochtain a fháil ar sheirbhísí ar 

líne agus stoc 24/7. Lean an fás in úsáid na n-acmhainní digiteacha suas go dtí 2021. 

D'fhorbair seirbhísí leabharlainne láithreacht ar líne agus ar na meáin shóisialta chun 

freagra a thabhairt ar cheisteanna úsáideoirí leabharlainne agus chun tacú leis an 

bhfreagairt sláinte agus folláine ar an bpaindéim. Thiontaigh an tseirbhís le ábhar ar 

líne a chruthú agus éagsúlacht mhór d'ábhar ar líne a chur chun cinn. D'oibrigh 

Seirbhís Leabharlainne an Chabháin go dícheallach ó athosclaíodh í chun spásanna 

sábháilte a chur ar fáil inár leabharlanna do phobail úsáideoirí. Ba chúis í 

athléimneacht daoine agus an gá le freagraí tapa le bliain dhúshlánach gan fasach í 

a bheith in 2021. Lean Seirbhís Leabharlainne an Chabháin ag seachadadh 

tionscnamh náisiúnta agus áitiúil i rith na paindéime – mar sin bíodh go raibh ár 

bhfoirgnimh dúnta, níor chríochnaigh ár seirbhís riamh.  

SEIRBHÍS SEACHADTA LEABHAR  

Leanadh ar aghaidh leis an tionscnamh seachadta leabhar a thosaigh ag tús na 

paindéime i rith 2021, ag soláthar líne beatha luachmhar do go leor ball leochaileach 

dár bpobal i rith na tréimhse an-dúshlánaí seo. Cuireadh an tseirbhís ar fáil gach mí 

le tacaíocht ó Ranna Bóithre agus Seirbhísí Uisce Chomhairle Contae an Chabháin 

mar aon le Cosaint Shibhialta an Chabháin.  

 

 



 

A 

Tuarascáil Bhliantúil 2021  
Tuarascáil Bhliantúil 

  
 

44 

 

PEARSANRA LEABHARLAINNE  

Thug an tSeirbhís Leabharlainne freagra ar an nglao chun baill foirne a chur ar fáil do 

réimsí túslíne na n-údarás áitiúil ar nós na Roinne Tithíochta agus na Deisce Seirbhísí 

do Chustaiméirí.  

CLÁRSCEIDEALÚ IMEACHTAÍ AR LÍNE 

Seachadadh réimse imeachtaí ar líne, lena n-áirítear am scéalaíochta, léamha 

filíochta agus léachtaí i rith 2021, agus figiúirí féachana iontacha á mbaint amach. 

Rinneadh príomhfhéilte áitiúla agus náisiúnta ar nós Oíche Chultúir i mí Mheán 

Fómhair agus Féile Eolaíochta an Chabháin Mhuineacháin i mí na Samhna a 

cheiliúradh i suíomh ar líne. Bíonn Seirbhís Leabharlainne Chontae an Chabháin  ag 

dul i dteagmháil go leanúnach lenár n-iasachtaithe agus lucht leanúna ar ardáin 

éagsúla meán sóisialta, ag soláthar cothromaíochta d'fhaisnéis údarásach Covid-19, 

tairiscintí cultúrtha amhail gailearaí fíorúil agus camchuairt ar mhúsaeim, agus 

siamsaíocht éadrom. 

Lena chois sin baineadh leas as na meáin shóisialta chun aird a tharraingt ar an réimse 

seirbhísí ar líne atá ar fáil saor in aisce tríd an tseirbhís leabharlainne. Dá thoradh ar 

sin tháinig méadú mór ar úsáid ríomhleabhar agus ríomh-chlosleabhar, nuachtán ar 

líne, irisí agus cúrsaí teanga agus cúrsaí oiliúna eile. 

TIONSCNAIMH LEANÚNACHA LEABHARLAINNE 

Lean Seirbhís Leabharlainne an Chabháin ar aghaidh ag cur i bhfeidhm tionscnaimh 

náisiúnta ar nós Ceart chun Léitheoireachta, Éire Shláintiúil ag do Leabharlann  agus  

Work Matters, agus láithreacht ar líne acu, i bhfianaise shrianta na bliana seo. 

Tacaíonn ‘Ceart chun Léitheoireachta’ le forbairt na litearthachta, agus lean 

Leabharlanna an Chabháin ar aghaidh ag plé le tuismitheoirí agus le haosaigh óga trí 

na meáin shóisialta chun cabhrú leis an scolaíocht/staidéar baile agus leis an 

léitheoireacht le haghaidh pléisiúir agus eagraíodh gníomhaíochtaí ar líne chun tacú 

le Spring into Storytime agus Summer Stars agus  Féile Leabhar na bPáistí..  

Tá Leabharlann an Chabháin ag obair i gcónaí le heagraíochtaí áitiúla eile lena 
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chinntiú go leanfaidh ár seirbhísí ag tacú le cláir litearthachta áitiúla reatha agus ag 

feabhsú na gclár sin. Táimid tiomanta do bhailiúcháin leabhar leathana agus éagsúla 

a stocáil chun tacú le tionscadail litearthachta, ag leanúint de bheith ag cur oiliúint ar 

bhaill foirne chun comhairle a chur ar fáil maidir le forbairt léitheoirí agus roghnú 

leabhar agus chun clár imeachtaí agus gníomhaíochtaí a chur ar fáil atá oiriúnach do 

pháistí ag gach aois. Tá Gradam náisiúnta um Cheart chun Léitheoireachta do 2017, 

2018, 2019 & 2020 bainte amach ag Comhairle Contae an Chabháin.  

 

AG OBAIR I BPÁIRT 

Aithníonn Seirbhís Leabharlainne an Chabháin an ról tábhachtach atá ag an iliomad 

comhpháirtithe a mbímid ag obair leo chun ár gcláir bhliantúla a chur ar fáil, lena n-

áirítear Rannóg Pobail agus Fiontair Chomhairle Contae an Chabháin, an Fhoireann 

Chultúrtha, Comhpháirtíocht Spóirt an Chabháin, gníomhaireachtaí seachtracha ar 

nós BOO an Chabháin/Mhuineacháin, FSS agus go leor eile.  

Bíonn ról lárnach ag Seirbhís Leabharlainne an Chabháin i gcomhordú chlár Éire 
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Ildánach don chontae agus i measc bhuaicphointí 2021 tá Cruinniú na nÓg i mí an 

Mheithimh agus Oíche Chultúir i mí Mheán Fómhair. Cruinniú na nÓg, lá náisiúnta 

chun an chruthaitheacht a cheiliúradh i measc leanaí agus daoine óga, ar siúl ar an 

Satharn 12 Meitheamh le raidhse gníomhaíochtaí spraíúla idirghníomhacha ar líne á 

gcomhordú ag Seirbhís Leabharlainne Chontae an Chabháin, Oifig Ealaíon an 

Chabháin agus Amharclann Ramor, agus ócáid speisialta drumadóireachta amuigh 

faoin aer i Lárleabharlann Johnston. Lean Comhairle Contae an Chabháin ag 

comhoibriú le Comhairle Contae Mhuineacháin maidir le hábhar a fhorbairt don 

chainéal nua-chruthaithe Cavan Monaghan Creative Youth YouTube. Tá an cainéal 

seo ag leanúint ar aghaidh ag taispeáint ábhar, sna cineálacha éagsúla ealaíne a 

chruthaíonn daoine óga ar fud an Chabháin agus Mhuineacháin. D'éirigh le Seirbhís 

Leabharlainne an Chabháin iarratas a dhéanamh ar Mhaoiniú Cuntas Díomhaoin chun 

leanúint ar aghaidh ag obair le pobail imeallaithe, eisiata go sóisialta agus faoi 

mhíbhuntáiste, lena n-áirítear cruthú múrmhaisiú ag grúpa pobail i mBaile Shéamais 

Dhuibh. 

 
Ceannscríbhinn: Múrmhaisiú balla cruthaithe ag grúpa pobail i mBaile Shéamais 

Dhuibh, le tacaíocht ó Mhaoiniú na gCuntas Díomhaoin, comhordaithe ag Seirbhís 

Leabharlainne an Chabháin. Grianghraf: Clare Willis 
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Comhordaíonn Seirbhís Leabharlainne an Chabháin, ag obair i gcomhpháirtíocht le 

Foireann Cultúir agus Cruthaitheachta an Chabháin, clár Dheich mBliana na 

gCuimhneachán thar ceann Chomhairle Chontae an Chabháin. Feabhsaíodh tairiscint 

na leabharlainne a thuilleadh in 2021 trí leithdháileadh méadaithe mhaoiniú Dheich 

mBliana na gCuimhneachán a thacaigh le tionscnaimh luachmhara éagsúla, lena n-

áirítear rannpháirtíocht Staraí Cónaithe, rud a raibh clár láidir gníomhaíochta ar líne le 

scoileanna agus leis an bpobal i gcoitinne mar thoradh air.  

 

    
 

Ceannteideal: Sa phictiúr i Músaem Contae an Chabháin i rith searmanas bláthfhleasc chun 
comóradh a dhéanamh ar shíniú an tsosa cogaidh a chuir deireadh le Cogadh na Saoirse: An 
Cathaoirleach, An Comhairleoir Clifford Kelly, Savina Donohoe, Coimeádaí an Mhúsaeim; An 
Dochtúir Brendan Scott, Staraí Cónaithe; Emma Clancy, Leabharlannaí Contae; Eoin Doyle, Stiúrthóir 
Seirbhíse, Comhairle Contae an Chabháin; Tommy Ryan, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae 
an Chabháin.                                                                                   Grianghraf: Adrian Donohoe  
 

Mar chuid d'fheachtas 'Go dté tú slán' de chuid an Rialtais, chomhordaigh Seirbhís 

Leabharlainne an Chabháin an sruth um Switching Off and Being Creative, ag obair 

le Músaem an Chontae, leis an Oifig Oidhreachta agus leis an Amharclann, chun clár 
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éagsúil a sholáthar chun tacú le daoine aonair, le teaghlaigh agus le pobail i rith 

tréimhse an-deacair dianghlasála i rith Gheimhreadh 2020 agus i rith Earrach 2021. I 

rith Feabhra 2021, mhol Seirbhís Leabharlainne an Chabháin do gach duine páirt a 

ghlacadh i ‘Éire ag Léamh', feachtas léitheoireachta náisiúnta, a bhí dírithe ar 

chumhacht na léitheoireachta a chur chun cinn ar mhaithe le taitneamh agus folláine. 

Ina dhiaidh sin bhí clár le Cavan Reads leis an scríbhneoir Éireannach Anne Griffin 

agus tionscnamh le Cavan Youth Reads, leis an scríbhneoir Donna Freitas ó SAM.  

Tá ról lárnach ag ár leabharlanna brainse maidir le tacú le gníomhaíochtaí pobail 

áitiúla trí ionaid agus cur chun cinn a chur ar fáil le haghaidh imeachtaí, mar shampla 

Leabharlann Chnoc an Choiligh ag óstáil taispeántais ealaíne agus Leabharlann Choill 

an Chollaigh ag óstáil taispeántas grianghrafadóireachta áitiúil mar chuid den Oíche 

Chultúir.  

 

Rinneadh dul chun cinn suntasach i bpleananna do leabharlann nua agus d'ionad 

sibhialta cultúrtha nua in Achadh an Iúir le conarthaí a síníodh i mí na Bealtaine agus 

obair ag tosú i mí an Mheithimh 2021.  

 

LÁ DO CHABHÁN 2021 

Tionóladh an dara ceiliúradh bliantúil ‘Lá do Chabhán‘ ar an Satharn, 25 Meán 

Fómhair, ag tógáil ar an rath a bhí ar an gcéad ócáid na bliana seo caite. Arís eile, 

agus an ócáid ar siúl go hiomlán ar líne, thug an t-imeacht muintir agus cairde an 

Chabháin le chéile sa bhaile agus thar lear i spiorad na hoidhreachta comhroinnte 

agus an naisc dhomhain. 

I rith an cheiliúrtha, thug teaghlach domhanda an Chabháin aghaidh ar na meáin 

shóisialta, lena n-áirítear Twitter, Facebook, agus Instagram, chun a mbród as a 

gcontae a roinnt, agus roghnaigh go leor daoine geansaí a gcontae a chaitheamh le 

haghaidh grianghraf. Roinn daoine eile pictiúr nó cuimhne ar an áit ab ansa leo sa 

Chabhán, agus roinn go leor rannpháirtithe grianghraf de ghaol a d'fhág an Cabhán 

san am a chuaigh thart chun saol nua a thógáil in áiteanna eile. 

Bhí an réalta gailf Leona Maguire, Cócaire Neven Maguire,  Lúthchleasaí 



 

A 

Tuarascáil Bhliantúil 2021  
Tuarascáil Bhliantúil 

  
 

49 

Parailimpeach Britney Arendse, ‘Fair City’ agus réalta ‘The Snapper’ Tina Kelleher, 

Fear Grinn Kevin McGahern, réalta leadóige na Stát Aontaithe agus an tráchtaire CNN 

Patrick McEnroe, ina measc siúd a ghlac páirt i gceiliúradh ar líne ar Chontae Breffni. 

Bhí baint ag Éirinn, an Ríocht Aontaithe, na Stáit Aontaithe, Ceanada agus an Astráil 

leis an ócáid mar a bheifeá ag súil leis, ach tháinig rannpháirtithe ó thíortha ar nós an 

Afraic Theas, an India, an Bhrasaíl, na hOileáin Fhilipíneacha agus Nicearagua freisin. 

Ba é 8.4 milliún an lucht féachana foriomlán a taifeadadh i rith an fheachtais, rud a 

chiallaíonn gur fhéach níos mó ná 8 milliún úsáideoir aonair ar na meáin shóisialta ar 

phoist Lá Do Chabhán, méadú 3.5 milliún ar an lucht féachana a taifeadadh in 2020. 

Rinneadh na figiúirí seo a thaifeadadh trí úsáid a bhaint as na bogearraí 

monatóireachta meáin ‘BrandMentions'. 

Tháinig an craoladh ar líne ‘Cavan Day Live' ar ais in 2021 freisin, agus léirigh clár na 

bliana seo an tallann ealaíonta shaibhir atá ar fáil sa chontae. Rinneadh scannánú in 

Amharclann Halla na Cathrach, an Cabhán, faoi stiúir an scannánaí cumasach as 

Virginia Alan Bradley, agus curtha i láthair ag Louise O’Reilly McGuinness as Cavan 

TV. Bhí léirithe ar an gclár ag an amhránaí clúiteach tíre Lisa O’Neill, an file Noel 

Monahan a bhfuil gradaim buaite aige, ag sáramhránaí Gaelach Martin Donohoe, 

agus ag tallann áitiúil R'n'B Ady Saj i measc daoine eile freisin. Bhí aitheasc ón 

bPríomhfheidhmeannach Tommy Ryan sa chraoladh freisin, agus bhí páistí áitiúla i 

gcuideachta Chathaoirleach Chomhairle Contae an Chabháin, an Comhairleoir 

Clifford Kelly le haghaidh searmanas soilsithe coinnle i gcuimhne orthu siúd go léir a 

bhásaigh i rith phaindéim Covid-19. 

Is í an Leabharlannaí Contae Emma Clancy a rinne comhordú ar an ócáid. B'fhoireann 

inmheánach a thug an t-imeacht i gcrích ina raibh an Bainisteoir Amharclannaíochta 

Padraic McIntyre, Conor Harrington agus Eimear Conaty san Oifig Cumarsáide, agus 

Amy Smyth i gCeanncheathrú na Leabharlainne. 
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Ceannteideal: Seolann Cathaoirleach Chomhairle Contae an Chabháin, an Comhairleoir 

Clifford Kelly Lá Do Chabhán 2021 ag an ‘Sean-Mhainistir‘ íocónach i mBaile an Chabháin.  
Grianghraf: Adrian Donohoe 

 
 

 
Ceannteideal: Stiúrthóir Alan Bradley agus an réalta ceoil tíre Lisa O’Neill le linn scannánú ‘Cavan Day 
Live' a craoladh i Halla na Cathrach, an Cabhán.     Grianghraf: Alan Bradley 

 
Na hEalaíona  
De réir Alt 6 den Acht Ealaíon 2003 is féidir le húdaráis áitiúla cúnamh airgeadais a 

chur ar fáil chun na críocha seo a leanas: (a) Leas an phobail sna healaíona a 

spreagadh, (b) Eolas ar na healaíona, tuiscint orthu agus cleachtadh orthu a chur chun 

cinn, nó (c) Caighdeáin sna healaíona laistigh dá limistéar feidhme a fheabhsú. 
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Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae an Chabháin á treorú ag Uileghabhálacht agus 
Uaillmhian – Straitéis d'Ealaíona an Chabháin 2018 – 2023 de réir an Phlean Áitiúil 

Eacnamaíoch agus Pobail agus na Straitéise Corparáidí.  
 

Misean 
Déanfaidh Comhairle Contae an Chabháin, trínár dtreoirphrionsabail Uileghabhálacha 

agus Uaillmhéine, na cúinsí a chothú agus a chruthú inar féidir le healaín iontach tarlú 

agus ag an am céanna a chinntiú gur féidir leis an oiread daoine agus is féidir a bheith 

ag plé le heispéiris ealaíon ar ardchaighdeán agus ag glacadh páirte iontu. 

 

Is iad seo a leanas na tosaíochtaí: 

• Na hEalaíona 

• Lucht Féachana a Fhorbairt 

• Éagsúlacht  

• Bonneagar  

Tosaíochtaí comhroinnte faoi Chreat-Chomhaontú Comhairle Contae an Chabháin 

agus an Chomhairle Ealaíon 2019 go 2026.  

1. Ag tacú le hEalaíontóirí 

2. Daoine Óga agus na hEalaíona 

3. Ag Sroicheadh Níos Mó Daoine.  

 

Maoiniú faighte  
Is í Comhairle Contae an Chabháin an phríomhfhoinse maoinithe d'fhorbairt na n-

ealaíon le tacaíocht ioncaim bhliantúil ón gComhairle Ealaíon.  

Fuair Comhairle Contae an Chabháin maoiniú faoin Scéim Foirne Speisialtóra ón 

gComhairle Ealaíon chun ball foirne breise a fhostú ar bhonn conartha trí bliana le 

tosú in 2022. 

 

Faoin Spéir In the Open 
In 2021, chinntigh comhoibriú idir Townhall Cavan agus ealaíontóirí agus 
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coimeádaithe €90,000 breise trí Thionscnamh Faoin Spéir – In the Open de chuid na 

Comhairle Ealaíona chun tacú le hearnáil na n–ealaíon agus le lucht féachana teacht 

chun cinn arís tar éis Phaindéim Covid 19 agus muinín sna healaíona a athbhunú. 

 
Capall agus Foal, Dealbha Lóchrainn ag Gairdín Róis, Sráid Fhearnáin, Samhain 2021 mar chuid den 

Tionscadal 'Gathering In for Faoin Spéir In The Open.' 
 
Scéim chun Tacú le Taibhiú Beo Áitiúil Taibhithe Áitiúla (LLPPS) 
 

D'fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 

(TCAGSM) maoiniú d'Údaráis Áitiúla faoin Scéim chun Tacú le Taibhiú Beo Áitiúil 

Taibhithe Áitiúla  chun cabhrú le táirgeoirí, tionscnóirí agus ionaid tacaíocht a chur ar 

fáil don tionscal chun clársceidealú beoléirithe faoin aer a éascú i rith shamhradh 2021 

á chur beocht i lárcheantair bhaile do phobail áitiúla ar aon dul le cúinsí sláinte poiblí. 

D'oibrigh Comhairle Contae an Chabháin le 14 grúpa pobail agus ealaíona ar shraith 

imeachtaí beo sa Chontae. Ina theannta sin, chláraigh Halla an Bhaile, An Cabhán, 

an Oifig Ealaíon agus an Ceantar Bardasach an tionscnamh “Streets Ahead Cavan” 

de cheol beo i mí Iúil agus i mí Lúnasa ag Fearann na Mainistreach agus Cearnóg an 

Mhargaidh. Fostaíodh 217 duine aonair, lena n-áirítear ceoltóirí, criú teicniúil agus 

oibrithe tacaíochta mar chuid den scéim seo i gContae an Chabháin. 

 

Dámhachtainí agus Sparánachtaí Ealaíon curtha ar fáil ag Comhairle Contae an 
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Chabháin 
 

Comparáid ar Iarratais ar Dheontas faoin Acht Dámhachtana 2021 agus 2020  
    

2021 
  Faighte Bronnta Leithdháilte 

Dámhachtainí Forbartha Ealaíona  18 10 € 12,578 

Ealaíontóir atá ag Teacht Chun Cinn     9 6 € 7,300  

Dámhachtainí Ealaíontóir Gairmiúil 23 (24) 11 € 21,759 

    
    

2020 
  Faighte Bronnta Leithdháilte 

Dámhachtainí Forbartha Ealaíona  46 33 € 20,300 

Ealaíontóir atá ag Teacht Chun Cinn     4 4 € 5,460 

Dámhachtainí Ealaíontóir Gairmiúil 28 14 € 17,072 

 

Cheadaigh Ionadaithe Chomhairle Contae an Chabháin dámhachtainí faoin Acht 

Ealaíon. Léiríonn an laghdú ar iarratais ó phobail, agus ó ealaíontóirí gairmiúla idir 

2020 agus 2021 (féach Táblaí Comparáide thuas) an tionchar diúltach atá ag 

Paindéim Covid 19 ar ealaíontóirí, ar fhéilte agus ar eagraíochtaí ealaíon pobail. 

Tháinig laghdú beagnach 60% ar líon na n-iarratas a fuarthas don Dámhachtain 

Forbartha Ealaíona, a thacaíonn le grúpaí pobail agus ealaíon le saothar ealaíne a 

chruthú agus le tacú le luchta féachana, rud a léiríonn éifeacht Covid ar mhuinín agus 

ar imní i leith sláinte agus sábháilteachta. Cuireadh Dámhachtainí d'Ealaíontóirí 

Gairmiúla ar fáil chun tacú le healaíontóirí agus leithdháileadh an Dámhachtain 

d'Ealaíontóirí atá ag Teacht Chun Cinn d'ealaíontóirí luathchéime freisin. 

 

Clár Ealaíon 
In 2021 dhírigh an Clár ar chur chuige measctha de réir Threoirlínte an Rialtais, 

freagrach do na tionscnaimh éagsúla ón Roinn (TCAGSM) agus ón gComhairle 
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Ealaíon chun tacú leis an Earnáil Ealaíon agus Chultúrtha agus maoiniú a fuarthas ón 

Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Tugtar sampla d'obair i dtrí Shnáithe 

Cláir thíos. 
 

1. Ealaín Phoiblí 

 

Mar chuid d'Fhorbhreathnú Taighde na Comhairle Ealaíon ar Ealaín Phoiblí sa Rialtas 

Áitiúil – Roghnaigh  The Per Cent for Art Scheme, Clár Ealaíne Poiblí Chomhairle 

Contae an Chabháin le haghaidh forbartha mar cheann de thrí Staidéar Cáis sa 

taighde seo ar bhonn an chaithimh réigiúnaigh is airde atá ailínithe leis na trí réimse 

tionóil réigiúnacha: 

·         Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair 

·         Tionól Réigiúnach an Deiscirt 

·          Limistéar Tionóil Réigiúnach Lár Tíre & an Oirthir 

  

Leagtar amach sa Chás-Staidéar an fhís, an beartas, an tsamhail bhainistíochta agus 

an tsamhail choimisiúnaithe a oibríonn gach údarás áitiúil, le tagairt do thosaíochtaí 

beartais na Comhairle Ealaíon de chuid an Ealaíontóra, Rannpháirteachas leis an 

bPobal agus na pleanála Spásúla. 

 

Áiríodh ar chaiteachas na hEalaíne Poiblí i rith na tréimhse seo: 

 

Ray Fitzsimons – ‘The Journey’ €3,750 

Maoiniú críche do scannán faisnéise sainealaíne a fhiosraíonn ealaín agus bunús na 

scéalaíochta ó pheirspictíochtaí dhiaspóra na hÉireann agus traidisiún cultúrtha eile.  

 

Michelle Harton – ‘Legends of Land’ €3,250  

Ceannachán díreach de shaothar ealaíne i meáin mheasctha ar chanbhás spreagtha 

ag miotaseolaíocht thírdhreacha Chontae an Chabháin don Bhailiúchán Contae. 

 

Joey Burns – ‘Sinnan’ €6,631.89:  
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Ceannachán díreach de dhealbh adhmaid atá spreagtha ag finscéalta Abhainn na 

Sionainne don Bhailiúchán Contae.  

 

Cuireadh tús le cothabháil saothar ealaíne poiblí suíomhoiriúnaithe, lena n-áirítear 

saothair atá mí-oiriúnach le haghaidh athchóirithe a dhíchoimisiúnú agus a bhaint, 

athchuireadh ‘The Arch of Peace' le Imogen Stuart agus athchóiriú oibreacha 

dealbhóireachta in adhmad le Joey Burns ar chonair ealaíne Dún an Rí. 

 

Chuir an Bainisteoir Ealaíne Poiblí tús le tionscadal comhoibritheach le Scoil na 

hInnealtóireachta in Ollscoil Purdue, Indiana, SAM agus leis an ealaíontóir Joey Burns 

maidir le hathoibriú na dealbh cruite ‘Yellow Bittern', a coimisiúnaíodh ar dtús le 

haghaidh cuairt Mhichíl D. Uí Uigínn ar an gCabhán i rith na Fleadh Ceoil, isteach i 

ndealbh idirghníomhach. Tá sé beartaithe mar athoibriú nuálach ar shaothar 

traidisiúnta trí theicneolaíocht shaincheaptha a chur i bhfeidhm le bheith lonnaithe i 

Leabharlann Achadh an Iúir agus i Spás Cathartha Amharclann Ramor. 

 

Óstáladh Cónaitheacht Abhann trí seachtaine leis na healaíontóirí Vicky Isley agus 

Paul Smith ar a dtugtar 'boredomresearch', mar chuid de Mhúsaem Waterbeasts 

Mythological, tionscadal comhpháirtíochta le príomh-chomhpháirtí Oifig Ealaíon 

Luimnigh, Tiobraid Árann, agus Oifig Ealaíon an Chláir sa Chabhán i mí Lúnasa/Meán 

Fómhair 2021. 

 

2. Éire Ildánach 

Lean Clár Éire Ildánach de bheith ag tacú leis na healaíona chun pobail áite agus 

spéise speisialta a bhaint amach lena n-áirítear tithe altranais leis an gClár um 

Dheasghnátha Comhroinnte agus Ceol do Thithe Altranais.  

 

Ba é Anthony J Quinn a chuir an dara díolaim scríbhneoireachta in eagar, in éineacht 

le Lost Landmarks and Thresholds, atá ag obair le Comhairle na nDaoine Scothaosta.  

 

Chuir an Dochtúir Thomas Johnston agus Ceol Connected cónaitheacht ar fáil ag Scoil 
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an Teaghlaigh Naofa do pháistí a bhfuil riachtanais ollmhóra acu chomh maith le 

meantóireacht do thriúr d'Oideachasóirí Ceoil Music Generation. 

 

Léiríodh Sparrowhawk, dráma nua leis an drámadóir iomráiteach as an gCabhán, 

John McManus, den chéad uair i bPáirc Foraoise Dhún an Rí, faoi stiúir Phádraic 

McIntyre agus á léiriú ag Townhall, an Cabhán. 

 

Tacaíodh le Alan James Burns, físealaíontóir atá ag obair i réimse na fuaime, na físe 

agus na taibhléirithe, chun a thionscadal 'The Waking Walls' a fhorbairt, tionscadal ina 

ndéantar cur síos ar fhoirgnimh oidhreachta agus ar a n-áit inár n-aistear comhshaoil.  

 

3. An Clár Ealaíon agus Sláinte  

 

Fuair Oifig Ealaíon Chomhairle Contae an Chabháin i gcomhar le CAMHS agus 

Meabhairshláinte Éireann maoiniú ar €30,000 ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe mar chuid d'Fhóram Ealaíon agus Sláinte an Chabháin Mhuineacháin.  

 

Aidhm an Tionscadail - a bheith ag tacú le daoine óga a bhfuil dúshláin 

mheabhairshláinte orthu le huirlisí chun a gcuid mothúchán a aithint, a bhainistiú agus 

a phróiseáil trí eispéiris sna healaíona cruthaitheacha. 

 

 

Próiseas an Tionscadail 

• Fuair an Oifig Ealaíon 3 ealaíontóir, teiripeoir ealaíne, meastóir, beochantóir 

agus maisitheoir grafach. An déantóir scannán Colm Mullen, an Físealaíontóir 

Morag Donald, an tÉascaitheoir Ealaíon Ildánach Carolann Farrelly agus Kim 

Doherty, an Teiripeoir Ealaíne agus an Bainisteoir Ealaíon agus Sláinte. 

• Chuir Meabhairshláinte Éireann an comhléiriú chun cinn chun an tionscadal 

seo a chur ar fáil. Is ionann comhléiriú agus meas a léiriú ar ghuth gach duine 

a bhfuil baint acu leis an bpróiseas – comhionannas taithí. 
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• Dhírigh an Tionscadal ar dhaoine óga agus a gciorcail a bhfuil acu thionchar 

orthu; tuismitheoirí, cúramóirí, piaraí, scoil, pobail.  

• Ghlac tuismitheoirí, foireann CAMHS agus Múinteoirí páirt i gceardlanna a chuir 

an triúr ealaíontóirí beocht in CHIME lena bhfoirm ealaíne. 

• Daoine óga tumtha sna healaíona i ndian-eispéireas i mí Iúil agus i mí Lúnasa. 

 

Rinneadh scaipeadh agus foghlaim chomhroinnte ar an tionscadal trí phlé ar líne agus 

trí chomhroinnt acmhainní, lena n-áirítear póstaeir, bileoga agus beochan atá ar fáil 

ar www.cavanarts.ie Chaineál YouTube, Cavan Arts  

http://www.cavanarts.ie/Default.aspx.StructureID_str=126&guid=199.  

 

Naisc a Dhéanamh 
Scaipeadh 10 ríomh-feasachán in 2021 ar ár mbunachar sonraí le nuashonruithe rialta 

ar Facebook/Twitter agus www.cavanarts.ie.  

http://www.cavanarts.ie/Default.aspx?StructureID_str=126&guid=199
http://www.cavanarts.ie/Default.aspx?StructureID_str=126&guid=199
http://www.cavanarts.ie/
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Léaráid le Grace Haynes 
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Músaem Chontae an Chabháin 
In ainneoin gur cuireadh tús leis an mbliain faoi shrianta paindéime a dhún ár ndoirse 

don phobal, lean Músaem Contae an Chabháin agus a fhoireann á n-oiriúnú agus á 

n-aimsiú bealaí nuálacha nua chun teagmháil a dhéanamh lenár lucht féachana. Bhí 

áthas ar an Músaem athoscailt do chuairteoirí i mí na Bealtaine. 
Léachtaí Ar Líne agus Imeacht Scéalaíochta Ar Líne 
D'eagraigh agus d'óstáil an músaem sraith léachtaí ar líne i mí Feabhra agus i mí an 

Mhárta mar chuid dár Seó Bóthair Staire agus cuireadh iad seo ar fáil do scoileanna 

agus don phobal i gcoitinne. Mar cheiliúradh ar Lá Fhéile Pádraig, d'óstáil an músaem 

imeacht scéalaíochta ar líne inar bailíodh scéalaithe iontacha ó gach cearn d'oileán 

na hÉireann, ina raibh amhránaíocht agus ceol beo traidisiúnta ann freisin. D'éirigh go 

han-mhaith leis na léachtaí agus na himeachtaí ar líne seo ar fad, agus bhí lucht 

féachana náisiúnta agus idirnáisiúnta i láthair. Mar thoradh ar an éileamh bhí 

ceardlanna scéalaíochta samhraidh ag Músaem Chontae an Chabháin. Fuair na 

tionscadail seo maoiniú ó Chlár Éire Ildánach.  

Taithí a Fháil ar Cheardaíocht Luath-Mheánaoiseach 
De réir mar a tháinig maolú ar shrianta agus mar a athosclaíodh an músaem, thug 

agus d'óstáil Músaem Chontae an Chabháin sraith ceardlanna. D'óstáil an músaem 

sraith de cheardlanna réitigh ón gCré-umhaois leis an dealbhóir cré-umha Holger 

Lonze. Fuair na ceardlanna seo do dhaoine fásta maoiniú ó Chlár Éire Ildánach. 

Tugadh réamhchaint do na rannpháirtithe ar stair lámhchloigíní meánaoiseacha na 

hÉireann, rinne siad iniúchadh ar bhailiúchán an mhúsaeim, ar an bpróiseas céir 

chaillte, ar mhúnlú céarach agus déanamh múnla agus chruthaigh gach ceann acu 

clog dá ndearadh féin i gcéir. I seisiún eile, theilgeadh na cloig i ngairdín an mhúsaeim 

ag baint úsáide as  foirnéisí poll gualachbhreoslaithe, criosanna láimhe leathair agus 

limistéar gabha, agus bhí sé oscailte don phobal le hamharc air. Áiríodh leis seo 

taispeántais maidir le cloigíní iarainn agus cré-umha dromchla a fhilleadh le gach 

rannpháirtí ag teilgeann a múnla i gcré-umha. Chuir na ceardlanna seo eispéireas 

praiticiúil ar leith ar fáil do na rannpháirtithe agus thug siad deis dóibh agus don phobal 

foghlaim faoi chuid caillte dár stair agus dár n-oidhreacht agus ceardlann miotail 

mheánaoiseach a bhlaiseadh. 
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Ceardlanna teilgin ón gCré-umhaois ag Músaem Contae an Chabháin - foirnéisí poll 

gualachbhreoslaithe, criosanna láimhe leathair agus limistéar gabha 

Tar éis an rath seo, ghlac daltaí idirbhliana i gColáiste Naomh Clár, Baile Shéamais 

Dhuibh, páirt i gceardlanna den chineál céanna, ag cruthú múnlaí de lámhchloigíní 

meánaoiseacha Éireannacha a teilgeadh i gCré-umha. Bronnadh na lámhchloigíní 

cré-umha críochnaithe ar an scoil, agus d'fhan ceann acu sa mhúsaem lena léiriú. 

Maoiníodh na ceardlanna seo faoin gClár Éire Ildánach freisin. 

 
Lámhchloigíní ón gCré-umhaois cruthaithe ag daltaí i rith cheardlanna ag Músaem Chontae an 

Chabháin 
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Oibreacha Athchóirithe Foirgnimh 
Rinneadh móroibreacha athchóirithe ar an taobh amuigh d'fhoirgneamh an mhúsaeim. 

Is éard a bhí i gceist leis an obair sin cothabháil agus cúram a dhéanamh ar 

fhuinneoga agus ar dhíon an fhoirgnimh, lena n-áirítear péinteáil na mballaí taobh 

amuigh. Ní raibh ann ach an dara huair, ó osclaíodh an músaem i 1996, go raibh an 

taobh amuigh den fhoirgneamh péinteáilte. Chuir na hoibreacha seo go mór le 

haeistéitic an fhoirgnimh agus cuireadh fáilte nua roimh an músaem, rud a thug 

cuairteoirí faoi deara agus a ndearna siad trácht air.  

 

Gailearaí an Ghorta Mhóir 
Lean an fhoireann sa mhúsaem lena dánlanna agus a thaispeántais a thabhairt 

cothrom le dáta. I nGailearaí an Ghorta Mhóir, rinneadh atheagrú ar spásanna an 

ghailearaí agus rinneadh painéil nua taispeántais a athdhearadh agus a chur ar fáil. 

Maoinithe ag Éire Ildánach, insíonn an taispeántas nua-dheartha seo scéal eispéireas 

Chontae an Chabháin ar an ngorta i gcomhthéacs stair agus oidhreacht na hÉireann. 

Cuireadh fáilte mhór roimh an athdhearadh ar chlár oideachais an mhúsaeim agus 

leanfaidh sé leis an ardchaighdeán taispeántas atá ar taispeáint ag an músaem. 

  

Museum of Broken Things 
I measc na bhforbairtí taispeántais eile bhí Museum of Broken Things, músaem a 

chruthaigh an t-amharcealaíontóir agus an ceirmeoir Jane McCormick laistigh de 

mhúsaem, Ealaíontóir Cónaithe i Músaem Contae an Chabháin ó 2020 go 2021. Ba 

bhailitheoir i gcónaí í Jane McCormick; sa taispeántas seo, leagann sí amach a 

bailiúchán amhail is dá mba rud é gur aimsíodh é go fada amach sa todhchaí, nuair a 

chríochnaigh an t-ábhar a n-aistear fada ó rudaí beaga agus a chríochnaíonn leo a 

bheith ina ndéantúsáin luachmhara músaem. Feiceann sí ar an bpróiseas amhail is 

gur cineál Seandálaíochta Comhaimseartha é, ag tabhairt cuireadh don chuairteoir 

smaointeoireacht seandálaíochta a chur i bhfeidhm ar na rudaí atá ina músaem. 

Chomh maith leis sin, feicfidh tú tionchar McCormick ar an músaem agus tú ag bogadh 

idir gailearaithe, ón taephota le téamaí Covid agus cupán agus sásar ag deireadh an 

chonair chéad urláir, go dtí a dialann amhairc dá bliain Covid mar 'Artist Not Quite in 
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Residence', ag Músaem Chontae an Chabháin. Chuir an taispeántas seo go mór leis 

na músaeim agus le réimse leathan taispeántas agus dánlann.  

 
'Museum of Broken Things' le hEalaíontóir Cónaithe Jane McCormick – atá suite ar an ngailearaí 

urláir uachtair ag Músaem Contae an Chabháin  

Taispeántais Gailearaí Eden  
Measured Against Nature – D'óstáil agus thaispeáin Músaem Chontae an Chabháin 

Taispeántas Measured Against Nature leis an amharc-ealaíontóir áitiúil Eoin McEvoy. 

Thabhaigh an taispeántas seo go leor airde ón bpobal agus ó chuairteoirí an 

mhúsaeim, rud a chruthaíonn go bhfuil sé ar cheann de na suiteálacha is mó a bhfuil 

tóir orthu atá ag an músaem i nGailearaí Eden.  
Lakes of Cavan Exhibition - Chuir Músaem Chontae an Chabháin taispeántas 

grianghrafadóireachta Hu O’Reilly, Lakes of Cavan ar taispeáint freisin. Is 

grianghrafadóir gairmiúil é Hu O'Reilly ó Chill Droim Feartáin, Co. An Cabhán. Ba 

thaispeántas grianghrafadóireachta é Lakes of Cavan a léirigh lochanna áille atá le 

fáil sa chontae. Mar chuid den seoladh oifigiúil den taispeántas seo, seoladh an 

leabhar a théann leis ina bhfuil grianghraf de loch éagsúil do gach lá den bhliain. Bhí 

an-tóir ag an bpobal agus ag cuairteoirí an mhúsaeim ar an taispeántas toisc gur 

léirigh caighdeán agus éagsúlacht a shaothair áilleacht Chontae an Chabháin.  
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Taispeántas grianghrafadóireachta ‘Lakes of Cavan' le Hu O’Reilly (Creidmheas don Ghrianghraf: 

Sonja Smith) 

Oíche Chultúir 2021 agus ‘Under Cavan Skies' 
D'Oíche Chultúir 2021, sheol an Cathaoirleach, an Comhairleoir Clifford Kelly, Under 

Cavan Skies le Mol Cruthaitheach Choill an Bhaile, grúpa pobail a spreagann 

ealaíontóirí agus daoine cruthaitheacha le bheith páirteach i dtionscadail ealaíonta. 

Mar gheall ar threoirlínte Sláinte agus Sábháilteachta, ní raibh ach líon teoranta 

aíonna ar tugadh cuireadh dóibh in ann freastal ar an seoladh. I rith an tseolta bhí 

taibhiú beo leis an ealaíontóir agus ceoltóir Elena Duff. Ina theannta sin, bhí an ócáid 

mar chuid de mhír d'Oíche Chultúir ar nuacht RTÉ ag a haon a chlog agus nuacht 

RTÉ ag a sé a chlog. Ba rogha saothar é Under Cavan Skies a cruthaíodh le linn na 

dianghlasála, a spreag na healaíontóirí agus a gceantar áitiúil.  

 

Síniú ar shiúlán na mBan Rialta 
Cuireadh obair i gcrích ar chonair Siúlóidí na mBan Rialta a fheabhsú agus a fhorbairt 

a thuilleadh. Leathnaigh an obair seo an cosán siúlán na mBan Rialta reatha i dtreo 

lár Bhaile Shéamais Dhuibh agus chuir sé níos mó ná 67 lampa/cuaillí solais leis an 

siúlóid 1.5km. Tá an áis iontach áitiúil seo níos inrochtana do chuairteoirí an mhúsaeim 

agus don phobal i gcoitinne mar thoradh ar an obair seo.  

 

‘A Letter from the Trenches’ 
Roghnaíodh an gearrscannán A Letter from the Trenches, a choimisiúnaigh Músaem 
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Chontae an Chabháin agus a rinneadh a scannánú ar an láthair ag ár dtaispeántas 

trinsí den Chéad Chogadh Domhanda, le taispeáint ag ceithre fhéile scannán: Féile 

Scannán Portobello Londain, Féile Scannán Still Voice, Féile Scannán Phort Láirge 

agus Féile Scannán Idirnáisiúnta Chiarraí. Is é Alan Bradley a scríobh agus a stiúir an 

léiriú agus d'úsáid sé foireann ghairmiúil de dhaoine cruthaitheacha. Á insint scéal 

saighdiúra Éireannaigh atá ag troid ar an líne thosaigh sa Chéad Chogadh Domhanda, 

is píosa cruálach corraitheach é an gearrscannán seo i gcuimhne ar na fir Éireannacha 

a throid sa Chéad Chogadh Domhanda. Bhí a bhfíor litreacha abhaile mar spreagadh 

ag an scannán.  

 
‘A Letter from the Trenches' roghnaithe le taispeáint ag ceithre fhéile scannán  

Gradaim an Rialtais Áitiúil 

Bhuaigh Músaem Chontae an Chabháin Gradaim Chambers Ireland i nDámhachtainí 

um Fheabhas sa Rialtas Áitiúil 2021 do Chuimhneacháin agus do Chomórtha an 

Chéid. Bhuaigh Músaem Chontae an Chabháin gradam as an mbeocht a chur sa stair 

trí dhá ghearrscannán stairiúla,  A Letter from the Trenches agus The Messenger, a 

choimisiúnú agus trí fhoilseachán saor in aisce a choimisiúnú. Chuir na scannáin agus 

na foilseacháin faisnéis stairiúil i láthair ar bhealach nuálach a chruthaigh dúil leathan 

ann.  
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Bhuaigh Músaem Chontae an Chabháin Gradaim Chambers Ireland i nDámhachtainí um Fheabhas 
sa Rialtas Áitiúil 2021 do Chuimhneacháin agus do Chomórtha an Chéid. 

Eispéiris Pobail Mhionlaigh den Teorann - Peirspictíochtaí Stairiúla 

Bhí áthas ar Mhúsaem Chontae an Chabháin a bheith páirteach i ndíospóireacht 

phainéil ag seimineár a d'óstáil Músaem Contae Mhuineacháin mar chuid de Chlár 

Dheich mBliana na gCuimhneachán 2021 - Eispéiris pobail mhionlaigh den teorann - 

peirspictíochtaí stairiúla. I measc na ndíospóireachtaí painéil, bhí ábhair ar nós 

peirspictíochtaí pobail ar chríochdheighilt agus ag comóradh deich mbliana na 

gcuimhneachán ó thaobh an mhúsaeim de. D'fhreastail líon teoranta aíonna ar tugadh 

cuireadh dóibh agus rinneadh beoshruthú ar líne ar an imeacht agus bhí aitheasc ón 

Taoiseach Micheál Martin ann. 

 

Eispéiris Pobail Mhionlaigh den Teorann - Comhdháil ar Pheirspictíochtaí Stairiúla (Creidmheas don 

ghrianghraf: Rory Geary)  
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Amharclann Ramor, Achadh an Iúir/Halla Bhaile an Chabháin 
Ráiteas Misin 2021 

Mar fheidhmeanna díreacha Chomhairle Chontae an Chabháin, níl a mBunreacht ná 

a Airteagail Chomhlachais féin ag Halla an Bhaile ná ag Amharclann Ramor. 

Tá sé mar aidhm ag an dá Ionad Ealaíon suim agus rannpháirtíocht sna healaíona sa 

chontae a spreagadh, a chothú agus a fhorbairt. Déantar é seo trí chlár éagsúil 

taibhithe ó ealaíontóirí gairmiúla i ngach foirm ealaíne a chur i láthair mar aon le 

compántais gairmiúla téatair, ealaíona don óige, grúpaí amaitéaracha pobalbhunaithe 

agus ealaíontóirí aonair a spreagadh agus a éascú chun tionscadail a fhorbairt agus 

iad a chur ar taispeáint laistigh den dá ionad chomh maith le taibhithe lasmuigh den 

láthair. 

D'oscail Amharclann Ramor a doirse i mí Mheán Fómhair 1999 agus ó shin i leith tá 

sí ar an mol lárnach don saol cultúrtha agus ealaíonta i gContae an Chabháin, an t-

aon spás léirithe gairmiúil sa chontae. Bhí Halla Bhaile an Chabháin, a athchóiríodh 

le déanaí, le hoscailt don phobal i mí an Mhárta 2020 ach mar gheall ar Covid 19 níor 

osclaíodh é ach i mí Mheán Fómhair 2021. Tá Baile Halla an Chabháin suite san 

fhoirgneamh stairiúil i gcroílár an phríomhbhaile contae le daonra de 10,000. Is í fís 

Chomhairle Contae an Chabháin go n-oibreoidh an dá ionad taobh le chéile faoi 

fhoireann bainistíochta amháin chun fís fhoriomlán do na healaíona do Chontae an 

Chabháin ina iomláine a chinntiú. Tá sé i gceist go mbeidh Amharclann Ramor ina mol 

cruthaitheach ar bhonn geografach a fhreastalóidh ar Oirthear an Chabháin agus Halla 

Bhaile an Chabháin, áit a bhfreastalóidh sí ar Bhaile an Chabháin agus ar iarthar an 

chontae tríd an líonra forleathan d'ionaid níos lú sa chuid seo den chontae. 

Tá Compántas Amharclannaíochta Livin Dred lonnaithe in Amharclann Ramor. Le cúig 

bliana déag anuas tá Livin Dred ag obair i gcomhpháirtíocht leis an ionad chun 

amharclannaíocht ghairmiúil den scoth a ghoradh, a fhorbairt agus a léiriú. Chuaigh 

Livin Dred Theatre ar camchuairt ansin go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.  

Tá athchóiriú á dhéanamh ar Amharclann Ramor faoi láthair, agus tá leabharlann nua 

den scoth tógtha béal dorais leis an Ramor, rud a fhágann go mbeidh beár, forhalla 

agus seomraí cóirithe nua á gcur ar fáil ag an Ionad Ealaíon chomh maith le 

stiúideo/spás cleachtaidh nua. Leanfaidh an obair ar fad ar aghaidh in Amharclann 
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Halla Bhaile an Chabháin, go dtí go mbeidh an obair seo críochnaithe i mí Mheán 

Fómhair 2022.  

Tar éis plé leis an gComhairle Ealaíon, cinneadh tar éis comhairle a fháil ó Cheann na 

nIonad go raibh sé in am d'iarratas 2022 Ramor - Halla Bhaile an Chabháin iarratas a 

dhéanamh ar mhaoiniú faoin scátheagrán amháin mar a reáchtáiltear é faoi 

stiúrthóireacht chéanna Chomhairle Contae an Chabháin agus go bhfuil an fhoireann 

bhainistíochta céanna aige.  

 

Amharclann Ramor, Achadh an Iúir/Halla Bhaile an Chabháin 

Bainisteoir na nIonad Padraic McIntyre 

Bainisteoir Teicniúil Paddy Farrelly 

Bainisteoir Margaíochta Lisa Gaffney 

Oifig na dTicéad Frances Brady 

Fáilteachas/Beár Caifé Helen Foy 

Feighlí/Glantóir Aisling Farrelly 

 

Caighdeán Ealaíonta & Forbairt na hEalaíona 

Tá na himeachtaí a óstálaimid leathan agus éagsúil agus ba cheart dóibh freastal ar 

spéiseanna de gach seanrá, cultúir, aoise agus suime. Mar shampla, tar éis dúinn ár 

n-athbhreithniú féin a dhéanamh in 2018 ar riachtanais ár lucht féachana, thugamar 

isteach imeachtaí ealaíon speisialta do pháistí a bhfuil riachtanais bhreise acu in 

Amharclann Ramor. D'éirigh thar barr leis, agus tá súil againn é a thabhairt isteach do 

Halla Bhaile an Chabháin chomh maith. 

I mBaile an Chabháin tá freastal á dhéanamh ar dhaonra níos ilchultúrtha agus tá sé 

mar aidhm againn imeachtaí a bheith a mheallfaidh na déimeagrafaic seo. Tá sé mar 

aidhm againn imeachtaí ealaíon a bheith ar siúl i ngach seánra agus foirm ealaíne a 

mheallfaidh náisiúntachtaí, aoisghrúpaí, reiligiúin agus inscne éagsúla isteach inár n-
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ionaid agus a thabharfaidh aird orthu. 

Bíodh gur oscail doirse Halla Bhaile an Chabháin go díreach i mí Mheán Fómhair, 

cuireadh na suíocháin ar fad in áirithe go hiomlán muid go dtí deireadh 2021 agus 

beidh 18 seó gairmiúil, imeachtaí Oíche Chultúir 2021 ar nós Imeacht Amhairc Patricia 

McKenna "Recall ", Scagthástálacha agus léiriú suíomhoiriúnaithe de" Sparrowhawk" 

ag John McManus. 

In 2021 ceapadh bainisteoir margaíochta agus cumarsáide do Ramor agus Halla 

Bhaile an Chabháin den chéad uair don eagraíocht agus cuirfidh sé go mór le soláthar 

saothair ealaíne, imeachtaí, gníomhaíochtaí agus seirbhísí ar ardchaighdeán. 

Deiseanna Forbartha Gairmiúla 

Beidh an Halla Bhaile an Chabháin agus Amharclann Ramor tiomanta i gcónaí do 

dheiseanna forbartha gairmiúla ar ardchaighdeán a chinntiú d'ealaíontóirí agus do 

ghairmithe ealaíon atá ag cleachtadh a ngairme. Braithimid go bhfuilimid i riocht i 

bhfad níos láidre anois chun na gealltanais seo a chomhlíonadh agus bonneagar 

fisiciúil i bhfad níos fearr i bhfeidhm ar fud an dá fhoirgnimh. 

Tá trí spás stiúideo ag Halla Bhaile an Chabháin ar urlár uachtarach an fhoirgnimh atá 

oiriúnach d'ealaíontóirí nó do ghairmithe ealaíon thar raon leathan foirmeacha ealaíne. 

Tá ag ardaithe ag freastal ar na stiúideonna go léir, rud a chiallaíonn cuimsiú na n-

ealaíontóirí go léir. Tá sé beartaithe roinnt scéimeanna cónaitheacha a reáchtáil i ndá 

cheann de na stiúideonna sin in 2022 agus beidh ealaíontóirí sa stiúideo ar feadh 6 

mhí mar aon le híocaíocht €13000. Is é Svuít Ilmheáin é an tríú stiúideo, le 

hacmhainneacht do dhearadh, amharc-ealaín, beochan, eagarthóireacht físeáin, 

taifeadadh fuaime/ceoil agus eagarthóireacht, craoltóireacht raidió, priontáil 3T agus 

gearradh léasair. Tá acmhainneacht ag an Svuít iMac Core freisin maidir le XR 

(Réaltacht Sínte - AR,VR, etc.), dearadh (3T, teicniúil agus grafaicí) agus na hamharc-

ealaíona agus is féidir leis feidhmiú le bogearraí agus teicneolaíocht ghaolmhar ar nós 

Adobe Suite, Solid Works, fearais chinn VR, teilgean 3D, srl. Tá acmhainneacht 

Windows aige freisin. Chomh maith leis sin is féidir leis an priontáil 3T agus 

teicneolaíocht léasair gearradh a bhogadh timpeall an fhoirgnimh chun freastal ar 

cheardlanna grúpa. Tá seomra mór cruinnithe/cleachtaidh/ceardlainne ar an dara 

hurlár i Halla Bhaile an Chabháin freisin. 
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Amharclann Ramor atá á athchóiriú faoi láthair mar chuid den spás nua Cultúrtha agus 

Carthanachta Achadh an Iúir ina dtógfar foirgneamh nua-aimseartha leabharlainne 

taobh le foirgneamh reatha na hamharclainne. Tabharfaidh sé seo deiseanna ollmhóra 

dúinn a bheith rannpháirteach, oibriú leis agus deiseanna gairmiúla a fhorbairt 

d'ealaíontóirí agus do ghairmithe ealaíona a bhfuil i bhfad níos mó spáis acu agus 

stiúideo saintógtha. 

 
Príomhspriocanna le haghaidh 2022 
 

D'aithníomar na réimsí tosaíochta straitéiseacha seo a leanas agus a 

bpríomhspriocanna gaolmhara, Halla Bhaile an Chabháin agus d'Amharclann Ramor, 

agus táimid tiomanta iad a chur i bhfeidhm (nó a bhaint amach) sna blianta beaga 

amach romhainn. 

• Clársceidealú Ealaíonta – Rud do Chách, is ar mhaithe leatsa atá ár n-amharclanna. 

Tá na himeachtaí a óstálaimid leathan agus éagsúil agus ba cheart dóibh freastal ar 

spéiseanna de gach seanrá, cultúir, aoise agus suime. Teastaíonn uainn go mbeidh 

ár n-ionaid gairmiúil, comhoibritheach agus fós ina n-áit ina mothaíonn oibrithe 

deonacha agus amaitéaraigh araon go bhfuil siad ar a suaimhneas anseo. 

•Éagsúlú – Éagsúlacht níos leithne imeachtaí a thaispeáint a mbeidh lucht féachana 

níos éagsúla mar thoradh air 

• Comhpháirtíochtaí agus Comhoibriú  

• Inbhuanaitheacht – Coinneáil, Cros, Nasc agus Uasdíol do Chustaiméirí. 

•  Éifeachtacht Eagraíochtúil  

Is príomhsprioc atá againn ná ár spriocmhargadh do chustaiméirí a leathnú chun na 

réimsí sin a bhfuilimid in easnamh orthu a bhaint amach trí dhíriú ar chultúr, óige agus 

lucht féachana faoi mhíbhuntáiste 
 
 
CUR SÍOS AR GHNÍOMHAÍOCHT 2021 

 
CLÁR TRÁCHTÁLA 
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Is éard atá inár gclár Tráchtála ná imeachtaí a reáchtálann Halla Bhaile an Chabháin 

ar thaibheoirí ardphróifíle iad a bhfuil ag éirí go maith leo agus a mheallann custaiméirí 

agus a ardaíonn próifíl na hamharclainne go náisiúnta. Mar gheall ar Covid-19, ní raibh 

ach 3 mhí trádála iomlán déanta in 2021. Léirigh 4 thaibheoir tráchtála a sheinneann 

gach ceol: Tommy Flemming, Jack L, Strings and Things, Pilgrim St, agus ABBA. 

 
 
CLÁR EALAÍON POBAIL 
Bhí na hEalaíona Pobail agus tá siad ar fad  mar chuid an-mhór den obair a dhéanann 

Halla Bhaile an Chabháin inár gceantar áitiúil. Lean Ramor ag comhoibriú le grúpaí 

ceoil agus drámaíochta áitiúla agus ag leanúint ar aghaidh ag cruthú agus ag forbairt 

caidrimh leo agus lena lucht féachana. Tionóladh 'Cavan One Act Drama Festival' i 

Halla Bhaile an Chabháin thar an gcéad deireadh seachtaine i mí na Samhna. 
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CLÁR AMHARCLANNAÍOCHTA GAIRMIÚLA 

Le dúnadh amharclanna agus Ionaid Ealaíne atá ag leanúint ar aghaidh ar fad mar 

gheall ar Covid-19, cuireadh isteach go mór ar ár gClár Amharclainne Gairmiúil in 

2021. Ach nuair a d'osclaíomar arís i mí Dheireadh Fómhair, bhí cúig léiriúchán den 

scoth ar camchuairt ó chuideachtaí atá maoinithe ag an gComhairle Ealaíon, lena n-

áirítear Decadent with Eden,  Quintessence with The Stars of Chester Lane, Fight 

Night with Aonghus Og McAnally, agus Pure mental from Riverbank Theatre againn. 

 
CLÁR LITRÍOCHTA                                                                                      
D'fhonn cur le clár litríochta a d'aithin bainistíocht Halla Bhaile an Chabháin, tá an t-

ionad tar éis dul isteach sa Scéim Forbartha Lucht Féachana Litríochta agus sa Live 

Network chun roinnt imeachtaí a óstáil i rith na ndianghlasála, lena n-áirítear an 

tionscadal scríbhneoireachta litreach ‘Yours Sincerely' a bhfuil an-tóir air leis an 

úrscéalaí Idirnáisiúnta Patrick DeWitt a thug cuairt freisin ar Halla Bhaile an Chabháin 

le haghaidh agallaimh le Dani Gill. B'iad Caileann Hogan agus Donna Freitas 

scríbhneoirí eile a ndearna muid comhoibriú leo.  

. 
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CUIDEACHTA CHÓNAITHE Fanzini Productions 
Is compántas sráidealaíon ardmholta iad Fanzini Productions, Con Horgan & Kim Mc 

Cafferty, atá ar thús cadhnaíochta maidir le Sráidealaíona in Éirinn, a dhéanann 

ionadaíocht ar a bhfoirm ealaíne go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Ag tógáil ar an 

gcomhpháirtíocht thacúil atá curtha cheana féin idir Fanzini Productions agus 

Amharckann Ramor trí chabhair chomhchineáil d'fhorbairt ár gcuid oibre nua in 2019 

& 2020, chuireamar iarratas isteach anuraidh agus bhí lúcháir orainn €20000 a fháil 

chun Fanzini a bheith mar chuideachta chónaithe. Braitheadh agus cruthaíodh go 

deimhin gurb ionann cónaitheacht ghairmiúil fhadaithe agus an rud a bhí ag teastáil 

ón gcuideachta seo. 
 

COMHPHÁIRTÍOCHT LIVIN DRED 
Lean Halla Bhaile an Chabháin agus Amharclann Ramor ar aghaidh lena gcaidreamh 

oibre le Livin Dred Theatre Company i rith 2021 agus tugadh cúnamh riaracháin agus 

margaíochta dóibh mar aon le híocaíocht €4500 i leith a léiriú de Danti - Dan le Gina 

Moxley. Bhí an léiriú seo ar fad teicnithe agus rinneadh réamhamharc air agus 

osclaíodh é ag Halla Bhaile an Chabháin. 

 
 
CLÁR AMHARCLANNAÍOCHTA DO 
PHÁISTÍ 
Ba dheacair Amharclann na bPáistí a 

thuar i rith ghéarchéim Covid-19 le 

déanaí mar gheall ar nádúr forbhásach 

scoileanna i rith na paindéime. Mar sin 

féin, is dóigh linn go dúil in imeachtaí den 

sórt sin le léiriú láidir de 'The Very Old 

man With Enormous Wings due' a thug 

cuairt orainn i mí na Samhna 2021.  
 



 

A 

Tuarascáil Bhliantúil 2021  
Tuarascáil Bhliantúil 

  
 

74 

 
 
CLÁR AMHARCLANNAÍOCHTA DO DHÉAGÓIRÍ 
Tá Ger Carey ag filleadh ar Halla Bhaile an Chabháin i mí na Nollag lena thaispeántas 

'Psycho Spaghetti', atá dírithe ar dhaltaí na hIdirbhliana agus díolta amach cheana 

féin, tar éis a thaispeáint go bhfuil ocras agus toilteanas ar Mheánscoileanna filleadh 

ar Ionaid Ealaíon anois agus go bhfuil na srianta ag maolú.  

CLÁR NA nAMHARC-EALAÍON  
Tá spás ealaíne agus taispeántais beag ach álainn ag Halla Bhaile an Chabháin. Tá 

an taispeántas. Recall ag Patricia McKenna á léiriú faoi láthair. 

 

 

 
Patricia McKenna agus a suiteáil i Halla Baile an Chabháin ‘Recall‘ 

 

Recall 
Suiteáil ag Patricia McKenna 

 Is freagairt fhísiúil ar an spás ealaíne i Halla Bhaile an Chabháin atá sa tsuiteáil 

ilmheán seo, lena n-áirítear struchtúr le Shane Carroll. 
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Úsáideann an saothar soilse Neoin, scáth, crainn chun spás atmaisféarach a chruthú. 

Is forbairt eile é ar an bpíosa ….. agus téann an domhan ar aghaidh …. Taispeánadh 

é seo in Palazzo Mora, Ionad Cultúrtha na hEorpa, an Veinéis, mar thaispeántas 

comhthaobhach de 57ú Venice Biennale 2017, agus bhí sé seo freisin i gcomhar le 

roinnt comhaltaí eile de Líonra Dealbhóireachta, comharghrúpa dealbhóir bunaithe sa 

Ghearmáin. 

Léiríonn an obair ar an gcaoi a gcoinníonn an domhan ag casadh, insítear scéalta, 

déantar dearmad orthu, meabhraítear iad, cailltear iad, aimsíodh iad, athinisítear iad, 

déantar neamhaird orthu. Ár scéalta príobháideacha agus pearsanta féin a 

mhúnlaíonn ár saol agus scéalta poiblí a mhúnlaíonn an tsamhlaíocht agus an 

fhéiniúlacht chultúrtha. 

Is spás é an píosa go bunúsach sós a ghlacadh agus an t-atmaisféar amhairc a shúigh 

isteach. 

 

SPARÁNTACHT CHEOIL 
Is cumadóir, scríbhneoir agus ceoltóir é Daragh Slacke. Tá sé ag scríobh ceoil faoi 

láthair don togra ‘Gathering In' de chuid 'Cavan’s Faoin Spéir'. Sa tionscadal seo beidh 

Slacke ag obair leis an dealbhóir Tom Meskall agus leis an bhfile Noel Monahan chun 

suiteáil dealbhóireachta ar fud an bhaile a chruthú le ceol \ focal labhartha a 

spreagANNA cóid QR a bhaineann go sonrach leis an láithreán. Ceiliúrann an 

tionscadal ainmhithe na hÉireann agus ár gcaidreamh leo.   

Ba mhaith le Slacke ábhar a scríobhadh don tionscadal seo a ghlacadh agus a 

thuilleadh snas a chur air le go mbeidh sé ina albam iomlán measctha agus máistrithe 

lena heisiúint níos déanaí ar an mbliain seo chugainn faoin leasainm Dr Slacke & The 

Palpitations...   

 

I measc an phearsanra a mbeadh baint acu leis an albam seo a dhéanamh, bheadh; 

Daragh Slacke Giotár \ Vox\ Léiritheoir  

Pat McManus Fidil  

Barry Fitzgerald Drumaí  

Josh McClorey Dordghiotár  
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Jamie Byrne Innealtóir Cúnta  

Martin Quinn Innealtóir Mheasctha agus Máistirinnealtóir  

 

Tá meascán eicléictiúil agus inspioráideach d'ealaín agus d'ealaíontóirí tugtha le 

chéile ag an tionscadal Faoin Spéir.  Beidh seachtain ag Slacke in Eanach Mhic 

Dheirg i mí Dheireadh Fómhair chun ábhar a scríobh don taispeántas ag deireadh mhí 

na Samhna agus an t-albam a thaifeadadh i mí na Nollag 2020 

 
LOST HEARTS  
Bhí Amharclann Ramor sásta tacú le 'LOST HEARTS’ i dTeach Roundwood, 

Maighean Rátha ar chostas €1500. 

Bhí baint ag beirt scríbhneoirí, triúr aisteoir, beirt cheoltóir (dordveidhleadóir agus 

veidhleadóir), innealtóir fuaime, scannánóir agus A.D. leis an scannánú ar an scéal 

taibhse ag M.R. James, drámaithe ag Michael James Ford agus Stewart Roche. 

Déanfar scannánú air i dTeach Roundwood i Maighean Rátha, Co. Laois i mí na 

Bealtaine 2021. 

Londain, 1903, agus an ghealtacht agus andúil óipiam ag faigh greim ar Stephen Elliot. 

Le hiarracht maol a chur lena mheath, baineann an mór-síciatraí Dochtúir Olsen úsáid 

as hiopnóis le cuimhní cinn an fhir óig a chuardach. Is eachtra uafásach é an méid a 

nochtar ó óige Stephen, nuair a cuireadh é, agus é ina dhílleachta le tráma, chun cónaí 

lena Uncail cúlánta ag Halla Aswarby iargúlta.  

Maireann sé ansin tríd eachtraí suaite a n-éiríonn níos measa de réir a chéile agus tá 

sé cráite ag beirt pháiste speictreacha, a bhfuil a gcuid gníomhartha a mar spreagadh 

leis an scéal teacht chuig a deireadh coscrach.  

Tá Lost Hearts ar cheann de na scéalta is dorcha ó M.R. James (1862 -1936), a 

mheastar go forleathan ar cheann de na scríbhneoirí is mó le rá d’fhicsean 

osnádúrtha. Déanfar an t-oiriúnú nua seo do shruthú ar líne a scannánú i suíomh 

iontach Teach Roundwood i mBealtaine 2021 agus gealltar uair an chloig iontach 

d'uafás Gotach. 
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Iompar, Athrú Aeráide, Comhshaol, Bainistiú 
Dramhaíola agus Seirbhísí Uisce 
Bóithre & Iompar 

 
Tá Comhairle Contae an Chabháin freagrach as bóithre Náisiúnta, Réigiúnacha agus 

Áitiúla uile an Chontae a chothabháil agus a fheabhsú. San iomlán, tá Comhairle 

Contae an Chabháin freagrach as níos mó ná 3,000km (1,880 míle) de bhóthar poiblí 

a chothabháil in aghaidh na bliana.  

 

Toisc gur contae talamhiata é atá ag brath ar an mbonneagar bóithre, tá réimse na 

mbóithre lárnach mar a bhaineann leis na príomhchuspóirí straitéiseacha atá i bPlean 

Corparáideach Chomhairle Contae an Chabháin a chur i gcrích:  

1. Ag Tacú le Pobail 

2. Gníomhaíocht Eacnamaíoch Inbhuanaithe a Spreagadh 

3. Acmhainní Nádúrtha Comhshaoil a Chosaint agus a Fheabhsú 

4. Acmhainn Bonneagair a Phleanáil agus a Fhorbairt 

5. Íomhá Dhearfach de Chomhairle Contae an Chabháin agus den 

Chontae a chur chun cinn 

6. Dea-rialachas agus Cumas Eagraíochtúil a Thógáil 

 

Tá na cuspóirí seo inár bPlean Seirbhíse Bliantúil agus cabhraíonn siad linn ár 

gcuspóirí don bhliain amach romhainn a mhúnlú.  

 

Aicmiú Líonra Bóithre an Chabháin 
 
Tá luach measta de níos mó ná €1.1 billiún ar an líonra bóithre sa Chontae, agus €1 

bhilliún den mhéid sin sa líonra bóithre réigiúnacha agus áitiúla.  Tá 779 droichead 

bóthair (a chlúdaíonn níos mó ná 2 mhéadar) san iomlán sa chontae.  
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Catagóir Cineál Bóthair Fad 
(Ciliméadair) 

Náisiúnta Príomhbhóthar 

Náisiúnta 

62.21 

Príomhbhóthar 

Náisiúnta den Dara 

Grád 

61.07 

Neamh- 
Náisiúnta 

Réigiúnach 399.14 

Príomhbhóthar Áitiúil 747.83 

Bóthar Áitiúil den Dara 

Grád 

1315.08 

Bóthar Treasach Áitiúil 426.03 

Iomlán  3011.36 
 

Is é 3,011km fad iomlán an bhóthair phoiblí i gContae an Chabháin. 

 

 
 

Príomhbhóthar 
Náisiúnta

2.07%
Príomhbhóthar 
Thánaisteach

2.03%
Réigiúnach 

13.25%

Príomhbhóthar 
Áitiúil

24.83%
Bóthar Áitiúil 

den Dara Grád
43.67%

Bóthar Treasach 
Áitiúil

14.15%

Catagóirí Bóithre Poiblí i gContae an Chabháin

Príomhbhealach náisiúnta Bealach náisiúnta tánaisteach
Réigiúnach Príomhbhealach áitiúil
Bealach áitiúil tánaisteach Bealach áitiúil treasach
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Cistiú 

Tagann maoiniú chun bóithre poiblí sa Chabhán a fheabhsú agus a chothabháil go 

príomha ó thrí fhoinse. Cuireann Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) maoiniú ar fáil do 

Bhóithre Náisiúnta agus tugann An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (RITS) 

maoiniú le haghaidh Gréasán na mBóithre Réigiúnacha agus Áitiúla. Cuireann BIÉ 

cúltaca teicniúil agus riaracháin ar fáil don mhaoiniú seo de réir mar is gá. Cuireann 

Comhairle Contae an Chabháin leithdháileadh suntasach in aghaidh na bliana ar fáil 

óna cuid acmhainní dílse chun cothabháil a dhéanamh ar Líonra na mBóithre Áitiúla 

agus Réigiúnacha. Ina theannta sin, ó 2021 ar aghaidh, beidh an tÚdarás Náisiúnta 

Iompair (NTA) ag cur maoiniú ar fáil do thionscadail Taistil Ghníomhaigh ar fud an 

chontae laistigh de cheantair uirbeacha. 

 

Leithdháiltí Maoinithe 2021 
Léirítear sa tábla thíos an maoiniú a dháil gach foinse maoinithe ag tús 2021. 

 

Catagóir Bóthair Foinse Maoinithe 
Leithdháileadh 

Tosaigh 

      

Bóithre Náisiúnta Bonneagar Iompair Éireann € 10,053,250 

Bóithre 

Neamhnáisiúnta 
 

An Roinn Iompair € 15,484,815 

Bóithre 

Neamhnáisiúnta 
Comhairle Contae an Chabháin € 2,326,379 

Taisteal 

Gníomhach 
An tÚdarás Náisiúnta Iompair € 2,310,000 

Iomlán  € 30,174,444 
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Ranníocaíochtaí Chomhairle Contae an Chabháin 
 
Ag tús 2021, chuir Comhairle Contae an Chabháin €2.32 milliún dá cuid acmhainní 

féin ar fáil chun an Líonra Bóithre Náisiúnta a Chothabháil agus a Fheabhsú (Bóithre 

Áitiúla agus Réigiúnacha). Léirigh sé sin tiomantas leanúnach na Comhairle dá 

gréasán bóithre a chothabháil. 

 

 

 

 

 

 

Leithdháiltí Breise 
I rith 2021 bhí Comhairle Contae an Chabháin in ann maoiniú breise a fháil mar seo a 

leanas 

Foinse Catagóir Leithdháileadh 

Bonneagar Iompair Éireann Fabhtanna Cothabhála 

Bóithre Náisiúnta 

€ 734,000 

An Roinn Iompair Oibreacha Oiriúnaithe don 

Athrú Aeráide 

€ 522,500 

An tÚdarás Náisiúnta Iompair Ciste Proinn Lasmuigh €840,240 

An Roinn Forbartha Tuaithe 

agus Pobail 

Scéimeanna Feabhsúcháin 

Áitiúla 

€1,119,389 

Iomlán  €3,216,129 

An Roinn Iompair
49%

Maoiniú BIÉ 35%

A n-Acmhainní 
Féin

UNI
8%

Maoiniú Bóithre 2021

An Roinn Iompair Maoiniú TII Achmainnaí féin UNI
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Bóithre Náisiúnta 
Tá an N3 agus an N16 i ngréasán an Phríomhbhóthair Náisiúnta. Is é Bóthar Bhaile 

Átha Cliath/ Inis Ceithleann/Béal Átha Seanaidh an N3; is é Bóthar Shligigh/Inis 

Ceithleann an N16. Cuimsíonn an Líonra Náisiúnta de bhóithre den dara grád an N54 

An Cabhán/Muineachán idir Droichead an Bhuitléaraigh agus Teorainn an Chontae 

ag Log Uí Cheallaigh, an N55 An Cabhán/Baile Átha Luain agus an N87 ó Thimpeallán 

Halla an Charria, Béal Tairbirt go dtí an Teorainn ag An Muileann Iarainn. 

 

Mórscéimeanna Bóithre Náisiúnta & Mionscéimeanna  

Seachbhóthar Achadh an Iúir N3 

 
Is é Achadh an Iúir an baile deireanach atá fágtha ar Bhealach Náisiúnta an N3 ó 

Bhaile Átha Cliath go Teorainn TÉ gan seachbhóthar. Is é an t-aon bhaile ar an 

bpríomhghréasán náisiúnta é laistigh de raon 100km ó Bhaile Átha Cliath nach féidir 

dul thairis. Cheap Comhairle Contae an Chabháin JB Barry Transportation mar 

Chomhairleoirí Teicniúla in 2019 chun gach seirbhís innealtóireachta, comhshaoil, 

eacnamaíochta agus breithmheasa a bheadh ag teastáil a sholáthar chun an 

tionscadal a thabhairt trí na céimeanna pleanála agus dearaidh. Sínfidh an scéim ó 

dheireadh débhealach reatha an N3 ag teorainn an Chabháin/na Mí go dtí Lios Cré, ó 

thuaidh de bhaile Achadh an Iúir.  
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In 2021 chuir BIÉ leithdháileadh €1,000,000 ar fáil chun pleanáil agus dearadh na 

scéime a chur chun cinn de réir na dTreoirlínte Bainistithe Tionscadail do 

scéimeanna na mBóithre Náisiúnta. Faoin am seo tá an scéim tugtha chun cinn go 

dtí trí Chéim 1 (Coincheap agus Indéantacht) de na Treoirlínte Bainistíochta agus tá 

sé faoi láthair ag Céim 2, Rogha Roghnúcháin. 

 

Críochnaíodh an chéad chomhairliúchán poiblí neamhreachtúil ar limistéar staidéir na 

scéime, na srianta tosaigh agus na roghanna bealaigh i mí an Mhárta 2020 agus 

cuireadh an dara comhairliúchán poiblí neamhreachtúil i gcrích (ar líne/go fíorúil) i mí 

Eanáir 2021. Reáchtáladh an tríú fógraíocht comhairliúcháin phoiblí neamhreachtúil 

ar an gConair Rogha ab Fhearr (ar líne/go fíorúil) ón 19 Lúnasa 2021 go dtí an 13 

Meán Fómhair 2021 agus cuireadh léi trí chruinnithe ar an láthair le foireann an 

tionscadail, trí choinne amháin, ón 19 Lúnasa go dtí an 03 Meán Fómhair 2021.Tá an 

Conair Rogha ab Fhearr agus an Tuarascáil Roghnúcháin Rogha á dtabhairt chun 

críche agus tá sé beartaithe iad seo a fhógairt i Samhradh 2022.  

 

Tar éis an Chonair Roghnaithe ab Fhearr agus an Tuarascáil Roghnúcháin Rogha a 

chur i gcrích agus a fhógairt, is féidir le Comhairle Contae an Chabháin tús a chur 

ansin le Céim 3 de na Treoirlínte Bainistíochta Tionscadail do scéimeanna na 

mBóithre Náisiúnta, faoi réir ceaduithe ábhartha. Mar chuid de Chéim 3 (Dearadh agus 

Meastóireacht Timpeallachta) déanfar tuilleadh forbartha ar an scéim, lena n-áirítear 

réamhdhearadh an bhóthair, dearadh acomhal agus ullmhú Measúnaithe Tionchair 

Timpeallachta. I rith na céime seo cruthófar rannpháirteachas níos mó le húinéirí talún 

agus le páirtithe leasmhara. 
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Mionscéimeanna Feabhsúcháin 
 
N55 An Chorr Dhubh go dtí ó dheas de Cill an Dúin, Cuid A 
Críochnaíodh Cuid A, a raibh athailíniú 3.2km ar an N55 i gceist leis ag dhá ionad ar 

leith ó dheas de Bhéal Átha na nEach, i ndeireadh na bliana 2018. Tá an Conradh ag 

an gCéim Chlabhsúir ar fad. Chríochnaigh an Conraitheoir roinnt míreanna sciobtha i 

rith 2021. Tá páipéarachas deiridh an Chonraitheora don scéim fós gan réiteach. 

 

 

N55 An Chorr Dubh go dtí ó dheas de Chill an Dúin, Cuid B 
Faoi Chuid B, déanfar athailíniú 3.7km ar an N55 idir bailte fearainn Bhéal Átha Trost 

agus Mullach Odhráin, díreach ó dheas de Chuid A. Lean an scéim ag dul chun cinn 

in 2021. Ceapadh RPS Consulting Engineers in 2020 chun Seirbhísí Comhairliúcháin 

a sholáthar do Chéimeanna 5, 6 & 7 de Threoirlínte Bainistíochta Tionscadail BIÉ.  
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Tá an Scéim sna céimeanna deiridh de Chéim 5 (Cumasú & Soláthar) faoi láthair. I 

rith 2021 críochnaíodh an Dearadh Mionsonraithe, agus cuireadh Doiciméid 

Tairisceana i gcrích don Phríomhchonradh Tógála. 

 

Ghlac Comhairle Contae an Chabháin seilbh ar thailte CPO le linn 2020 agus le linn 

2021 rinneadh dul chun cinn ar na próisis ghaolmhara chun talamh agus maoin a fháil 

agus faoi dheireadh na bliana bhí na hidirbheartaíochtaí socraithe ar théarmaí 

socraíochta i mbeagnach dhá thrian de na cásanna. Táthar ag súil le socraíochtaí 

breise in 2022.  

 

 
Thuas: Suíomh Léarscáil den N55 Athlíniú An Chorr Dubh go dtí ó dheas de Chill an Dúin, 

Cuid B 
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Thuas: Moltaí maidir le siúlóidí maolaithe agus lúbtha tráchta do shráidbhaile Chill an Dúin tugtha chun 

críche in 2021 
 

Mar ullmhúchán don Phríomhchonradh Tógála, tugadh Conarthaí Oibreacha 

Cumasúcháin chun cinn agus chun críche le linn 2021.  

 

Is éard a bhí i gceist leis an gConradh um Fhálú Teorann agus Imréiteach Láithreáin 

ná go dtógfaí fálú teorann feadh chonair 3.7km na scéime chomh maith le hoibreacha 

imréitigh láithreáin chun fáil réidh le fálta sceach, crainn agus fásra feadh an ailínithe 

nua. Tugadh aghaidh ar chasarnach agus ar lochtanna i rith 2021 chomh maith le fálú 

agus geataí breise a sholáthar a bhí ag teastáil tar éis idirbheartaíochtaí le húinéirí 

talún.  
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Thuas: Amharc ón aer ar oibreacha fálaithe teorann ar an N55 ón nCorr Dubh go dtí ó dheas de Chill 

an Dúin 
 

Sainaithníodh an gá le suirbhéanna breise TCI chun méid agus riocht roinnt 

draenacha uisce dromchla reatha ar an scéim a chinneadh. Fuarthas agus rinneadh 

na suirbhéanna seo i Ráithe 1 de 2021.  

Thángthas ar chomhaontuithe le Soláthraithe Seirbhíse (ESB and EIR) maidir le 

hoibreacha atreoraithe seirbhíse riachtanacha a dhéanamh chun ailíniú bóithre nua a 

éascú. Chríochnaigh ESB na hatreoruithe seirbhíse comhaontaithe le linn mhí Mheán 

an Fhómhair 2021. 

 

Cuireadh tús leis an gConradh um Sheirbhísí Seandálaíochta a bronnadh ar an 

Archaeological Consultancy Services Unit (ACSU) go déanach in 2020 ar an láthair i 

mí Eanáir 2021 le Céim (i) den obair allamuigh (Suirbhéanna Geoifisiceacha, Tochailtí 

Tástála agus Suirbhéanna ar Oidhreacht Tógtha Ailtireachta). Lean obair allamuigh 

Chéim ii agus Chéim III i rith na bliana, agus críochnaíodh oibreacha láithreáin go 

déanach i Meán Fómhair 2021. Leanfaidh tuairisciú Chéim (iv) ar aghaidh go 2022.  
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Thuas: Conradh Seandálaíochta: Claiseanna agus leathadh cloch dóite ag Cill an Dúin (tar éis 

tochailte)  
 

Chuir Comhairle Contae an Chabháin iarratas isteach ar cheadú BIÉ chun dul ar 

thairiscintí don Phríomhchonradh Tógála in 2021 agus tugadh cead BIÉ ar an 29 

Deireadh Fómhair 2021. Leanfaidh an próiseas Tairisceana, Gníomhaíochta, 

Measúnaithe agus Dámhachtana Conraitheora ar aghaidh go dtí 2022 nuair a 

mheastar go n-iarrfaidh Comhairle Contae an Chabháin cead chun an Conradh Tógála 

a bhronnadh. 

 

N3 Timpeallán Bhóthar Bhaile Átha Cliath:  
Ceapadh Innealtóirí Comhairleacha RPS chun Scéim Timpeallán Bóthair N3 Bhaile 

Átha Cliath a thabhairt trí chéimeanna 1, 2 agus 3 de na Treoirlínte Bainistíochta 

Tionscadail. Is í príomhaidhm na scéime seo ná aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna 

a bhíonn le brú tráchta agus le sábháilteachta ag an timpeallán. Tá RPS ag obair faoi 

láthair ar chéim 2, roghnú Rogha. 

 

Scéimeanna Náisiúnta um Shábháilteacht ar Bhóithre  

N3 Achadh an Iúir, Scéim HCL na Príomhshráide HD15:  
Críochnaíodh Réamhdhearadh do Chéim 2 de Scéim HD15 Phríomhshráid N3 

Achadh an Iúir ag deireadh 2018 tar éis dul i gcomhairle le Comhairleoirí an Cheantair 
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Bhardasaigh, le Foireann an Bhaile, leis an gCumann Forbartha agus leis an bpobal. 

In 2019, fuarthas faomhadh ó BIÉ le Roadplan Consulting Engineers a cheapadh don 

scéim agus é a chur chun cinn trí Chuid 8 Pleanáil, Dearadh Mionsonraithe, Tairiscintí 

agus Tógáil. 

 

 

 
 

D'fhaomh na comhairleoirí i gceantar Bardasach Bhaile Sheáin Dhuibh an Phleanáil 

do Scéim Ceansú Tráchta agus Pábhála Achadh an Iúir in 2020. Rinneadh tairiscint 

ar an scéim ar an 20  Samhain 2020 agus bronnadh an conradh i mBealtaine 2021 

agus cuireadh tús le hoibreacha ar sheirbhísí forchostais a chur faoi thalamh i mí 

Lúnasa 2021. 

  

Scéim Óstán Cavan Crystal (R212)– Timpeallán na Cille Móire (N3) HD15 HCL:  
Cuimsíonn an scéim seo cosáin nua, Lánaí Rothaíochta ardaithe, bána Bus Nua agus 

oibreacha le feabhas a chur ar shábháilteacht, a rachadh chun tairbhe do choisithe 
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agus do thiománaithe araon ó Óstán Cavan Crystal go dtí Óstán Kilmore. D'fhorbair 

comhairleoirí RPS an scéim trí Chéim 2 de na Treoirlínte Bainistíochta Tionscadail in 

2020 agus cuireadh tuarascáil ar aghaidh chuig BIÉ ag tús 2021 agus maoiniú á lorg 

do dhearadh agus tairiscint iomlán na scéime in 2021.  

 

Fuarthas cead in 2021 ón BIÉ an scéim a chur ar aghaidh trí Chéimeanna 3 -7 agus 

ceapadh Clandillon Consulting Engineers go déanach in 2021 chun na céimeanna seo 

a chríochnú. Ullmhóidh na comhairleoirí aighneacht i gcomhair cuid 8 den bpleanáil 

don scéim in 2022 d'fhonn dul chun tairisceana níos déanaí sa bhliain faoi réir cead 

BIÉ. 

 

N3 Achadh an Iúir go Carrakeelty More (Machaire Rátha)  
In 2020, fuair Comhairle Contae an Chabháin faomhadh ó BIÉ RPS Consulting 

Engineers a cheapadh chun tuarascáil roghanna agus féidearthachta a fhorbairt i 

dtaca le hoibreacha féideartha faoin Scéim Rangaithe Sábháilteachta Líonra NRA HD 

15 seo. Cuimseoidh an scéim sábháilteachta oibreacha feabhsúcháin ar líne, 

feabhsúcháin acomhal, leathnú ciumhaise agus leathnú Dhroichead Bhaile Uí 

Lachnáin. Cuireadh dréacht-choincheap agus dréacht-thuarascáil féidearthachta 

isteach chuig BIÉ agus d'fhaomh siad in 2021 iad, rud a cheadaíonn tús a chur le 

Céimeanna 3 –7 den scéim. Táthar ag súil leis an gcéim deartha den scéim a 

chríochnú i lár 2022 agus cuirfear tús le próiseas tairisceana go déanach in 2022 faoi 

réir cead BIÉ agus maoiniú a bheith ar fáil. 

 

Carrchlós Achadh an Iúir  
Chuir Cullivan Plant Hire críoch le tógáil an charrchlóis nua 77 spás seo, bóthar 

rochtana, soilsiú poiblí, draenáil agus oibreacha suímh gaolmhara eile i mí Lúnasa 

2021 agus osclaíodh don phobal é. 
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Thuas: Carrchlós nua 77 spás in Achadh an Iúir. 

 
N55 Scéim Sábháilteachta Chaiseal don Trasnú 
Ceapadh JB Barry consultants in 2021 chun dearadh scéime a chur chun cinn ag 

an suíomh seo, lena n-athrófar dhá acomhal bóthair áitiúla agus lena dtabharfar 

isteach dhá lána casadh ar dheis. Tá sé i gceist go gcuirfí tús le hoibreacha tógála 

in 2022 ach an maoiniú a bheith ar fáil chuige sin. 

N3 Scéim Sábháilteachta Dhroim Saileach, Eanach agus Dhroim Cró 
Ceapadh comhairleoirí plean bóthair in 2021 chun scéim sábháilteachta a 

dhearadh ag an suíomh seo lena dtabharfar isteach lánaí casadh ar dheis. Tá sé i 

gceist go gcuirfí tús le hoibreacha tógála in 2022 ach an maoiniú a bheith ar fáil 

chuige sin. 

Scéimeanna Forleagan Pábhála na mBóithre Náisiúnta  

Fuarthas maoiniú ón BIÉ in 2021 chun scéimeanna forleagain ar an nGréasán Bóithre 

Náisiúnta a chur ar aghaidh. Ina measc bhí; 

• N16 Scéim Pábhála an Bhlaic - críochnaíodh na hoibreacha den chuid is mó i 

mí Dheireadh Fómhair 2021 agus tá  an scéim sa tréimhse lochta faoi láthair.  
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• N75 Gort an Choill go dtí An Mullach Dubh (Staid 1) Cuireadh tús leis na 

hoibreacha ar an scéim i mí na Samhna 2020 le críochú Suntasach i Lúnasa 

2021. Tá an Scéim sa tréimhse lochta faoi láthair.  

• N3 Scéim Pábhála Lios Cré – Tairgeadh conradh oibreacha na scéime seo i mí 

Dheireadh Fómhair 2021, agus tá oibreacha le tosú ar an láthair in Earrach 

2022. 

            

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thuas: Oibreacha Cosán curtha i gcrích ar an N87 

 
NP/NS Fálú Iarfheistithe 2021 
Leithdháil BIÉ € 74,000 chun fálú coincréite/uaine iarnróid atá ann cheana féin a 

iarfheistiú ar bhealaí náisiúnta le cineál fál nua le córas srianta mogalra sreinge 

teannta. Moltar na córais seo le haghaidh criosanna soiléire ar chodanna den 

ghréasán bóithre náisiúnta a bhfuil teorainneacha luais 100 km/u i bhfeidhm orthu. 

Aithníodh ceithre chuid den N3 ag Bruach Dearg, Lismullig, Leamhaigh agus 

Putighan mar áiteanna oiriúnacha chun go n-oirfeadh siad do thart ar 1,000 méadar 

den chóras fálaithe nua seo a críochnaíodh i mí na Nollag 2021. 
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Thuas: Oibreacha Fáladóireachta curtha i gcrích ar an N3 ag Putighan 
 
Scéimeanna Cothabhála Caipitil 
Fuair Comhairle Contae an Chabháin maoiniú faoi chiste cothabhála Chatagóir B ó 

BIÉ chun oibreacha dromchla a chur i gcrích ar na suíomhanna seo a leanas ar an 

ngréasán Bóithre Náisiúnta in 2021; 

 

• Catagóir B N55 Béal Átha na nEach/Gortachurk 

• Catagóir B N87 An Bábhún Buí  

Bóithre Réigiúnacha & Áitiúla  
Clár Oibreacha Bóthair 2021 
 
Leithdháileadh deontas €15,484,815 ar Chomhairle Contae an Chabháin le linn 2021 

chun obair fheabhsúcháin agus chothabhála a dhéanamh a bhain le Bóithre 

Réigiúnacha agus Áitiúla, Athshlánú Droichid, Teorainneacha Luais in Eastáit 

Tithíochta agus Scéimeanna Feabhsúcháin Sábháilteachta ar Chostas Íseal. Bhain 

an obair, den chuid is mó, le feabhas a chur ar chúrsaí draenála, an bóthar a neartú 

le hábhar ghránacha agus tarmac. Seachadadh RWP 2021 trí na trí Cheantar 

Bardasacha agus críochnaíodh 61km d'oibreacha athchóirithe cosáin agus 117Km de 

chóiriú dromchla ar fud an chontae in 2021. 
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Scéimeanna Réigiúnacha & Áitiúla um Shábháilteacht ar Bhóithre 
Fuair Comhairle Contae an Chabháin €285,000 i Leithdháiltí Deontais DOT in 2021 

ar 7 Scéim Sábháilteachta ar Chostas Íseal ar fud an chontae. Is iad na scéimeanna 

a cuireadh i gcrích;  

• Cnoc an Gharraí, Dún an Rí – Céim 2 - ag soláthar comharthaíocht rabhaidh 

bhreise, dromchla bóithre feabhsaithe agus marcálacha ar an meath géar seo 

le castaí tromchúiseacha. Rinneadh oibreacha draenála agus imréitigh fálta 

freisin.                                                              

• Muintir Chonnacht, Achadh an Iúir - Bearta maolaithe tráchta, lena n-áirítear 

comharthaíocht rabhaidh agus marcálacha bóthair chun luas a laghdú ag 

trasbhealach gnóthach áitiúil atá mar chuid de bhealach atreoraithe N3 

Príomhbhóthar Náisiúnta agus cuirfidh sé le teorainn luais laghdaithe a 

cuireadh i bhfeidhm ag an suíomh seo. 



 

A 

Tuarascáil Bhliantúil 2021  
Tuarascáil Bhliantúil 

  
 

94 

• Dromlark, An Cabhán - Bearta maolaithe tráchta ag scoil ghnóthach agus ag 

suíomhanna eastáit tithíochta éagsúla, lena n-áirítear comharthaíocht 

rabhaidh, marcálacha bóthair agus síneadh cosáin. 

 

• Timpeallán Halla an Charria go Droichead na hÉirne i mBéal Tairbirt - Bearta 

maolaithe tráchta lena n-áirítear cúisíní luais, comharthaíocht fheabhsaithe, 

agus marcálacha bóthair chun luas a laghdú agus sábháilteacht a fheabhsú 

d'úsáideoirí bóithre réigiúnacha, trácht rochtana áitiúla agus coisithe. 

• Crosbhealaí Rooskey ar Bhaile Chainín go Bóthar Shearcóige – chruthaigh 

siad acomhal stad 4 bhealach chun feasacht na dtiománaithe a fheabhsú agus 

an dóchúlacht go bhfaighidh duine bás 

a laghdú trí gach feithicil a stopadh ag 

an áit chaoch seo. 

 

 

 

Roimhe                                                                               I nDiaidh 

Thuas: Oibreacha Críochnaithe ag Crosbhóthar Roosky 

 

• One Tree Cross, Béal Átha hÉis – Baint crann/fásra agus athailíniú 

mionbhóithre chun infheictheacht sa dá threo a fheabhsú.  
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• Lána Kilnavaragh, Baile an Chabháin – Bearta Moillithe Tráchta ar feadh 

ceantar cónaithe gnóthach a laghdaíonn luas agus a fheabhsaíonn 

sábháilteacht do chónaitheoirí áitiúla agus d'úsáideoirí soghonta bóthair. 

Tionscadail Réigiúnacha & Áitiúla Droichid agus Bóithre: 
  

Fuair Comhairle Contae an Chabháin €612,500 i Leithdháiltí Deontais DTTAS do 

Dhroichid Bhóithre Réigiúnacha & Áitiúla in 2021. Bhí na droichid seo a leanas 

deartha go hinmheánach, fuarthas iad, bronnadh ar thairgeoirí rathúla iad agus 

oibreacha athshlánúcháin curtha i gcrích - R191 Droichead Nine Eye, L2523 

Droichead Legawee, R165 Droichead Collops, L6008 Droichead Áirse Dúbailte, 

L3544 Droichead Parkers, L5540 Droichead Quivvy, L6534 Droichead Dhroim Cró, 

L5584 Droichead Kevitt, R191 Droichead Leacht Tulaí, L7518 Droichead na Tonnaí 

Duibhe, Droichead Dhroim Cró, L6609 Droichead Urbal agus L3511 Droichead 

Three Carvagh. 

 

Thuas: L5540 Droichead Quivvy Roimhe agus ina Dhiaidh 

 

R194 Droichead Derrylea (Gránard go Bóthar Bhaile Shéamais Dhuibh) 

Leithdháileadh €50,000 ar Chomhairle Contae an Chabháin in 2021, chun 

doiciméid dearaidh agus conartha a ullmhú le haghaidh leathnú Dhroichead 

Derrylea agus oibreacha feabhsúcháin. Ceapadh Malachy Walsh and Partners mar 
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shainchomhairleoirí don scéim chun í a chur chun cinn trí phleanáil, dearadh agus 

tógáil. Críochnaíodh suirbhé topagrafach agus suirbhé imscrúdaithe ar an talamh 

go luath in 2021 agus foilsíodh Cuid 8 den phleanáil i mí na Samhna.  

Is é an moladh don tionscadal seo ná an struchtúr ar an taobh in aghaidh srutha a 

leathnú. Fágfaidh sé sin go bhféadfadh carrbhealach dhá threo agus cosán amháin 

a sholáthar, a fhreastalóidh ar gach feithicil agus ar úsáideoirí soghonta bóthair sa 

láthair seo. 

Droichead Assan 

Ceapadh Malachy Walsh and Partners in 2021 mar shainchomhairleoirí droichid do 

L3028 Droichead Assan chun scéim a fhorbairt chun acmhainn hiodrálach an droichid 

a fheabhsú i gcomhar le feabhsuithe sábháilteachta mar chuid de na hoibreacha 

athshlánúcháin. Tá Droichead Assab suite ar chrosbhóthar marbhánta 6km ó Bhaile 

Shéamais Dhuibh ar an L3028 ag a acomhal leis an L3005 (ag dul ó dheas) agus an 

L3545 (ag dul ó thuaidh). Mar gheall ar leithead an droichid agus an leagan amach 

atá air, tá sé thar a bheith deacair ar HGVanna ionramháil go sábháilte tríd an acomhal 

reatha agus tarlaíonn tuairteáil in aghaidh droichid go minic. Ina theannta sin, tá 

taifead ag an suíomh ar neart imbhuailtí feithiclí aonair.  

 

I rith fhorbairt an tionscadail, ba léir go mbeadh sé deacair tionchar a imirt ar na 

feabhsuithe riachtanacha trí oibreacha athshlánúcháin amháin. Tar éis plé leis an 

roinn, aontaíodh scéim feabhsúcháin ar leith a fhorbairt do Dhroichead Assan a 

mbeadh leathnú an droichid agus athailíniú an acomhail agaithe mar chuid de. Tá 

Malachy Walsh and Partners ag féachaint ar na roghanna éagsúla faoi láthair agus 

tá iarratas déanta ar mhaoiniú in 2022 chun an scéim a chur chun cinn trí 

chéimeanna dearaidh, pleanála agus tairisceana. 

 

Deontas Oiriúnaithe Aeráide 
Fuair Comhairle Contae an Chabháin leithdháileadh €298,000 faoin Deontas 

Oiriúnaithe Aeráide. Leithdháileadh maoiniú ar chúig dhroichead, mar atá: L5535 



 

A 

Tuarascáil Bhliantúil 2021  
Tuarascáil Bhliantúil 

  
 

97 

Lintéar Breandrum, L1059 Droichead Ard Luachra, R162 Droichead Cornakill, 

R198 Droichead  Chúil na gCorr agus L3503 Droichead Carrickallen. Críochnaíodh 

na hoibreacha ar L5535  Lintéar Breandrum, L1059 Droichead  Ard Luachra, R162 

Droichead Cornakill , agus L3503 Droichead Carrickallen faoi dheireadh 2021. 

  
                              Roimhe                                                                            I nDiaidh 

L3503 Droichead Carrickallen 

 

Scéimeanna Rannpháirtíochta Pobail 
Fuair Comhairle Contae an Chabháin leithdháileadh € 617,000 do Scéimeanna 

Rannpháirtíochta Pobail in 2021 agus chuir na hiarratasóirí 15% de chostas 

foriomlán na n-oibreacha ar fáil. Críochnaíodh 7 scéim san iomlán ar fud an chontae 

faoi dheireadh 2021. Thug DOT le fios go déanach in 2021 go laghdófaí an 

ranníocaíocht áitiúil do chlár 2022/2023 go 10%. 

 

Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla 
Rinne Comhairle Contae an Chabháin iarratas ar dhá thráinse maoinithe ón Roinn 

Forbartha Tuaithe agus Pobail do Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla in 2021 agus 

fuair siad an maoiniú sin. 

• Leithdháileadh 1 – €289,000  

• Leithdháileadh 2 – €830,000 
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Leis an leithdháileadh a fuarthas in 2021 chríochnaigh Comhairle Contae an 

Chabháin 23 lána san iomlán, ag soláthar Draenála, Dromchlaithe, agus oibreacha 

sibhialta gaolmhara. Soláthraíonn an maoiniú seo infheistíocht ríthábhachtach i 

bpobail tuaithe Chontae an Chabháin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuas: Tionscadal LIS curtha i gcrích 

 

Cothabháil ar Bhóithre 
Tá cothabháil leanúnach ar an ngréasán bóithre ríthábhachtach chun go mbeidh 

tairbhe á bhaint as infheistíocht a rinneadh in oibreacha feabhsúcháin sna blianta 

roimhe sin. Léirítear sa tábla thíos luach na n-oibreacha cothabhála a rinneadh i rith 

na bliana ar gach cineál bóthair. 

 

 
Catagóir Bóthair 

 

Ciliméadair 
,. 

Costas Cothabhála 
 

 
Príomhbhóthar 

 

62 267,787 

Príomhbhóthar 

   

 

61 737,697 

Réigiúnach 399 1,150,000 
 

Áitiúil 2489  5,290,000 
 

Iomlán 3011 7,445,484 
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Cothabháil ar Bhóithre Náisiúnta 
 
Le linn 2021 fuair Comhairle Contae an Chabháin maoiniú ar €1,005,484 chun an 

príomhghréasán náisiúnta agus an gréasán tánaisteach sa Chabhán a chothabháil 

faoi na cláir um Chothabháil Gheimhridh, Soilsiú Bealaigh, Gnáthchothabháil agus 

Easnaimh Bhealaigh.  

 

Cothabháil ar Bhóithre Réigiúnacha & Áitiúla 
In 2021 chuir DOT leithdháileadh €2.4m ar fáil i bhfoirm Deontas Lánroghnach agus 

€ 2.3m i nDeontais Athchóirithe Dromchla go sonrach chun an líonra Bóithre 

Réigiúnacha & Áitiúla a chothabháil. Chuir Comhairle Contae an Chabháin € 1.74m 

breise ar fáil as a hacmhainní féin chun na críche céanna. Áiríodh ar na 

príomhoibríochtaí cothabhála obair draenála agus obair dheisiúcháin ar an 

dromchla. 

 

Cothabháil Gheimhridh  
Caitheann Comhairle Contae an Chabháin 530km ainmnithe den ghréasán bóithre 

mar chuid dá Seirbhís Chothabhála Geimhridh agus is ionann é agus 18% den 

ghréasán iomlán. Tá Plean Freagartha Seirbhíse Geimhridh agus léarscáileanna de 

na bealaí sadhlais curtha suas ar shuíomh gréasáin na Comhairle le bhféadfaidh an 

pobal iad a fheiceáil Tugtar tús áite don Ghréasán Bóithre Náisiúnta toisc gur ann is 

mó a bhíonn trácht agus gur féidir taisteal ar luasanna níos airde air. Déantar 

Cothabháil Gheimhridh mar réamhchóireáil bunaithe ar an gcineál aimsire atá 

geallta. 

 
Soilsiú Poiblí 
Soláthraíonn agus cothabhálann Comhairle Contae an Chabháin Soilsiú Poiblí do 29 

baile agus sráidbhaile san iomlán. I rith na bliana, rinne an Chomhairle uasghrádú ar 

chodanna den bhonneagar soilsithe laistigh de gach ceann de na trí Cheantar 
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Bardasach, lena n-áirítear úsáid a bhaint as teicneolaíocht LED, rud a laghdaíonn na 

costais fuinnimh agus chothabhála agus a laghdaíonn astaíochtaí carbóin.  

Faoi dheireadh 2021 bhí 64% de stoc soilsithe poiblí Chomhairlí Contae an Chabháin 

nuashonraithe le feistis LED. Tá Comhairle Contae an Chabháin ag obair i 

gcomhpháirtíocht leis an RMO ar bhonn réigiúnach faoi láthair chun clár iarfheistithe 

iomlán a bhaint amach a cheapaimid a chuirfear i bhfeidhm i ráithe 3 de 2022. Is é 

SSE Airtricity Utility Solutions Ltd Conraitheoir Cothabhála na Comhairle le haghaidh 

soilsiú poiblí agus cuireann Energia soláthar leictreachais neamh-mhéadraithe ar fáil. 

 
Taisteal Gníomhach 
 
Cúlra 
Sainmhínítear Taisteal Gníomhach go ginearálta mar thaisteal le cuspóir ann ag baint 

úsáide as d'fhuinneamh féin, mar shampla a bheith ag siúl nó rothaíocht chun na 

hoibre, chun na scoile nó chun siopadóireacht a dhéanamh. Aithnítear an tábhacht a 

bhaineann le taisteal gníomhach sa Chreat Pleanála Náisiúnta trína chuimsiú i 

dToradh Straitéiseach Náisiúnta 1: Fás Dlúth, chomh maith le Cuspóir Beartais 

Náisiúnta 27. D'fhonn taisteal gníomhach a chur chun cinn sa saol laethúil, tá €1.8 

billiún geallta ag an Rialtas i leith a fhorbartha sna 5 bliana amach romhainn. Tá sé de 

chúram ar an Údarás Náisiúnta Iompair (NTA) an clár taistil gníomhach a chur i 

bhfeidhm agus tá plean bonneagair siúlóide agus rothaíochta náisiúnta 5 bliana 

forbartha aige chun tacú lena sheachadadh. 

Bearta Taistil Gníomhacha 2021 
Chaith Comhairle Contae an Chabháin €1,323,000 faoin Leithdháileadh Taistil 

Ghníomhach 2021. Bhí sé de chumas de bharr an mhaoinithe  roinnt tionscadal a chur 

i gcrích sa Chontae, lena n-áirítear cosáin leathnaithe/lánaí rothaíochta a uasghrádú/a 

sholáthar agus saoráidí trasnaithe feabhsaithe i mbailte agus i sráidbhailte, lena n-

áirítear trasrianta síogacha. 
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Trasrian Coisithe Ármhach 
 

 

Bóthar Loreto, Baile an Chabháin 

 

 

R165 Bóthar Dhún an Rí, Coill an Chollaigh 
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Proinn Lasmuigh 
Lorg Comhairle Contae an Chabháin maoiniú ón Údarás Náisiúnta Iompair le 

haghaidh beart bonneagair chun bia amuigh faoin aer a éascú. Fuair an t-údarás 

maoiniú deontais ar €840,240 ar an 26 Bealtaine le haghaidh 19 tionscadal ar fud an 

chontae. Suiteáladh roinnt tógálacha sealadacha ar fud an chontae chun bia amuigh 

faoin aer a éascú i lár baile mar chuid d'athoscailt na ngnólachtaí.  

 

Glasbhealaí 
Glasbhealach Iarnróid Liatroma An Chabháin 
Tá údaráis áitiúla an Chabháin agus Liatroma ag obair i bpáirt le forbairt a dhéanamh 

ar an tionscadal Glasbhealaigh 54km seo a bhainfidh úsáid as an sean- iarnród caol 

a bhíodh ag dul ó Bhéal Tairbirt i gContae an Chabháin trí Bhéal Átha Conaill, Béal 

Átha Héide, Teampall an Phoirt, Killyran, Garbhros, Béal an Átha Móir, Fíonach agus 

Maothail go dtí Dromad i gContae Liatroma. Tá an Tionscadal Glasbhealaigh seo á 

fhorbairt, feadh an bhealaigh atá beartaithe, i gcomhar leis na grúpaí pobail agus na 

cumainn forbartha áitiúla. D'fhostaigh Comhairle Contae an Chabháin Roughan & 

O'Donovan Consulting Engineers in 2016 chun Réamhdhearadh Mionsonraithe a 

réiteach agus Scagadh AA agus Scagadh MTT a dhéanamh don tionscadal. Tá 

Comhairle Contae an Chabháin ag leanúint de bheith ag lorg maoinithe chun an 

tionscadal a chur chun cinn agus déantar cur síos air thíos. 

Béal Átha Conaill go Béal Átha Héide.  
Bronnadh maoiniú ar Chomhairle Contae an Chabháin i gcomhpháirtíocht le 

hUiscebhealaí Éireann faoi Bheart 3 den Scéim Um Bonneagar Áineasa Allamuigh 

2017. Is éard a bhí i gceist leis an tionscadal ná cosán siúil agus rothaíochta 5.5km a 

fhorbairt ó Bhéal Átha Conaill, go Droichead Bhéal Átha Héide, go príomha feadh 

Uiscebhealach na Sionainne na hÉirne ar bhruach Abhann na Graine. Críochnaíodh 

oibreacha ar an gceangal isteach deiridh i mBéal Átha Conaill ag deireadh 2021 agus 

osclaíodh an scéim go hoifigiúil i mí an Mhárta 2022.  
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Béal Átha Tairbirt go dtí An Chorrchoill (Loic 1) 
I gcomhpháirtíocht le hUiscebhealaí Éireann, d’éirigh le Comhairle Contae an 

Chabháin maoiniú a fháil do chuid den Ghlasbhealach / Bealach Gorm ó Bhaile Bhéal 

Átha Tairbirt go dtí Loic 1 i gCorrchoill. Úsáideann an cosán an gréasán bóithre atá 

ann cheana agus uasghrádaítear rianta rochtana príobháideacha ar an mbealach i 

dtreo Dhroichead Achadh Leathan. Tá droichead coise uasghrádaithe trasna Abhainn 

Rag ionchorpraithe sa dearadh freisin. Ó Achadh Leathan, síneann an cosán feadh 

Chanáil na Graine go Loic 1. 

Ceapadh Jennings O' Donovan Consulting Engineers chun seirbhísí comhairliúcháin 

a chur ar fáil agus reáchtáil siad comórtas soláthair ag deireadh 2019. Ceapadh Deane 

Public Works mar an conraitheoir rathúil agus cuireadh tús leis an tógáil i mí Lúnasa 

2021 ar an alt chuig Coill Uí Chorba a críochnaíodh faoi dheireadh 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Thuas: Béal Tairbirt go Rian Áineasa na Corrchoille 

 

 
Glasbhealach Contaetha Tuaisceartacha Shligigh, Liatroma  (SLNCR) 
Is iad Comhairle Contae Liatroma an t-údarás ceannais chun an tionscadal 

Glasbhealach Chontae Shligigh - Liatroma 56Km (SLNCR) ó Shligeach chuig An 

mBlaic a fhorbairt. Bronnadh leithdháileadh €500,000 ar an tionscadal faoin gCiste 

Cánach Carbóin 2020 chun gur féidir an tionscadal a thabhairt tríd an bpróiseas 
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reachtúil riachtanach. Chríochnaigh Comhairle Contae Liatroma an measúnú 

tairisceana ar cheapachán comhairleoirí don scéim i mí na Nollag agus tá siad ag 

fanacht ar fhaomhadh BIÉ dá gceapachán. 

Glasbhealach an Chabháin 
Fuair Comhairle Contae an Chabháin maoiniú € 175,000 faoin gCiste Cánach Carbóin 

2020, chun scrúdú a dhéanamh ar fhéidearthacht, pleanáil agus roghanna chun 

glasbhealach a fhorbairt ó Bhaile an Chabháin ó thuaidh agus siar i ndá chuid. Cuid a 

haon ón gCabhán go Droim Ailí i gContae Mhuineacháin, áit a nascfaidh sí le 

Glasbhealach Chanáil Uladh atá beartaithe agus cuid a dó, ó Dhroim Caiside trí Bhéal 

Tairbirt chun ceangal a dhéanamh leis an nGlasbhealach atá beartaithe ag an 

gCabhán agus ag Liatroim i mBéal Átha Conaill. Ceapadh na comhairleoirí Connor O 

Sutton Cronin i mBealtaine 2021 agus tá siad ag dul ar aghaidh leis an tionscadal go 

dtí an chéim Roghanna Roghnaithe.  

 
 

Thuas: Roghanna do Shlí Ghleasbhealaigh an Chabháin 
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Sábháilteacht ar Bhóithre 
Seoladh an Plean Gníomhaíochta um Shábháilteacht ar Bhóithre an Chabháin 2017- 

2020 i mBealtaine 2017. Is é Grúpa Oibre An Chabháin um Shábháilteacht ar 

Bhóithre, grúpa ilghníomhaireachta, ildisciplíneach a bunaíodh in 2015 chun cur 

chuige comhordaithe, comhoibríoch agus comhsheasmhach a chinntiú ó thaobh 

sábháilteacht a fheabhsú do gach duine a úsáideann na bóithre, a d’ullmhaigh an 

plean. 

Bhí ionadaithe ó Chomhairle Contae an Chabháin, An tSeirbhís Dóiteáin, An RSA, 

BIÉ, An Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, An tSeirbhís 

Otharchairr agus Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin ar 

Ghrúpa Oibre An Chabháin um Shábháilteacht ar Bhóithre ag Obair le Chéile 

Foilsíodh Straitéis náisiúnta nua um Shábháilteacht ar Bhóithre ó 2021 -2030 i mí na 

Nollag 2021 agus beidh gá le 'Grúpa Oibre um Shábháilteacht ar Bhóithre ag Obair le 

Chéile' nua a bhunú in 2022 chun tús a chur le Plean Gníomhaíochta nua um 

Shábháilteacht ar Bhóithre a fhorbairt. 

Scéim Athnuachana Lár Baile Dhún an Rí 
Ceapadh an Fhoireann Dearaidh Chomhtháite faoi stiúir Tobin Consulting Engineers 

i mí Mheán Fómhair 2021 chun tús a chur le hobair ar Scéim Athnuachana Lár Baile 

Dhún an Rí.  

Tá an fhoireann comhdhéanta de Cheannaire Dearaidh Uirbigh agus Pleanála - 

Cunnane Stratton Reynolds, ceannaire dearaidh coincheap ailtireachta - Niall Smith 

Architects, Gairmithe Caomhantais Ailtireachta chun déileáil le struchtúir a bhfuil 

tábhacht stairiúil leo agus Moore Group chun déileáil le hionchuir Seandálaíochta agus 

Comhshaoil. 

Táirge Insoláthartha do Chéim I - áirítear Tionscnamh agus Forbairt Roghanna 

Féidearthachta don scéim; 
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• Cruthaigh tionscnaimh dearaidh do Chearnóg an Mhargaidh agus don 

Phríomhshráid, idir timpealláin Bhóthar na gCarraigeacha agus Bhóthar 

Charraig Mhachaire Rois, a chuirfidh méadú ar an spás sibhialta atá ar fáil. 

• Sainaithin áitribh oiriúnacha chun foirgneamh poiblí nua agus suíomh nua 

lasmuigh den charrchlós sráide a sholáthar - tá siad go léir inrochtana go 

héasca do lár an bhaile. 

• Na hoibreacha agus na cigireachtaí suirbhéireachta láithreáin riachtanacha go 

léir a chríochnú 

• Oibreacha imscrúdaithe láithreáin a chomhordú agus a chríochnú, lena n-

áirítear trinsí scoilte, poill thrialacha, tollphoill laistigh de na réimsí atá faoi 

bhreithniú. 

• Tograí a fhorbairt don scéim péintéireachta façade a bhfuil sé mar aidhm aici 

aghaidh a thabhairt ar fhoirgnimh thréigthe laistigh den bhaile  

Chuir Grúpa Moore measúnú tionchair oidhreachta cultúrtha ar an scéim atá 

beartaithe i gcrích ina dtugtar breac-chuntas ar Bhearta Maolaithe agus Tionchair 

Iarmhartacha na dtionscnamh dearaidh a forbraíodh. 

Críochnaíodh Tuarascáil ar Mheasúnú Tionchair Oidhreachta Ailtireachta a rinne ACP 

Architectural Conservation Professionals i rith chéim l freisin. Ullmhaíodh an tuarascáil 

ar iarratas ón gcliant chun Measúnacht Tionchair Oidhreachta Ailtireachta a 

dhéanamh i gcomhar leis na hoibreacha beartaithe don scéim athnuachana i Lár Baile 

Dhún an Rí.  

Críochnaíodh suirbhéanna breise, lena n-áirítear páirceáil agus topagrafaíocht, i rith 

chéim l, rud a ba chúis le cruthú na dréacht-tuarascála forbartha don scéim. Thug an 

tuarascáil seo breac-chuntas ar na roghanna atá ar fáil le haghaidh forbartha agus 

chuir baill den Fhoireann Dearaidh Chomhtháite faoi bhráid Ghrúpa Stiúrtha na 

Comhairle Contae i seomra na comhairle ar an 2 Feabhra 2022 iad.  
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Beidh Comhairliúchán Poiblí ar na roghanna forbartha, ar fhorbairt na réamhdhearaí 

sin, ar phleanáil agus ar dhearadh mionsonraithe i gceist leis na chéad chéimeanna 

eile den tionscadal seo. 

Scéim Cosanta Tuile Bhaile an Chabháin 
Bhí an Clár Measúnaithe agus Bainistíochta Baol Tuilte (CFRAM), an staidéar baol 

tuile is mó riamh a rinneadh sa Stát, mar bhuaicphointe le seoladh 29 plean um 

bainistiú baol tuile in 2018 ina moltar 118 tionscadal nua imlíneach faoisimh tuile sa 

bhreis ar 42 mórthionscadal atá curtha i gcrích cheana féin agus 33 mórscéim laistigh 

den chlár oibreacha caipitil atá ag Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW). Tá scéim 

cosanta tuile do Bhaile an Chabháin curtha san áireamh sa chéad chéim seo den chur 

i bhfeidhm. 

 

Tá Comhairle Contae an Chabháin ag feidhmiú mar phríomhghníomhaireacht maidir 

le bainistíocht agus seachadadh na scéime cosanta tuilte atá beartaithe do Bhaile an 

Chabháin. Tá grúpa stiúrtha bunaithe, ar a bhfuil ionadaithe ó Oifig na nOibreacha 

Poiblí agus ó Chomhairle Contae an Chabháin, chun an Scéim a chur chun cinn. I 

measc na n-oibreacha cosanta tuilte don Chabhán a d'fhéadfadh a bheith 

inmharthana, a gcuirfí i bhfeidhm de réir mar is cuí tar éis measúnú agus pleanáil ag 

leibhéal an tionscadail, bheadh Cosaintí Tuilte Abhann ann ina mbeadh ballaí agus 

claífoirt. Tá Réamh-Mheastachán Iomlán ar Chostas an Tionscadail de €4.4m ag na 

bearta seo agus chosnódh sé 110 réadmhaoin.  

 

Ar an 5 Márta 2021 d'eisigh Comhairle Contae an Chabháin, i gcomhpháirtíocht leis 

an OPW, na doiciméid tairisceana chun Innealtóireacht & Sainchomhairleoirí 

Comhshaoil a sholáthar ó Chreat Sainchomhairleoirí an OPW. Ar an drochuair, ní 

bhfuarthas aon tairiscintí tar éis dheireadh na tréimhse tairisceana. Tugadh faoi 

athbhreithniú ar an bpróiseas agus chinn an grúpa stiúrtha go bhfoilseofaí comórtas 

tairisceana nua trí úsáid a bhaint as nós imeachta oscailte. Foilsíodh an comórtas nua 

i mí Iúil 2021 agus is é 29 Deireadh Fómhair 2021 an dáta deiridh chun tairiscint a 

fháil. 
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Aithníodh gur chuir ByrneLooby Consulting Engineers an tairiscint is mó buntáiste ó 

thaobh na heacnamaíochta de isteach agus tá siad le ceapadh in 2022 chun tús a 

chur le hobair ar Chéim l den tionscadal - Scéim Tosaíochta a Aithint agus a Fhorbairt. 

Coistí um Beartais Straitéiseacha  
Ceann de na príomhchuspóirí atá ag Rialtas Áitiúil Níos Fearr ná feabhas a chur ar an 

Daonlathas Áitiúil agus mar thoradh air sin bunaíodh Coistí um Beartais 

Straitéiseacha. Cuireann siad seo fóram nua ar fáil d'Ionadaithe Tofa na Comhairle 

agus d'Ionadaithe na nEagraíochtaí Pobail agus an Stáit ionas gur féidir leo oibriú le 

chéile chun beartais nua a fhorbairt agus athbhreithniú a dhéanamh ar shean 

bheartais. Déanann ball de chuid na Comhairle cathaoirleacht ar gach Coiste agus 

cuireann an Stiúrthóir Seirbhísí séirbhís ar fáil. 

 

Is iad seo a leanas baill an Choiste um Beartas Straitéiseach maidir le Bóithre agus 

Iompar: 

An Comhairleoir Sean Smith   Cathaoirleach, SPC 

An Comhairleoir Peter Mc Vitty   Ball de Chomhairle Contae an Chabháin 

An Comhairleoir Sarah O’ Reilly  Ball de Chomhairle Chontae an Chabháin 

An Comhairleoir TP O’ Reilly  Ball de Chomhairle Chontae an Chabháin 

An Comhairleoir Brendan Fay  Ball de Chomhairle Contae an Chabháin 

An Comhairleoir Trevor Smith  Ball de Chomhairle Chontae an Chabháin 

Padraig J Young      Ionadaí Talmhaíochta agus Feirmeoireachta 

Eamon Mulcahy    Ionadaí Pobail 
 
Reáchtáladh 2 chruinniú i rith 2021, an 15 Samhain agus an 20 Nollaig , agus i measc 

na saincheisteanna a pléadh bhí clár bóithre 2021, Iompar Poiblí agus Glasbhealach 

an Chabháin. 

Comhshaol, Bainistiú Dramhaíola agus Athrú Aeráide 
Toisc gur contae tuaithe é an Cabhán den chuid is mó, agus go leor aibhneacha agus 

lochanna ann, ní haon ionadh go mbíonn gá an-aird a dhíriú ar chaighdeán an uisce. 

Is féidir le sceitheadh tionsclaíoch agus tráchtála, cleachtais feirmeoireachta, 

sceitheadh ó ionaid chóireála fuíolluisce uirbigh agus córais chóireála fuíolluisce a 
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fhreastalaíonn ar thithe aonuaire tionchar a bheith acu ar chaighdeán an uisce. Tá ról 

ríthábhachtach ag an Rannóg Comhshaoil agus Dramhaíola maidir le cosaint a 

thabhairt do na foinse uisce óil poiblí, grúpa agus príobháideach atá againn ar fud an 

Chontae. Déileálann an rannóg freisin le fadhbanna comhshaoil eile, lena n-áirítear 

cigireachtaí ar an láthair ar chóireáil fuíolluisce, truailliú torainn agus aeir, iarratais 

phleanála agus fodhlíthe a bhaineann go sonrach leis an gcomhshaol. Déanaimid 

monatóireacht ar ídiú fuinnimh agus spreagaimid cleachtais fuinnimh inbhuanaithe 

agus ídiú fuinnimh laghdaithe laistigh den Chabhán. Aithnítear anois gur dúshlán 

domhanda é an t-athrú aeráide agus tá gá le freagairtí beartais maidir le cúiseanna an 

athraithe aeráide a mhaolú agus maidir le hoiriúnú do na hiarmhairtí dosheachanta a 

bhaineann lenár n-aeráid atá ag athrú. Tá sé ríthábhachtach gníomhú ag an leibhéal 

áitiúil chun cabhrú le rioscaí agus tionchair an athraithe aeráide a laghdú ar fud na 

bpobal. Tugadh faoi ghníomhartha ó Straitéis Oiriúnaithe um Athrú Aeráide an 

Chabháin in 2021 agus forbróidh an straitéis seo an próiseas pleanála oiriúnaithe i 

gComhairle Contae an Chabháin. Is é seo an chéad chéim chun go mbeidh tuilleadh 

eolais agus tuisceana againn ar an athrú aeráide, níos mó teacht aniar ionainn, agus 

freagairtí éifeachtacha againn ar na bagairtí a bhaineann leis an athrú aeráide.  

Tá an ghné Bainistíochta Dramhaíola agus Forfheidhmithe freagrach as dramhaíl a 

chosc, a bhainistiú agus a rialú faoi reachtaíocht na hÉireann agus an Aontais 

Eorpaigh. Bainistíonn sí Feasacht agus Oideachas Comhshaoil, an tSeirbhís Maor 

Madraí, an tSeirbhís Tréidliachta agus cothabháil reiligí dílsithe.  

 

Táscairí seirbhíse 2021  
E1 Dramhaíl: Líon /% de na Teaghlaigh a bhaineann leas as Seirbhís le 3 Bocsa 
Bruscair  

A. Líon na dteaghlach, atá suite i limistéar atá clúdaithe ag oibreoir ceadúnaithe 

a sholáthraíonn seirbhís 3 bhosca bruscair ag 31/12/2021. 

4293 
B. % na dteaghlach laistigh den údarás áitiúil a léiríonn an líon ag A (bunaithe ar 

cheirtleáin > 500). 

45% 
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Sonraí a fhaightear go díreach ón Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe 

Dramhaíola. 

 
E2: Líon de ghearáin maidir le truailliú comhshaoil atá dúnta. 

A Líon iomlán na gcásanna truaillithe a ndearnadh 

gearán ina leith i rith 2021: 

606 

A Líon na gcásanna truaillithe a dúnadh ón 

1/1/2021 go dtí an 31/12/2021: 

563 

A Líon iomlán na gcásanna ar láimh ag 31/12/2021: 
 

80 
 

Líon tosaigh na gcásanna a tugadh ar aghaidh ó 

dheireadh na bliana 2020: 

 

99 

 
E3:% den cheantar LA laistigh de na 5 leibhéal de truailliú bruscair 
 
A1. An % den limistéar laistigh den LA a bhí neamh-thruaillithe nó saor ó bhruscar nuair a 

rinneadh suirbhé air in 2020 
A2. An % den cheantair laistigh den LA a braitheadh truailliú beag ann nuair a rinneadh 

suirbhé air in 2020 
A3. An % den cheantair laistigh den LA a braitheadh truailliú measartha ann nuair a 

rinneadh suirbhé air in 2020 
A4. An % den cheantair laistigh den LA a braitheadh truailliú mór ann nuair a rinneadh 

suirbhé air in 2020 
A5. An % den cheantair laistigh den LA a braitheadh truailliú ollmhór ann nuair a rinneadh 

suirbhé air in 2020 
 
Déanfaidh Tobin Consulting Engineers na sonraí a chur isteach go díreach chuig an 

LGMA ó na sonraí le haghaidh Thuarascáil an Chórais Náisiúnta Faireacháin ar 

Thruailliú Bruscair 2021 ba chóir a bheith réidh le foilsiú i lár 2022. 
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E4: % de scoileanna a bhfuil a gcuid scoileanna ina seilbh acu faoi láthair agus 
a bhfuil a  
stádas brat glas athnuaite acu. 
A. % de scoileanna ar bronnadh stádas brat glas orthu/ a rinne a 

mbrat glas a athnuachan sa dá bhliain go 31 Nollaig 2021 
26.43% 

Scoileanna a ghnóthaigh Brat Glas don chéad uair in 2021 2 
Scoileanna a rinne a mBrat Glas a athnuachan in 2019 10 
Scoileanna a raibh Brat Glas acu ó 2020 agus dá bhrí sin ní gá 

iad a athnuachan go dtí 2022 
11 

 

Faightear sonraí ó An Taisce: 

 

E5: Éifeachtúlacht Fuinnimh  
A. % carnach de choigilteas fuinnimh a baineadh amach faoin 31/12/2020 i 

gcoibhneas leis an mbliain bhunlíne (2009) 
 

Do 2020, thug an SEAI le fios go raibh tionchar mór ag paindéim COVID-19 ar 

fheidhmíocht fuinnimh agus go mbeidh staidéar ar na tionchair seo á chríochnú acu 

sna míonna amach romhainn. Dá réir sin, ní chuirfear sonraí don táscaire seo ar fáil 

don tuarascáil seo. 
 
E6: Soilsiú Poiblí  
A. Vatacht iomlán inbhilleáilte den córas soilsithe poiblí,- 2,570.38 MWh 

B. Meán-vatacht inbhilleáilte den chóras Soilsithe Poiblí,- 85W 

C. Céatadán den chóras iomlán a léiríonn soilse LED.- 65% 

Líon na soilse LED sa chóras soilsithe poiblí; 4500 

Líon na soilse SOX-SON sa chóras soilsithe poiblí. 2200 

E7:Athrú Aeráide 
Táscaire tástála nua do 2021.  

• An bhfuil oifigeach gníomhaíochta aeráide FTE ainmnithe ag an Údarás áitiúil: Níl 

• An bhfuil foireann gníomhaíochta ar son na haeráide ag an údarás áitiúil? Tá 
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Eas Thulaigh Dhiarmada 

 
Timpeallacht 

 

Córais Chóireála Fuíolluisce Tí 
Achtaíodh an tAcht um Sheirbhísí Uisce (Leasú) 2012, chun cáilíocht an uisce talún 

agus dromchla (go háirithe foinsí uisce óil) a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le 

córais chóireála uisce tí mífheidhmiúil. Ceanglaíodh ar gach úinéir áitribh atá 

ceangailte le córas cóireála fuíolluisce tí a gcórais a chlárú faoi mhí Feabhra 2013. 

Leagtar amach i bPlean Cigireachta Náisiúnta (NIP) na ceanglais chigireachta ar 

bhonn Náisiúnta agus tugtar tús áite sa Phlean don roghnú cigireachta ar bhonn riosca 

truaillithe.  
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Cuireadh oiliúint ar bhaill foirne timpeallachta agus rinne siad cigireacht ar chórais 

chóireála fuíolluisce de réir NIP. Rinneadh 37 iniúchadh in 2021 i gContae an 

Chabháin. Áirítear leis seo 3 atreorú ó fhoireann LAWPRO. 

 
Rialacháin Ghuail Thoitigh 
An tAcht um Thruailliú Aeir (Margú, Díol, Dáileadh agus Dó Breoslaí Sonraithe), 

2012 (arna leasú), nó Rialacháin Ghuail Thoitigh mar a thugtar air chomh maith. Tá 

cosc ar ghual thoitigh agus breoslaí áirithe eile a dhó i ngach Limistéir Ísealdeataigh 

(LSZanna). Ó Mheán Fómhair 2020, áiríodh baile an Chabháin mar limistéir 

ísealdeataigh.  

I rith 2021, bhí imscrúduithe ar siúl ar fud Chontae an Chabháin ar bhreosla a 

soláthraíodh lena dhíol sa Chontae. Thángthas ar leibhéil éagsúla chomhlíonta. Má 

chloítear leis na rialacháin seo feabhsófar cáilíocht an aeir agus sláinte an phobail, 

chomh maith le cuidiú leo siúd atá i mbaol fadhbanna riospráide a chosaint. 

 

Stáisiún monatóireachta aeir agus sonraí - Suiteáladh Stáisiún Monatóireachta um 

Chaighdeán Aeir comhthimpeallach in 2020 atá suite ar chúl Theach Cúirte an 

Chabháin, Sráid Fhearnáin, Baile an Chabháin. Ba é 2021 an chéad bhliain iomlán a 

d'oibrigh an córas. Déanann an córas na sonraí monatóireachta aeir a thomhas agus 

a tharchur i bhfíor-am agus cuirfear na torthaí grafacha i láthair ar shuíomh gréasáin 

an EPA ag: https://www.epa.ie/air/quality/data/cn/pm/, úsáidfear na sonraí 

monatóireachta aeir a ghabhann an stáisiún monatóireachta chun an tionchar 

toirmisc ar cháilíocht an aeir a mheas. 

 

Féile Eolaíochta an Chabháin Mhuineacháin  

Ba é 2021 an séú bliain d'Fhéile Eolaíochta an Chabháin Mhuineacháin. Tháinig 

Comhairle Contae an Chabháin agus Comhairle Contae Mhuineacháin le chéile arís 

i rith mhí na Samhna 2021. Mar gheall ar shrianta Covid19 reáchtáladh roinnt 

imeachtaí go fíorúil agus roinnt acu ar an láthair. Ba é an cuspóir a bhí leis spéis 

gach duine san eolaíocht, sa teicneolaíocht, san innealtóireacht, sna healaíona agus 

sa mhatamaitic (ETIEM) a spreagadh agus a chothú trí fhéile spreagúil agus 

https://www.epa.ie/air/quality/data/cn/pm/
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oideachasúil a chur ar bun. Ba é cheann de na phríomhbhuanna a bhí ag an bhféile 

ná ceardlanna STEAM a bhí nasctha leis an gcuraclam a fhorbairt, lena n-áirítear 

ceardlann ‘CSI Water' ina ndearnadh iniúchadh ar theicnící samplála uisce agus 

imscrúdaithe truaillithe, a d'fhorbair rannóg Timpeallachta Chomhairle Contae an 

Chabháin.  

I mbliana chuir roinnt gnólachtaí áitiúla foireann theicniúil ar fáil chun na roghanna 

staidéir, oiliúna agus gairme atá ar fáil in earnálacha ETIEM sa Chabhán agus i 

Muineachán a léiriú d'institiúidí dara agus tríú leibhéal.  

I mbliain tionscnaimh na féile, d'fhreastail thart ar 9000 rannpháirtí ar imeachtaí ar 

fud an dá chontae. Mheall an fhéile 18,000 duine in 2021, idir páistí réamhscoile 

agus daoine fásta. Is tomhas soiléir é an fás tapa seo ar an dúil atá san Eolaíocht, 

Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Ealaíon agus Matamaitic (ETIEM) ar fud an dá 

chontae. 
 
 

Athrú Aeráide 
Glacadh le Straitéis Oiriúnaithe um Athrú Aeráide an Chabháin in 2019. Tá sé mar aidhm ag 

straitéis oiriúnaithe na n-údarás áitiúil a chinntiú go bhfuil tuiscint cheart ar an athrú aeráide, 

go dtugtar chun cinn gníomhaíochtaí atá seasmhach ó thaobh na haeráide agus a chinntiú go 

ndéantar breithnithe oiriúnaithe aeráide a chur i lár an aonaigh agus a chomhtháthú i ngach 

feidhm de chuid Chomhairle Contae an Chabháin. 

I bhfianaise an athraithe aeráide, cuirfidh an t-oiriúnú seo ar chumas Chomhairle 

Contae an Chabháin a bheith níos éifeachtaí, cúram a dhéanamh de leas na foirne 

agus coinneáil ag cur seirbhísí agus feidhmeanna ar fáil ar fud limistéar riaracháin 

agus geografach Chontae an Chabháin.  

 

B'fhéidir gurb iad na gnéithe is tábhachtaí den phlean na gníomhartha oiriúnaithe atá 

aitheanta d'fhonn feabhas a chur ar chumas Chomhairle Contae an Chabháin dul in 

oiriúint do thionchair an athraithe aeráide agus aghaidh a thabhairt ar na príomh 

rioscaí aeráide i gcomhthéacs an athraithe aeráide réamh-mheasta. 
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Tugadh faoi go leor de na gníomhartha a aithníodh sa straitéis oiriúnaithe in 2021. 

Léiríonn sé seo go bhfuil Comhairle Contae an Chabháin ag pleanáil go 

réamhghníomhach, go bhfuil sé i mbun gnímh agus go ndéanfaidh sé na coigeartuithe 

atá riachtanach chun na tionchair atá ann cheana agus na tionchair a bhfuiltear ag súil 

leo amach anseo ón athrú aeráide a íoslaghdú nó a sheachaint. 

 

 

An Coiste um Beartais Straitéiseacha i leith Gníomhú ar son na hAeráide agus 
na Bithéagsúlachta & An Comhshaol 

 

Comhaltaí an Choiste um Beartas Straitéiseach  

An Comhairleoir Philip Brady, Cathaoirleach,  

An Comhairleoir Madeline Argue,  

An Comhairleoir Winston Bennett,  

An Comhairleoir T.P. O’Reilly  

An Comhairleoir Shane P. O’Reilly.  

An Comhairleoir Craig Lovett.  

Fintan McCabe, An Comhshaol /Caomhnú.  

Barry Wilson, Pobal/Deonach  

Joseph Brady, Earnáil na Talmhaíochta/na feirmeoireachta.  

 

 

Cruinnithe a Tionóladh 
 

Tionóladh dhá chruinniú le linn 2021. Ceann amháin díobh seo ba ea cruinniú 
comhpháirteach leis an gCoiste um Pleanáil, Forbairt Eacnamaíoch, Fiontraíochta 
agus Eacnamaíochta ar an Luan 29 Márta, 2021, 4 i.n. – A reáchtáladh go cianda ar 
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Microsoft Teams.  
Tionóladh an ceann eile ar an Máirt, 13 Iúil 2021, 10.00r.n. - go cianda ar Microsoft 
Teams. 
 
Áiríodh leis na hábhair agus na saincheisteanna a pléadh 
 

• Staidéar Féidearthachta maidir le Díleá Anaeróbach. 

• Tionchar astaíochtaí Amóinia. 

• Nuashonruithe ar an meitheal náisiúnta maidir le WWTS intíre. 

• Crios dícharbónaithe ( nuashonraithe ) 

 
 
Bainistíocht Fuinnimh 
Tugann Bainisteoir Fuinnimh na Comhairle faoi na nithe seo a leanas ar fud na 

heagraíochta ar fad  
• Uasdátú agus tuairisciú ar Spriocanna Laghdaithe Fuinnimh Chomhairle Contae 

an Chabháin  

• A chinntiú go gcomhlíonann soláthar fuinnimh Chomhairle Contae an Chabháin 

conarthaí náisiúnta na hOifige um Sholáthar Rialtais. 

• Nósanna imeachta a bhunú agus a chothabháil chun monatóireacht a dhéanamh 

ar ídiú fuinnimh 

• Treoir agus comhairle a chur ar fáil maidir le rialacháin fuinnimh agus ceanglais 

reachtúla. 

• Feasacht a ardú chun éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú  

• Cleachtais fuinnimh inbhuanaithe a spreagadh  

• Tacú le tionscadail chun éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú  

Is é sprioc Chomhairle Contae an Chabháin ná feabhas 50% a chur ar éifeachtúlacht 

fuinnimh faoi 2030. Bunaithe ar na haighneachtaí Monatóireachta agus Tuairiscithe 

SEALADACHA chuig SEAI do 2021, tá Comhairle Contae an Chabháin tar éis 

feabhsú 30.1% a dhéanamh ar éifeachtúlacht fuinnimh ó thréimhse na bonnlíne 

2001 -2005. 
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Tuairiscíonn an Bainisteoir Fuinnimh an tomhaltas fuinnimh bliantúil agus na sonraí 

a bhaineann leis don Údarás Fuinnimh Inmharthana de réir na spriocdhátaí a 

fhorchuirtear gach bliain. 

 

Faightear an leictreachas ar fad a ídíonn Comhairle Contae an Chabháin de réir 

thairiscint na Seirbhíse Náisiúnta Soláthair agus is é an Bainisteoir Fuinnimh a 

riarann é sin. Ó mhí an Mheithimh 2019, is le Energia an conradh leictreachais 

d'fhoirgnimh nach foirgnimh bhaile iad, agus soláthraíonn siad do beagnach 60 

suíomh atá á bhfeidhmiú ag Comhairle Contae an Chabháin, lena n-áirítear 

foirgnimh oifige, leabharlanna, saoráidí bainistithe dramhaíola, saoráidí áineasa, 

stáisiúin dóiteáin, músaem, amharclanna, srl.  

Tá an conradh soláthair leictreachais Soilsithe Phoiblí á riar freisin ag an Oifig um 

Sholáthar Rialtais le Energia a sholáthraíonn leictreachas do na soilse poiblí atá faoi 

riar Chomhairle Contae an Chabháin. Tá beagnach 7000 solas poiblí a chaithfear a 

sholáthar le leictreachas (80% den chostas fuinnimh) agus a bheidh le cothabháil 

(20% den chostas fuinnimh). Tá conradh cothabhála soilsithe poiblí i bhfeidhm le 

Airtricty Utility Solutions Ltd (AuS). Is ionann soilsiú poiblí agus 36% den fhuinneamh 

a d'ídigh Comhairle Contae an Chabháin in 2021. Tá an feabhas ar éifeachtúlacht 

fuinnimh a tharla i rith 2021 curtha go mór i leith soilse LED atá tíosach ar 

fhuinneamh a chur in áit soilsiú poiblí ar fud an Chontae. 

 

Sonraítear ídiú fuinnimh Chomhairle Contae an Chabháin i rith 2021 a raibh 

caiteachas díreach faoi bhun € 1.2 milliún mar thoradh air sa tábla thíos: 

 

Cineál Fuinnimh  
Ídiú Fuinnimh 

kWh 

Leictreachas       4,369,209 
Teirmeach    678,122 
Iompar    2,874,907 
Ídiú Iomlán Fuinnimh       7,922,238 
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I measc cuid de na Bearta Fuinnimh Suntasacha i rith 2021, bhí 

• Cuireadh isteach Monatóireacht agus Tuairisciú Fuinnimh i gcomhréir le 

spriocdhátaí do 2020, fuinneamh a ídíodh.   

 

• Tuarascáil Náisiúnta Fuinnimh eisithe in 2021 a léiríonn go bhfuil feabhas 27.8% 

bainte amach ag Comhairle Contae an Chabháin maidir le héifeachtúlacht 

fuinnimh ón mbonnlíne. 

• Straitéis Rannpháirtíochta Fuinnimh Chomhairle Contae an Chabháin curtha i 

bhfeidhm. 

1. Tá léamha míosúla méadair d'fhoirgnimh cheanncheathrún ar siúl faoi láthair. 

2. Teachtaireachtaí séasúracha don fhoireann maidir le héifeachtúlacht fuinnimh 

a chur i bhfeidhm. 

3. Gníomhaíochtaí fuinnimh a scaipeadh ar gach Ceann Roinne le cur san 

áireamh i ngach Plean Bliantúil Seachadta Seirbhíse/Plean Gnó. Nós imeachta 

a bhunú agus a fheabhsú chun monatóireacht mhíosúil a dhéanamh ar úsáid 

fuinnimh 

36%

28%

36%

Ídiú Fuinnimh

Iompar

Foirgnimh - leictreachas
agus teas

Soilsiú poiblí
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4. Tionóladh cruinnithe na Foirne Fuinnimh agus tá bearta gaolmhara ar siúl ar 

fad.  

5. Monatóireacht leanúnach ar bhillí agus iarratais leanúnacha ar léamha méadair 

laistigh de CCC. Idirchaidreamh a dhéanamh leis an bhfoireann ábhartha 

maidir le córas íocaíochtaí/ceada ar siúl. 

• Rannpháirtíocht leanúnach le Grúpaí Fuinnimh Inbhuanaithe an Chabháin. 

• Uasghráduithe fuinnimh déanta ag Rannóg Tithíochta na Comhairle ar 28 de 

stoc tithíochta Chomhairle Contae an Chabháin. 

 

• Leithdháileadh leanúnach láithreán de réir tairiscintí a bhuaigh an tSeirbhís 

Náisiúnta Soláthair de réir mar a thagann láithreáin nua ar líne. 

 

• 65% den stoc soilsithe poiblí uasghrádaithe go soilse LED atá tíosach ar 

fhuinneamh.  

• Clár Optimising People @ Work de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí ar siúl ó bhí 

2018 ann. Chuir foirgneamh Theach Cúirte an Chabháin feabhas 32% ar 

éifeachtúlacht fuinnimh i gcomparáid le tagarmharc náisiúnta de 25% ó bhliain 

bhonnlíne 2018. 

• Ionchur sa Phlean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil maidir le gníomhaíochtaí 

fuinnimh, aird ar naisc le SEC. 

• Idirchaidreamh a dhéanamh leis an Oifig Réigiúnach um Ghníomhú ar son na 

hAeráide (CARO) agus leis an Oifigeach/Foireann Gníomhaithe ar son na 

hAeráide. Bunaíodh Grúpa Réigiúnach na nÚdarás Áitiúil um Ghníomhú ar son 

na hAeráide (Muineachán, an Cabhán agus Liatroim) le gníomhaíochtaí 

aeráide/fuinnimh ar bun mar thoradh air seo. 
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Gníomhartha atá beartaithe do 2022 
• Monatóireacht agus Tuairisciú Feidhmíochta Éifeachtúlachta Fuinnimh SEAI a 

chríochnú do 2021 de réir na spriocdhátaí a fhorchuireadh.  

• Sonraí a charnadh ar achar urláir iomlán do chlár píolótach foirgneamh do gach 

foirgneamh de chuid Chomhairle Contae an Chabháin. 

• An bunachar tógála iomlán de réir riachtanais agus spriocdháta ÚFIÉ a 

chríochnú 

• Ceanglais bhreise maidir le Faireachán agus Tuairisciú do SEAI a bhaineann le 

taisteal foirne atá le gabháil agus le cur ar ais. 

• Tuarascáil ar dhul chun cinn maidir le héifeachtúlacht fuinnimh don Fhoireann 

Ardbhainistíochta 

• Nuashonrú agus daingniú ar Bheartas Fuinnimh ag SMT, a rinneadh in 2021. 

Déan an rud a athbhreithniú in 2022 agus scaip é ar an bhfoireann go léir. 

Léirigh an rud ag an Deasc Seirbhísí do Chustaiméirí nuair a bheidh an t-

athbhreithniú críochnaithe. 
• Idirchaidreamh a dhéanamh leis an OPW maidir leis an gclár Optimising Power 

at Work.  

• An Fhoireann Fuinnimh a choinneáil. 
• A bheith ag tacú leis an bhFoireann um Ghníomhú ar son na hAeráide. 
• Cur i bhfeidhm leanúnach straitéise rannpháirtíochta fuinnimh.   
• Feasacht na foirne a ardú agus éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú trí 

theachtaireachtaí séasúracha a úsáid. 

• Iniúchtaí a dhéanamh lasmuigh d'uaireanta oibre. 
• Athbhreithniú ar bhillí míosúla, comparáid a dhéanamh agus eolas a scaipeadh. 
• Nósanna imeachta a bhaineann le monatóireacht mhíosúil ar úsáid fuinnimh a 

choinneáil. 
• Nósanna imeachta a bhaineann le léamh rialta na méadar a choinneáil  
• Cruinnithe na Foirne Fuinnimh & a ghníomhartha a choinneáil  

• Pleananna Seachadta Seirbhíse Bliantúla – lena n–áirítear gníomhartha 

fuinnimh ar gach Plean Rannóige. 

• Suirbhé foirne ar ábhair a bhaineann leis an seimineár gréasáin fuinnimh 

• A bheith ag tacú leis na hoibreoirí tógála éagsúla chun iniúchtaí saineolacha 

fuinnimh a dhéanamh m.sh. Músaem. 
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• A bheith ag tacú leis an Rannóg Pobail & Fiontraíochta trí fhaisnéis a sholáthar 

faoi gach cineál maoinithe atá ar fáil do phobail/ghrúpaí/daoine aonair. 

• Coistí um Fhuinneamh Inmharthana an Chabháin – ionchur a dhéanamh i 

ngníomhartha coiste nuair is féidir, deiseanna do dheontais pobail a fhiosrú agus 

naisc a bhunú le tionscadail CCC  

• Idirchaidreamh a dhéanamh le SEAI agus le CARO chun imeachtaí/ceardlanna 

scoile a chomhordú le bunscoileanna & iar-bhunscoileanna sa Chabhán le linn 

Sheachtain na hEolaíochta. 

• Uasghráduithe an tsoilsithe poiblí - dul chun cinn uasghrádú LED a choinneáil. 

• Leanúint ar aghaidh ag dáileadh suíomhanna nua de réir an chórais 

buathairiscintí atá ag an tSeirbhís Náisiúnta Soláthair. 

• Na tionscadail éifeachtúlachta fuinnimh a aithníodh sna hiniúchtaí fuinnimh a 

rinneadh ar na 5 shuíomh in 2021 a chur chun cinn i gcomhar le foghrúpa 

réigiúnach na n-údarás áitiúil um ghníomhú ar son na haeráide.  

• Tuilleadh deiseanna le haghaidh tionscadail coigilte fuinnimh agus 

éifeachtúlachta fuinnimh sa réigiún a fhiosrú, i gcomhar le húdaráis áitiúla sa 

chomharsanacht. 

Bainistiú agus Forfheidhmiú Dramhaíola 
 
Gréasán - Ionad Fág Anseo 
Tá 30 láthair Ionad Athchúrsála ar fud an Chontae inar féidir buidéil phlaisteacha, 

prócaí gloine agus buidéil, cannaí alúmanaim agus stáin agus teicstílí a athchúrsáil. 

Thug an Chomhairle faoi oibreacha uasghrádaithe agus feabhsaithe ag roinnt 

láithreacha le roinnt blianta anuas. Áiríodh ar na hoibreacha feabhsúcháin athlonnú 

na nIonad Athchúrsála chuig ceantair a bhfuil rochtain níos fearr orthu, suiteáil 

comharthaíochta feabhsaithe agus méadú ar choimeádáin athchúrsála chun 

acmhainn athchúrsála a mhéadú. 
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Tugadh faoi oibreacha feabhsúcháin fairsinge ag Tulaigh Mhongáin in 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deontais Frith-Bhruscair agus Frith-Ghraifítí 
Íocadh airgead deontais le 13 Grúpa Bailte Slachtmhara dar luach €11,261.33 do 

thionscadail a críochnaíodh in 2021 agus a fuair maoiniú ón Roinn Comhshaoil, 

Aeráide agus Cumarsáide. 

 

An Tionscnamh Frithdhumpála 
Cheadaigh an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide €98,822.75 i dtreo 

tionscadal faoin Tionscnamh Frithdhumpála 2021. Dhírigh na tionscadail ar roinnt 

seirbhísí a chuir an t-údarás áitiúil ar fáil agus áirítear orthu uasghrádú leanúnach ar 

ár nGréasán - Ionad Fág Anseo, 3 lá de d'Fhágáil Dhramhaíl Théagartha a sholáthar 

ag Ionad Conláiste Chor an Iúir, bearta coiscthe i MD Bhéal Tairbirt an Chabháin agus 

a bheith ag tacú lenár gClár Scoileanna Glasa tríd an gClár Picker Pals a 

chomhordaíonn VOICE Ireland. 

 

Oibreacha Frithdhumpála Coisctheach a rinneadh in Ard Chaoin, An Cabhán 
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Araidí Dlúthaithe Gréine 

Suiteáladh Cúig Araid Dlúthaithe Gréine agus Araid Chliste amháin eile i mbaile an 

Chabháin a fuair maoiniú ón Údarás Áitiúil–Scéim Deontais um Bonneagar Bruscair 

agus Scéim Samhraidh Allamuigh arna maoiniú ag an Roinn Cumarsáide, 

Gníomhaithe ar son na hAeráide 

agus Comhshaoil agus an Roinn 

Tithíochta, Pleanála agus 

Rialtais Áitiúil faoi seach. Tá na 

haraidí bruscair feistithe le 

bogearraí ionsuite chun baill 

foirne a chur ar an eolas nuair a 

bhíonn na haraidí lán chun 

bruscar timpeall araidí a laghdú 

agus bainistiú araidí bruscair i 

mbailte agus i sráidbhailte a 

bharrfheabhsú.  

 
 
Gréasán Coisc an Údaráis Áitiúil (LAPN) 
Is clár comhoibrithe é Gréasán Coisc an Údaráis 

Áitiúil idir an Ghníomhaireacht um Chaomhnú 

Comhshaoil agus na húdaráis áitiúla. Tá sé mar 

aidhm ag LAPN cumas a fhorbairt in údaráis áitiúla 

chun cosc ar dhramhaíl a chur chun cinn ar leibhéal 

áitiúil agus ar leibhéal an phobail ar mhaithe lena 

gceantair. In 2021, fuarthas cead  chun 2 stáisiúin 

athlíonta uisce a sholáthar i gColáiste Naomh Clár, i 

mBaile Shéamais Dhuibh agus i gColáiste Achadh an 

Iúir.  

 

Araid dhlúthaithe suiteáilte lasmuigh 

Oifig Bainistíochta Dramhaíola, Sráid Fhearnáin, An 

C bhá  
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Suiteáladh Stáisiúin Deisiúcháin Rothair ag Coláiste Bhreifne, an Cabhán, Scoil 

Náisiúnta Naomh Clár, Baile Shéamais Dhuibh agus Scoil Náisiúnta Ballinamoney 

mar chuid de thionscadal 2020 LAPN a tugadh anonn go 2021 mar gheall ar shrianta 

Covid-19.  

 

Scéim an Chiliméadair Ghlais 

Sheol An Comhairleoir Clifford Kelly, Cathaoirleach Chomhairle Contae an Chabháin, 

Scéim Ciliméadair Ghlais na Comhairle roimh chruinniú na Comhairle i mí na Samhna. 

Foilsíodh sonraí faoin seoladh san Anglo Celt agus ar na meáin shóisialta. Tá 

foirmeacha rannpháirtíochta ar fáil le híoslódáil ó shuíomh gréasáin na Comhairle. 

 
An Comhairleoir Clifford Kelly, Cathaoirleach, ag lainseáil Scéim an Chiliméadair Ghlais 

 

Seirbhísí Uisce 

Tá Rannóg Seirbhísí Uisce Chomhairle Contae an Chabháin, i gcomhar le hUisce 

Éireann, fós ag dul i dtaithí ar na dúshláin a bhaineann le timpeallacht oibre atá 

réasúnta nua. Tá Roinn Seirbhísí Uisce Chomhairle Contae an Chabháin chun 

tosaigh ó thaobh creat oibriúcháin a mhúnlú agus a sheachadadh d’fhonn a chinntiú 

go mbeimid sa chás, mar Chontae agus mar Náisiún, go mbeidh ar ár gcumas an 

oiread tairbhe agus is féidir a bhaint as na deiseanna a chuireann na cúinsí 
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athraitheacha ar fáil. 

 

Ón 1 Eanáir 2014, bhí Uisce Éireann freagrach as uisce a chur ar fáil agus as 

seirbhísí fuíolluisce. Sa bhliain 2021, tá bliain 7 caite den Chomhaontú Seirbhíse 12 

bhliain (SLA) atá le hUisce Éireann chun na seirbhísí a sheachadadh. 

 

Meastar gur 'leas sóisialta' é uisce agus tacaíonn gníomhaíochtaí a bhaineann le 

seirbhísí uisce leis na trí ghné (eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil) den 

fhorbairt inbhuanaithe. Is iad seo a leanas cuspóirí na rannóige atá ag obair thar 

ceann Uisce Éireann: 

 

● soláthar leordhóthanach uisce a chur ar fáil d'úsáideoirí baile, do 

thionscail, don fheirmeoireacht agus d’úsáideoirí eile.  

úsáideoirí tionscail, talmhaíochta, agus eile. 

● saoráidí séarachais a sholáthar chun diúscairt shábháilte 

leordhóthanach a dhéanamh ar  

shéarachas agus dramhaíl uisce-iompartha eile. 

● bonneagar a chur ar fáil mar thacaíocht do na cuspóirí thuas. 

●  seirbhís éifeachtúil agus fhreagrúil a chur ar fáil do chustaiméirí i 

gcónaí. 

● pleanáil don fhás agus don fhorbairt a tharlóidh sa todhchaí. 

● gach ceann de na nithe thuas a sheachadadh ar an gcostas 

eacnamaíoch is fearr agus ar an praghas is ísle  

do chustaiméirí. 

 

Tá 16 Scéim Uisce Phoiblí sa Chontae agus 8 gcinn díobh seo á soláthar ag 

Grúpscéimeanna Uisce príobháideacha. Tá 26 ionad cóireála fuíolluisce poiblí sa 

Chontae. 

 

Táscairí Feidhmíochta  
Déanann Rannóg Comhshaoil na Comhairle maoirseacht ar shampláil agus ar 
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thástáil gach soláthróir Uisce Poiblí agus gach sceitheadh eisiltigh ó ghléasraí 

fuíolluisce, agus úsáid á bhaint as Creat Saotharlainne Uisce Éireann. 

 

Baineann na táscairí feidhmíochta don rannóg le comhlíonadh na Rialachán um 

Uisce Óil 2014.  

 

Is iad seo a leanas na figiúirí comhlíonta do na Scéimeanna Soláthair Uisce Poiblí. 

 

 

 
 
 
 
Paindéim COVID-19 – ‘Dianghlasáil‘ 
Cleachtais Oibriúcháin na Seirbhísí Uisce. 

Rinne foireann 'Líne Tosaigh' na Seirbhísí Uisce an-obair ó thaobh dualgais 

oibriúcháin agus chothabhála an Líonra a chomhlíonadh agus iad ag léiriú, an oiread 

agus ab fhéidir, go raibh ‘gach rud ina cheart arís'. Cloíodh go docht ag gach céim 

leis an treoir reatha agus leis an gcomhairle náisiúnta a bhain le prótacal oibre 

COVID 19. 

Cleachtais Fhoireann Theicniúil agus Riaracháin na Seirbhísí Uisce 

Socraíodh ar dtús go mbeadh formhór na foirne riaracháin agus teicniúla ag obair go 

cianda agus rochtain iomlán acu ar gach córas TF de chuid Chomhairle Contae an 

Chabháin agus gach córas de chuid Uisce Éireann a bheadh ag teastáil. Leanadh 

den obair gan aon chur isteach ar fheidhmiú na Seirbhísí Uisce. Coinníodh líon beag 

foirne i bpríomhoifig na Seirbhísí Uisce agus ba é an cianobair nó meascán d'obair 

oifige agus cianobair an choitianta ag formhór fhoireann na Seirbhísí Uisce. Bhí 

seirbhís iomlán á cur ar fáil i gcónaí do chustaiméirí ar an bhfón agus ar ríomhphost. 

 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Comhlíonadh 99.3% 98.9% 98.9% 98.9% 99.4% 99.3% 
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Oibreacha Caipitil 
Seo thíos achoimre ar na tionscadail chaipitil a cuireadh chun cinn i rith 2021 i 

gcomhar le hUisce Éireann: 

Luath-Rannpháirtíocht Conraitheora, (ECI) - Gléasra Cóireála Fuíolluisce, 
(WWTP) Tionscadail Nuashonruithe 

Faoi Phlean Infheistíochta Caipitil Uisce Éireann 2017 – 2021 – aithníodh 52 ionad 

cóireála fuíolluisce ar fud na tíre lena n-uasghrádú de bharr teipeanna ar 

theorainneacha scaoilte amach agus acmhainneacht hiodrálach. 

  Is iad seo a leanas Láithreáin sa Chabhán atá san áireamh faoi láthair:     

• Achadh an Iúir 

• Baile Shéamais Dhuibh 

• Coill an Chollaigh 

• Dún an Rí 

• Muinchille 

Críochnaíodh tuarascálacha Staidéar Féidearthachta do na láithreáin thuasluaite i 

Ráithe 4 de 2019 agus cuireadh an cúig láithreán ar aghaidh chun aghaidh a 

thabhairt ar réimsí ar nós Pleanáil, Dearadh, MTT, EIS srl., i Ráithe 1 de 2020. 

Ceapadh conraitheoir de chuid an ECI - Veolia Water Ireland (Vwi) - ina dhiaidh sin 

agus tar éis dó pacáistí gairide tionscadail a fháil ó fhoireann an ECI, thosaigh sé ag 

obair ar na pacáistí oibre a chur ar aghaidh ón gcéim seo go dtí an chéim dheiridh. 

Tá Rannán Mórchaipitil Seirbhísí Uisce Chomhairle Contae an Chabháinag  obair i 

gcomhpháirtíocht le foireann ECI de chuid Uisce Éireann chun aighneachtaí 

dearaidh a chur chun cinn i gcomhairle le Conraitheoir an ECI. Rinneadh go leor  

cuairteanna suímh agus suirbhéanna suímh chun riachtanais bailithe sonraí 

leanúnacha a éascú i rith 2021 agus fuarthas tráinsí Iarrataí ar Fhaisnéis (RFI) ó 

Chonraitheoir ECI a ndearnadh  athbhreithniú orthu ina dhiaidh sin, ar tugadh 
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freagra dóibh agus ar dúnadh. Reáchtáladh cruinnithe athbhreithnithe teicniúla gach 

coicís chun cabhrú leis an gConraitheoir réitigh oiriúnacha ar dhearadh an phróisis 

Cóireála a chur le chéile agus a fhorbairt chun críocha a mbreithnithe agus a 

gceadaithe i ngach suíomh. 

Deimhnítear go bhfuil tionscadail Uasghrádaithe Caipitil WWTP Achadh an Iúir, 

Bhaile Shéamais Dhuibh, Dhún an Rí, Choill an Chollaigh agus Mhuinchille san 

áireamh i bplean infheistíochta reatha Uisce Éireann. 

 

Tá na dátaí críochnaithe do sheachadadh na dtionscadal uasghrádaithe seo 

sceidealaithe faoi láthair le haghaidh 2025. 

Tá sé i gceist ag Uisce Éireann na Tionscadail Uasghrádaithe Caipitil sin a sholáthar 

trína gcreat ECI. 

Tá plean seachadta ardleibhéil le VEOLIA Water Ireland á chur chun cinn ag 

Comhairle Contae an Chabháin agus ag IW i gcónaí agus é i gceist acu torthaí 

ardchaighdeáin a bhaint amach ag gach suíomh. 

Tá Tionscadail Achadh an Iúir agus Bhaile Shéamais Dhuibh ag céim an iarratais ar 

Chead Pleanála faoi láthair. 

Tá réamhobair deartha ar siúl ar na trí Thionscadal atá fágtha. 

Tá Oifig Chaipitil Seirbhísí Uisce Chomhairle Contae an Chabháin ag obair i 

gcomhpháirtíocht le Uisce Éireann ar gach gné de na Tionscadail Uasghrádaithe seo 

agus déanfar iarracht na huasghráduithe seo a sholáthar ag an bpointe is luaithe is 

féidir. 

I measc na dtionscadal Caipitil eile a chuaigh chun cinn in 2021 bhí: 
 

• Oibríonn an Tionscadal Díghalrúcháin Uisce chun ionaid cóireála uisce a 

uasghrádú chuig sonraíochtaí reatha an IW maidir le hUisce Óil. Ba iad na 
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monarchana inar cuireadh na hoibreacha chun cinn in 2021 ná Béal Tairbirt, 

Coill an Chollaigh, An Cabhán, Baile Shéamais Dhuibh agus Muinchille. 

• CFC, (Téachtadh, Flocasú & Léirghlanadh), Tionscadal - Oibreacha curtha 

chun cinn I 2021 ag Muinchille agus Coill an Chollaigh. 

• An tSeanchoill – Tionscadal Athchóirithe príomhlíonra na mBilí áiríodh 

ann príomhphíopaí nua HDPE 125mm a chur in ionad sean-phríomhphíopaí 

uisce teilgthe a raibh lochtanna orthu.  

• Rinneadh dul chun cinn ar Thionscadal Seirbhísí an Chlóis Ar Chúl i rith 

2021 in áiteanna éagsúla i mBéal Tairbirt, sa Chabhán agus i Muinchille. 

• Oibreacha Ionraoin, Tionscadal Stoirme agus Sloda – Oibreacha tugtha 

chun cinn ag WWTPanna an Mhullaigh, an Bhlaic, Chill na Leice, Bhéal Átha 

hÉis agus Searcóg in 2021. 

• NCAP (Tionscadal an Teastais Náisiúnta um Údarú) – Tugadh clár chun 

cinn i rith 2021 ag WWTPanna Loch Gamhna, Chill Chóige agus an Chnoic 

Rua. 

 
Suiteáil píopa HDPE 125mm trí claondruileáil ag an tSeanchoill Na Bilí (ar chlé) agus oibreacha sé ar 

Sheirbhísí Cúlchlóis i mBéal Tairbirt (ar dheis). 



 

A 

Tuarascáil Bhliantúil 2021  
Tuarascáil Bhliantúil 

  
 

130 

Nuashonrú ar Uisce Tuaithe an Chabháin 
 

Seoladh an Clár Uisce Tuaithe Ilbhliantúil 2019 -2021 ar an 8 Feabhra, 2019. 

Rinneadh aighneachtaí faoi 7 mBeart éagsúla. Rinneadh aighneachtaí ar mhaoiniú i 

leith 51 tionscadal ar leith thar ceann 27 Scéim nó scéimeanna atá i mbeart. Bunaíodh 

Painéal Saineolaithe chun athbhreithniú a dhéanamh ar na haighneacht ar fad. 

D'eisigh an Roinn fógra faoi leithdháiltí ar an 14 Deireadh Fómhair 2019.  

 
Ba é €1,686,470 an leithdháileadh iomlán don Chabhán ó Chlár 2019-2021. Tá na 

leithdháiltí seo sainiúil don scéim agus don tionscadal araon. Fuarthas leithdháiltí do 

23 de na tionscadail seo, (rud a chlúdaíonn 17 scéim nó scéimeanna i mbeart) . 

Cuireadh tuilleadh sonraí maidir le leithdháileadh MARWP don chlár 2019- 2021 ar 

fáil do chruinniú de Choiste Monatóireachta Uisce Tuaithe an Chontae ar an 5 

Samhain 2019.  Níor tionóladh aon chruinniú den Choiste Monatóireachta Uisce 

Tuaithe in 2021 mar gheall ar Phaindéim Covid-19. 
 

Déantar teagmháil gach 6 -8 seachtaine le gach scéim a leithdháiltear maoiniú orthu 

faoi MARWP 2019-2021 chun an t-eolas is déanaí a fháil faoi na tionscadail éagsúla. 

Ullmhaítear tuairisc ansin agus seoltar ar ais chuig an Roinn í. Tugtar faoi deara go 

raibh go leor de na tionscadail ag teacht chun deiridh nó gur mhoilligh siad go 

suntasach mar thoradh ar phaindéim Covid-19.  

 

Tá ocht scéim críochnaithe faoin gclár seo agus tá íocaíochtaí €534,554.68 san iomlán 

eisithe. Ullmhaíodh an t-éileamh is déanaí chun an caiteachas seo a chúiteamh agus 

cuireadh faoi bhráid na Roinne é i mí na Nollag 2021.   
 

I mí Lúnasa 2021, leithdháileadh €40,000 breise le haghaidh measúnuithe cosanta 

foinse ar Cill Droim Feartáin (€15,000) agus Gleann Éirne (€25,000). Tá treoir á 

tairiscint ag an NFGWS maidir leis seo. Tá tús curtha le hobair ar na tionscadail seo 

agus rinneadh aighneachtaí chun an maoiniú gaolmhar a tharraingt anuas. 
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Tionóladh ceardlann ar líne Déardaoin 18 Feabhra 2021 ar fhreastail 20 ionadaí ó 15 

ghrúpscéim uisce, NFGWS agus foireann na comhairle uirthi. Is é an cuspóir atá ann 

ná feasacht a mhúscailt leis na scéimeanna ar an tábhacht a bhaineann le 

cásanna/aighneachtaí láidre gnó a dhéanamh don chéad Scéim Uisce Tuaithe 

Ilbhliantúil eile agus ar an tábhacht a bhaineann le héilimh ar fhóirdheontas 

críochnaithe a chur isteach roimh an spriocdháta ar an 30 Meitheamh. Táthar ag súil 

go bhfógrófar sonraí na scéime seo níos déanaí in 2021, ach ag an bpointe seo níl 

aon chomhartha ann go mbeidh difríocht shuntasach idir an clár seo agus an clár 

reatha. Tá sé aontaithe go dtiocfaidh Foireann na Comhairle, na Scéimeanna agus 

NFGWS le chéile arís nuair a bheidh an clár nua fógartha lena chinntiú go mbeidh na 

cásanna is láidre agus is féidir i scéimeanna an Chabháin don chéad phróiseas 

leithdháilte eile. 

 

Comhlíonadh Uisce Óil GWS - Sheol Comhairle Contae an Chabháin clár 

comhoibríoch leis na GWSanna sa Chabhán i mí Feabhra chun tús a chur le bothanna 

samplála a shuiteáil ar fud a líonraí. Tá na scéimeanna seo ag roinnt in situ cheana 

féin. Rachaidh na bothanna seo chun tairbhe na scéimeanna agus foireann samplála 

uisce óil na Comhairle agus tá siad thar a bheith ábhartha faoi láthair mar gheall ar an 

bpaindéim. Tá costas na mbothanna seo 100% in-aisíoctha faoin sruth maoinithe 

fóirdheontais. 

 

Tá roinnt GWSanna faoi réir Fógraí Ná Caitheamh le míonna beaga anuas mar gheall 

ar leibhéil ardaithe Mangainéise. Tá na scéimeanna seo ag cur moltaí chun cinn maidir 

le réitigh chóireála fhadtéarmacha chun déileáil leis an tsaincheist seo sa todhchaí.  

Fóirdheontas GWS – Leagadh béim ar na Scéimeanna i rith na ceardlainne ar líne 

gur chóir dóibh iarracht a dhéanamh a chinntiú go gcuirfidh siad a n-iarratais ar 

fhóirdheontas Deiridh 2020 isteach go tráthúil agus níor chóir dóibh fanacht go dtí 

spriocdháta ar an 30 Meitheamh.  

Tá sé seo ábhartha go háirithe mar gheall ar an bpaindéim agus go bhfuil baill foirne 

den chuid is mó ag obair go cianda. Tá foireann bhreise á hoiliúint chun cabhrú le 
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próiseáil fóirdheontais. Meabhraíodh do scéimeanna a chinntiú go gcuireann siad 

foirm chomhlánaithe isteach ina bhfuil faisnéis ábhartha chun moilleanna maidir lena 

n-iarratais a phróiseáil a chosc. 

Eisíodh R3 & Q4 Réamh-Fhóirdheontas B agus íocaíochtaí Réamh-Fhóirdheontais 

A do 2021 chuig gach scéim is infheidhme i mí na Samhna. Tá an rogha leis na 

híocaíochtaí seo a dhéanamh go leictreonach sa todhchaí á imscrúdú fós. 

An Clár Uisce Tuaithe Ilbhliantúil  – Beart 8 - Tá iarratais ar Dheontais do 

Thoibreacha fós á gcur isteach agus tá méadú tagtha ar líon na n-iarratas ó 

fógraíodh scéim do chiste deontais tobair nuashonraithe.  
Eisíodh deontais Toibreacha, €46,451.92 san iomlán, d'iarratasóirí i rith 2021. Tá an 

tsuim seo forchúitithe ina iomláine, ag an Roinn.  

Rinneadh teagmháil i scríbhinn le gach iarratasóir ar dheontas tobair a bhfuil iarratas 

maoinithe aige nó aici ag stádas ‘sealadach‘ ach nár próiseáladh faoin seanscéim 

deontais toibreacha, ar cuireadh scéim nua mhaoinithe ina ionad i Meitheamh 2020, 

agus cuireadh in iúl go gcaithfear iarratais chomhlánaithe ar mhaoiniú a chur isteach 

faoi lár mhí an Mhárta chun ligean don Chomhairle na híocaíochtaí seo a phróiseáil 

agus a éileamh ón Roinn. Ba é an 31 Márta an chéad spriocdháta chun aighneacht a 

dhéanamh ach chuir an Roinn leis sin go dtí an30 Meitheamh. Íocadh 12 iarratas faoin 

tseanscéim dar luach iomlán €22,721.19 ach tá an tsuim seo forchúitithe ina iomláine, 

ag an Roinn. Ba í seo an íocaíocht deiridh faoin tseanscéim. 

 

Tá Seirbhísí Uisce ag obair go dlúth le Cónaidhm Náisiúnta Grúpscéimeanna Uisce 

lena chinntiú go bhfaighidh gach scéim sa Chabhán tacaíocht agus treoir rialta maidir 

le paindéim Covid-19. 

 

Leanann Comhairle Contae an Chabháin tríd an gClár Monatóireachta de bheith 

ag obair go dlúth le Grúpscéimeanna Uisce lena chinntiú go bhfuil caighdeán ard 

ag baint le huisce óil agus go gcloíonn sé leis na Rialacháin Uisce Óil.  
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Forbairt Pobail agus Geilleagair a Phleanáil 

Réamhrá  

Tá an Rannóg Pleanála freagrach as na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 

arna leasú agus na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001 a chur i bhfeidhm. 

Cuimsíonn obair na Rannóige Pleanála na réimsí seo a leanas: 

  

• Pleanáil  Chun Cinn  

•  Bainistíocht Forbartha agus Feidhmeanna Reachtúla eile  

•  Láithreáin Thréigthe & Struchtúir Chontúirteacha  

•  Cúram a dhéanamh d’Eastáit Tithíochta  

•  Eastáit nach bhfuil Críochnaithe  

• Faireachas Margaidh  

•  Ranníocaíochtaí agus Bannaí Forbartha  

•  Rialú Foirgníochta  

•  Comhlíonadh/Forfheidhmiú na Forbartha:   

•  Oidhreacht  

• An Coiste um Beartas Straitéiseach ar Pleanáil & an Comhshaoil 

• Táscairí Feidhmíochta  

Pleanáil Chun Cinn: 

Tháinig Plean Forbartha Chontae an Chabháin 2014-2020 agus Plean Forbartha 

2014-2020 Bhaile an Chabháin & a chomharsanacht i bhfeidhm i mí an Mheithimh 

2014. Cuireadh moill ar an athbhreithniú ar na pleananna, a bheidh ina Phlean 

Forbartha do Chontae an Chabháin agus Plean Ceantair Áitiúil do Bhaile an Chabháin 
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2022-2028 mar chuid de, go dtí go nglacfar leis an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus 

Eacnamaíoch do Thionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair.  

Cuireadh tús leis an athbhreithniú ar Phlean Forbartha Chontae an Chabháin, a bhfuil 

Plean Ceantair Áitiúil do Bhaile an Chabháin 2022-2028 mar chuid de, i mí an 

Mheithimh 2020. I gCéim 1 eisíodh Páipéar ar Shaincheisteanna Straitéiseacha a thug 

breac-chuntas ar shaincheisteanna straitéiseacha an Chontae. Baineadh úsáid as seo 

chun comhairliúchán poiblí a spreagadh agus a dhíriú.  

Eisíodh Dréachtphlean Forbartha Contae do Phríomhfheidhmeannaigh ina 

gcorpraítear Plean Ceantair Áitiúil do Bhaile an Chabháin chuig Baill Thofa i Márta 

2021. Áiríodh air seo Misean Scríofa nua, Leabhar Mapaí agus Tuarascálacha 

Comhshaoil ina raibh Ráiteas Tionchair Natura, Measúnacht Straitéiseach 

Timpeallachta agus Measúnacht Straitéiseach Riosca i gcás Tuilte. Bhí 25 Aguisín 

san iomlán in éineacht leis an Misean Scríofa, a chuimsigh athbhreithniú iomlán agus 

cuimsitheach ar Thaifead na Struchtúr faoi Chosaint don Chontae agus 16 cinn de 

Limistéir Chaomhantais Ailtireachta nua a críochnaíodh. Ullmhaíodh Straitéis 

Eacnamaíoch don Chontae chomh maith le Forbhreathnú ar Shócmhainní agus 

Tionscadail Bhaile an Chabháin.  

Glacadh le Dréachtphlean Forbartha an Phríomhfheidhmeannaigh le mionathruithe 

mar Dhréachtphlean Forbartha ar an 14 Bealtaine 2021. Reáchtáladh comhairliúchán 

poiblí fairsing ón 28 Bealtaine 2021 go dtí an 6 Lúnasa 2021. Reáchtáladh sé 

chomhairliúchán poiblí le huaireanta leathnaithe i mí an Mheithimh 2021 sna bailte 

agus sna sráidbhailte seo a leanas – Baile an Chabháin, Baile Shéamais Dhuibh, Béal 

Átha Conaill, Loch Gamhna, Coill an Chollaigh agus Coill an Chnoic. Chomh maith le 

feachtas áitiúil meán agus ar líne, cuireadh físeán i gcrích a chabhraigh le seachadadh 

líon mór rannpháirtíochta poiblí, pobail agus páirtithe leasmhara sa phróiseas. Mar 

thoradh air sin, fuarthas 142 aighneacht i scríbhinn maidir le Dréachtphlean Forbartha 

Contae an Chabháin 2022-2028. 

Cuireadh Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar na haighneachtaí agus na 

tuairimí a fuarthas maidir leis an dréachtphlean faoi bhráid na n-Ionadaithe Tofa san 
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Fhómhar in 2021 lena mbreithniú. Chríochnaigh sé seo Céim 2 de Phróiseas an 

Phlean Forbartha agus tá Céim 3 le tosú in 2022. 

Maoiniú URDF d'Fhearann na Mainistreach  

I mí na Samhna 2021 críochnaíodh agus faomhadh Máistirphlean Athnuachana 

Fhearann na Mainistreach, a maoiníodh mar thionscadal Chatagóir B faoin gCiste 

Athghiniúna agus Forbartha Uirbeach (URDF). Aithníonn an Máistirphlean seo scéim 

struchtúrtha oibreacha chun spás poiblí agus cathartha a chruthú i lár an bhaile le 

suíomh stairiúil Fhearann na Mainistreach ag a chroílár agus chun an chéad limistéar 

coisithe sa bhaile a chruthú. Chomh maith leis sin, cuireann sé deiseanna ar fáil chun 

athfhorbairt a dhéanamh ar limistéar suntasach de chúlchríocha i gcroílár an bhaile 

agus é mar aidhm lár an bhaile a athnuachan agus athghiniúint shóisialta, chultúrtha, 

eacnamaíoch agus taitneamhachta a spreagadh i gcroílár Bhaile an Chabháin.  

 

Bhí ról lárnach ag an Máistirphlean san iarratas rathúil a rinne Comhairle Contae an 

Chabháin ar mhaoiniú breise URDF ar €14.493 milliún chun na hoibreacha caipitil a 

bhain le hathfhorbairt Fhearann na Mainistreach a chur i gcrích. Meastar gurb é 

€23.780m luach iomlán an togra URDF agus meastar go mairfidh an tréimhse tógála 

3-4 bliana.  
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Déantar foráil i gCéim 1 den Mháistirphlean chun Ionad Cianoibre (1483m2) agus 

Ionad Seirbhísí Pobail (939m2) a thógáil, agus tá an dá cheann acu le frámáil timpeall 

ar spás cathartha lárnach nua agus sráideanna coisithe nasctha agus táimid ag tnúth 

leis an gcéad chéim eile den tionscadal a chur chun cinn in 2022. 

Bainistíocht Forbartha agus Feidhmeanna Reachtúla eile 

Fuair an Rannóg Pleanála 777 iarratas pleanála in 2021, méadú 32% ar líon na n-

iarratas a fuarthas in 2020. Bhain formhór na n-iarratas le forbairtí dála fiontair 

thionsclaíocha, scéimeanna tithíochta, forbairtí talmhaíochta, forbairtí tráchtála, áitribh 

aonair, síntí ar áitribh a bhí ann cheana féin, garáistí teaghlaigh agus obair a bhí déanta 

a choinneáil.  

 

Rinneadh achomharc chuig an mBord Pleanála i dtaca le 27 cinneadh de chuid an 

Údaráis Phleanála agus i gcás 16 (59%) acu ghlac An Bord Pleanála leis an gcinneadh 

a bhí déanta ag an Údarás Pleanála. 
 

Lena chois sin rinneadh 18 n-iarratas ar Shíneadh a chur le Tréimhse i rith na bliana.  

 

Bhí Covid-19 agus na srianta a cuireadh i bhfeidhm in éineacht leis thar a bheith 

dúshlánach don Roinn Pleanála in 2020 agus lean seo tríd 2021. In ainneoin na srianta 

agus na dteorainneacha, bhí ar an Roinn na seirbhísí pleanála riachtanacha go léir a 

choinneáil agus a sheachadadh. Tharla sé seo ag am nuair a bhí an tír reoite agus bhí 

formhór na ndaoine a bhí ag obair fós ag obair ón mbaile. B'éigean go leor nósanna 

imeachta a athrú agus tugadh isteach a lán nósanna imeachta eile ag am a bhí thar a 

bheith dúshlánach cheana féin. Ba é an dúshlán ba mhó fós ná go n-eiseofaí gach 

cinneadh in am agus ar bhealach eagraithe. Tá an próiseas an-dúshlánach fós agus 

tá méadú tagtha ar iarratais i rith na bliana agus iarracht á déanamh cloí le Treoirlínte 

Sláinte agus Sábháilteachta Covid-19 go fóill.  
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Láithreáin Thréigthe: 

I mí na Nollag 2018 bhí 5 pháirtchlár ann le haghaidh suíomhanna tréigthe sa chontae. 

Rinneadh iad seo a nuashonrú agus a chomhcheangal in aon chlár amháin. Cuireadh 

dréachtpholasaí le chéile chun a chinntiú go mbeadh an próiseas ag cloí leis an 

reachtaíocht reatha agus chun an bealach a mhapáil in 2021 le líon na réadmhaoine 

tréigthe sa chontae a laghdú. Tá gach láithreán a bhí ar na cláir roimhe próiseáilte 

anois agus féachfar arís ar na bailte móra chun an clár reatha a nuashonrú.  

Sa bhliain 2021 bhí  

• réadmhaoin is fiche ar Chlár na Láithreán Tréigthe 

• Dhá réadmhaoin bainte den chlár agus 3 molta le baint den chlár mar gheall ar 
fheabhsuithe substaintiúla. 

• Eisíodh sé litir rabhaidh faoi alt 8 (2), agus réitíodh cúig cinn díobh sin. 

• Aon fhógra is fiche (alt 22 (3) (fógra go bhfuiltear chun luacháil a dhéanamh) a eisíodh 
chuig úinéirí lonnaitheacha. 

• Rinneadh suirbhéanna i mBaile an Chabháin, Baile Shéamais Dhuibh, Muinchille agus 
Achadh an Iúir chun Láithreáin Thréigthe fhéideartha a aithint. 

 

Tógáil i gCúram: 

Scríobhadh agus glacadh le polasaí Tógáil i gCúram don Chabhán in 2007 de réir mar 

a threoraigh an tAire John Gormley. Rinneadh athbhreithniú ar an bpolasaí seo in 

2016 agus ghlac na hionadaithe tofa leis. Rinneadh na hathbhreithnithe ar mhaithe le 

soiléiriú agus le go mbeadh an doiciméad níos éasca le húsáid  Rinneadh 

athbhreithniú arís ar an doiciméad seo in 2020  le go bhféadfaí reachtaíocht nua a 

tugadh isteach in 2018 a chur san áireamh. 

Tá 238 eastát tithíochta sa chontae faoi láthair. Tá 57 de na heastáit seo tógtha i 

gcúram. Glacadh le 12 in 2012, glacadh le 24 in 2017, glacadh le 12 i mí na Nollag 

2018, agus glacadh le 9 i mí na Nollag 2020. Tá 9 gcinn eile réidh le glacadh in 

2022.Tógadh an chuid eile acu níos mó ná 12 bhliain ó shin. Rinneadh a soilsiú poiblí 

a uasghrádú chun LED i 15 eastáit. Fuarthas 4 iarratas ar Thógáil i gCúram in 2021 
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agus tá siad seo curtha leis an 48 atá ar an liosta cheana féin. Tá sé i gceist eastáit a 

Thógáil i gCúram ar bhonn leanúnach, de réir mar a cheadaíonn acmhainní, go dtí go 

mbeidh gach ceann de na sean eastáit Tógtha i gCúram. 

Eastáit Tithíochta Nach bhfuil Críochnaithe: 

In 2010 bhí 156 eastát sa Chabhán ar Chlár na nEastát Nach raibh Críochnaithe na 

Roinne. Tá 2 eastát fágtha ar an gclár faoi láthair agus tá sé i gceist dul i ngleic leo 

seo in 2022.  Sháraigh sé seo an moladh atá leagtha amach i mBainistíocht agus 

Réiteach Forbairtí Tithíochta Neamhchríochnaithe, áit a moltar gur cheart é seo a 

laghdú 25%. In 2016, chonacthas an aird á bogadh chuig íostarraingt bannaí agus ar 

chríochnú oibreacha níos lú atá amuigh sna heastáit seo agus is é seo an fócas fós 

amach anseo. Tá an Fhoireann i gcónaí ag déanamh monatóireachta ar stádas na n-

eastát nach bhfuil críochnaithe agus ag oibriú le hinstitiúidí airgeadais agus le forbróirí 

chun fadhbanna atá fós gan réiteach sna heastáit seo a réiteach. 

Faireachas Margaidh: 

Ní mór d'aon duine nó d'aon chuideachta a dhéanann earra a dhíol ar mhargadh na 

hEorpa, lena n-áirítear margadh na hÉireann, cloí leis na Rialacháin um Tháirgí 

Foirgníochta (RFC) 2013. Ciallaíonn sé seo go gcaithfear an táirge a thástáil agus a 

dheimhniú go bhfuil sé oiriúnach don chuspóir atá beartaithe dó. Eisítear uimhir CE 

ansin agus ní mór don mhonaróir Dearbhú Feidhmíochta (DOP) a chur i gceangal leis 

ar mhaithe le comhsheasmhacht a chinntiú ar fud na mBallstát uile.  

Ceanglaítear le hAirteagal 40 de RTF ar gach Ballstát, údarás a ainmniú a thugann 

fógra agus a bhíonn freagrach as na nósanna imeachta is gá a leagan síos agus a 

chur i gcrích chun measúnú a dhéanamh, chomh maith le fógra a thabhairt maidir leis 

na comhlachtaí a bheidh le húdarú chun cúraimí tríú páirtí a dhéanamh sa phróiseas 

Measúnaithe agus Fíoraithe Seasmhachta Feidhmíochta (AVCP) chun críocha RTF, 

agus monatóireacht a dhéanamh ar na comhlachtaí dá dtugtar an fógra sin.  

I gcás na hÉireann, is í an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an t-údarás 

ainmnithe a thugann fógra faoin RFC. Tugann Bord Creidiúnaithe Náisiúnta na 

http://scanmail.trustwave.com/?c=17268&d=wdeW3sakVvbDECKdwuq5TmRuhUt__SJOHhwgyyhgcQ&s=377&u=http%3a%2f%2fwww%2einab%2eie%2f
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hÉireann faoi chreidiúnú agus faoi mhonatóireacht ar gach comhlacht dá dtugtar fógra 

dó in Éirinn.  Is iad na comhlachtaí a dtugtar fógraí dóibh na tithe tástála ar bhronn an 

t-údarás a thugann an fógra stádas orthu 

Is é an tÚdarás Rialaithe Foirgníochta don chontae inar monaraíodh an táirge an t-

údarás faireachais margaidh le haghaidh táirgí foirgníochta, mar atá leagtha amach in 

I.R.225/2013. 

Ranníocaíochtaí Forbartha 
Tháinig an scéim do Ranníocaíocht Forbartha 2017 i bhfeidhm ar iarratais a 

deonaíodh ar an 1 Eanáir 2017 nó ina dhiaidh sin. Tá an ranníocaíocht seo 

ceangailte le hiarratais a dheonaítear sa Chontae agus de réir na scéime ar glacadh 

léi. Tá fáil ar roinnt díolúintí agus laghduithe freisin, lena n-áirítear an laghdú 10%, 

a tugadh isteach le deanaí, i gcás ina mbíonn ranníocaíochtaí forbartha íoctha ina 

n- iomláine laistigh de 6 mhí ón am ar tugadh an fógra tosaithe (tá feidhm ag 

díolúintí). Bailíodh €1.483m san iomlán (€1.347m glan ó asbhaintí Uisce Éireann) i 

ranníocaíochtaí forbartha.  

  

Tá An Fhoireann Ranníocaíochta Forbartha i rith an ama sa tóir ar ranníocaíochtaí 

forbartha nach mbíonn íoctha, trí shonraisc a eisiúint tráth a gcuirtear fógraí tosaithe 

isteach agus obair leantach a dhéanamh ar chuntais atá ann cheana lena chinntiú 

go bhfuil na híocaíochtaí á ndéanamh. Tá ceadanna a deonaíodh ó 2004, agus nár 

tugadh aon fhógra tosaithe ina leith, á seiceáil freisin chun a fháil amach an bhfuil 

forbairt déanta agus iarrtar na híocaíochtaí ranníocaíochta forbartha nuair is cuí. 

 
Rialú Foirgníochta: 

I mí na Bealtaine 2014 tugadh isteach an Córas Bainistíochta um Rialú 

Foirgníochta nó BCMS.  Is córas ar líne é seo chun gach iarratas tógála 

a chlárú agus a bhainistiú. Athraíodh an teideal BCMS in 2017 go BCMP 

(Tionscadal Bainistíochta Rialaithe Foirgníochta). Chuir CBCC trí 

údarás réigiúnacha ar bun, mar seo a leanas: 

http://scanmail.trustwave.com/?c=17268&d=wdeW3sakVvbDECKdwuq5TmRuhUt__SJOHhwgyyhgcQ&s=377&u=http%3a%2f%2fwww%2einab%2eie%2f


 

A 

Tuarascáil Bhliantúil 2021  
Tuarascáil Bhliantúil 

  
 

140 

Réigiúin Rialaithe 
Foirgníochta 

Na hÚdaráis Áitiúla 

Mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath/Réigiún an Oirthir 
agus Lár Tíre 

Cathair Bhaile Átha Cliath, Fine Gall, Baile Átha Cliath 
Theas, Dún Laoghaire-Ráth an Dúin, An Mhí, Lú, Cill Dara, 
Cill Mhantáin, An Longfort, an Iarmhí, Uíbh Fhailí, Laois (12) 

Réigiún an Tuaiscirt agus an 
Iarthair 

Dún na nGall, Sligeach, Liatroim, An Cabhán, Muineachán, 
Maigh Eo, Ros Comáin, Cathair na Gaillimhe, Contae na 
Gaillimhe (9) 

Réigiún an Deiscirt An Clár, Luimneach, Tiobraid Árann, Cill Chainnigh, 
Ceatharlach, Loch Garman, Ciarraí, Cathair Chorcaí, 
Contae Chorcaí, Cathair agus Contae Phort Láirge (10) 

 

Tá ionadaí amháin ag gach réigiún ar bhord tionscadail BCMP. Tá Ionadaíocht á 

déanamh ag Comhairle Contae an Chabháin i rith an ama ar Réigiún an Tuaiscirt agus 

an Iarthair (An tInnealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach ar Rialú Foirgníochta). 

Cuireann an Roinn Rialaithe Foirgníochta comhairle agus treoir ar fáil do ghníomhairí 

agus d'úsáideoirí an chórais chomh maith le cigireachtaí a dhéanamh ar láithreáin 

chun comhlíonadh agus cruinneas na faisnéise a chuirtear isteach a chinntiú.  I rith 

2021, phróiseáil Rannóg Rialaithe Foirgníochta Chomhairlí Contae an Chabháin 269 

Fógra agus 54 Deimhniú Comhlíontachta ar Chríochnú (CCC).   Tá an t-iomlán seo 

comhdhéanta de:  

• 34 Fógra Tosaithe neamhbhailí; 

• 83 Fógra Tosaithe deimhnithe le Cáipéisíocht (foirm fhada); 

• 61 Fógra Tosaithe deimhnithe LE Cáipéisíocht (an fhoirm ghearr). 

• 103 Fógra Tosaithe deimhnithe (Roghnaigh Gan); 

• 22 Fógraí 7 Lá deimhnithe. 

As na 54 CCC próiseáilte, bhí 3  cinn acu neamhbhailí. 
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Tá an Rannóg Pleanála ag leanúint ar aghaidh ag déanamh monatóireachta agus 

iniúchadh rialta ar fhorbairtí lena chinntiú go dtógtar foirgnimh de réir na Rialachán 

ábhartha um Choinníollacha Pleanála agus Tógála. 

Comhlíonadh/Forfheidhmiú Forbartha: 
D'oscail an Rannóg Forfheidhmithe 130 cás nua a bhain le gearáin sa bhliain féilire 

2021.  Dhún an Rannóg 40 cás i rith na tréimhse céanna.  

As na comhaid a dúnadh: 

• Réitíodh 62.5% (nó 25 cás) toisc go raibh siad seo ‘coiscthe faoin reachtaíocht', 

nó toisc gur measadh gur 'Forbairt dhíolmhaithe' iad gan aon Litreacha 

Rabhaidh eisithe; 

• Dúnadh 37.5% de na comhaid (nó 15 cás) san iomlán mar thoradh ar 

idirbheartaíocht leis an Údarás Pleanála.  

• Dúnadh 30% (12 cás) tar éis gur eisíodh Litreacha Rabhaidh nó Fógra 

Forfheidhmithe.   

Tá 425 cás oscailte á n-imscrúdú agus áirítear leo seo na blianta a d'imigh romhainn. 

. 

Oidhreacht 

In 2021 lean an Oifig Oidhreachta de chlár iomlán éagsúil oibre a chur i bhfeidhm. Tá 

an Oifig Oidhreachta ag cinntiú go ndéanann muintir an chontae oidhreacht uathúil 

ilchineálach Chontae an Chabháin a chaomhnú, a bhuanú agus, thar aon ní eile, a 

cheiliúradh ar fad. In ainneoin shrianta Covid-19, lean Oifig Oidhreachta an Chabháin 

ar aghaidh ag cur seirbhís ar fáil ar fud an chontae agus cúinsí á gcur in oiriúint acu 

do na srianta sláinte poiblí, agus ag cur beartais oidhreachta Eorpacha, Náisiúnta 

agus Áitiúla i bhfeidhm nuair ba chuí.  Chomh maith le bheith ag cur beartais i 

bhfeidhm, chuir an Oifig Oidhreachta raon tionscadal agus gníomhaíochtaí chun cinn, 

a chuir ar chumas an phobail a bheith gníomhach ó thaobh ár n-oidhreacht de agus 

páirt a ghlacadh inti. I rith 2021 chonacthas don oifig oidhreachta spéis leanúnach i 

ngach gné den oidhreacht  agus daoine agus pobail ag dul i dtaithí ar bhealach 



 

A 

Tuarascáil Bhliantúil 2021  
Tuarascáil Bhliantúil 

  
 

142 

maireachtála nua i rith na paindéime agus léiriú ar an ngrá don oidhreacht, don dúlra 

agus don mhuintearas fíorshoiléir.      

 

Faigheann an Oifig Oidhreachta leithdháileadh maoinithe bliantúil ón gComhairle 

Oidhreachta.  Cuireann an maoiniú seo ar chumas na hOifige Oidhreachta díriú ar 

thionscadail ar leith a chomhlíonann na gníomhaíochtaí atá i bPlean Oidhreachta 

Chontae an Chabháin agus a bhfuil tionchar fadtéarmach acu ar oidhreacht an 

chontae.    

 
Bealaí Órga an Chabháin 
Bliain an-rathúil eile a bhí inti do Bhealaí Órga an Chabháin ó thaobh líon na bpobal a 

bhí rannpháirteach sna Bealaí Órga. I rith 2021, d'fhostaigh an oifig oidhreachta Neil 

Foulkes chun tabhairt faoi roinnt Suirbhéanna ar Ghráinneoga feadh na mBealaí Órga.  

 

Tá thart ar 2,400 km de phríomhbhóithre, bóithre tánaisteacha agus bóithre treasacha 

i gContae an Chabháin. Is cuid de chreatlach na tuaithe iad bóithre agus lánaí na 

tuaithe. Chomh maith le naisc iompair, tá saibhreas oidhreachta fisiciúla ar na bóithre 

seo agus a dtimpeallacht i dtéarmaí a ngnéithe nádúrtha agus dúchasacha, amhail 

Fálta Sceach, Ballaí agus Geataí. Tá oidhreacht chultúrtha fhairsing ann freisin a 

bhaineann leis na pobail a chónaíonn agus a mhair ar na bóithre seo, i dtéarmaí 

logainmneacha, ainmneacha páirceanna, carachtair áitiúla, scéalta agus traidisiúin, 

rud a thugann carachtar ar leith do gach bóthar. Is tionscnamh de chuid Oifig 

Oidhreachta Chomhairle Contae an Chabháin é Slí Órga an Chabháin chun tacú le 

pobail a bhfuil codanna de bhóthar na tuaithe aitheanta acu agus iad a chur chun cinn. 

 

Ba iad na príomhchuspóirí ná 6 thuairisc ar staid agus méid na bhfálta sceach feadh 

Shruthaí, Chorlaí, Chrosaire, na Sceiche, Bhréanchoille agus Bealaí Órga Theampall 

an Phoirt a sholáthar: - taifeadadh bonnlíne a chur ar fáil ar na fálta sceach feadh 

Bhealach Órga Bhréanchoille, fálta sceach a bhfuil tábhacht Stairiúil agus/ nó 

Éiceolaíoch leo a shainaithint, fálta sceach a aithint i riocht fabhrach, moltaí 
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bainistíochta a chur ar fáil atá dírithe ar fhálta sceach a choinneáil i riocht fabhrach nó 

iad a athbhunú ann. 
 

 

 
Líonra na Reiligí Stairiúla   
Tá an-rath ar Líonra na Reiligí Stairiúla ó bunaíodh é in 2017. Tá leathnú tagtha ar an 

líonra agus tá méadú ag teacht ar líon na reiligí stairiúla, faoi úinéireacht na Comhairle, 

atá rannpháirteach sa líonra. Is é aidhm an líonra rochtain ar na suíomhanna seo a 

fheabhsú, cuidiú le deisiúcháin riachtanacha a dhéanamh agus painéil threoraithe 

agus léirmhínitheacha a chur ar fáil. I measc na dtionscadal a bhí ar bun i mbliana mar 

chuid de Líonra na Reiligí bhí comharthaíocht léirmhínitheach a chur ar fáil do reiligí 

stairiúla atá dílsithe do Chomhairle Contae an Chabháin agus digitiú a dhéanamh ar 

na cláir adhlactha stairiúla, a bhfuil fáil orthu anois mar acmhainn ar shuíomh gréasáin 

Oidhreacht an Chabháin, pleananna caomhnaithe láithreáin, mionoibreacha agus 

deisiúcháin, maoiniú do shéadchomharthaí pobail.  

 

Ciste na Séadchomharthaí Pobail  
Bhunaigh an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Ciste na 

Séadchomharthaí Pobail in 2020. Infheistíonn Ciste na Séadchomharthaí Pobail 

caipiteal inár séadchomharthaí luachmhara seandálaíochta chun iad a chosaint sa 

todhchaí ar mhaithe le muintir na háite agus leis an bpobal. In 2021, bronnadh 

€110,710 ar Chomhairle Chontae an Chabháin le haghaidh 2 thionscadal, Reilig 

Stairiúil Chaisleán Raithin agus séipéal an Rátha, Cill na Seanrátha.  
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Séipéal an Rátha, Cill na Seanrátha.    Reilig Stairiúil Chaisleán Raithin 

 

 

 

Suirbhé ar Bhogaigh an Chabháin 

 

 
  

 

Oidhreacht a Chur i gCroílár na bPobal  
Mhaoinigh an Chomhairle Oidhreachta an tionscadal seo mar chuid d'fheachtas 

ardaithe feasachta chun oidhreacht Chontae an Chabháin a chur chun cinn. Bhí 

‘Where We Belong' ar cheann de na gnéithe sin den tionscadal. Ag leanúint ón rath a 

bhí ar an tionscnamh ‘Where We Belong' i rith na paindéime, choimisiúnaigh an Oifig 

Oidhreachta sraith podchraoltaí chun breathnú ar gach gné d'Oidhreacht an Chabháin 

In 2021 fuair Oifig Oidhreachta 

an Chabháin fáil ar mhaoiniú tríd 

an gComhairle Oidhreachta agus 

tríd an gCistiú Gníomhaíochta 

Náisiúnta Bithéagsúlachta chun 

tabhairt faoi Thionscadal 

Comhdhlúthaithe Sonraí Chéim I 

den Staidéar ar Bhogaigh 

Chontae an Chabháin. 
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ó éiceolaíocht, Músaem Contae an Chabháin, ealaíontóirí áitiúla, struchtúir chosanta 

agus ailtirí áitiúla. D'éirigh go han-mhaith leis an tionscadal chiallaigh an sruthú 

idirnáisiúnta go bhféadfadh muintir na háite agus iad siúd atá i bhfad ar shiúl tréimhse 

fhiúntach a chaitheamh leis an gCabhán trí dhomhain na fuaime.  

https://open.spotify.com/show/6qMnWOmeuwxIlsJbfcKMAU 
 

 

 

Maoiniú ón bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht d'Údaráis Áitiúla  

In 2021, fuair an Oifig Oidhreachta maoiniú bithéagsúlachta tríd an Roinn Tithíochta, 

Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta.  Chuir sé seo ar chumas na hOifige Oidhreachta 

sraith tionscadal bithéagsúlachta a eagrú, lena n-áirítear na bailte agus na sráidbhailte 

atá báúil do phailneoirí laistigh de Gheopháirc Dúiche Lochanna Bhinn Chuilceach.  

 

 

https://open.spotify.com/show/6qMnWOmeuwxIlsJbfcKMAU
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Seachtain na hOidhreachta 2021 
D'éirigh go maith le Seachtain na hOidhreachta 2021 agus ghlac go leor grúpaí ar fud 

an chontae lena n-oidhreacht áitiúil. In 2021 bhí meascán de thionscadail agus 

d'imeachtaí oidhreachta ar líne. 

 

 
Oidhreacht Thógtha 2021 
Tá an Oifig Oidhreachta ag leanúint de bheith ag cur caomhnú agus bainistiú na h- 

oidhreachta tógtha chun cinn i gContae an Chabháin. Chomh maith le hathbhreithniú 

agus nuashonrú a dhéanamh ar thaifead na struchtúr cosanta agus na n-oibreacha 

gaolmhara, cuireann an oifig oidhreachta comhairle agus bonn eolais maidir le polasaí 

ar fáil don rannóg pleanála. Tugtar cúnamh don phobal i gcoitinne freisin chun an 

Oidhreacht Thógtha a bhainistiú. D'éirigh le hOifig Oidhreachta Chomhairle Contae an 

Chabháin €63,000 a fháil do thionscadail caomhnaithe oidhreachta tógtha.  

                                    
Oibreacha caomhantais riachtanacha ar Choláiste Loreto agus ar Mhuileann Chnoc a tSúdaire 

An Coiste um Beartais Straitéiseacha ar an bhForbairt 
Gheilleagrach, Fiontraíocht agus Pleanáil 
 
Tháinig an CBS um Fhorbairt Gheilleagrach, Fiontraíocht agus Pleanáil le chéile 

ceithre huaire in 2021.   Tá baill an CPS liostaithe thíos. 
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An CBS um Fhorbairt Eacnamaíocht, 
Fiontraíocht agus Pleanáil 

Colún Ainmniúcháin 

An Comhairleoir John Paul Feeley Cathaoirleach 

An Comhairleoir Peter McVitty Comhairle Contae an Chabháin 

An Comhairleoir Sarah O’Reilly Comhairle Contae an Chabháin 

An Comhairleoir Aidan Fitzpatrick Comhairle Contae an Chabháin 

An Comhairleoir Winston Bennett Comhairle Contae an Chabháin 

An Comhairleoir Carmel Brady Comhairle Contae an Chabháin 

Thomas Rodgers Talmhaíocht & Feirmeoireacht 

Jim McGaughran Forbairt & Tógáil 

Tom Brady Gnó & Tráchtáil 

Stanley Nwaneri Pobal / Deonach 

Táscairí Feidhmíochta Pleanála:  

P1: Foirgnimh nua a ndearnadh Cigireacht orthu   
Líon iomlán na bhfoirgneamh nua curtha in iúl don údarás áitiúil 324 
Líon na bhfoirgneamh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil in 2020 a bhí 
faoi réir iniúchadh amháin ar a laghad ar an láthair le linn 2020 50 (15%) 

  
Pleanáil P2: Líon/% de chinntí Pleanála deimhnithe ag An Bord Pleanála   

Líon na gcinntí pleanála ÚÁ a bhí ina n-ábhar achomhairc in 2020  
27 

 
% de na cinntí ag A inar deimhníodh cinneadh a rinne an ÚÁ 16 (59%) 
  
P3: % de chásanna Forfheidhmithe Pleanála a dúnadh de bharr iad a 
bheith réitithe   

Líon iomlán na gcásanna pleanála a atreoraíodh nó a thionscain an t-údarás 
áitiúil a ndearnach scrúdú orthu 130 

Líon iomlán na gcásanna a dúnadh le linn 2020 40 
% de chásanna ag B a caitheadh amach faoi alt 152(2), an tAcht um Pleanáil 
agus Forbairt 2000 nó gur dúnadh iad toisc go raibh siad faoi urchosc 
reachtúil nó díolúnaithe 

20 (50%) 

An % de chásanna ag B a réitíodh chun sásamh an ÚÁ trí idirbheartaíochtaí 5 (13%) 
An % de chásanna ag B a dúnadh mar gheall ar imeachtaí forfheidhmiúcháin 15 (37%) 
Líon iomlán na gcásanna pleanála a bhí á n-imscrúdú faoi 31/12/2020 425 
  
P4: Costas per Capita na Seirbhíse Pleanála   

An Ráiteas Airgeadais Bliantúil 2018 (AFS) Clár D,  a roinneadh ar dhaonra 
limistéar an UÁ de réir Dhaonáireamh 2016 

Costas 
per capita 

23.15 
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Pobal, Fiontar agus Turasóireacht 
Tá an Roinn Gnóthaí Pobail, Fiontar agus Turasóireachta freagrach as an gCoiste 

Forbartha Pobail Áitiúil, cur i bhfeidhm agus forbairt ghné an Chomhphobail den 

Phlean Áitiúil, Eacnamaíochta agus Pobail, LEADER, Athbheochan Bailte agus 

Sráidbhailte, Cláir Mhaoiniúcháin don Fhorbairt Tuaithe, Ionchuimsiú Sóisialta, Fóram 

Drugaí agus Alcóil an Chabháin, An Clár Contae Aoisbhá, An Clár Peace IV, 

Comhairle na nÓg (An Chomhairle Sóisearach), Deontais Phobail agus Dheonacha, 

Comhpháirtíocht Spóirt an Chabháin, An Cabhán Sláintiúil, an Oifig Turasóireachta. 

Tacaíonn agus maoiníonn an Roinn an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí, líonra 

neamhspleách de ghrúpaí pobail agus deonacha i gContae an Chabháin a bhfuil sé 

de shainchúram air feabhas a chur ar an rannpháirtíocht le saoránaigh. Tá dlúthbhaint 

aige le Coiste Seirbhísí Leanaí agus Daoine Óga an Chabháin agus leis an bPlean 

Áitiúil Nascadh don Bheatha chun Féinmharú a Chosc. 

An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) 

Bunaíodh Coiste Forbartha Pobail Áitiúil an Chabháin faoin Acht um Athchóiriú Rialtais 

Áitiúil 2014 chun cur chuige comhleanúnach agus comhtháite a fhorbairt, a chomhordú 

agus a chur i bhfeidhm i leith forbairt áitiúil agus pobail.  

Tá feidhmeanna an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil leagtha amach faoi Alt 128A den 

Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014. Is iad seo a leanas:   

Na gnéithe pobail den Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 6 bliana (LECP) a 

ullmhú agus glacadh leo.  

• Na gnéithe pobail den LECP a chur i bhfeidhm nó socrú a dhéanamh maidir lena 

gcur i bhfeidhm.  

• Comhordú a dhéanamh ar an mbainistiú agus an mhaoirseacht ar chur i bhfeidhm 

na gclár a cheadaigh an t-údarás áitiúil a ceadaíodh trí chomhaontú idir an LCDC 

agus comhlachtaí poiblí eile.  

• Éifeachtacht, comhordú agus comhsheasmhacht a chinntiú agus dúbailt a 

sheachaint i dtaca le cláir fhorbartha áitiúla agus pobail a mhaoinítear go poiblí.  

• Barrfheabhas a chur ar acmhainní ar mhaithe leis na pobail áitiúla agus 

éifeachtacht níos fearr a bhaint as acmhainní forbartha áitiúla agus pobail a 
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mhaoinítear go poiblí. 

 

Ba bhliain ghnóthach agus tháirgiúil í 2021 do LCDC an Chabháin agus a fhoghrúpaí. 

Lean paindéim Covid19 de dhúshláin a thabhairt do mhuintir ár bpobail chomh maith le 

tionchar a imirt ar an gcaoi a soláthraítear obair. Bhí fócas LCDC an Chabháin do 2021 

go príomha ar Phlean Pobail an LECP a sheachadadh chomh maith le seachadadh 

LEADER agus SICAP, ag cinntiú gur baineadh amach spriocanna agus go raibh dul 

chun cinn á dhéanamh ar chaitheamh. Bhainistigh an LCDC roinnt clár maoinithe poiblí 

faoina shainchúram, lena n-áirítear an Clár Feabhsúcháin Pobail agus an Scéim um 

Dheontais Chaipitil d'Fhiontair Shóisialta, agus chuir sé i bhfeidhm iad. Ullmhaíodh 

tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíocht LCDC 2021 agus cuireadh faoi bhráid na Roinne 

í de réir Alt 128(b) den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014. 

 

Reáchtáil LCDC an Chabháin 9 gcruinniú in 2021. Cé go raibh roinnt athruithe ar 

bhallraíocht an LCDC I rith 2021 agus gur lean cruinnithe cianda ar aghaidh, bhí 

rannpháirtíocht den scoth ag cruinnithe LCDC ag baill reachtúla agus neamhreachtúla 

araon. 

 

Cuireadh cuir i láthair éagsúla ó bhaill agus ó chomhlachtaí seachtracha ar fáil do 

bhaill den LCDC chun cur lena heolas ar earnálacha oibre agus chun deiseanna 

líonraithe agus feabhsaithe seirbhíse a fheabhsú. I measc na gcur i láthair bhí: 

• Crios Dícharbónaithe - Colm O’Callaghan, Innealtóir Sinsearach, An Rannóg 

Comhshaoil, Comhairle Contae an Chabháin 

• Nuashonrú ar an gClár PEACEPLUS - Jane Crudden, Bainisteoir Cláir PEACE, 

Comhairle Contae an Chabháin  

• Oideachas don Obair Óige – Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus 

Mhuineacháin - Maureen McIntyre (Oifigeach Óige, BOOCM) 

• Pleananna Gníomhaíochta PEACEPLUS na Údaráis Áitiúil - Alison Monteith & 

John O’Neill, Venture International. 

• An Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail nua a ullmhú – John Donohoe, 

Príomhoifigeach, Comhairle Contae an Chabháin 
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SICAP 

• Is idirghabháil an-tábhachtach é an Clár Gníomhachtaithe Pobail um 

Chuimsiú Sóisialta (SICAP) do ghrúpaí a bhfuil sé níos deacra teacht orthu. 

Tá an seachadadh á mhaoirsiú agus á bhainistiú ag LCDC an Chabháin. Tá 

sé mar aidhm ag SICAP aghaidh a thabhairt ar an mbochtaineacht, ar an 

dífhostaíocht fhadtéarmach agus ar an eisiamh sóisialta trí rannpháirtíocht 

áitiúil agus comhpháirtíochtaí idir daoine aonair atá faoi mhíbhuntáiste, 

eagraíochtaí pobail agus gníomhaireachtaí san earnáil phoiblí. Tá cinneadh 

déanta ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail síneadh a chur le 

comhaontuithe maoinithe SICAP ar feadh tréimhse 12 mhí go dtí an 31 

Nollaig 2023, ionas go gclúdóidh an clár reatha an téarma 2018 -2023. Is é 

Cuideachta Forbartha Áitiúil Chontae an Chabháin (LDC) a chuireann Clár 

SICAP i bhfeidhm.  

 

• Leagtar amach i bPlean Bliantúil SICAP gníomhartha atá dírithe ar chabhrú le 

grúpaí pobail áitiúla cumas a fhorbairt, agus rannpháirtíocht a spreagadh le 

go mbunófar pobail níos láidre agus rannpháirtíocht agus comhoibriú a chur 

chun cinn. Tacaíonn LDC freisin le daoine aonair trí thacaíochta forbartha 

pearsanta agus tacaíochtaí folláine a chur ar fáil, deiseanna foghlama ar 

feadh an tsaoil a chur ar fáil agus cúnamh a thabhairt don dream atá ag lorg 

oibre chomh maith le deiseanna féinfhostaíochta. 

 

• I rith 2021, bhí tionchar mór ag paindéim Covid 19 ar sheachadadh phlean 

SICAP. Ina ainneoin sin, d'éirigh leis an gCuideachta Forbartha Áitiúil 

seirbhísí SICAP a chur in oiriúint mar fhreagra ar na dúshláin a bhaineann le 

srianta a chur i bhfeidhm agus seirbhísí a chur ar fáil chun freastal ar an 

éileamh a bhí athraithe.  

 

• In ainneoin na ndúshlán a bhí le sárú, baineadh amach spriocanna SICAP a 

leagadh síos do 2021 agus sáraíodh iad.  
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 Sprioc 
Bhliantúil 

2021 

Fíor-Spriocanna a 
baineadh amach 

Gnóthachtáil 
céatadánach 

Líon na ngrúpaí pobail 

áitiúla ar tugadh cúnamh 

dóibh faoi SICAP (KPI 1) 

40 42 105% 

 

An Cabhán Sláintiúil 
In 2021 leathnaíodh an leathadh amach gníomhartha breise faoi chéim a trí den Chlár 

Éire Shláintiúil. Tugadh síneadh ama do gach gníomhaíocht cláir go dtí an31 Márta 

2022 chun gníomhaíochtaí a chur i gcrích. Is é an leithdháileadh atá ar fáil do LCDC 

an Chabháin don bhabhta seo ná €319,000.  

 

Ar aon dul leis na babhtaí roimhe seo, tá sé mar aidhm ag an leithdháileadh seo tacú 

le feidhmiú céimneach roinnt tionscnamh de chuid na ngníomhaireachtaí atá 

comhpháirteach leis an LCDC. I dtaca le ciste Éire Shláintiúil, sainmhínítear iad seo 

mar 'Ghníomhartha' agus is iad seo a leanas a fuair tacaíocht faoin mbabhta seo;  

• Gníomhaíocht 1 – Tionscnamh Gníomhaíochta Coirp  

• Gníomhaíocht 2 – Clár Bia Sláintiúil  

• Gníomh 3 – Tionscnaimh ar Shláinte Iomlánaíoch  

• Gníomh 4 - Comhdháil Dhigiteach ar Shláinte /Ceardlanna Scoile 

• Gníomh 5 – Rannpháirteachas leis an bPobal   

• ‘An Ciste Meabhairshláinte Pobail‘ 

• Scéim na Miondeontas don Mheabhairshláinte Pobail 

 

Áiríodh ar an dul chun cinn faoi Éire Shláintiúil in 2021 

• Faoi ghné na gníomhaíochta fisiciúla den chlár, bhí an 5k bliantúil An Cabhán 

Sláintiúil ar siúl i bPáirc Foraoise Choillidh Chaoin i mí na Samhna 2021 le 130 

rannpháirtí 
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• Tá clár bia shláintiúil á chur i bhfeidhm ag Youth Work Ireland atá le críochnú 

faoi dheireadh mhí an Mhárta 2022. 

• Cuireadh botháin rothair isteach I bPáirc Bhreifne agus rinneadh an seoladh 

leis an Aire Stephen Donnelly i mí Dheireadh Fómhair 2021. Thug an tAire 

Sláinte, Stephen Donnelly, TD, cuairt ar Pháirc Bhreifne ar an Aoine 22 

Deireadh Fómhair chun an obair a rinne Coiste Sláinte agus Folláine CLG 

Chontae an Chabháin a fheiceáil, comhshaothar idir CLG an Chabháin agus 

an Cabhán Sláintiúil, rud a d'fhág gur ainmníodh ceanncheathrú CLG an 

Chabháin mar an chéad ionad spóirt in Éirinn lasmuigh de Pháirc an Chrócaigh 

chun dul isteach sa Líonra Eorpach ‘Stadia Sláintiúil '. I measc na dtionscnamh 

a reáchtáladh ag Páirc Bhréifne tá Tionscadal Healthy U, a chuir ranganna 

gníomhaíochta coirp agus seimineáir sláinte agus folláine ar fáil do dhaoine de 

gach aois agus de gach cumas ar fud an Chabháin. D'éirigh staidiam ina 

staidiam saor ó thobac freisin mar chuid dá hiarracht a bheith páirteach sa 

riocht iomráiteach de ‘Stadia Sláintiúil‘ de chuid na hEorpa.  

• Tá an Clár Rothaíochta Scoile le Féinmharú a Chosc, a bhí oscailte do 

EOIanna, curtha i bhfeidhm sna scoileanna seo a leanas: Coláiste Dhún an Rí, 

Scoil Chuimsitheach Naomh Aodáin, Coláiste Bhaile Shéamais Dhuibh agus 

Coláiste Naomh Pádraig, An Cabhán. 

• Tá an seomra Céadfach in Ionad Oideachais agus Oiliúna Uathachais an 

Chabháin (CAETC) críochnaithe agus tá an traenáil foirne déanta. 

• Leanadh den fheachtas raidió Keepwell i gcomhar le Comhairle Contae 

Mhuineacháin in 2021.  

• Tá €62,000 de mhaoiniú faighte ag Mol Óige Bhéal Tairbrt ón Scéim 

Chaighdeánach d'Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte 2020 agus úsáidfear é 

seo chun oibreacha a dhéanamh ar an seanstáisiún dóiteáin i mBéal Tairbirt 

chun cur leis an spás atá le húsáid san ionad. 

• Reáchtáladh Ceardlanna Sláinte Digiteacha sna scoileanna seo a leanas: Scoil 

Náisiúnta Naomh Pádraig, Currach Bheatha, Scoil Náisiúnta Ghleann 

Ghaibhle, Scoil Mhuire na mBuachaillí, Béal Tairbirt, Scoil Náisiúnta an 
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Aonaigh, Béal Tairbirt, Coláiste Naomh Maodhóg, An Bábhún Buí, Scoil 

Náisiúnta Naomh Pádraig, Corlach.  

• Faoin gCiste Meabhairshláinte Pobail, lean Youth Work Ireland ag leathnú na 

seirbhíse comhairleoireachta atá ar fáil do dhaoine óga ar fud an chontae. 

• Leanfaidh scéim mhiondeontas Éire Shláintiúil ar aghaidh go dtí deireadh mhí 

an Mhárta 2022. 

• Rinne Éire Shláintiúil urraíocht ar ‘Operation Transformation' na bliana seo, 

cuireadh tús le scannánú sa Mhullach i mí na Nollag 2021 agus chuaigh 

Comhordaitheoir an Chabháin Shláintiúil i dteagmháil leis an bhfoireann 

léiriúcháin chun Éire Shláintiúil agus an Cabhán Sláintiúil a chur chun cinn i rith 

na sraithe. 

 

 
Pictiúr den seoladh ar bhothán nua rothair ag Páirc Bhreifne, atá maoinithe mar chuid den chlár Éire Shláintiúil, tá (ó chlé go dtí 

ar dheis) an tAire Sláinte, Stephen Donnelly TD; Cathaoirleach Chomhairle Contae an Chabháin, an Comhairleoir Clifford Kelly; 

Comhordaitheoir Sláintiúil Chomhairle Contae an Chabháin, Sinéad Tormey. GRIANGRAF: Adrian Donohoe 

 

Clár Sláintecare do Phobail Shláintiúla 
 

• In 2021, sheol Sláintecare Éire Shláintiúil sa Roinn Sláinte, ag obair le FSS 

agus údaráis áitiúla agus gníomhaireachtaí pobail, Clár Pobail Shláintiúla 

Sláintecare chun seirbhísí sláinte agus folláine méadaithe a sholáthar i 19 
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limistéar pobail ar fud na hÉireann. Déanfaidh gach ceann de na húdaráis 

áitiúla faoi seach an SHCP a chomhordú agus tacú leis na Coistí Forbartha 

Pobail Áitiúla agus na pleananna atá acu cheana maidir le Cathair Shláintiúil 

agus Contae Sláintiúil chomh maith le hOifigigh Forbartha Áitiúla Pobail 

Sláintiúla a earcú chun gníomhaíocht a chomhordú ó pheirspictíocht údaráis 

áitiúil. Is í an aidhm seirbhís sláinte uilíoch a sholáthar a thairgeann an cúram 

ceart, san áit cheart, ag an am ceart, ar chostas íseal nó gan aon chostas. 

 

•  Roghnaíodh an Cabhán mar cheann de na ceantair phíolótacha don 

tionscnamh nua seo agus rinneamar iarratas ar €250,000 faoi Chlár 

Feabhsúcháin na bPobal Sláintiúla. Faomhadh an t-iarratas seo. Seo a leanas 

an miondealú ar an maoiniú €250,000 a fuarthas:  

o Clós Súgartha Pobal Bhéal Tairbirt, Páirc Morrissey – Oibreacha talún 

agus dromchla - €19,962.01 

o Uasghrádú ar chlós súgartha Mhuinchille - €51,196.42 

o Oibreacha athchóirithe ar chlós súgartha Bhaile Shéamais Dhuibh - 

€23,145.95 

o Loch Bhaile Choill an Chollaigh – uasghrádú ar an spórtlann lasmuigh 

– €18,489.15 

o Baile an Chabháin – Páirc Con Smith a fheabhsú, lena n-áirítear 

cosáin agus áiseanna a leathnú agus a ardú chun soilsiú íseal-leibhéil 

a shuiteáil, chun áit níos sábháilte a dhéanamh den Pháirc - 

€137,803.35 
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Rannpháirtithe cíocracha ag gabháil isteach i líne ar mhaithe le 5K an Chabhán Sláintiúil faoi stiúir Chathaoirleach Chomhairle 

Contae an Chabháin Clifford Kelly ( Grianghraf Adrian Donohoe) 

 
Cuimsiú Sóisialta 

Is é ról an chuimsithe shóisialta seirbhísí a fheabhsú do chustaiméirí atá imeallaithe 

agus oibriú ar bhonn idirghníomhaireachta chun aghaidh a thabhairt ar bhochtaineacht 

agus ar eisiamh sa chontae.  

I measc na réimsí suntasacha gníomhaíochtaí a bhain le cuimsiú sóisialta i rith 2021 

bhí: 

• Tuilleadh forbartha ar an gClár Contae Aoisbhá an Chabháin 

• Tacaíochtaí do Chomhairle Daoine Scothaosta an Chabháin 

• Comhordú agus tacaíocht do Ghrúpa Idirghníomhaireachta Lucht Siúil an 

Chabháin agus Fóram Drugaí agus Alcóil an Chabháin. 

• Tacaíocht don Choiste Stiúrtha Áitiúil Nascadh Saoil chun Féinmharú a Chosc, 

faoi stiúir FSS 

• Tacaíocht don Choiste Seirbhísí Leanaí agus Daoine Óga, faoi stiúir TUSLA 
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Clár Aoisbhá 

Tá Clár Contae Aoisbhá an Chabháin á stiúradh ag Comhghuaillíocht Aoisbháúil an 

Chabháin atá comhdhéanta de chomhghuaillíocht de phríomhghníomhaireachtaí na 

hearnála poiblí, ionadaithe na ndaoine scothaosta agus eagraíochtaí eile. 

I measc na ngníomhaíochta aoisbháúla suntasacha in 2021 bhí: 

• Bhí seisiúin buail isteach Chomhairle Daoine Scothaosta an Chabháin ar siúl 

ar líne gach seachtain ó Bhealtaine go Samhain le haoichainteoirí éagsúla ar 

thopaicí ó Mheabhairshláinte, beathú, titim a chosc, nasc le seirbhisí áitiúla go 

dtí ginealas agus scríbhneoireacht chruthaitheach.  

• Bhí ranganna Aclaíochta Fisiteiripe ar líne ar siúl gach seachtain, a d'éascaigh 

FSS; 

• Seachadadh seimineár gréasáin ‘Do Theach a chur in Ord' i mí an Mheithimh 

2021. Ba é aidhm an tseimineáir gréasáin ná cabhrú leis an lucht freastail 

pleanáil a dhéanamh ar an méid a tharlódh mura mbeidís in ann cinntí a 

dhéanamh dóibh féin nó a mianta a chur in iúl dá dteaghlaigh. I measc na 

gcainteoirí bhí SAGE Advocacy, FSS, Foras Ospíse na hÉireann agus Murtagh 

Solicitors. 

• Cuireadh cúrsaí éagsúla ar líne ar fáil do bhaill de Chomhairle Daoine 

Scothaosta an Chabháin i gcomhar leis an BOO. 

• Seachadadh an Clár Meabhairshláinte ‘5 Conair chuig Folláine' ar líne do bhaill 

de Chomhairle na nDaoine Scothaosta i gcomhar le Meabhairshláinte Éireann. 

• Baineadh úsáid as Maoiniú Éire Shláintiúil chun Táibléad Dearcáin (táibléad 

speisialta atá áisiúil don úsáideoir) a cheannach do bhaill Chumann Alzheimer 

an Chabháin. 

• Feidhmíodh Clár Gnó Aoisbhá an Chabháin i gcomhar le Cumann Forbartha 

Achadh an Iúir, an Oifig Fiontair Áitiúil, Comhlachais Thráchtála Mhuinchille 

agus an Chabháin. Bhain 38 gnólacht i mBaile an Chabháin, Achadh an Iúir, 

agus Muinchille agus 3 ghnó i mbailte eile an t-ainmniúchán oifigiúil ‘Gnó 

Aoisbháúil‘ amach, rud a fhágann go bhfuil 60 gnó sa chontae a bhfuil an teideal 
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'Aoisbháúil' acu. Seachad Orlaith Carmody, Comhairleoir Aoisbhá Éireann, dhá 

sheisiún oiliúna i mí Iúil 2021 chun tacú leis na gnóthaí seo a bheith Aoisbháúil. 

• Thacaigh an Clár Aoisbhá leis an Oifig Ealaíon chun Céim II den Tionscnamh 

um Séadchomharthaí Caillte a sheachadadh, arna mhaoiniú trí Éire Ildánach. 

• D'oibrigh Clár Contae Aoisbhá an Chabháin leis an Líonra Comharsanachta 

chun an Clár ‘Community Time Capsule' a sheachadadh laistigh den Chontae.  

• Eagrán bliantúil de Nuachtlitir Chomhairle na nDaoine Scothaosta an Chabháin 

foilsithe. 

• Ullmhaíodh agus seachadadh Pacáistí Nollag Aoisbháúla do gach ball de 

Chomhairle Daoine Scothaosta an Chabháin, i gcomhar le gníomhaireachtaí a 

bhfuil ionadaíocht acu ar Chomhaontas Aoisbhá an Chabháin. 

 

Grúpa Idirghníomhaireachta don Lucht Siúil 

Déanann an Roinn Pobail, Fiontar agus Turasóireachta comhordú ar Ghrúpa 

Idirghníomhaireachta lucht siúil an Chabháin (TIG). Is grúpa reachtúil é seo a 

sholáthraíonn freagairt idirghníomhaireachta ar shaincheisteanna eisiaimh shóisialta i 

measc an Lucht Siúil.  

Tacaíonn Comhairle Contae an Chabháin le seirbhís forbartha pobail a chuireann 

Gluaiseacht Lucht Siúil an Chabháin ar fáil [CTM]. I measc cuid de na príomhréimsí 

oibre i rith 2021 bhí: 

• Tháinig Grúpa Idirghníomhaireachta Lucht Siúil an Chabháin le chéile go rialta i 

rith 2021. D'oibrigh (TIG) leis an sainchomhairleoir Niall Crowley ar athbhreithniú 

agus pleanáil straitéise do Ghrúpa Idirghníomhaireachta Lucht Siúil an Chabháin 

- ‘Promoting New Models of Development within the Traveller Community'. Tá an 

tionscadal seo á mhaoiniú ag an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, 

Lánpháirtíochta agus Óige.  

• Mhaoinigh Comhairle Contae an Chabháin rannpháirtíocht Coláiste Achadh an 

Iúir ar Thionscnamh na mBratach Bhuí um Ghluaiseacht Taistealaithe na 

hÉireann. Is clár praiticiúil é seo a thacaíonn le bunscoileanna agus le 
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meánscoileanna éirí níos cuimsithí i ngach cultúr agus eitneachas, éagsúlacht a 

cheiliúradh agus dúshlán a thabhairt do chiníochas agus leithcheal 

• Rinne foghrúpaí obair ar chur i bhfeidhm moltaí an Mheasúnaithe ar Riachtanais 

an Lucht Siúil: 

o Tháinig an Foghrúpa oideachais le chéile arís i gcaitheamh 2021. Dhírigh 

an grúpa ar: 

- Go mbeadh Ógánaigh an Lucht Siúil ag dul isteach san earnáil 

oideachais go rathúil agus ag fanacht ann go rathúil, idir 2 agus 24 bliana 

d'aois. 

- Abhcóideacht a dhéanamh le haghaidh freagraí cuí d’fhonn an Lucht Siúil 

a choinneáil sa chóras oideachais ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach agus 

náisiúnta. 

- Samhlacha dea-chleachtais a aithint i dtaca leis an Lucht Siúil a choinneáil 

sa chóras oideachais agus maoiniú a lorg chun cláir a chur i bhfeidhm go 

háitiúil.  

- Úsáid Aitheantóirí eitneacha a chur chun cinn agus seirbhísí oideachais 

agus seirbhísí don óige á sholáthar.  

 
o Bunaíodh foghrúpa fostaíochta – d’oibrigh an grúpa seo ar thaighde a 

dhéanamh chun deiseanna fostaíochta do thaistealaithe a aithint agus iad 

a fhorbairt. 

o Bunaíodh foghrúpa sláinte– áirítear ar an mballraíocht cuimsiú Sóisialta an 

FSS, Extern, CTM – chun cabhrú leis an lucht siúil déileáil le Covid19– agus 

tá sé i gceist aige díriú ar thionscnaimh mheabhairshláinte don Lucht Siúil 

sa bhliain atá amach romhainn chomh maith le cuidiú leis an lucht siúil 

déileáil le tionchar Covid19. 

 

An Fóram Drugaí agus Alcóil 

Bunaíodh Drugaí agus Alcól an Chabháin in 2016 mar ghníomh faoi Phlean Áitiúil 

Eacnamaíochta agus Pobail an Chabháin mar gheall ar an imní a bhí nuair a 

cruthaíodh go raibh fadhb le mí-úsáid substaintí sa chontae. Ó shin i leith, tá an grúpa 
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ilghníomhaireachta seo ag teacht le chéile go rialta agus iad tiomanta do dhul i ngleic 

le mí-úsáid na ndrugaí agus an alcóil ag an leibhéal áitiúil. Cuireann Fóram Drugaí 

agus Alcóil an Chabháin deiseanna líonraithe ar fáil do sheirbhísí ábhartha agus 

cuireann sé plean oibre i bhfeidhm. Tá ionadaíocht ag thart ar 25 eagraíocht idir 

seirbhísí FSS, gníomhaireachtaí san earnáil phoiblí, seirbhísí drugaí agus alcóil, agus 

seirbhísí tacaíochta don óige, don phobal agus don teaghlach.  

Le linn 2021, tionóladh cruinnithe den Fhóram Drugaí agus Alcóil gach ráithe. Tá 

Fochoiste Cumarsáide Drugaí agus Alcóil an Chabháin agus Mhuineacháin ag obair 

ar chomhordú a dhéanamh ar chomhroinnt faisnéise faoi sheirbhísí atá ar fáil, oiliúint 

agus cur chun cinn feachtas áitiúil agus náisiúnta. Tháinig an Foghrúpa um Chosc 

agus Oideachas le chéile go rialta, ag obair ar nascáil a fhorbairt leis an Tionscnamh 

Planet Youth, atá beartaithe. Cuireadh an Clár Tacaíochta Piaraí maidir le Drugaí agus 

Alcóil ar fáil go rathúil do 9 meánscoil ar fud an chontae. Reáchtáladh Seimineár 

Gréasáin Oiliúna do Mhúinteoirí i mí na Nollag 2021 le freastal ó gach meánscoil 

laistigh de na hIonaid Contae agus Ógtheagmhála. Rinneadh an tEolaire Seirbhísí a 

foilsíodh roimhe seo in 2018 ar Sheirbhísí a bhaineann le Drugaí agus Alcól i gContae 

an Chabháin a nuashonrú agus cuireadh i gcló arís é lena dháileadh. 

 

Comhchoiste Póilíneachta Chontae an Chabháin (JPC) 

Is í feidhm an Chomhchoiste Póilíneachta oibriú mar fhóram le haghaidh 

comhairliúcháin, plé agus moltaí i dtaobh ábhair a mbíonn tionchar acu ar phóilíneacht 

i limistéar riaracháin an Údaráis Áitiúil. Tháinig Comhchoiste Póilíneachta Chontae an 

Chabháin le chéile ar líne ceithre huaire i rith 2021. Tá an Tionscnamh Marcála 

Réadmhaoine fós á chur i bhfeidhm laistigh den Chontae i gcomhar le Grúpa Foláirimh 

Pobail an Gharda Síochána. Reáchtáladh 10 n-imeacht i rith 2021 i gcomhar le grúpaí 

pobail éagsúla. 
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An Clár LEADER 

Feidhmíonn an Coiste Forbartha Pobail Áitiúil mar Ghrúpa Gníomhaíochta Áitiúil 

[LAG] do Chlár LEADER. Bhuail an LAG le chéile 10 n-uaire san iomlán i rith na bliana 

agus reáchtáladh cruinnithe go cianda mar gheall ar shrianta COVID agus ghlac gach 

ball leis an teicneolaíocht seo agus d'oibrigh le Comhpháirtí Feidhmithe Forbartha 

Contae an Chabháin agus Comhairle Contae an Chabháin lena chinntiú go 

gcoinneofaí Clár LEADER ar an mbóthar ceart. 

Amhail an 31 Nollaig 2021 bhí gealltanais €8,324,022 san iomlán ag an maoiniú uile 

faoi Chlár 2014 -2022 do thionscadail ar fud thrí théama an chláir. Chuir an Clár 

Idirthréimhseach €20 milliún breise síneadh le tréimhse ama an chláir ó 2020 go 2022. 

Ba é príomhfhócas an Chláir Idirthréimhsigh sin acmhainn a thógáil laistigh de phobail 

nach bhfuil maoiniú LEADER faighte acu go dtí seo.   

Tacóidh an clár freisin le poist a chruthú, le fiontraíocht a chothú agus a spreagadh, 

agus cabhróidh sé le tionscadail a thugann aghaidh ar an gclár oibre aeráide, ar an 

gclaochlú digiteach agus a spreagann pobail tuaithe chun cur leis an misneach agus 

na sócmhainní atá acu cheana féin. 

Tá ceithre shampla de thionscadail a críochnaíodh in 2021 a bhain leas as maoiniú ar 

fud an chláir mionsonraithe thíos. 

 

1. Ionad Pobail Mhullach Odhráin  

Rinne an grúpa pobail iarratas ar mhaoiniú chun a nIonad Pobail a athchóiriú. Ba é an 

aidhm fhoriomlán saoráid nua-aimseartha, shábháilte agus chompordach a sholáthar 

dá bpobal. Is éard atá sa tionscadal atá beartaithe ná díon nua a chur in ionad díon 

aispeiste, síleálacha nua a chur ann, na ballaí taobh amuigh go léir a insliú, uasghrádú 

a dhéanamh ar shuiteálacha téimh/pluiméireachta agus leictreacha, saoráidí a 

uasghrádú chun rochtain éasca a áirithiú d'úsáideoirí faoi mhíchumas, seomraí 

cruinnithe reatha cheana agus seomraí íoslaigh a uasghrádú. 
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Thuas : Ionad Pobail Mhullach Odhráin maoinithe faoin gClár LEADER 2014 -

2022 

 
 

 

2.Limistéar Il-úsáide Cluichí Bhaile Shéamais Dhuibh)  

 

Rinne an grúpa pobail iarratas ar mhaoiniú chun an tsaoráid chúirte leadóige atá as 

úsáid agus tréigthe a athbhunú isteach i Limistéar Cluichí Ilúsáide (MUGA). Áiríodh 

leis na hoibreacha; atógáil an bhalla teorann, fálú a athshuiteáil ar na limistéir teorann 

reatha, limistéar dromchla nua a shuiteáil chun go mbeidh réimse spóirt ann amhail 

liathróid láimhe, cispheil, leadóg agus spás pobail a chruthú a bhfuil géarghá leis don 

bhaile. 
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Thuas : Limistéar Cluichí Il-Úsáide Bhaile Shéamais Dhuibh atá á mhaoiniú 
faoin gClár LEADER 2014 -2022 

 

3. Saoráidí Spóirt agus Áineasa Shearcóige Ltd.  

 

Rinne an grúpa pobail iarratas ar mhaoiniú chun Ionad Réigiúnach Laistigh nua a 

thógáil chun freastal ar riachtanais lúthchleasaíochta, sacair, cispheile, badmantan, 

babhlaí, spóirt eile agus gníomhaíochtaí pobail. Bhí sé mar aidhm ag an áis nua seo 

freastal ar riachtanais an CLG áitiúil le haghaidh traenála i rith na bliana. Tá an t-ionad 

oiriúnach do réimse leathan gníomhaíochtaí pobail nach gníomhaíochtaí spóirt iad 

agus beidh sé ar fáil don phobal áitiúil. Is féidir leis an ionad freastal ar ranganna 

aclaíochta, lena n-áirítear saoráidí athraithe nó cithfholctha a chur ar fáil. 
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Thuas : Ionad Pobail Shearcóige atá á mhaoiniú faoin gClár LEADER 2014 -2022 

 

4. Slatiascairí Breac Dhroichead an Bhuitléaraigh  

 

Rinne an grúpa pobail iarratas ar mhaoiniú chun lamairne / pontún nua ar snámh a 

thógáil, lena n-áirítear stangairt agus gach obair suímh ghaolmhar ag an áis 

slatiascaireachta ar Loch an Eanaigh i nDroichead an Bhuitléaraigh, Co. An Cabhán. 

Tabharfaidh an lamairne nua rochtain i bhfad níos sábháilte ar bháid d'iascairí a 

úsáideann an loch agus spreagfaidh sé agus meallfaidh sé slatiascairí agus muintir 

na háite chun leas a bhaint as an iascaireacht bhreac i Loch an Eanaigh. 
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Thuas : Lamairne atá báúil do dhaoine faoi mhíchumas ar Loch an Eanaigh, Droichead an 
Bhuitléaraigh, Co. An Cabhán 

atá á mhaoiniú faoin gClár LEADER 2014 -2022 
 

CLÁR 

Is Clár infheistíochta spriocdhírithe é CLÁR le haghaidh ceantair tuaithe agus é mar 

aidhm aige maoiniú a chur ar fáil do thionscadail bheaga bonneagair i gceantair atá 

faoi mhíbhuntáiste.  

Beart 1:      Tacaíocht do Scoileanna/Bearta Sábháilteachta Pobail 

Beart 2:      Áiseanna Áineasa Pobail Lasmuigh 

Beart 3:      Tacaíochtaí Folláine Pobail: 

(a) Gairdíní Pobail agus Plásáin 

(b) - Iompar Soghluaisteachta agus Cúram Ailse 

 

In 2021 chuir Comhairle Contae an Chabháin 11 tionscadal faoi bhráid na Roinne lena 

gceadú agus ina dhiaidh sin fuair sí leithdháileadh €364,499.64 le haghaidh 8 

dTionscadal faoi Bhearta 1 2 agus 3. Tá na scéimeanna seo ar siúl i gcónaí agus tá 

siad le cur i gcrích i lár 2022. 

 

Seo thíos grianghraf de charrchlós i bPobalscoil Choill an Chollaigh a críochnaíodh 

faoin gClár in 2020. 
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Carrchlós Phobalscoil Choill an Chollaigh 

 

Comhairle na nÓg 

• Bhí Cruinniú Cinn Bhliana na Comhairle 2021 ar siúl ar an 5 Samhain go fíorúil. 

Bhí 10 as an 11 iar-bhunscoil i gCo. an Chabháin rannpháirteach.  

• Fógraíodh seachadadh Chomhairle na nÓg an Chabháin ar eTenders i mí 

Dheireadh Fómhair 2021 agus ba iad Obair Óige an Chabháin/Mhuineacháin 

Éireann na tairgeoirí rathúla agus tá conradh dhá bhliain 2022 -2024 faighte 

acu anois (agus d'fhéadfaí síneadh bliana breise a chur leis) chun Comhairle 

na nÓg an Chabháin agus gníomhaíochtaí gaolmhara a sheachadadh thar 

ceann Chomhairle Chontae an Chabháin. 

• Is iad seo a leanas Ábhair na Comhairle do 2022: 
 

1. Toiliú Gnéasach 
2. Meabhairshláinte na nÓg 
3. Frithbhulaíocht 
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CLÁR PEACEPLUS (2021 -2027) 

Pleananna Gníomhaíochta áitiúla um PEACE Pobail arna gcomhdhearadh 
Is clár nua maoinithe é PEACE PLUS atá deartha chun tacú leis an tsíocháin agus an 

rath a chur chun cinn ar fud Thuaisceart Éireann agus i gcontaetha teorann na 

hÉireann, ag tógáil ar obair na gClár PEACE agus INTERREG a bhí ann roimhe seo. 

Léiríonn an dearadh atá air an tábhacht a bhaineann le gníomhaíocht chun an 

tsíocháin a chothú, ach freisin an tábhacht a bhaineann le gníomhaíochtaí a chuirfidh 

go dearfach leis an ngeilleagar, a chothóidh rathúnas agus a chuidíonn linn dul i dtaithí 

ar an timpeallacht nua agus ar na dúshláin atá amach romhainn. 

 

Forbróidh gach Comhpháirtíocht Síochána Pobail Áitiúil plean gníomhaíochta 

bunaithe ar thosaíochtaí dá cheantar féin agus nuair a chuirfear iad ar fad le chéile 

cruthóidh siad Plean Gníomhaíochta PEACE Plus foriomlán do gach ceann de na 17 

gceantar údaráis áitiúil atá sa réigiún. Cuimseoidh na gníomhaíochtaí a bheidh sna 

pleananna áitiúla réimse na n-idirghabhálacha sóisialta, comhshaoil agus 

eacnamaíocha atá san áireamh sa Chlár PEACE Plus.  

 

Mar sin féin, go príomha, beidh pleananna gníomhaíochta Comhdheartha an Údaráis 

Áitiúil PEACEPLUS dírithe ar thrí phríomhthéama:  

 

• Athghiniúint agus claochlú pobail;  
• Pobail rathúla, shíochánta; agus  

• Cultúr, éagsúlacht agus cuimsiú a cheiliúradh.  

  

Cuirfidh an cuspóir seo ar chumas na gcomhpháirtíochta de phobail áitiúla, agus 

tabharfaidh sé an cumhacht dóibh, a bheith muiníneach agus tionscadail tosaíochta 

a sheachadadh ar bhonn trasphobail. Mar thoradh air seo tiocfaidh feabhas ar na 
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seirbhísí agus ar na háiseanna go háitiúil agus cuirfear go mór leis an tsíocháin agus 

leis an athmhuintearas ar fud an réigiúin.  

  

• Tá na sainchomhairleoirí arna gceapadh ag SEUPB tar éis an chéad dréacht 

den staidéar féidearthachta a chur faoi bhráid SEUPB maidir leis an tSamhail 

de Phlean Gníomhaíochta na nÚdarás Áitiúil PEACE MÓIDE agus táthar ag 

fanacht le haiseolas.    

• Ina dhiaidh sin, aistreoidh na comhairleoirí go dtí an dara céim den phróiseas 

comhdheartha leis na húdaráis áitiúla go léir. Is éard a bheidh i gceist leis ná 

an tSamhail a chomhaontú agus treoir agus tacaíocht a fhorbairt maidir le 

bunú na Comhpháirtíochta PEACE PLUS i ngach réimse.  Ullmhaíodh 

dréachtpháipéar faisnéise maidir le LEAGAN amach beartaithe na 

Comhpháirtíochta PEACE PLUS agus tá sé ar feitheamh lena cheadú  

• Chomh maith leis sin, beidh na comhairleoirí ag obair le SEUPB ar an 

gcomhdhearadh agus ar na treoirlínte d'ullmhú na bpleananna 

gníomhaíochta, lena n-áireofar treoir maidir le comhairliúchán agus 

rannpháirteachas le pobail agus páirtithe leasmhara eile.   

• Tá SEUPB dóchasach go bhféadfadh glaonna ar bhearta roghnaithe tosú sa 

chéad leath de 2022. (Faoi réir chead an Choimisiúin Eorpaigh maidir leis an 

gclár) 

• Limistéar Infheistíochta 1.1 Beidh (Pleananna Gníomhaíochta na nÚdarás 

Áitiúil) ar cheann de na chéad Ghlaonna a osclófar. Tabharfaidh an glao seo 

3 go 6 mhí d'údaráis áitiúla chun a bPleananna Gníomhaíochta a chur 

isteach. 

• Bunaithe ar an méid thuas, is é an léiriú reatha go mbeidh an Clár PEACE ar 

oscailt lena chur i bhfeidhm i bhFómhar 2022.  
 

Tá raon Réimsí Infheistíochta/Cuspóirí Sonracha a bhaineann le gach ceann de 

na Réimsí Téamacha seo thíos agus beifear in ann iarratas a dhéanamh orthu ar 

leithligh ó phleananna gníomhaíochta Comhdheartha PEACEPLUS an Údaráis 

Áitiúil.  
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Mórtas Ceantair 2021 
Déanann an comórtas seo ceiliúradh ar phobail de réir mar a ghlacann na céadta 

laochra gan aitheantas ar fud oileán na hÉireann páirt ann. Beidh oíche Ghradaim 

Mórtas Ceantair ar siúl ar an Luan 16 Bealtaine 2022 san Ionad INEC i gCill Airne.   

Chuir trí ghrúpa isteach ar shonraí an chomórtais mar seo a leanas: 

1. Fóram Ealaíon agus Sláinte an Chabháin agus Mhuineacháin (Oifig Ealaíon 

an Chabháin) - Catagóir Athléimneachta Pobail 

2. Ionad Oideachais agus Oiliúna Uathachais an Chabháin - Catagóir Folláine 

Pobail 

3. Tionscadal 'One million stars' (Meabhairshláinte Éireann – An Cabhán) -  

Catagóir Chruthaitheachta 

Scéim Deontas Pobail 

Tá sé mar aidhm ag na Scéimeanna Deontas Pobail eagraíochtaí agus grúpaí a 

spreagadh chun tionscadail a chur i bhfeidhm ina bpobal áitiúil a chabhróidh le 

feabhas a chur ar chaighdeán maireachtála na saoránach áitiúil agus cur leis an 

mórtas pobail an chontae. Is é cuspóir na scéime tacaíocht ar leibhéal íseal a chur ar 

fáil do thionscadail nach bhfuair maoiniú ó fhoinsí eile.  

Leithdháileadh maoiniú deontais ar luach €258,350.00 ar 74 grúpa pobail in 2021  

 

Scéim Soilse na Nollag 

Cuireadh Scéim Soilse na Nollag i bhfeidhm de réir a chéile do Ghrúpaí i Nollaig 2021, agus 

tá maoiniú á chur ar fáil do bhailte agus do shráidbhailte sa Chabhán chun íoc as cuid de na 

costais a bhaineann le Soilse na Nollag a chur ar fáil. Maoiníodh é seo ón scéim deontais 

féile nár úsáideadh agus nár tharla mar gheall ar shrianta Covid. 

Fuair 34 Baile agus Sráidbhaile faomhadh le haghaidh Deontas ó € 500 go €2,250, 

is ionann sin agus €32,000 san iomlán. 
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Clár Feabhsúcháin Pobail  

Leanadh den Chlár Feabhsúcháin Pobail in 2021. Bhí an maoiniú dírithe ar phobail a 

fheabhsú agus aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste mar a aithníodh i bPlean 

Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil an Chabháin. Cuirfidh an Clár Feabhsúcháin Pobail 

(CEP) 2021 deontais bheaga ar fáil atá deartha chun cabhrú le hathoscailt saoráidí 

amhail ionaid phobail, botháin na bhfear agus mban, hallaí paróiste agus ionaid óige. 

Fuair Comhairle Contae an Chabháin €134,757.00 san iomlán faoin scéim seo agus 

bronnadh maoiniú ar 40 grúpa pobail san iomlán. 

 
Deontais Fiontar Sóisialta 
Bhronn an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail maoiniú €22,061.95 ar Chomhairle 

Chontae an Chabháin faoin Scéim um Dheontais Chaipitil d'Fhiontair Shóisialta 2021 

faoin bPolasaí Náisiúnta d'Fhiontair Shóisialta in Éirinn faoi Chiste na gCuntas 

Díomhaoin. 

Beidh an cistiú dírithe ar thacaíocht a thabhairt d'fhiontair shóisialta a bhfuil tionscadail 

bheaga chaipitil acu. 

Fuair 9 ngrúpa pobail maoiniú faoin scéim seo. 

 

Táscairí Seirbhíse NOAC 2020 2021 

A. Céatadán na scoileanna áitiúla a bhí páirteach i scéim áitiúil na 

Comhairle Óige/Chomhairle na n-Óg 

100% 100% 

Líon na n-eagraíochtaí atá cláraithe leis an Líonra Rannpháirtíochta 

Poiblí  

375 320 

 

Líonra Rannpháirtíochta Poiblí an Chabháin (PPN an Chabháin) 

Bunaíodh Líonra Rannpháirtíochta Poiblí an Chabháin i mí Iúil 2014 agus tá beagnach 
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326 grúpa cláraithe anois mar chuid dá líonra. Tá Coiste ann ar a bhfuil 12 ionadaí 

pobail ó Rúnaíocht PPN an Chabháin agus ionadaíocht á comhlíonadh acu ar 18 bord 

agus coiste. Tagann na hionadaithe seo ó na trí earnáil faoi na téamaí Comhshaoil, 

Cuimsiú Sóisialta agus Pobal/Deonach agus ó thrí earnáil gheografacha -Ceantar 

Bardasach An Chabháin-Bhéal Tairbirt, Ceantar Bardasach Bhaile Shéamais Dhuibh 

agus Ceantar Bardasach Choill an Chollaigh -Mhuinchille.  

Cuidíonn PPN an Chabháin le nuacht agus eolas faoi imeachtaí pobail a scaipeadh 

trí Ríomh-Nuachtlitreacha a fhoilsiú agus trí nuashonruithe ar na meáin shóisialta. 

Chomh maith leis sin eagraíonn an PPN seisiúin oiliúna agus ionadaíocht ghníomhach 

ar chomhlachtaí éagsúla freisin. 
Críochnaíodh iniúchadh inmheánach agus athbhreithniú seachtrach iomlán agus 

cuimsitheach ar rialachas an PPN in 2021 agus tá tús curtha le hobair ar chur i 

bhfeidhm na moltaí iniúchta agus athbhreithnithe chun rialachas an PPN a neartú.  

Comhpháirtíocht Spóirt an Chabháin (CSP) 

D'éirigh le Comhpháirtíocht Spóirt an Chabháin cláir éagsúla a sheachadadh in 2021, 

ag baint úsáide as ardáin ar líne agus fisiceacha chun cloí le srianta COVID 19 ar 

spórt agus ar ghníomhaíocht. Chuir CSP fáilte roimh an bhfilleadh ar spórt agus ar 

ghníomhaíocht sa dara leath de 2021. 

Leithdháil Comhpháirtíocht Spóirt an Chabháin € 45,315 san iomlán ar 85 club agus 

grúpa pobail sa chontae tríd an Scéim Deontais CSP, chun tacú le forbairt 

rannpháirtíochta inár gClubanna agus Grúpaí Pobail .  

Fuarthas níos mó ná €629,976 de mhaoiniú don Chabhán in 2021, lena n-áirítear: 

€441,784 tionscnaimh mhaoinithe Spórt Éireann, €112,951 Maoiniú Tacaíochta Pobail 

Covid chun tacú le Clubanna agus le Pobail Filleadh go Sábháilte ar Rannpháirtíocht 

agus €25,000 maoiniú cláir rannpháirtíochta FSS. Áiríodh air seo maoiniú do chuntais 

dhíomhaoine, a lean de bheith ag tacú le hobair mol gníomhaíochta Chill na Leice 

agus Bhéal Tairbirt agus seoladh mol gníomhaíochta nua ar an Mullach agus mol 

rothaíochta i mBaile an Chabháin. 

Reáchtáladh Seachtain Náisiúnta na Rothair mí Mheán Fómhair agus reáchtáladh 

roinnt imeachtaí i gcúig áit sa chontae. Ba spreagadh é daoine de gach aois agus 
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cumas a fheiceáil ag glacadh páirte. Ghlac 267 duine páirt ann san iomlán i rith na 

seachtaine. 

Reáchtáladh ‘Mí Shiúil an Mheithimh' den chéad uair chun tacú le grúpaí agus 

eagraíochtaí Siúlóide Pobail filleadh ar ghníomhaíocht choirp ar bhealach sábháilte 

de réir mar a cheadaigh srianta. Seachadadh 17 n-imeacht/clár i gcaitheamh na 

míosa, lena n-áirítear: cláir ghníomhachtaithe, siúlóidí faoi stiúir an phobail, siúlóidí 

folláine, tóraíocht taisce teaghlaigh, ag luipearnach d'fholláine dhéagóirí agus 

coillearnacha ar son na sláinte. Ghlac 264 rannpháirtí san iomlán páirt i siúlóidí i rith 

an tionscnaimh seo.  

Thacaigh Comhpháirtíocht Spóirt an Chabháin le dúshlán folláine san ionad oibre 

Chomhairle Contae an Chabháin le dúshlán céime 'Tour de Cavan' fíorúil. Shiúil na 

rannpháirtithe, rinne siad bogshodar nó chuaigh siad ag rothaíocht chun bogadh ar 

feadh léarscáil fhíorúil ag tosú agus ag críochnú ag oifigí Chomhairle Contae an 

Chabháin chun achar 100km, 200km nó 253km a dhéanamh timpeall an Chontae. 

Thar na 4 seachtaine de ghníomhaíochta, clúdaíodh 23,000 KM i 3,495 uair an 

chloig. 

 
Grúpa Campála Cuimsitheach Allamuigh 



 

A 

Tuarascáil Bhliantúil 2021  
Tuarascáil Bhliantúil 

  
 

172 

 

Seoladh Mol Gníomhaíochta an Mhullaigh 
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Féile Siúlóide - Déagóirí ag Luipearnach 

Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte 

Sheol an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail Scéim Athnuachana Bailte agus 

Sráidbhailte 2021 ar an 3 Bealtaine, ag cur maoiniú ar fáil do thionscadail a 

thacaíonn lenár mbailte agus sráidbhailte tuaithe a bheith níos tarraingtí agus níos 

inbhuanaithe. Is é fócas scéim 2021 athchóiriú a dhéanamh ar fhoirgnimh tréigthe 

agus folmha inár lárionaid baile agus feidhm nua a thabhairt dóibh – bíodh sin le 

haghaidh cianoibre, cultúir nó úsáide pobail.  

D'éirigh le seacht mbaile maoiniú de €1,066,187 a fháil faoin scéim seo; bronnadh 

€499,249 ar Bhaile an Chabháin chun Páirc Con Smith a uasghrádú. Bronnadh 

maoiniú le haghaidh feabhsúcháin sráid-dreach i gCoill an Chollaigh de €213,289, 

An Muileann Iarainn de €90,000 agus Achadh an Iúir de €41,435. Bronnadh €89,402 

ar Chill na Leice chun an t-ionad a uasghrádú chuig mol cianoibre, agus fuair An 

Cnoc Rua €87,812 chun sráidbhailte a fheabhsú agus €45,000 chun tionscadal a 

fhorbairt in An Blaic. Críochnófar oibreacha faoi na scéimeanna athnuachana Bailte 

agus Sráidbhailte in 2023.  
D'fhógair an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail Beart Feabhsaithe Sráidbhaile 

nua ar an 4Lúnasa. Is é aidhm na scéime tacú le huasghrádú agus feabhsú 

aghaidheanna sráide agus aghaidheanna siopaí. Cuireadh limistéir ainmnithe i 

mBaile Shéamais Dhuibh, i mBéal Tairbirt agus i Muinchille san áireamh sa scéim, 

ina bhfuil 108 réadmhaoin ceadaithe le haghaidh maoiniú deontais dar luach iomlán 

€285,798. 

 

Foirne Baile 

Faoi Ghníomh 8.1a den Phlean Áitiúil Eacnamaíochta, gheall Comhairle Contae an 

Chabháin, mar Phríomhpháirtí, ‘Foirne Baile‘ a bhunú i roinnt bailte ar fud an 

Chontae. Tá Foirne Baile i bhfeidhm anois sa Chabhán, i Muinchille agus in Achadh 

an Iúir agus tá siad go léir ag gníomhú le roinnt gníomhartha. Tá riachtanais, mianta 
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agus fís na bpobal áitiúil ag croílár na bPleananna Baile. 

 

Thuas: Oscailt oifigiúil Saoráid Cois Abhann Loch Ramhar leis an Aire Humphreys 

Scéim Péinteála Bhaile an Chabháin 

Mar thoradh ar an leanúint den tionscnamh a sheol Foireann Baile an Chabháin i mí 

an Mhárta 2020, i gcomhar le Comhairle Contae an Chabháin, bhí breis agus 70 

aghaidh siopa, a bhí péinteáilte go geal, i gcroílár an bhaile.  Chuir an Scéim 

Phéinteála cúnamh deontais ar fáil, le tacaíocht ó Fleetwood Paints, d'áitribh i 

mBaile an Chabháin ar mhian leo aghaidheanna a bhfoirgnimh a phéinteáil.   
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Baile & Sráidbhaile  
Pleananna Athbheochana 

Choimisiúnaigh Comhairle Contae an Chabháin Gaffney & Cullivan Architects i 

gcomhar le Tyréns, speisialtóirí athnuachana uirbí, chun Pleananna Athbheochana 

Bailte agus Sráidbhailte a chur i gcrích d'fhiche baile agus sráidbhaile i gContae an 

Chabháin. Ba é aidhm na 

bpleananna seo feabhsúcháin a mholadh a chuirfeadh feabhas ar an mbaile nó ar an 

sráidbhaile mar áit tharraingteach le cónaí ann agus le hoibriú ann. Is iad seo a leanas 

na bailte agus na sráidbhailte atá i gceist: An Cabhán, Achadh an Iúir, Coill an 

Chollaigh, Baile Shéamais Dhuibh, Muinchille, Dún an Rí, Béal Tairbirt, An Mhullach, 

Béal Átha Conaill, Béal Átha na nEach, Béal Átha hÉis, Searcóg, Cill na Seanrátha, 

Ármhach, Cill na Leice, An Muileann Iarainn, Droichead an Bhuitléaraigh, An Blaic, 

Loch Gamhna agus An Damhshraith. Beidh na pleananna ina gcúis chun 

feabhsúcháin a dhéanamh ar bhailte Chontae an Chabháin agus soláthróidh siad 

teimpléad chun gach baile a athbheochan agus a fhorbairt. 

 

 

Rinneadh dul chun cinn suntasach ar fheabhsuithe a chur i bhfeidhm sna pleananna 

seo le linn 2021. Bunaíodh grúpa oibre tras-rannach inmheánach chun maoirseacht a 

dhéanamh ar chur i bhfeidhm na bPleananna Athbheochana Bailte agus Sráidbhailte 

agus chun comhordú a dhéanamh ar iarrachtaí ar fud an údaráis áitiúil chun bailte 

agus sráidbhailte ar fud an chontae a athbheochan, go príomha trí mhaoiniú a 

uasmhéadú faoin RRDF, Baile agus Sráidbhaile agus scéimeanna eile do thionscadail 

a fhéachann le feabhas a chur ar bheocht agus ar ghníomhaíocht agus iad a thabhairt 
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ar ais isteach go lár na mbailte.  

 

Tionscnamh Máistirphlean Lár an Bhaile 
Ar an 9 Nollaig 2021, d'fhógair an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather 

Humphreys TD, maoiniú chun na chéad Phleananna Lár Baile riamh a sheachadadh, 

a bheidh ríthábhachtach chun dul i ngleic le foirgnimh thréigthe agus le hathbheochan 

lárcheantair bhaile. 

Roghnaíodh Coill an Chollaigh le haghaidh maoinithe faoin Máistirphlean 2021. 

Tabharfar €100,000 do Chomhairle Contae an Chabháin chun tacú le forbairt an 

mháistirphlean seo. 

 
Straitéis Bia 
Tá sé mar aidhm ag Straitéis Bia an Chabháin 2017 - 2022 cur chuige níos 

comhordaithe agus níos comhoibríche a chur chun cinn ó thaobh 'Táirge Bia an 

Chabháin' a fhorbairt. De bharr go bhfuil na ngníomhaíochtaí atá leagtha amach sa 

straitéis á gcur i bhfeidhm táimid ag neartú ár dtionscnaimh bhia reatha, ag spreagadh 

gníomhaíochta nua agus ag tacú leis an dream ar fad a bhfuil baint acu le hearnáil an 

bhia sa Chabhán.  

 

Tháinig an Grúpa Oibre Seachtrach, ar a raibh ionadaithe ón tionscal agus lena n- 

áirítear cócairí, táirgeoirí agus an earnáil oideachais, mar aon le baill foirne de chuid 

Chomhairle Contae an Chabháin le chéile, go cianda, i rith 2020 chun na 

gníomhaíochtaí a bhí aitheanta mar thosaíochtaí de chuid Straitéis Bia an Chabháin 

a chur chun cinn. 

I mí na Samhna 2021, tháinig baill de Líonra Bia an Chabháin le chéile in Óstán 

Kilmore le haghaidh tráthnóna a bhí dírithe ar Bhia agus Deoch an Chabháin faoin 

téama, ‘Pobal Bia Áitiúil Rathúil a Chruthú'. Faoin mbranda ‘Déanta sa Chabhán', bhí 

léiritheoirí áitiúla páirteach sa tráthnóna agus a gcuid scéalta á roinnt acu chomh maith 

le láithreoireacht agus caint ó Darina Allen, bunaitheoir Ballymaloe Cookery School. 

Bhí an t-imeacht seo ar cheann de na chéad imeachtaí dá leithéid ó thosaigh srianta 
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Covid 19 ag maolú. Bhí ríméad ar dhaoine a bhí i láthair bualadh le chéile duine le 

duine, a bheith ag líonrú lena gcomhghleacaithe agus caidrimh ghnó nua a bhunú 

faoin téama coitianta bia agus deochanna a fhorbairt sa Chabhán.  

Bhronn an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara faoin gCiste Forbartha agus 

Nuálaíochta Tuaithe (RIDF) bearta Turasóireachta Agraibhia maoiniú ar thionscnaimh 

lena mhaoiniú go páirteach in 2021 le tacaíocht ó Chomhairle Contae an Chabháin, 

lena n-áirítear: 

• Próifílí Físe do chúig bhall táirgeora chun críocha na meán sóisialta agus 

oideachais. 

• Sraith Grianghrafadóireachta do dheichniúr ball a chlúdaíonn éagsúlacht 

bianna agus suímh. 

• Feachtas Margaíochta Digití chun cur le rochtain na meán sóisialta ar ardáin 

bhranda ‘Déanta sa Chabhán ', ba iad eochair theachtaireachtaí an fheachtais 

an tionscal bia áitiúil a chur chun cinn agus tomhaltóirí a spreagadh níos mó 

chun tacú le gnólachtaí áitiúla. 

 
Brendan Jennings, Stiúrthóir Seirbhíse, Patricia Smith, Comhordaitheoir na Straitéise Bia, Norbert 
Neylon, Cathaoirleach, Líonra Bia an Chabháin, Ann Rudden, Áine Chocolate, Darina Allen, 
Ballymaloe Cookery School, Kristijan Kodric, Vanilla Bean Patisserie agus James Burke, James 
Burke & Associates ag an ócáid ‘Pobal Áitiúil Bia Rathúil Á Chruthú'. Grianghraf le Sheila Rooney 
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Suíocháin Allamuigh & Oiriúintí do Scéim Turasóireachta & Fáilteachas Gnó  
Riar na hÚdaráis Áitiúla an scéim Fáilte Éireann agus cuireadh leibhéal tacaíochta 

airgeadais ar fáil do ghnólachtaí turasóireachta agus fáilteachais, chun trealamh a 

cheannach nó a uasghrádú chun suíocháin bhreise lasmuigh a sholáthar agus dá 

bhrí sin, a gcumas proinn lasmuigh a mhéadú do shamhradh 2021. Fuair Comhairle 

Contae an Chabháin 101 iarratas, ar ceadaíodh agus ar íocadh 89 díobh, 

€261,282.64 san iomlán.  Rinne an scéim foráil do suas le 75% de chostas iar-CBL 

an trealaimh incháilithe a ceannaíodh/a suiteáladh le ranníocaíocht uasta 

incheadaithe suas le €4,000 in aghaidh an iarratasóra incháilithe.  

 

Turasóireacht  

Straitéis Turasóireachta 

Tá Turasóireacht an Chabháin ag leanúint ar aghaidh ag cur Straitéis Turasóireachta 

an Chabháin 2017 – 2021 i bhfeidhm, straitéis a bhfuil sé mar aidhm aici cur le líon 

na rudaí is féidir a dhéanamh sa chontae agus líon na n-oícheanta agus an méid a 

chaitheann cuairteoirí sa chontae a mhéadú. Tacaíonn an turasóireacht sa Chabhán 

le 3200 post agus gineann sí €95M don gheilleagar áitiúil.  

Maoiniú /Forbairt ar Tháirgí  

Rinneadh uasghrádú ar chosán siúlóide agus rothaíochta 12km ‘Bealach Choillidh 

Chaoin'  a nascann Cill na Seanrátha le Páirc Foraoise Choillidh Chaoin in 2021. 

Rinneadh feabhsúcháin pháirceála ar thaobh Chill na Seanrátha agus rinneadh 

athdhromchlú ar an gconair siúil. Fuarthas maoiniú chun anailís bhealaigh a 

dhéanamh chun lúb a dhéanamh den rian.  
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Rothaithe ar Ghlasbhealach nua Choillidh Chaoin 

Scéim Bonneagair Áineasa Allamuigh 2021 (ORIS)  

Rinneadh fógraí dearfacha maoinithe ann don limistéar taitneamhachta, mar thoradh 

ar a baineadh amach in 2020, ag Lochán Leagha, Dún an Rí agus bonneagar chun 

tacú leis an gcéad Camino Chill na Seanrátha. Ina theannta sin, cuireadh maoiniú ar 

fáil chun tacú le margaíocht ar líne agus físeáin a dhéanamh ar an tairiscint áineasa 

faoin aer sa chontae. Fuarthas maoiniú freisin chun straitéis comharthaíochta a 

sheachadadh a bhaineann le caitheamh aimsire lasmuigh ar fud an chontae. 

Fuarthas maoiniú  don méid thuas faoi Bheart 1 den Scéim Bonneagair Áineasa 

Allamuigh 2021(ORIS) agus fuair gach tionscadal thart ar €20,000. D'éirigh le 

Comhairle Contae an Chabháin maoiniú €200,000 a fháil chun siúlóid abhann a 

fhorbairt i mBéal Átha hÉis agus €102,000 d'uasghráduithe ar pháirceáil agus 

áiseanna ag Loch an Chaisleáin i gCoill an Chollaigh. Maoiníodh an dá thionscadal 

faoi Bheart 2 de ORIS 2021. D'éirigh le hiarratas ar thionscadal Bheart 3 chun 

limistéar súgartha nádúrtha a sholáthar i bPáirc Foraoise Dhún an Rí freisin 

(€451,000).  

D'oscail an tAire Heather Humphreys tionscadail turasóireachta go hoifigiúil sa 

Chabhán in 2021, lena n-áirítear glasbhealach Choillidh Chaoin, an Glasbhealach 
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Uirbeach i mbaile an Chabháin agus an cosán nua a nascann Dún an Rí agus Páirc 

Foraoise Dhún an Rí.  

 

D'oscail an Comhairleoir Clifford Kelly, Cathaoirleach agus an tAire Heather Humphreys T.D., 

Glasbhealach Choillidh Chaoin go hoifigiúil i mí Iúil 2021. 

 

Bailte Cinn Scríbe 

Leanadh den obair i rith 2021 ar thionscadal na mBailte Ceann Scríbe a sheachadadh 

i mBaile an Chabháin. Fuair Comhairle Contae an Chabháin deontas €404,389 ó 

Fáilte Éireann. Nuair a chuirtear an maoiniú meaitseála €139,129 san áireamh 

ciallaíonn sé seo gur infheistíodh €540,518 san iomlán i mbaile An Chabháin. 

 

Ardáin Fáis Fháilte Éireann 

D'éirigh le hiarratas €4.8M chuig Fáilte Éireann chun tionscadal bunathraithe a 

sheachadadh ag Páirc Log na Sionna/Bhoirne an Chabháin faoin scéim deontas 

caipitil‘Ardáin Fáis '.  
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LEADER 

Baineadh maoiniú amach faoi LEADER COOPERATION le haghaidh 

comharthaíochta treorach agus faisnéise nua i bhForaois Pháirc na bhFianna, Achadh 

an Iúir (€21,000) agus chun Máistirphlean a fhorbairt do Pháirc Foraoise Dhún an Rí 

(€30,000).  

Lean Turasóireacht an Chabháin de bheith ag obair go dlúth le Coillte in 2021 maidir 

le droichead nua do choisithe a sheachadadh i bPáirc Foraoise Choillidh Chaoin (arna 

maoiniú in 2020).  

 

Treoracha 
Lean Turasóireacht an Chabháin ar aghaidh ag táirgeadh agus ag dáileadh réimse 

léarscáileanna agus treoracha. Ina measc tá Treoir Siúlóide nua; Treoir 

Slatiascaireachta; léarscáil do cuairteoirí; Treoir do Chontae an Chabháin agus treoir 

nua ‘Trí Lá sa Chabhán'. Ina theannta sin, táirgeadh marsantas cosúil le málaí tote, 

seaicéid, suaitheantais, mugaí, fáinní eochracha, pinn agus pinn luaidhe.  

     
Marsantas a chrutiahg 'Seo é an Cabhán!' 

Suíomh Gréasáin 
Seoladh suíomh gréasáin nua do 'Seo é an Cabhán!' sa bhliain 2021. 
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Leathanach baile do 'Seo é an Cabhán!' Suíomh gréasáin  

 
Fógraíocht 
Bhí Contae an Chabháin le feiceáil sna foilseacháin seo a leanas in 2021: Spirit of 

Ireland, Your Ireland Travel supplement, the Belfast Telegraph, Ulster Tatler, Irish 

Independent agus míreanna margaíochta Irish Times faoi Sean-Oirthir na hÉireann. 

Bhí an contae le feiceáil i bhfíseán ar líne dar teideal ‘A Real Taste of Ireland', clár 

faisnéise de chuid Sharon Shannon, clár raidió seachtaine ar Classic Hits FM, 

fógraíocht raidió le Q102. Chomh maith leis sin, d'fhan na scríbhneoirí taistil Thomas 

Breathnach, Nicola Brady agus Mel Mullan i  Cabu by the Lakes i gCoillidh Chaoin 

agus thug siad poiblíocht dá dtaithí ar líne, sa nuachtán The Irish Examiner agus ar 

an gclár de chuid RTÉ Raidió 1, Ray Darcy.  

 
Na Meáin Dhigiteacha  
Ceapadh Octave Digital Media chun feachtais meán sóisialta a sheachadadh chun 

tacú le tionscal na turasóireachta maidir le hathoscailt agus aisghabháil ó thionchar 

COVID 19. Bhí Freastal íoctha Meán Sóisialta de 152,579 duine ag na feachtais 

Samhraidh ar líne.  

Bhí feachtas bolscaireachta meántéarma/Fómhair ar siúl le comórtais ar líne agus 
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duaiseanna do Bhialann MacNean agus bhí Freastal íoctha d'Fheachtas an 

Fhómhair ar na Meán Sóisialta de 143,505 duine san iomlán.  

 

Rinneadh dhá fhíseán bolscaireachta nua lena n-úsáid ar líne agus féachadh orthu 

85,000 uair. B'ionann luach iomlán na hinfheistíochta seo agus €20,000.  

 
Gnó  
Grúpa Stiúrtha Turasóireachta 
Bunaíodh grúpa stiúrtha ina raibh ionadaithe ó thionscal na turasóireachta sa 

Chabhán go luath in 2020. Tháinig an grúpa seo le chéile go minic i rith 2021 agus 

cruthaíodh fóram luachmhar trínar fhéad an t-údarás áitiúil agus an tionscal líonrú 

agus a bheith i dteagmháil le chéile le linn na paindéime.  

Thug Turasóireacht an Chabháin tacaíocht agus maoiniú do chúrsa oiliúna sna 

meáin shóisialta do 12 gnó turasóireachta a bhí ar siúl thar sé seachtaine.  

Reáchtáladh suirbhé ar thrádáil ghnó turasóireachta i bhFómhar 2021. Go 

hachomair, thuairiscigh an gnó samhradh an-dearfach agus rathúil agus tá siad 

dóchasach agus muiníneach go ginearálta faoin todhchaí.  

 

Dúiche Lochanna Bhinn Chuilceach - Geopháirc Dhomhanda de 
chuid UNESCO  
Seoladh Ainm/Branda nua Geopháirc 
I mí Iúil 2021 seoladh Dúiche Lochanna Bhinn Chuilceach - Geopháirc Dhomhanda 

de chuid UNESCO, a ainmníodh le déanaí. Tugadh Geopháirc Uaimheanna na 

hÁirse Marmair air roimhe seo. Cumadh an lógó agus branda nua mar thoradh ar 

chleachtadh athbhrandála a rinne comhairleoirí neamhspleácha i gcomhar le 

páirtithe leasmhara agus pobail ábhartha laistigh den Gheopháirc. Aontaíodh an t - 

ainm Geopháirc Dúiche Lochanna Bhinn Chuilceach mar an rogha is fearr agus 

rinneadh an seoladh oifigiúil i mí Iúil 2021. 
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Seolann Ionadaithe Tofa agus Bainistíocht Shinsearach ó Chomhairle Ceantair Fhear Manach agus 

na hÓmaí agus ó Chomhairle Contae an Chabháin, atá ar Choiste na Geopháirce,  

an Branda nua Geopháirce, Béal Cú, Iúil 2021. 

 
Seoladh Suíomh Gréasáin na Geopháirce/Treoirlínte Branda/Plean Cumarsáide  
Seoladh suíomh gréasáin nua na Geopháirce i mí Iúil 2021. Cruthaíodh an suíomh 

gréasáin i gcomhar le comhairleoirí ceaptha agus léiríonn sé an tábhacht a bhaineann 

le caomhnú, rannpháirtíocht páirtithe leasmhara, turasóireacht, oideachas agus 

comhoibriú trasteorann le teachtaireacht na Geopháirce a chur amach. Seoladh 

Straitéis Cumarsáide agus Margaíochta nua 2021 -2023 na Geopháirce a dhíríonn ar 

phríomh-spriocmhargaí don Gheopháirc agus feidhmiú céimneach branda nua. 

Maoiníodh na tionscadail seo faoi Mhaoiniú Forbartha Tuaithe mar chuid de 

Thionscadal Comhoibriúcháin ‘Eispéireas Sléibhe Bhinn Chuilceach', tionscadal 

comhoibríoch trasteorann idir Comhairle Contae an Chabháin agus Comhairle 
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Ceantair Fhear Manach agus na hÓmaí leis an nGeopháirc mar mheicníocht lárnach 

seachadta. 

 

 

  
 
Tionscadal Comhoibrithe an RDP – Eispéireas Sléibhe Bhinn Chuilceach 
Críochnaíodh oibreacha caipitiúla don Tionscadal Comhoibrithe ‘Eispéireas Sléibhe 

Bhinn Chuilceach' mar a maoiníodh faoi Mhaoiniú Forbartha Tuaithe iad. Chuir an 

tionscadal seo taitneamhachtaí áineasa agus bonneagair níos fearr ar fáil ag na 

láithreáin Gheopháirce seo a leanas, Béal Lathaí (pointe rochtana Sléibhe Bhinn 

Chuilceach), Easanna Thulaigh Dhiarmada, Ionad Amhairc Alt an Chuilinn chomh 

maith le forbairt conaire Ísealchríocha Bhinn Chuilceach in aice le An Muileann Iarainn. 

 

 
Gradam an Bhrait Ghlais do Pháirc Bhoirne an Chabháin 

In 2021 bronnadh Stádas an Bhrait Ghlais ar Pháirc Bhoirne an Chabháin. Bronntar 

na gradaim atá fógartha ag An Taisce um Oideachas Comhshaoil ar na páirceanna 
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agus na gairdíní is fearr in Éirinn. Creidiúnaithe ag foirne breithiúna oilte deonacha, 

áiríodh Páirc Bhoirne an Chabháin in 2020 den chéad uair le hathbhailíochtú déanta 

air arís in 2021 

Ní mór d'fhaighteoirí cloí le caighdeáin dhiana chomhshaoil i mbainistíocht spáis ghlais 

agus a bheith glactha leo mar eiseamláirí feabhais mar nithe is díol spéise do 

chuairteoirí. Is marc de cáilíocht pháirce nó spáis ghlais é Gradam an Bhrait Ghlais do 

Pháirceanna agus aithnítear é mar chaighdeán idirnáisiúnta tagarmharcála. 

.  

 
Athluacháil UNESCO 

Mar chuid dár stádas UNESCO a choinneáil, rinneadh athbhailíochtú 4 bliana ar an 

nGeopháirc le beirt mheasúnóirí neamhspleácha ón Spáinn agus ón bhFrainc thar 

thréimhse ceithre lá i mí Dheireadh Fómhair 2021. Léiríodh leor tacaíochta ó na 

hearnálacha pobail agus gnó le himeachtaí i Muileann na Tulaí, Fear Manach, chomh 

maith le cuairteanna suímh ar Theach Cúirte na Damhshraithe, Ionad Canúála an 

Chabháin, Páirc Bhoirne an Chabháin, Teach Margaidh na Blaice Dubh agus Bear 

Essentials, An Bábhún Buí.  
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Cigireachtaí UNESCO Deireadh Fómhair 2021 

 
 
Bealach an Chabháin 
Tugadh faoi obair mhór uasghrádaithe in 2021 ar Bhealach an Chabháin. Tá an Conair 

Náisiúnta chreidiúnaithe 26km seo de chuid Spórt Éireann suite i gCroíthailte Ceilte 

na hÉireann a shíneann ó Lochanna na hÉirne i bhFear Manach go Gleannta 

Thuaisceart Liatroma.  Nascann sé Slí Uladh ag An mBlaic le Slí Liatroma ag An 

Damhshraith agus is cuid de Shlí Bhéarra-na Breifne é.  Nascann sé freisin go leor de 

na suímh laistigh de Dhúiche Lochanna Bhinn Chuilceach - Geopháirc Dhomhanda 

de chuid UNESCO. Coinníonn na Geopháirceanna an rian seo ar fad i gcomhar le 

hoifig Cheantar Bardasach an Chabháin/Bhéal Tairbirt.  

 
 
Cothabháil Suímh 
Leanann an fhoireann Gheopháirce, le cúnamh ó Cheantar Bardasach an 

Chabháin/Bhéal Tairbirt de bheith ag cothabháil os cionn 25 láthair ar fud na 

Geopháirce, lena n-áirítear conair, cothabháil léi ar áiseanna leirmhínitheacha agus 
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treochomharthaíochta chomh maith le hoibreacha forbartha. Mar aon le 27 suíomh 

eile i gContae Fhear Manach, atá á gcothabháil ag foireann Maor na Geopháirce, 

leanaimid de bheith ag tairiscint áiseanna d'ardchaighdeán áineasa agus 

leirmhínitheacha do chuairteoirí agus do mhuintir na háite araon.  

  

 Fógra Maoinithe le hAghaidh Ardáin Fáis Fháilte Éireann  

Fógraíodh i mí an Mheithimh 2021 gur éirigh le Comhairle Contae an Chabháin agus 

leis an nGeopháirc iarratas a dhéanamh chuig Fáilte Ireland faoina Ardáin Fáis: Clár 

le haghaidh Infheistíocht Turasóireachta (2019 -2022) d'ARDÁN 1: Oidhreacht 

Thumthach agus Díol Spéise Cultúrtha do níos mó ná € 4.8 milliún mar aon le 

ranníocaíocht meaitseála €1.6m ó Chomhairle Chontae an Chabháin. Cuirfidh an 

tionscadal seo eispéireas cuairteora den chéad scoth ar fáil in Iarthar an Chabháin sa 

réigiún thuaidh de Chroíthailte Ceilte na hÉireann (IHH) ag Ionad Fionnachtana Log 

na Sionna agus i bPáirc Bhoirne an Chabháin. As níos mó ná 200 iarratas ar fud na 

tíre, ní raibh an tionscadal seo ach ar cheann de cheithre thionscadal ar éirigh leo ar 

leibhéal náisiúnta. Rinne an tAire Catherine Ryan TD an fógra maoinithe ag Páirc 

Bhoirne an Chabháin i mí an Mheithimh 2021. Tá soláthar le haghaidh an rud céanna 

á thabhairt chun críche faoi láthair. 

    

Léaráid ealaíontóra d'Ionad Amhairc Pháirc Bhoirne an Chabháin agus Cosán Log na 

Sionna 
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An tAire Catherine Ryan, TD ag fógairt go gcuirfear maoiniú Fháilte Éireann ar fáil ag Páirc 

Bhoirne an Chabháin i mí an Mheithimh 2021. 

 
 
Sonraí Comhairimh Daoine 
Leanann an Gheopháirc de bheith ag déanamh monatóireachta ar chuairteoirí chuig 

láithreacha ar fud na Geopháirce trí úsáid a bhaint as áiritheoir feithiclí agus coisithe 

ag láithreacha ar nós Páirc Foraoise Choillidh Chaoin, Binn Chuilceach, Páirc 

Bhoirne an Chabháin, Caisleán Shandarsan agus Log na Sionna. Tá méadú 

suntasach tagtha ar na figiúirí le roinnt blianta anuas agus in 2021, tháinig méadú 

ollmhór ar an líon sin go dtí beagán os cionn 697,890 cuairteoir a taifeadadh ag 

láithreáin Gheopháirce ar fud an Chabháin agus Fhear Manach.  
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TIONSCADAIL FORBARTHA EACNAMAÍOCHTA  
 
Páirc Fiontraíochta Mhuinchille  

 

 
 
 

Páirc Fiontraíochta Mhuinchille – Deireadh Fómhair 2021 
 

 

 

D'éirigh le Comhairle Contae an Chabháin, faoin gCiste 

Forbartha Athghiniúna Tuaithe, an chéad chéim den 

fhorbairt ar thailte tionsclaíocha, ar le Comhairle Contae 

an Chabháin iad, a chur i gcrích i gCorr na Cora, 

Muinchille. Críochnaíodh bóthar agus seirbhísí 

rochtana nua agus tá an chéad chuideachta, PQE 

Engineering Ltd, atá lonnaithe i Muinchille, ag na 

céimeanna tosaigh dá fhoirgnimh thionsclaíoch nua a 

thógáil ar shuíomh cúig acra go luath in 2022.  
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Fuarthas léirithe spéise le haghaidh ceithre shuíomh sheirbhísithe eile ó chuideachtaí 

déantúsaíochta tionsclaíochta áitiúla reatha agus cuimsíonn pleananna leathnaithe ó 

2021 go 2024. Beidh sé seo mar chuid den dara céim forbartha de na tailte, rud a 

éileoidh go dtógfar bóithre agus seirbhísí rochtana breise, chun acmhainneacht na 

páirce a uasmhéadú chun ceithre leathnú gnó nua a éascú, sna trí bliana amach 

romhainn, agus chun dhá láithreán seirbhísithe eile a dhíghlasáil d'fhorbairt amach 

anseo.  
 

Damien English TD An tAire Stáit Gnó, Fostaíochta agus Miondíola ag tabhairt cuairt 
ar Mhol Digiteach an Chabháin agus cliaint LEO ar an 20Deireadh Fómhair 2021. 

Sa phictiúr ó chlé go deas: Leanne Connell, Bainisteoir Mhol Digiteach an Chabháin; 
Brendan Jennings, Stiúrthóir Seirbhíse, Forbairt Eacnamaíoch, Pleanáil. Pobal & 

Turasóireacht; Damien English T.D., an tAire Stáit Gnó, Fostaíochta agus Miondíola; 
Tommy Ryan, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae an Chabháin; Marcella 

Rudden, Ceann Fiontraíochta, LEO an Cabhán. 
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Mol Digiteach an Chabháin  
Is tionscnamh de chuid Chomhairle Contae an Chabháin, 

arna mhaoiniú ag Ciste Forbartha Fiontraíochta Réigiúnaí 

faoi Thionscadal Geilleagair na hÉirne Uachtair na Sionainne 

i gcomhpháirtíocht le Comhairlí Contae Liatroma agus an 

Longfoirt, agus Scéim Athnuachana na mBailte agus na 

Sráidbhailte agus Comhairle Contae an Chabháin, é agus 

d'oscail Mol Digiteach an Chabháin i mí Mheithimh 2019.  

 
Cuimsíonn sé cúig urlár le spás urláir iomlán de 13,000 troigh chearnach Soláthraíonn 

Mol Digiteach an Chabháin réimse deasca sealaíochta, deasca tiomnaithe, oifigí 

príobháideacha, agus seomraí cruinnithe mar chuid de réiteach oibre foriomlán do 

chuideachtaí atá dírithe go digiteach. Tá 11 gnólacht á bhfeidhmiú ann. Tá Mol 

Digiteach an Chabháin á fhostú 75 duine go háitiúil agus ag cothú agus ag tacú leis 

an earnáil dhigiteach sa Chontae. Lena chois sin baineann an Mol úsáid as an spás 

agus as na háiseanna atá le tairiscint aige ar feadh tréimhse thiomnaithe laistigh de 

mhí nó ar feadh roinnt míonna.  

  

I measc na dtacaíochtaí agus na seirbhísí eile atá ar fáil do chliaint an Mhoil, tá naisc 

láidre agus nascacht le LEO an Chabháin, Ionad Fiontair Guinness trí thionscnaimh 

Prosper Cavan agus Co-Connect, agus raon líonraí agus gníomhaíochtaí gnó a 

cuireadh chun cinn tríd an Líonra Digiteach a bunaíodh leis The Hive i gCarraig na 

Sionainne agus Mol Digiteach nua i Meathas Troim, atá le hoscailt i mí Aibreáin 2022. 

 

Tá Mol Digiteach an Chabháin comhlíontach go hiomlán maidir le COVID 19. Mar 

chuid dá straitéis margaíochta amach anseo, oibreoidh sé lena thairiscint a ailíniú i 

bhfianaise an éilimh athraitheacha de lucht saothair atá ag obair go cianda sa 

todhchaí, ag tógáil comhpháirtíochtaí le príomhpháirtithe leasmhara ar fud réigiún an 

Oirthuaiscirt agus níos faide anonn chun a shuíomh mar phríomh- shaoráid Moil 

Dhigitigh inár gcontae a neartú. Tacóidh seo le samhlacha oibre cianda agus 

hibrideacha araon, rud a chuirfidh an phleanáil acmhainní is fearr ar fáil d'fhostóirí 

agus d'fhostaithe sa réigiún.  
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Réamhphleanáil, Páirc GFT Choill an Gharraí 
Tá Mol Digiteach an Chabháin (DAC) Teoranta, Comhairle Contae an Chabháin agus 

GFT Éireann tagtha le chéile, in iarracht chomhoibritheach, chun slí a chur ar fáil chun 

infheistíocht a mhealladh agus a choinneáil i bPáirc GFT, Coill an Gharraí agus chun 

iarratas ar Réamhchead Pleanála a ullmhú ar shuíomh roghnaithe i bPáirc Choill an 

Gharraí, chun Foirgneamh Ardteicneolaíochta (ATB) a fhorbairt. D'éirigh leis an 

iarratas seo agus réitíonn sé an bealach do dheiseanna comhpháirtíochta amach 

anseo.  Téann Comhairle Contae an Chabháin i gcomhpháirtíocht le roinnt 

gníomhaireachtaí, lena n-áirítear an an Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail, chun 

deiseanna fostaíochta a chruthú, chun an gnó reatha a leathnú agus chun áit 

tharraingteach infheistíochta isteach a dhéanamh de Chontae an Chabháin.  

 
Ar mhaithe le FDI nua a mhealladh isteach chuig an gcontae mar aon le hinfheistíocht 

dhúchasach eile, tá gá le soláthar leordhóthanach de thailte agus áitribh ar 

ardchaighdeán, indíolta, seirbhísithe. Tá infhaighteacht na láithreán sin agus an 

riachtanas céanna amach anseo, ríthábhachtach 

d'fhorbairt eacnamaíoch an chontae amach anseo 

agus tá infheisteoirí dúchasacha agus 

eachtrannacha ina ngné ríthábhachtach a éilíonn 

cur chuige comhoibríoch, cuíchóirithe maidir le 

tailte agus áitribh chuí a fhoinsiú agus a fhorbairt.  
 

OIFIG FIONTAIR ÁITIÚIL (LEO)  

Tá ról tábhachtach ag Oifig Fiontair Áitiúil an Chabháin (LEO an Chabháin) maidir le 

fás eacnamaíoch agus fiontraíocht inbhuanaithe a éascú agus a chur chun cinn. Tá 

sé mar aidhm ag an LEO fiontraíocht a chur chun cinn, gnólachtaí nuathionscanta a 

chothú agus micreaghnóthais agus gnólachtaí beaga atá ann cheana féin a fhorbairt 

ar mhaithe le poist a chruthú agus tacaíochtaí inrochtana ar ardchaighdeáin a chur ar 

fáil do smaointe nua le haghaidh gnó. 

Bímid ag tacú leis an daonlathas áitiúil agus é a fheabhsú agus cuirimid 

rannpháirtíocht agus comhoibriú lenár saoránaigh chun cinn, ag cinntiú go bhfuil cur 
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chun cinn agus soláthar ár seirbhísí agus tacaíochtaí inrochtana do gach saoránach 

laistigh den phobal, ag soláthar comhionannas deiseanna do chách.  

 

Oibríonn LEO i gcomhar le príomhpháirtithe leasmhara fiontraíochta agus 

straitéiseacha, lena n-áirítear grúpaí gnó agus pobail, san iarracht le timpeallacht láidir 

atá dírithe ar an bhfiontar a chur chun cinn chun cuidiú leis an gcontae a chumas 

eacnamaíoch a bhaint amach. Agus muid mar chuid de Chomhairle Chontae an 

Chabháin, leathnaítear ár ról i dtéarmaí an chláir oibre forbartha gheilleagraigh níos 

leithne, agus  tá ról suntasach againn i ngníomhaíochtaí geilleagracha an Phlean 

Forbartha Geilleagraí & Pobail Áitiúil, an Phlean Forbartha Contae, agus an Choiste 

Beartais Straitéisigh Eacnamaíochta & Fiontair ach go háirithe. Tá ár rannpháirtíocht 

tábhachtach i gcomhthéacs uaillmhianta an údaráis áitiúil chun bonneagar 

geilleagrach inbhuanaithe agus timpeallacht chuí fiontraíochta a sholáthar do 

ghnólachtaí le tosú agus le scála sa Chontae.  

 

Bíonn LEO an Chabháin ag obair go réamhghníomhach leis an bhFoireann 

Seachadta Tionscadail nua do Phlean Fiontraíochta Réigiúnach an Oirthuaiscirt go 

2024 agus fáiltíonn sé roimh an deis comhoibriú le páirtithe leasmhara agus 

gníomhaireachtaí eile sa Réigiún. Beidh béim sa phlean seo ar fhéiniúlacht 

chomhtháite réigiúnach a thógáil agus ag an am céanna aitheantas a thabhairt dár n-

éagsúlacht, an bealach a threorú i dtéarmaí ár n-aistrithe dhigitigh agus 

dícharbónaithe, ár n-éiceachóras FBM a neartú, agus acmhainneacht na n-

earnálacha fáis ar fud an réigiúin a ghiaráil. 

 

Ba é an fócas a bhí againn do 2021 ná tacaíochtaí agus seirbhísí ábhartha ar 

ardchaighdeán a chur ar fáil a spreagfadh agus a chothódh gnólachtaí 

nuathionscanta. Tá muid i gcónaí ag tabhairt tús áite do chabhrú le gnólachtaí atá ann 

cheana leathnú agus fás agus aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá rompu, lena n-

áirítear Breatimeacht agus tionchair phaindéim Covid-19, agus iad ag iarraidh dul san 

iomaíocht sa bhaile agus go hidirnáisiúnta. Bhí ár gcláir oiliúna agus meantóireachta, 
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a cuireadh ar fáil go fíorúil, ina n-idirghabháil thar a bheith tábhachtach do na 

gnólachtaí a raibh tionchar ag an ndianghlasáil orthu i dtús na bliana 2021 agus táthar 

ag súil go dtosóidh an filleadh ar oiliúint agus meantóireacht phearsanta de réir a 

chéile in 2022.  

 

Tá dúshláin an BHREATIMEACHTA ann ar fad do gach gnólacht agus tá na LEOanna 

ag obair go réamhghníomhach chun tacú le gnólachtaí a bheith ullmhú don 

timpeallacht trádála nua, go háirithe maidir le custaim. Ba thosaíocht é seo do na 

LEOanna go luath in 2021 de réir mar a rinne gnólachtaí oiriúnú isteach agus amach 

chuig na hathruithe rialála ón1 Eanáir 2021. Tá éagsúlú agus iniúchadh ar dheiseanna 

nua easpórtála ríthábhachtach i gcónaí dár gcliaint mar thoradh ar an mBreatimeacht 

agus toisc nach bhfuiltear ag braith an oiread céanna ar mhargadh na Ríochta 

Aontaithe. Tá LEO an Chabháin, mar aon leis na Oifigí Fiontair Áitiúla i gcontaetha na 

Teorann ag seachadadh sraith de Chláir Spreagtha BREXIT i rith 2021 chun tacú leis 

na gnólachtaí sin trádáil a dhéanamh go hidirnáisiúnta.  

 

Bhí an cur chuige comhoibríoch atá againn i dtaca le comhpháirtíochtaí le 

gníomhaireachtaí agus le páirtithe leasmhara a fhorbairt agus a neartú chun gur féidir 

tuilleadh cláir bhreisluacha agus/nó idirghabhálacha breise a sholáthar dár gcliaint, 

mar chuid lárnach dár straitéis i rith na bliana. Lean an Clár Co-Innovate, 

comhpháirtíocht faoi stiúir InterTradeIreland, agus ina raibh na sé LEO i Réigiún na 

Teorann, ag soláthar deiseanna do FBManna nuálacha chun rochtain a fháil ar 

thacaíochtaí taighde agus forbartha. Tá níos mó ná 50 gnó as an gCabhán ag glacadh 

páirte sa chlár seo ó cuireadh tús leis in 2017. Leathnaíodh an clár seo ar feadh bliain 

eile go 2022.  

Ag an leibhéal trasteorann agus an leibhéal Eorpach, tá LEO an-ghafa le roinnt 

gníomhaíochtaí atá dírithe ar ghníomhaíocht fiontraíochta agus eacnamaíoch a 

spreagadh agus a bheith ag tacú léi. Bíonn LEO an Chabháin ag comhoibriú go 

fiúntach agus ag obair i bpáirt le LEOanna agus le hÚdaráis Áitiúla eile sa réigiún mar 

a bhaineann le tionscnaimh agus cláir, atá dírithe ar tacaíochtaí agus seirbhísí 
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breisluacha a chur ar fáil dá bhonn cliant, a sheachadadh agus a chur i bhfeidhm go 

céimneach.  

I rith 2021 lean LEO an Chabháin de bheith ag cur an Líonra Fiontar Eorpach 

(EEN) chun cinn ar mhaithe le naisc agus deiseanna comhpháirtíochta gnó agus 

trádála a d’fhéadfaí a fhorbairt a éascú ar fud an Aontais. 

 

Tá LEO an Chabháin ag leanúint de bheith ag forbairt Mol Digiteach an Chabháin 

agus ag cur na gcuspóirí a bhaineann leis i bhfeidhm ar bhonn céimneach. Bunaíodh 

Mol Digiteach an Chabháin le deiseanna fostaíochta a spreagadh san earnáil 

dhigiteach, áit a bhféadfadh daoine aonair agus cuideachtaí a bhfuil fócas digiteach 

acu líonrú agus fás laistigh de phobal tacaíochta agus cruthaitheachta. Is iad na 

cuspóirí an geilleagar digiteach a chur chun cinn sa Chabhán agus sa cheantar 

máguaird, réitigh sholúbtha oibre a chur ar fáil do chuideachtaí, spás goir a sholáthar 

do ghnólachtaí nuathionscanta digiteacha le cur ar a gcumas dul ó neart go neart agus 

fás, agus oibriú le comhghleacaithe, an líonrú piaraí agus an comhoibriú a éascú. Tá 

LEO an Chabháin ag tacú le Mol Digiteach an Chabháin i gcónaí chun gnóthaí nua 

tionóntaí a aimsiú chomh maith le comhoibriú ar chomhimeachtaí agus ar chláir ar 

mhaithe le gnólachtaí atá lonnaithe sa Mhol.  

Cuireann LEO an Chabháin le cuspóir Chomhairle Contae an Chabháin uasmhéadú 

a dhéanamh ar infheistíocht agus ar bhonneagar an chontae a fheabhsú chun 

deiseanna forbartha a spreagadh ar mhaithe le poist a chruthú agus an caighdeán 

maireachtála a fheabhsú. Comhoibríonn LEO le comhghleacaithe agus le páirtithe 

leasmhara ó thaobh spás goir a fhorbairt d’fhiontair agus mar a bhaineann le pleanáil 

d'fhorbairtí fiontraíochta agus tionsclaíocha sa todhchaí, rud a spreagfaidh gnólachtaí 

nuathionscanta agus a chuideoidh leo leathnú amach sa Chontae. s cruthú í an obair 

ar thionscnaimh dála Mol Digiteach an Chabháin den chaoi a gcuidíonn LEO an 

Chabháin leis an gcuspóir bailte agus sráidbhailte níos láidre a fhorbairt agus a chur 

chun cinn d’fhonn cur ar a gcumas a bheith go mór taobh thiar air den spreagadh don 

fhorbairt eacnamaíoch, shóisialta agus phobail ar fud an chontae. 
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Sa ghrianghraf; cuairt Damien English T.D., an tAire Stáit Gnó, Fostaíochta agus Miondíola, 
ar LEO an Chabháin agus cliant LEO, Ann Rudden, Aines Chocolates i Sráidbhaile Shraith 

an Domhain, i mí Dheireadh Fómhair 2021. 
Ó chlé go deas: Brendan Walsh Aines Chocolates; Brendan Smith T.D.,; Andrea Corrigan, 
Oifigeach Sinsearach Forbartha Fiontraíochta, LEO an Cabháin; An Comhairleoir Clifford 

Kelly, An Cathaoirleach, Comhairle Contae an Chabháin; Aidan McKenna, Stiúrthóir 
Réigiúnach, Fiontraíocht Éireann; Damien English T.D., Aire Stáit Gnó, Fostaíochta agus 
Miondíola; An Comhairleoir Val Smith; Ann Rudden, Áine Chocolates; An Comhairleoir 
Carmel Brady; An Seanadóir Joe O’Reilly; An Comhairleoir Madeleine Argue; Marcella 

Rudden, Ceann Fiontraíochta, LEO an Chabháin; Brendan Jennings, Stiúrthóir Seirbhíse, 
Forbairt Eacnamaíochta agus Pleanála; An Comhairleoir John Paul Feeley, Cathaoirleach, 

Coiste Eacnamaíochta agus Fiontraíochta, Comhairle Contae an Chabháin. 

 

Is tosaíochtaí do LEO an Chabháin iad an nuálaíocht, an éifeachtúlacht, luach ar 

airgead agus ardchaighdeán seirbhíse do chustaiméirí. Tá foireann LEO tiomanta go 

hiomlán do Chairt Seirbhíse do Chustaiméirí na hOifige Fiontair Áitiúil, rud a 

chinntíonn go gcuirtear seirbhís atá ar ardchaighdeán ar fáil i gcónaí don chustaiméir. 

Bhí LEO an Chabháin an-ard ó thaobh na rátálacha sástachta foriomlána de nuair a 

rinneadh suirbhé cúram custaiméirí ar chliaint ar fud Líonra LEO in 2021. 

Tá gach oibríocht de chuid LEO á rialú ag Lámhleabhar Nósanna Imeachta LEO a 

d’fhorbair Ionad Barr Feabhais Fhiontraíocht Éireann i gcomhar le Líonra LEO. 
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Ullmhaíodh an Lámhleabhar Nósanna Imeachta chun dea-chleachtas 

comhsheasmhach a chinntiú maidir le seachadadh tacaíochtaí OFÁ agus déanfar 

athbhreithniú bliantúil air. Tá sé ar fáil lena scrúdú ag an leibhéal ar bharr sa Chascáid 

um Bainistiú agus Rialú Airgeadais i.e. An tÚdarás Deimhniúcháin, an tÚdarás 

Bainistíochta, Ciste Sóisialta  na hEorpa agus  Aonaid Rialaithe Airgeadais Chiste 

Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), na hAonaid Iniúchta Inmheánaigh, an 

Coimisiún Eorpach nó a ghníomhairí. 

Cinntíonn Straitéis Cumarsáide LEO go bhfuil ardán cuimsitheach, oscailte agus 

inrochtana ann chun eolas i dtaobh seirbhísí agus gníomhaíochtaí an LEO a 

scaipeadh go háitiúil, go réigiúnach agus go náisiúnta agus ar an mbealach seo an 

Contae a chur chun cinn mar ionad le haghaidh gníomhaíochtaí nua ghnó agus 

gheilleagrach.  

Tá prótacail fhoirmiúla i bhfeidhm ag Líonra OFÁ le Micrea-Airgeadas Éireann, An 

Oifig Athbhreithnithe Creidmheasa, An Roinn Coimirce Sóisialaí, na Coimisinéirí 

Ioncaim, Cumann Náisiúnta na nIonad Fiontar Pobail, na Boird Oideachais & Oiliúna 

agus Fáilte Éireann, lena rialaítear scaipeadh faisnéise, comharthaíocht faisnéise 

agus atreorú idirghníomhaireachta. Bíonn teagmháil fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil 

ag LEO an Chabháin leis na gníomhaireachtaí seo agus oibríonn sé go dlúth leo chun 

cabhair agus tacaíocht a thabhairt i dtaca le poist a chruthú sa chontae. 

Cuidíonn tionscnaimh náisiúnta LEO ar nós an tSeachtain Fhiontraíochta Áitiúil, 

Cuardaigh go hÁitiúil é, Lá Náisiúnta Fiontraíochta na mBan, an Clár Fiontar Mac 

Léinn agus na Gradaim Náisiúnta Fiontraíochta leis an bhfiontraíocht a chur chun cinn 

agus a oiread aird agus is féidir a tharraingt orthu.  

 

Caithfidh tacaíochtaí agus seirbhísí a sholáthar faoinár bpríomhchuspóirí do na ceithre 

bliana amach romhainn díriú anois ar ghnólachtaí a ullmhú don gheilleagar 

ísealcharbóin, digitiú, ullmhacht le honnmhairiú a dhéanamh , cleachtais LEAN, agus 

braisliú le haghaidh fáis, mar iarracht le meon na ngnólachtaí a athshocrú chun 

breathnú chun cinn le huaillmhian agus le dóchas.  

Tá seoladh náisiúnta ar an thairiscint LEO Green for Micro in 2021 ag réiteach an 
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bhealaigh i dtreo gnólachtaí a spreagadh chun aghaidh a thabhairt ar a lorg carbóin 

agus tá sé ag tnúth le cleachtais ghlasa a oiriúnú laistigh dá n-oibríochtaí. 

 

Príomhghníomhaíochtaí Straitéiseacha Fiontraíochta LEO 2021  

Is iad seo a leanas na príomh-aschuir i dtéarmaí gníomhaíochtaí don LEO go dtí 
seo in 2021: 

o Bhí an seachtú Seachtain Fiontraíochta Áitiúil ar siúl ón 1 Márta go dtí an 5 

Márta2021 . Bhí sé eagraithe ag Líonra na nOifigí Fiontair Áitiúla ar fud na tíre. 

Reáchtáladh an tSeachtain Fiontraíochta Áitiúil go fíorúil le gach LEO ag óstáil 

imeachtaí fíorúla in éineacht le deich mbuaic-imeacht náisiúnta. Bhí os cionn 

11,000 áirithint ar fud na tíre le haghaidh na n-imeachtaí go léir i rith na 

seachtaine. Reáchtáil LEO an Cabhán ceithre imeacht fiontair fhíorúla in 

éineacht leis na himeachtaí náisiúnta go léir.  

o Faoi Scéim na nDearbhán Trádála ar Líne de chuid LEO, cheadaigh LEO an 

Chabháin €102,353 san iomlán do 48 gnó áitiúil in 2021. Amhail an 1 Eanáir 

2021, tá an scéim seo á maoiniú anois ag an Roinn Fiontar, Trádála & 

Fostaíochta.  

o In 2021 go dtí seo d'fhaomh LEO an Chabháin €303,570 i gcúnamh airgeadais 

faoi Bheart 1 do naoi ngnólacht déag; 

o In 2021 go dtí seo, d'éascaigh LEO an Cabhán 56 clár oiliúna fiontraíochta, 

imeachtaí agus seimineáir, ar fhreastail 698 rannpháirtí orthu; 

o In 2021, ceadaíodh 91 seisiún meantóireachta d'úinéir/bhainisteoirí gnó sa 

chontae. 

o In 2021, bhain 9 ngnólacht sa Chabhán leas as an gclár LEO Lean for Micro 

trína bhfuair siad cabhair le bheith níos éifeachtúla, a dtáirgiúlacht a mhéadú, 

dramhaíl a laghdú agus a n-éifeachtúlacht ó thaobh costais a fheabhsú  

o Ar an 7 Deireadh Fómhair 2021, ghlac CBWC agus LEO Cavan páirt in imeacht 

fíorúil rathúil chun Lá Náisiúnta Fiontraíochta na mBan a chomóradh, ar 

fhreastail 1,055 banfhiontraí agus mná i mbun gnó ar fud na tíre air. Bunaíodh 
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tionscnamh de chuid LEO an Chabháin, Cavan Business Women's Club in 

2013 chun tacaíocht agus cur chun cinn a thabhairt do bhanfhiontraithe sa 

Chontae agus tá tuairim is 70 ball gníomhach ann; 

o Chríochnaigh Clár Braisle Ríomhthráchtála an Oirthuaiscirt, tionscnamh 

comhoibritheach ar éirigh leis na LEOanna sa Chabhán, i Muineachán, i Lú 

agus sa Mhí maoiniú a fháil dó faoi Chiste Iomaíoch LEO in 2021. Chuir an clár 

tacaíocht agus oiliúint ar fáil do mhiondíoltóirí ar líne. Ghlac seacht ngnólacht 

déag as an gCabhán páirt in 2020/2021.  

 

.  
 

Cliant LEO, Vanilla Bean Patisserie, ag ceiliúradh a Great Taste Award 2021 agus 
conradh nua le Aldi as a raon nua de grutha torthaí. Ó Chlé go dtí an deis: 
Kristijan Kodric; Andrea Corrigan, Oifigeach Sinsearach Forbartha 
Fiontraíochta, LEO; Brendan Jennings, Stiúrthóir Seirbhíse, Forbairt 
Eacnamaíoch, Pleanáil, Pobal agus Turasóireacht  
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Airgeadas, TFC, Seirbhísí Éigeandála 
Airgeadas 
 

Tá soláthar faisnéise airgeadais atá cruinn agus tráthúil i bhfeidhm i dtaca le seirbhísí 

uile na Comhairle agus cinntítear go bhfuil nósanna imeachta atá cuí agus éifeachtach 

i bhfeidhm. Tá ról tábhachtach ag an Roinn Airgeadais mar a bhaineann le tacaíocht 

a thabhairt do sheirbhísí agus iad a sheachadadh. Bíonn An Roinn Airgeadais ag plé 

le hobair an údaráis a bhainistiú ó thaobh airgeadais, ioncaim agus caipitil araon, agus 

í a mhaoiniú, sna Rannáin Seirbhíse ar fad. 

 

Is iad seo a leanas na príomhchuspóirí: 
 
 

• Cuspóirí airgeadais Phlean Corparáideach na Comhairle a bhaint 

amach 

• An bhainistíocht airgeadais agus na cleachtais airgeadais is fearr a 

sholáthar agus a chur chun cinn ar fud na Comhairle 

• Gnóthaí airgeadais na Comhairle a bhainistiú 

• A chinntiú go gcloítear leis na prionsabail cuntasaíochta reachtúla 

agus airgeadais ar fad a bhaineann le hidirbhearta de chuid na 

Comhairle Contae. 

• A chinntiú go bhfuil rialuithe inmheánacha leordhóthanacha i 

bhfeidhm le sócmhainní na hEagraíochta a chosaint agus cruinneas 

agus iontaofacht na dtaifead a chinntiú. 

• A chinntiú go mbaintear luach ar airgead amach ar fud na 

hEagraíochta 
    
Iasachtaí     
Bhí 160 iasacht ag an gComhairle, agus mar thoradh air sin bhí íocaíochtaí morgáiste 

€560,000 i gceist i rith 2021. I rith 2021, lean Comhairle Contae an Chabháin de bheith 
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ag plé go réamhghníomhach le custaiméirí a fuair iad féin sa chás go raibh riaráistí 

neamh-inbhuanaithe acu. 

                    
Feidhm Phárolla a Sholáthar  
         
Is éard atá i gceist leis an tseirbhís seo ná pá agus tuarastail a phróiseáil agus a íoc 

don fhoireann ar fad, lena n-áirítear asbhaint P.A.Y.E., P.R.S.I., asbhaintí reachtúla 

agus neamhreachtúla eile agus na tuairisceán ábhartha ar fad a chríochnú. Tá thart 

ar 508 fostaí ar chlár párolla Chomhairle Chontae an Chabháin. Chomh maith leis sin, 

próiseálann an fheidhm Phárolla íocaíochtaí do Phinsinéirí agus d'Ionadaithe Tofa na 

Comhairle. B'ionann iomlán na gcostas párolla agus €28.4m in 2021. 

 
Rátaí 
Eisíodh 2,486 Éileamh Ráta don bhliain 2021, rud a d'fhág go raibh tobhach iomlán 

de €16,529,076 mar thoradh air. Ba é € 82,234,209 an luacháil éifeachtach i gCo. an 

Cabhán in 2021 agus ba é 0.201 an t-iolraitheoir a shocraigh na hionadaithe tofa do 

2021. Fuarthas suim €10,699,860 i leith rátaí tráchtála don bhliain dar críoch an 31 

Nollaig2021.  

  

Chun tionchar Covid 19 ar ghnólachtaí incháilithe a mhaolú le linn 2020, d'fhógair an 

Rialtas scéim tarscaoilte rátaí 12 mhí. Próiseáladh tarscaoileadh iomlán de 

€3,998,266 ag Roinn na Rátaí do ghnólachtaí incháilithe i gCo. an Cabhán  

  

Lean roinnt custaiméirí rátaí, a bhí i dteideal tarscaoileadh rátaí a fháil, ag íoc a rátaí 

in 2021 agus bhí iarmhéideanna creidmheasa ar a gcuntais rátaí mar thoradh air sin. 

Mar gheall ar fhadhbanna a bhain le uainiú, níor aisíocadh na híocaíochtaí ráta seo le 

custaiméirí. Mar thoradh ar chur i bhfeidhm Chiorclán Fin 02/2021 - Cóireáil 

Chuntasaíochta i ndáil le Bailiú Rátaí 2021 cuireadh córas cuntasaíochta i bhfeidhm 

a chuir na fáltais seo siar go dtí 2021 agus, ar an gcaoi sin, laghdaíodh an céatadán 

de na rátaí tráchtála a bailíodh in 2021 ó 81% go 76%. 
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Le linn 2021 chuir an Rannóg Rátaí an Scéim Cúnaimh do Ghnólachtaí Beaga  do Covid 

(SBASC) ar fáil thar ceann na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. Díríodh an 

SBASC ar ghnólachtaí nach raibh incháilithe do Scéim Tacaíochta Srianta COVID 

(CRSanna), deontas Leanúnachais Gnó Fháilte Éireann nó scéimeanna deontais 

earnála díreacha eile de chuid an rialtais. Bhí sé mar aidhm ag an scéim seo cabhrú 

le gnólachtaí lena gcostais sheasta, mar shampla, cíos, billí fóntais, slándáil. Amhail 

an 31 Nollaig 2021 , bhí 60 iarratas ar dheontais próiseáilte ag an Rannóg Rátaí agus 

bhí €181,000 de chúnamh deontais á íoc le hiarratasóirí cáilitheacha.  
 
Iniúchadh Inmheánach  
Soláthraíonn Iniúchadh Inmheánach feidhm mheasúnaithe neamhspleách atá 

freagrach as athbhreithnithe a dhéanamh ar pholasaithe, ar phleananna, ar nósanna 

imeachta agus ar fheidhmíocht na heagraíochta. Is é an príomhchuspóir atá leis 

leordhóthanacht agus éifeachtacht na rialuithe inmheánacha laistigh de Chomhairle 

Contae an Chabháin a mheas. Cuireann ról na hIniúchóireachta Inmheánaí le húsáid 

éifeachtach agus eacnamaíoch na n-acmhainní agus is príomhghné é de dhea-

rialachas corparáideach atá ríthábhachtach chun príomhthosaíochtaí Phlean 

Corparáideach na Comhairle a bhaint amach.  

I measc na réimsí croí-rialaithe a scrúdaíodh bhí:  

• Córais chuntasaíochta agus bhainistíochta 

• Comhlíontach le rialuithe inmheánacha 

• Leordhóthanacht agus sláine na sonraí airgeadais a tháirgtear 

• Dlíthe agus rialacháin a bheith á gcomhlíonadh 

• Nochtadh do chalaois agus / nó don éilliú 

• Sócmhainní á n-úsáid agus á gcosaint go héifeachtach 

• Úsáid gheilleagrach, éifeachtúil agus éifeachtach acmhainní  

Tá sé mar pholasaí ag Comhairle Contae an Chabháin feidhm iniúchta inmheánach 

ar ardchaighdeán a chothabháil agus tacú léi de réir na Cairte Iniúchta Inmheánaigh. 

Tagann gníomhaíochtaí agus seirbhísí uile na Comhairle faoi shainchúram na 
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hIniúchóireachta Inmheánaí. Tuairiscíonn an t-Iniúchóir Inmheánach go díreach chuig 

an bPríomhfheidhmeannach agus chuig an gCoiste Iniúchóireachta ar bhonn ráithiúil.  

Luach ar airgead 
Feidhmíonn údaráis áitiúla lena n-áirítear Comhairle Contae an Chabháin i 

dtimpeallacht a éilíonn cuntasacht agus trédhearcacht i leith na gcinntí bainistíochta 

ar fad a ghlactar.  Ní mór don Chomhairle a chinntiú go n-oibríonn a cuid seirbhísí ar 

bhealach eacnamaíoch, éifeachtúil agus éifeachtach le tuilleadh béime ar Luach ar 

Airgead a bhaint amach agus na leibhéil feidhmíochta a uasmhéadú ar fud na 

heagraíochta. 

 

Plean Iniúchta Bliantúil 2021 
Leagadh amach sa Phlean Iniúchta Bliantúil do 2021, a d’fhaomh feidhmeannas na 

Comhairle, athbhreithnithe sonracha bunaithe ar na hacmhainní foirne a bheith ar fáil 

agus na rioscaí féideartha a d'aithin na Stiúrthóirí Seirbhíse, an Coiste Iniúchóireachta 

agus an tIniúchóir ón Rialtas Áitiúil.  

 

Obair Iniúchta Inmheánach - 2021 
Ar an obair iniúchóireachta a rinneadh in 2021 bhí cigireachtaí rialaithe san Oifig 

Mhótarchánach agus sa Deasc Seirbhísí do Chustaiméirí. Ar na hathbhreithnithe 

iniúchtaí ar leith bhí Clár Eitice na Comhairle, Íocaíochtaí Liúntas agus Costais 

d'Ionadaithe, Córas Móibíleach agus Líne Talún na Comhairle, an Scéim Deontais um 

Thoibreacha Príobháideacha, an tAthbhreithniú Bliantúil ar SICAP - an Clár 

Gníomhachtaithe Pobail um Chuimsiú Sóisialta arna bhainistiú ag Feidhmeoir an 

Chláir thar ceann an LCDC agus an Cód Caiteachais Phoiblí Rialála in Athbhreithnithe 

doimhne ar 1) Tionscadal Caipitil Bóithre Faoisimh atá  Beartaithe do N55 Bhéal Átha 

na nEach 2) Tionscadal Caipitil atá Beartaithe ar Champas Spóirt an Chabháin 3) 

Forbairt agus Cur Chun Cinn Eacnamaíoch Chlár Caiteachais na gCoimisinéirí 

Ioncaim do 2020, lena n-áirítear Scéimeanna Deontais Atosaithe do Ghnólachtaí a 

raibh tionchar ag Covid-19 orthu.  
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Thug Iniúchadh Inmheánach chomh faoi iniúchadh ar Nósanna Imeachta Seiceála 

Maoinithe Leader na Comhairle atá riachtanach faoi Airteagal 48, lena raibh 16 

iarratas tionscadail dar luach €1,494,906 i gceist, lena n-áirítear 53 éileamh ar 

chaiteachais arbh ionann iad agus €1,828,377. 

 

Próiseáladh iarratais éagsúla iniúchóireachta a tháinig ó na hIniúchóirí Rialtais Áitiúil 

agus dar le measúnú Iniúchóra an Rialtais Áitiúil bhí éifeachtacht an Iniúchta 

Inmheánaigh ina ghné tábhachtach de thimpeallacht rialaithe an Údaráis Áitiúil.  

 

An Coiste Iniúchóireachta 
Chuir an tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 éifeacht reachtúil ar fáil don Chlár 

Gníomhaíochta maidir le Rialtas Áitiúil éifeachtach agus leag sé amach athuair na 

forálacha reachtacha a bhaineann le coistí iniúchóireachta.  

 

Tá ról neamhspleách ag an gCoiste Iniúchóireachta maidir le comhairle a chur ar an 

gComhairle i dtaobh próisis tuairiscithe airgeadais, rialú inmheánach, bainistíocht 

riosca agus cúrsaí iniúchta mar chuid den athbhreithniú córasach ar thimpeallacht 

rialaithe agus nósanna imeachta rialachais Chomhairle Contae an Chabháin. 

Bunaíodh an Coiste Iniúchóireachta reatha trí rún ar ainmniúchán ó Ghrúpa Beartais 

Chorparáidigh an Údaráis Áitiúil agus tar éis dul i gcomhairle leis an 

bPríomhfheidhmeannach. Tá a dtéarma oifige i gcomhthráth le téarma oifige na 

Comhairle tofa a thosaigh an 1 Meitheamh 2019 agus a dtiocfaidh críoch leis ar an 31 

Bealtaine 2024. 

 

Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta (AC): 

AC Nua Meitheamh 2019 – Bealtaine 2024 

• Sonia McEntee (Cathaoirleach) 

• Con Dolan 

• Sean Corcoran 

• An Comhairleoir Madeleine Argue 

• An Comhairleoir Clifford Kelly 
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Tháinig an Coiste Iniúchóireachta le chéile trí  Microsoft Teams 4 huaire in 2021.  Tá 

ról ríthábhachtach acu mar a bhaineann le creat rialachais Chomhairle Contae an 

Chabháin, go háirithe i gcomhthéacs acmhainní gann, bainistíocht riosca, agus 

cuntasacht na hearnála poiblí.  

I rith na bliana bhuail an coiste leis an bPríomhfheidhmeannach, an tUasal Tommy 

Ryan agus le bainisteoirí líne éagsúla chun raon leathan saincheisteanna a phlé.  I 

measc na réimsí tosaíochta bhí na Buiséid Bhliantúla agus na Ráitis Airgeadais, na 

Cairteacha Iniúchóireachta Inmheánacha, an Clár Oibre Iniúchta Bliantúil agus 

Táscairí Feidhmíochta Bliantúla na Comhairle.  

 
 

Forbhreathnú ar an Iniúchadh Inmheánach 
Tá Iniúchadh Inmheánach ag obair go réamhghníomhach leis an mbainistíocht chun 

dearbhú a thabhairt gur leor na rialuithe agus na próisis inmheánacha atá ann cheana 

féin chun na cuspóirí atá leagtha amach sa Phlean Corparáideach a bharrfheabhsú. 

Tarraingíonn an tuarascáil bhliantúil seo aird ar chuid de na príomhghníomhaíochtaí 

a rinne Iniúchadh Inmheánach in 2021 atá ríthábhachtach chun aon rioscaí 

suntasacha atá os comhair na Comhairle a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu.  

 

Mar is gnáth, tá Iniúchadh Inmheánach tiomanta do aghaidh a thabhairt ar éilimh 

athraitheacha Údarás Áitiúil an Chabháin agus féachfaidh sé le barr feabhais a chur 

ar a rannchuidiú leis an eagraíocht ó thaobh gcomhréir leis an bPlean Iniúchta 

Straitéiseach. 

 

Bunaithe ar na hathbhreithnithe iniúchóireachta a rinneadh, tugadh dearbhú réasúnta 

do na páirtithe leasmhara ábhartha ar fad go gcuimsíonn oibríochtaí agus struchtúir 

rialachais na heagraíochta dea-chleachtais bhainistíochta, prionsabail luacha ar 

airgead, cuntasacht agus trédhearcacht lena chinntiú go bhfuiltear chomh 

héifeachtach agus is féidir. 
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Soláthar 
Ár Ráiteas Misin 
A chinntiú go gcomhlíontar feidhm Soláthair  Chomhairle Contae an Chabháin le 

ionracas, trédhearcacht agus cuntasacht,  go gcloítear le Dlíthe an Aontais /Dlíthe 

Náisiúnta agus leis na treoirlínte náisiúnta, agus go mbíonn sé ag feidhmiú ar an 

mbealach is éifeachtúla agus is éifeachtaí le luach ar airgead a chinntiú agus ag an 

am céanna na caighdeáin riachtanacha a shroicheadh, ionas gur féidir seirbhísí ar 

ardchaighdeán a chur ar fáil do shaoránaigh Chontae an Chabháin". 

 

Soláthar 
Tá feidhm soláthair na Comhairle nasctha go dlúth le prionsabail agus cuspóirí 

straitéiseacha Phlean Corparáideach na heagraíochta. Leagann an Plean 

Corparáideach Soláthair síos na prionsabail agus an bunús cuí faoina bhfeidhmeoidh 

feidhm soláthair na Comhairle.  

 

Mar gheall ar COVID – 19 bhain go leor dúshláin leis an mbliain 2020. In ainneoin na 

dianghlasála agus na srianta éagsúla, d'éirigh leis an Oifigeach Soláthair agus le 

foireann an Lár-Aonaid Riaracháin (An t-Aonad CTA), prótacail Soláthair a chur i 

bhfeidhm agus comhairle agus tacaíocht ábhartha i dtaca le soláthar a chur ar fáil don 

lucht bainistíochta agus don fhoireann i rith an ama.  

 

I rith shrianta COVID-19, chruthaigh an tOifigeach Soláthair 3 fhíseán faisnéise um 

Sholáthar ar líne chun feasacht agus oiliúint foirne a éascú i leith Lámhleabhar um 

Phlean Corparáideach Soláthair agus Nós Imeachta Soláthair Chomhairle Contae an 

Chabháin. Lean an Grúpa Stiúrtha Soláthair ar aghaidh lena gcruinnithe ráithiúla a 

reáchtáil ar líne i rith na bliana. 

 

Rinne an tOifigeach Soláthair bainistíocht ar Aip nua Chomhairle Contae an Chabháin, 

Tuarascála Monatóireachta Ráithiúil ar Sholáthar Poiblí, a úsáidtear chun tuarascáil 

ráithiúil a chur ar fáil don Phríomhfheidhmeannach (CE) ar chomhlíonadh soláthair na 

Ranna go léir laistigh den eagraíocht.  
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Chonacthas an deacracht in 2021 maidir le Trealamh Cosanta Pearsanta (TCP) a 

aimsiú go héasca ó na Dúshláin tosaigh a tharla ag tús 2020 go lár na bliana sin. Lean 

an tOifigeach Soláthair, an tOifigeach Sláinte agus Sábháilteachta agus Roinn Stórtha 

na Comhairle, faoi threoir na Foirne Bainistíochta Sinsearaí, ag obair go dlúth chun 

foireann (TCP) a fháil chun COVID-19 a chomhrac. 

 

Cuireadh cúnamh soláthair ar fáil arís do gach Roinn agus Rannóg ar fud na 

hEagraíochta, m.sh., Pobal agus Fiontar, na hEalaíona, Tógáil Tithíochta, Bóithre, an 

Comhshaol, Pleanáil, Seirbhís Dóiteáin, Seirbhísí Corparáideacha Leabharlainne 

agus an Oifig Fiontair Áitiúil. Fógraíodh195 Comórtais Soláthair ag an Aonad CTA. 

Rinneadh 102 díobh seo trí thairseach Ríomh-Thairsceana (51 Comórtas Luachana 

agus 51 Comórtas Tairisceana) agus 93 Comórtas Tairisceana eile tríd an gcóras 

supplygov.  

 

Comhlíonadh leanúnach maidir leis an gCód Caiteachais Phoiblí 
In 2021 chomhordaigh, thiomsaigh an tOifigeach Soláthair tuarascáil na Comhairle um 

Dhearbhú Cáilíochta do 2019 agus sheol é chuig an gCoimisiún Náisiúnta 

Maoirseachta agus Iniúchóireachta (NOAC) mar a éilítear faoi Chód Caiteachais 
Poiblí na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

 

Tugadh faoi deara sa tuarascáil gur léirigh na seicliostaí a chuir Comhairle Contae an 

Chabháin i gcrích go raibh ardleibhéal comhlíonta ann mar a bhain leis gCód 

Caiteachais Poiblí agus níor léirigh na dian-sheiceálacha a rinneadh ar rogha 

tionscadal /clár aon mhórfhadhbanna a chaithfeadh amhras ar chomhlíonadh an 

Chóid ag an gComhairle.  

 

I dTuarascáil Chomhairle Contae an Chabháin a chomhordaigh an tOifigeach 

Soláthair bhí: - 

 



 

A 

Tuarascáil Bhliantúil 2021  
Tuarascáil Bhliantúil 

  
 

209 

• D'aithin liosta fardail do 2020 ( €804,258,265.81 san iomlán)  114 Tionscadal / 

Clár ( 34 Caiteachas Reatha agus 80 Caiteachas Caipitil), ar sháraigh a 

gcaiteachas/a gcostas saoil measta €0.5m.  

o 114 Tionscadal/clár: - 

 Bhí 38 tionscadal / clár á mbreithniú in 2020. 

 68 tionscadal / clár a thabhaigh caiteachas in 2020. 

 Tháinig deireadh le8 dtionscadal / clár in 2020. 

 

• Tugtar achoimre ar gach soláthar os cionn €10m.  

 

• Sraith iomlán seicliostaí (7 san iomlán) don eagraíocht iomlán bunaithe ar 18 
sampla a tógadh ar fud na heagraíochta, arb ionann é agus 12% de luach iomlán 

an chaiteachais ábhartha i liosta fardail 2020.  

 

• Achoimre ar sheiceálacha doimhne na nIniúchóirí Inmheánacha a léiríonn: - 
o 14% de luach iomlán gach tionscadail / cláir Reatha (ioncam) a sainaithníodh 

sa liosta Fardail do 2020 agus  
o 7% de luach iomlán na dtionscadal / gclár Caipitil ar fad a sainaithníodh sa 

liosta Fardail do 2020.   

 

Mótarcháin 
Tá Rannóg Mótarchánach Chomhairle Contae an Chabháin freagrach as:  

 Ceadúnas Feithicle a eisiúint 

 Leabhair Chlárúcháin, Admhálacha agus Plátaí Trádála dúblacha a eisiúint do 

thrádálaithe mótair  

 Athrú úinéireachta agus aisíocaíochtaí a phróiseáil 

 Deimhnithe S103 agus CT53 a eisiúint 

Léiríodh an laghdú leanúnach a tháinig ar líon na ndaoine a bhí ag freastal ar an Oifig 

Mótarchánach in 2021 chun a ngnó a dhéanamh in ioncam de €2,568,006, sin laghdú 

€404,724 (13.61%) ó 2020 (€2,972,730), go príomha mar gheall ar an méadú 

leanúnach a tháinig ar idirbhearta Mótarchánach ar líne in 2021 agus toisc gur dúnadh 
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iad don phobal ó am go ham le linn Covid-19.  

 
Miondealú ar ioncam agus ar idirbhearta:  
Catagóir Iomlán na nIdirbheart Ioncam Iomlán  
Ceadúnais Feithicle 10,932               €2,280,077   

Ceadúnais Trádála 63 €22,239                     

Fáltais Ilghnéitheacha 1,727                    €19,388 

Riaráistí 2,689                  €246,302 

 
Iomlán 

 
15,411 

                  
 €2,568,006        

 
 
Mótarcháin Ar Líne: 
Ina theannta sin, próiseáladh 72,129 idirbheart ar líne. Tá an tSeirbhís Mótarchánach 

Ar Líne ar fáil d'úinéirí carranna príobháideacha, gluaisrothair, tarracóirí talmhaíochta, 

feithiclí díolmhaithe, mótarcharbháin agus feithiclí tráchtála chun gur féidir leo 

athnuachan a dhéanamh. Moltar do chustaiméirí leas a bhaint as an tseirbhís ar líne 

trí logáil isteach ar www.motortax.ie.  

http://www.motortax.ie/
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Táscairí Seirbhíse  
 

 
M.1 Líon agus Céatadán na nIdirbheart Mótarchánach 

 
2021 

Líon a ndéileáiltear leo thar an gcuntar 11,042 

An líon daoine a ndéileáiltear leo tríd an bpost 9,062 

% a ndéileáiltear leo thar an gcuntar 54.92% 

% a ndéileáiltear leo tríd an bpost 45.08% 

 
M.2 An t-achar a thógann sé Iarratais Mótarchánach a thagann tríd 
an bPost a Phróiseáil  

 

An líon a ndéileáiltear leo an lá a fhaightear an t-iarratas 273 

Líon a ndéileáiltear leo ar an 2ú nó an 3ú lá tar éis dóibh a bheith faighte 453 

Líon a ndéileáiltear leo ar an 4ú nó an 5ú lá tar éis dóibh a bheith faighte 2,990  

Líon a déileáiltear leo níos mó ná 5 lá tar éis dóibh a bheith faighte 5,346 

% a ndéileáiltear le ar an lá a mbíonn siad faighte 3% 

% a ndéileáiltear leo ar an 2ú nó an 3ú lá tar éis dóibh a bheith faighte 5% 

% a ndéileáiltear leo ar an 4ú nó 5ú lá tar éis dóibh a bheith faighte 33% 

% a ndéileáiltear leo níos mó ná 5 lá tar éis dóibh a bheith faighte 59% 

 
M.4 Uaireanta oscailte poiblí 

 

Meánlíon na n-uaireanta oscailte in aghaidh na seachtaine 32.5 
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Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC)  
Tuairiscíonn an Rannóg TFC (Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide) don 

Cheann Airgeadais agus agus tá sé freagrach as bainistiú a dhéanamh ar bhonneagar 

TFC na heagraíochta, na suímh ghréasáin, feidhmchláir bhogearraí, córais GIS agus 

tionscnaimh claochlaithe dhigitigh. Áirítear leis sin líonraí áitiúla (LAN) agus líonraí 

réimse leathan (WAN), ina bhfuil naisc shreangaithe agus naisc gan sreang a 

chuireann cumarsáid gutha agus cumarsáid sonraí ar fáil don eagraíocht. 

Le bliain anuas, lean an Rannóg IT ar aghaidh lenár bhfócas ar uasghrádú agus 

feabhsú a dhéanamh ar bhonneagair agus córais agus muid ag iarraidh bonneagar 

agus córais TF Chomhairle Contae an Chabháin a choinneáil ag feidhmiú go 

héifeachtach. Leanamar de bheith ag tacú le lucht saothair cianda mar gheall ar 

dhúshláin phaindéim Covid19.  

Bíodh go bhfaca muid líon méadaithe glaonna ar ár ndeasc chabhrach mar gheall ar 

chianobair; leanamar d'fhorbairtí i réimsí an bhonneagair, an Phlean Náisiúnta 

Leathanbhanda, córais TFC agus uasghrádú ar ár mbogearraí agus ar ár 

dtimpeallachtaí oibriúcháin.  

Córais Faisnéise Geografaí. 
Lean Córas Faisnéise Geografaí (GIS) na Comhairle de ról bunúsach a imirt ar fud 

gach réimse gnó in 2021, agus áiríodh ar roinnt tionscadal agus obair shuntasach a 

cuireadh i gcrích le linn na bliana seo caite: 

• Léarscáiliú ar fad a tháirgeadh don Phlean Forbartha Contae. 

• Tuarascálacha fillte na Roinne a chur ar fáil don Líne Cabhrach Pobail. 

• Sonraí oidhreachta a ghlanadh. 

• Feidhmchláir ghréasáin GIS a fhorbairt agus a fheabhsú do na réimsí gnó chun 

bailiú agus anailís sonraí spásúlachta a éascú a thacaíonn le cinnteoireacht 

níos eolaí agus níos straitéisí.  

• Taifid sócmhainní seasta a tháirgeadh lena n-allmhairiú isteach i gcóras 

bogearraí nua. 

• Cruthú léarscáile de Gheopháirc. 

• Scéimeanna feabhsúcháin áitiúla a mhapáil.  
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Bonneagar Líonra. 
Tá an roinn I.S. freagrach as bonneagar líonra na Comhairle agus as a chinntiú go 

bhfuil fáil ar ar na córais agus na seirbhísí TFC agus go bhfuil siad slán. I measc na 

dtionscadal sa réimse seo bhí: 

• Uasghrádú ar chórais CORE, iPlan, iHouse & iReg. 

• Oifig Halla Baile an Chabháin a chumrú agus a chur ar bun, lena n-áirítear 

réiteach SD-WAN a shuiteáil. 

• Uasghrádú ar an bpríomhfhreastalaí bunachar sonraí chuig SQL Server 2019. 

• Monatóireacht agus uasghrádú réamhghníomhach leanúnach ar láithreáin 

agus ar threalamh líonra achair fhairsing. 

• Imirce leanúnach, uasghrádú agus díchoimisiúnú ar chórais agus freastalaithe 

oidhreachta 

• Measúnú dea-chleachtais agus feabhsúchán ar an bpríomhbhalla dóiteáin.  

An Fhoireann um Chlaochlú Digiteach  
Díríonn an réimse Claochlú Digiteach ar an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda a 

sheachadadh sa Chabhán, ar na gníomhartha sa Straitéis Dhigiteach a chur chun cinn 

agus ar shoghluaisteacht agus feasacht dhigiteach ar fhoireann na comhairle a 

mhéadú. Tá sé mar thosaíocht seirbhísí níos fearr a chur ar fáil don phobal agus do 

shaoránaigh a bheith páirteach i gclaochlú digiteach freisin.  

• Seoladh Straitéis Dhigiteach do Chontae an Chabháin. 

• Cuireadh 20 cúrsa foghlama ar líne i bhfeidhm don tSeirbhís Dóiteáin. 

• Uasghrádaithe ar an Aip Monatóireachta Soláthair. 

• Clárú poiblí ar líne le haghaidh Láithreáin Thréigthe 

• €225,000 i maoiniú faighte chun tacú le líonra BCP. 

• Suíomh nua do Chomhpháirtíocht Spóirt an Chabháin. 

• Cuireadh cur i bhfeidhm WIFI4EU ar fáil i sé bhaile agus leanadh den tacaíocht 

le BCPanna. 

• Uasghrádú ar an gcóras íocaíochtaí ar líne le haghaidh fíneálacha páirceála.  
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Slándáil TFC.  
Cinntíonn slándáil TFC sábháilteacht agus slándáil ár sonraí agus ár gcóras agus tá 

sé ar cheann de na feidhmeanna is tábhachtaí de chuid na Roinne TF. Áirítear le 

slándáil TF na teicneolaíochtaí, na próisis agus na cleachtais atá ceaptha chun líonraí, 

feistí, cláir agus sonraí a chosaint ar ionsaí, damáiste, nó rochtain neamhúdaraithe.  

• Tástáil treá a rinneadh ar an líonra. 

• Tuarascáil anailíse ar bhearna CIS curtha i gcrích. 

• Cuireadh comhaontuithe agus prótacail nua rochtana tríú páirtí i bhfeidhm. 

• Bogearraí bainistíochta nua críochphointe a shuiteáil le tacaíocht chianda a 

chur ar fáil agus nuashonrú a dhéanamh ar na córais go léir. 

• Cuireadh cúltaca nua lasmuigh, a bhí óstáilte ar néal & réiteach DR i 

bhfeidhm. 

• Bhí oiliúint chibearshlándála san áireamh mar chuid d'ionduchtú foirne nua. 

• Críochnaíodh an tairiscint le haghaidh oiliúint maidir le feasacht 

chibearshlándála. 

Oibríochtaí 
Tá réimse oibriúcháin na Roinne TF freagrach as an tacaíocht theicniúil a chur ar fáil ó lá 

go lá do gach úsáideoir foirne agus d'ionadaithe tofa Chomhairle Contae an Chabháin.  

• 4032 glao/fadhb deisce cabhrach réitithe.  

• Tacaíocht leanúnach do shocruithe oibre cumaiscthe. 

• Feabhas leanúnach ar thairseach foghlama na foirne Tech4Staff. 

• Glacadh le Straitéis nua TFC. 

• Tús curtha le tionscadail chun suímh ghréasáin nua de chuid na Comhairle agus 

na Leabharlainne a fhorbairt. 

• Rannpháirtíocht i ngrúpaí slándála náisiúnta agus réigiúnacha, lena n-áirítear an 

Grúpa HIS, an Grúpa Réigiúnach TF agus an grúpa réigiúnach Ceannairí 

Tionscadail TF. 

• Cumraíodh níos mó ná 60 ríomhaire glúine nua. 

• Tacaíocht curtha ar fáil do chruinnithe hibrideacha na Comhairle. 

• Suiteáladh bogearraí rátaí tarscaoileadh agus cuireadh tacaíocht ar fáil. 
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Seirbhísí Éigeandála 
 

 
Múchann Comhraiceoirí Dóiteáin ó Bhaile an Chabháin Tarracóir á Dhó in Aibreán 2021 

 
Seirbhís Dóiteáin Chontae an Chabháin 
Ag deireadh na bliana 2021 bhí 93 comhraiceoir dóiteáin fostaithe ag Comhairle 

Contae an Chabháin i 10 stáisiún dóiteáin atá lonnaithe ar fud an Chontae. I rith 2021, 

chuaigh Comhraiceoir Dóiteáin amháin ar scor ón tSeirbhís Dóiteáin, thosaigh duine 

nua amháin agus chríochnaigh siad an chéad chéim dá chuid oiliúna.  

 

Táscairí Seirbhíse 
F1: Costas per Capita na Seirbhíse Dóiteáin   

 
    

Costas per Capita na Seirbhíse Dóiteáin €57.26 

 
  

    

F2: Slógadh Seirbhíse         

  Tine 

Neamh-

Dóiteáin 

Meán-am a thóg sé, i nóiméid, leis an mbriogáid 

dóiteáin a thabhairt le chéile 06:23 07:20 
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F3: Céatadán Amanna Freastail ag 
Láithreacha     

  Tine 

Neamh-

Dóiteáin 

  % Líon. % Líon. 

An chéad fhreastal ar an láthair laistigh de 10 

nóiméad 33.77 52 27.37 75 

An chéad fhreastal ar an láthair tar éis 10 nóiméad 

ach laistigh de 20 nóiméad 53.90 83 55.84 153 

An chéad fhreastal ar an láthair tar éis 20 nóiméad 12.33 19 16.79 46 

 
Glaonna ar an tSeirbhís Dóiteáin  

An Cineál Glao / Líon na 
nGlaonna 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tinte simléir i dTithe  40 45 47 32 35 36 37 29 

Tinte Tí Eile  40 60 33 41 44 30 34 30 

Tinte eile 35 28 47 45 47 39 36 32 

Tinte Portaigh/Foraoise  12 17 17 39 18 9 34 6 

Tinte Mótarfheithiclí 25 28 19 20 21 16 10 24 

Timpistí Tráchta ar Bhóithre  82 73 69 58 67 72 52 61 

Tuilte  15 16 4 14 11 28 28 9 

Teagmhais Cheimiceacha 0 0 0 0 0 0 0 5 

Seirbhísí Speisialta (Eile)  147 218 244 338 377 261 335 213 

Rabhadh Bréige (Dea-rún) 19 18 51 36 50 57 57 68 

Rabhadh Breige (Mailíseach) 1 3 2 2 2 6 3 5 

Iomlán na nGlaonna  479 416 506 533 594 554 626 482 
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D'fhreagair an tSeirbhís Dóiteáin 566 freagra ar 501 teagmhas in 2021, sin laghdú 

18% i gcomparáid leis na freagraí in 2020.  

Clár Caipitil 
Ar an 29 Nollaig 2020, cheadaigh an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Fearas 

Dóiteáin nua do Sheirbhís Dóiteáin Chontae an Chabháin sa Chlár Caipitil 2021 – 

2023. Cuireadh tús le tógáil na feithicle seo in 2021 agus tá sé beartaithe go mbeidh 

an fheithicil ag feidhmiú i rith Ráithe 3 de 2022. 

 

Aithníodh Stáisiún Dóiteáin nua do Bhaile Shéamais Dhuibh mar cheann de 16 

thionscadal tosaíochta nua i gClár Caipitil na Seirbhíse Dóiteáin 2016 – 2020. 

D'athdhearbhaigh an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta an gealltanas 

seo i gClár Caipitil na Seirbhísí Dóiteáin 2021 – 2025 a fógraíodh an 29 Nollaig 2020. 

Ar an 18 Feabhra 2021, d'fhaomh an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 

Oidhreachta  tairiscint Sandar Construction Ltd., chun an stáisiún dóiteáin nua a 

thógáil. Síníodh conarthaí don Stáisiún Dóiteáin Nua i mBaile Shéamais Dhuibh ar an 

14 Meitheamh 2021 agus d'aistrigh an Conraitheoir chuig an láithreán ar an 22 

Meitheamh 2021. Táthar ag súil go mbeidh an foirgneamh réidh le húsáid i Ráithe 3 

2022. 

 

 
Síniú conarthaí don Stáisiún Dóiteáin nua i mBaile Shéamais Dhuibh. 
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Paindéim COVID-19 
De réir treorach ón Rialtas, ó FSS agus ón Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht 

Dóiteáin agus Éigeandála, coinníodh na pleananna freagartha do Covid-19 a 

forbraíodh do Sheirbhís Dóiteáin Chontae an Chabháin i rith 2020 a ghabháil i rith 

2021. Roinneadh baill gach criú ina n- aonaid bheaga chun freastal ar na stáisiúin 

dóiteáin d’fhonn a chinntiú go raibh siad ullmhaithe mar ba cheart le dul i mbun oibre 

agus chun steiriliú a dhéanamh ar an trealamh agus ar na foirgnimh go léir. Bhíothas 

in ann freagairt go hiomlán do gach teagmhas i rith an ama. Agus iad ag freagairt, 

bíonn bearta breise i bhfeidhm chun ar an scaradh fisiciúil a fheabhsú agus an seans 

neamhchosanta a laghdú.  

 

Pleanáil do Mhóréigeandáil 
Eisíodh an chéad Phlean Móréigeandála de chuid Chomhairle Contae an Chabháin 

faoi Chreat 2006 um Pleanáil Éigeandála i Meán Fómhair 2008 agus rinneadh 

athbhreithniú ar an bPlean is déanaí agus eisíodh é ag tús na bliana 2016. Rinneadh 

athbhreithniú ar aguisíní an phlean i rith 2019 chun athruithe foirne a léiriú. 

 

Is é Teach na Cúirte sa Chabhán an tIonad Comhordúcháin Áitiúil i gcás 

Móréigeandála sa Chontae. Mar gheall ar Phaindéim Covid-19 níor tugadh faoi aon 

Oiliúint Mhóréigeandála i rith 2021. 

 

Chuir Comhairle Contae an Chabháin a Foireann Bainistíochta Géarchéime (CMT) i 

mbun gnímh chun freagairt eagraíochtúil chomhleanúnach agus éifeachtúil ar 

phaindéim Covid-19 a chinntiú. Bhíodh éagsúlacht ann mar a bhain le minicíocht na 

chruinnithe an CMT ag brath ar riachtanais áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta. Bhí an 

CFO Noel O'Reilly agus an ACFO Robert Dunne ina mbaill den CMT. Reáchtáladh 

cruinnithe rialta den Ghrúpa Stiúrtha Réigiúnach (RSG) agus den Ghrúpa Oibre 

Réigiúnach (RWG) go fíorúil le comhordú a dhéanamh ar comhfhreagairt na 

ngníomhaireachtaí go léir. 
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I mí na Samhna 2021, d'fhreastail comhaltaí Sheirbhís Dóiteáin Chontae an Chabháin agus Chosaint 

Shibhialta Chontae an Chabháin ar ócáid eolais trasteorann ar Bhinn Chuilceach mar ullmhúchán do 

shéasúr Fhalscaí 2022. 

 

Oiliúint 
In 2021, lean paindéim Covid-19 ag cur isteach ar na gníomhaíochtaí oiliúna atá 

beartaithe do Sheirbhís Dóiteáin Chontae an Chabháin. Cuireadh an oiliúint ar fad, 

lena n-áirítear oiliúint ar an stáisiún (oícheanta druilire) ar fionraí ar feadh tréimhsí 

éagsúla ag brath ar na leibhéil tharchuir náisiúnta agus áitiúla laistigh den phobal. I 

measc na bhfionraí, cuireadh an oiliúint seo a leanas ar fáil: Oiliúint Iompair maidir le 

hUrrann Tine Comharthaí, Soilsiú & Cosaint, Caighdeán Tiomána na Seirbhísí 

Éigeandála, Cinnteoireacht Éifeachtach d'Oifigigh Dóiteáin, Teagmhais 

Thromchúiseacha a Bhainistiú, Gaireas Análaithe Initial Wearers, Athnuaitheoirí 

Gaireas Análaithe, Teagascóir Oibritheoir Pumpa, Innealtóireacht Sábháilteachta 

Dóiteáin. 

 

Chríochnaigh naonúr Comhraiceoir Dóiteáin as an gCabhán agus beirt as Muineachán 

cúrsa QQI 2 sheachtain maidir le hÚsáideoirí Gaireas Análaithe Tosaigh i nDún 

Dealgan i mí an Mheithimh 2021. Ba Sheirbhís Dóiteáin Chontae an Chabháin a bhí i 

mbun an chúrsa le cabhair ó theagascóirí as Muineachán agus Lú. Chuaigh an naonúr 

Comhraiceoir Dóiteáin ó Sheirbhís Dóiteáin Chontae an Chabháin chun cinn chun 

Cúrsa Oiliúna maidir le hIompar ó Dhóiteán Teagaisc 5 lá QQI a dhéanamh i mBaile 
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an Róba i mí Dheireadh Fómhair 2021. Sheachaid ceathrar Teagascóir ó Sheirbhís 

Dóiteáin Chontae an Chabháin agus duine amháin ó Stáisiún Dóiteáin Chathair 

Luimnigh an cúrsa. 

 
D'fhreastail comhraiceoirí dóiteáin ó Bhéal Átha Conaill agus ó Bhaile an Chabháin ar 

chomhchleachtadh oiliúna ag saoráid thionsclaíoch i mBéal Átha Conaill. 

 

 
Cosc Dóiteáin 
Déantar cigireacht gach bliain ar thithe poiblí, óstáin, bialanna, hallaí pobail, clubanna 

agus stáisiúin pheitril mar gheall ar riachtanais reachtacha agus le próiseáil a 

dhéanamh ar iarratais ar cheadúnais deochanna meisciúla, ceadúnais rince, 

ceadúnais club, ceadúnais substaintí contúirteacha agus Ceadúnais Chearrbhachais 

agus Chrannchuir 

 

Mar gheall ar phaindéim Covid-19, cuireadh an clár sábháilteachta dóiteáin pobail, 

clár na mbunscoileanna agus an clár aláraim deataigh de chuid Sheirbhís Dóiteáin 

Chontae an Chabháin ar fionraí don bhliain 2020. Rinne comhraiceoirí dóiteáin ó 

Mhuinchille físeán sábháilteachta dóiteáin chun roinnt de na teachtaireachtaí 

sábháilteachta dóiteáin a sheachadadh i mbunscoileanna. Dáileadh an físeán seo ar 
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scoileanna ina gceantar féin i rith téarma acadúil deiridh na scoilbhliana 2020/21. 

 

Faoi na Rialacháin um Rialú Foirgníochta, teastaíonn Deimhnithe um Shábháilteacht 

ó Dhóiteán sula dtógfar, sula méadófar nó sula n-athrófar an chuid is mó d'fhoirgnimh, 

seachas tithe cónaithe agus foirgnimh thalmhaíochta. Fuarthas 67 Iarratas ar 

Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán in 2021 agus b'ionann na táillí agus € 

117,462. 
 
Sláinte agus Sábháilteacht 
Rinneadh athbhreithniú tosaigh ar Lámhleabhar Sábháilteachta na Seirbhíse Dóiteáin 

i rith 2021. Teastaíonn tuilleadh leasuithe i rith 2022 chun Plean Freagartha 

Idirthréimhseach Chomhairle Contae an Chabháin do Covid 19 a léiriú. 

 

Tá Scéim Sláinte Gairme ag an gComhairle Contae agus déantar scrúdú leighis ar na 

Comhraiceoirí Dóiteáin faoi Chomhaontú Náisiúnta na gComhraiceoirí Dóiteáin. 

Déantar gach feithicil a sheiceáil agus a thástáil go neamhspleách lena chinntiú go 

bhfuil siad ródacmhainneach.  

 

 

Daoine sa tSeirbhís Dóiteáin a chuaigh ar scor  
D'éirigh Gavin Gorman, Tiománaí/ Meicneoir, Briogáid Dóiteáin Dhún an Rí, as in 

Aibreán 2021, tar éis níos mó ná deich mbliana seirbhíse agus tiomantais a thabhairt 

don tSeirbhís Dóiteáin. Gabhaimid buíochas le Gavin as gach rud a rinne sé ar son 

Sheirbhís Dóiteáin Chontae an Chabháin. 



 

A 

Tuarascáil Bhliantúil 2021  
Tuarascáil Bhliantúil 

  
 

222 

 
I mí na Bealtaine 2021, dhéileáil Comhraiceoirí Dóiteáin ó Achadh an Iúir agus Coill an Chollaigh le 

tancaer bainne a cuireadh ar neamhní ar an R178. 
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Cosaint Shibhialta Chontae an Chabháin 
Ní raibh aon fhaoiseamh ann ó Phaindéim Covid-19 in 2021 agus lean Cosaint 

Shibhialta Chontae an Chabháin leis an iliomad tascanna a bhaineann leis, amhail 

iompar Ospidéil agus Scagdhealaithe, soláthairtí a sheachadadh do na Daoine 

Leochaileacha agus iompar chuig coinní leighis in éineacht lenár ngnáthdhualgais a 

chlúdaíonn imeachtaí agus cabhrú leis na Príomhghníomhaireachtaí Freagartha 

(PRAnna). 

 

 
Beirt Óglach ag iompar fear uasal lena chéad vacsaín Covid-19 a fháil 

 

Dualgais 
Thug oibrithe deonacha Chosaint Shibhialta Chontae an Chabháin 878 tasc san i 

gcrích i rith 2021 agus don dara bliain as a chéile bhí siad ar cheann de na haonaid 

ba ghníomhaí sa tír. 

 

I rith na chéad chuid den bhliain, bhí srianta Covid i bhfeidhm arís agus chothaigh sé 

seo éileamh trom ar sheirbhísí Chosaint Shibhialta Chontae an Chabháin, le 

Scagdhealú agus Ospidéal Ginearálta an Chabháin ag lorg cúnaimh le hothair a raibh 

tástáil Covid-19 dearfach acu a bhogadh. Níor loic na hoibrithe deonacha freagra a 
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thabhairt  riamh agus bhí siad i measc na chéad daoine a fuair vacsaínithe. 

 

Lean an t-éileamh ar chúnamh ón FSS chun othair agus an pobal a iompar le haghaidh 

tástála agus vacsaínithe i rith na bliana, mar aon leis an gcúnamh don tSeirbhís 

Fuilaistriúcháin, Leabharlann Chontae an Chabháin, Líne Chabhrach an Údaráis 

Áitiúil, Forbairt Áitiúil Chontae an Chabháin, Oibrithe Sóisialta agus Máinlianna 

Dochtúirí Áitiúla.  

 

Cuireadh deireadh le Líne Chabhrach na nÚdarás Áitiúil i mí na Samhna ach rinne go 

leor daoine nach raibh aon mhodh eile iompar acu teagmháil go díreach le Cosaint 

Shibhialta Chontae an Chabháin agus d'fhreagair oibrithe deonacha nuair a bhí fíor-

riachtanas ann. 

 

Le maolú na srianta, chlúdaigh Cosaint Shibhialta Chontae an Chabháin roinnt 

imeachtaí pobail freisin i rith mhíonna an tsamhraidh ar nós Trí-atlan Achadh an Iúir, 

Dúshlán na dTrí Chúige, rásaí Rothaíochta agus cluichí CLG. 

 

Chabhraigh Cosaint Shibhialta Chontae an Chabháin leis an nGarda Síochána 

agus/nó leis an tSeirbhís Dóiteáin le cuardaithe, falscaithe agus eachtraí téarnaimh a 

dhéanamh. 

 

 
Píosa Scannánaíochta Dróin de thine aiteann gar do Chill an Dúin i mí Iúil i gContae an Chabháin. 
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Soláthar foirne 
I mí an Mhárta cheap Comhairle Contae an Chabháin Carmel Prior mar Oifigeach 

Cúnta um Chosaint Shibhialta. Chuir taithí Carmel mar oibrí deonach agus teagascóir 

ar chumas Chosaint Shibhialta Chontae an Chabháin leanúint ar aghaidh ag 

seachadadh leibhéal na seirbhíse a theastaíonn le linn na dtréimhsí dúshlánacha seo. 

 
Oibrí Deonach Cosanta Sibhialta Chontae an Chabháin in aice le hotharcharr ag fanacht le hothar 

taobh amuigh de Chlinic na Carraige Duibhe 

 

Oiliúint 
I rith na bliana leanadh leis an traenáil nuair a cheadaigh na srianta, agus fuair na 

seirbhísí eile traenáil i rith an tSamhraidh agus i rith an Fhómhair nuair a tháinig maolú 

ar na srianta. 

 

I rith 2021, d'athdheimhnigh Cosaint Shibhialta Chontae an Chabháin a Chéad 

Fhreagróirí Éigeandála agus Freagróirí Garchabhracha agus cuireadh oiliúint ar 40 

Oibrí Deonacha in Ard-Tiomáint. Seachadadh dhá chúrsa láimhseála, agus ath-

cháilíodh na teagascóirí go léir mar theagascóirí. Thosaigh seisear oibrí deonach ar 

chúrsa Teicneoir Leighis Éigeandála le Coláiste na Cosanta Sibhialta, agus 

chríochnaigh Óglach amháin céim a haon agus a dó de Chúrsa Teagascóra Tarrthála 

Uisce Gasta i nGaillimh agus i gCill Mhantáin le “Tarrtháil 3 ”. 

 

Bhí oibrithe deonacha ó Chosaint Shibhialta Chontae an Chabháin páirteach freisin i 

gcúrsaí Tarrthála Croí a chur ar fáil i gColáiste Phádraig do 45 scoláire Idirbhliana. 
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Feithiclí 
Leanann Cosaint Shibhialta Chontae an Chabháin ar aghaidh ag coinneáil gach 

feithicle cothrom le dáta le seirbhísiú agus tástáil CVRT. Fuarthas maoiniú breise de 

bheagnach €10,000 ón Roinn Cosanta chun costas an bhreosla a chlúdach mar gheall 

ar na dualgais bhreise a bhaineann le Covid-19.  

 

 

Leithdháil an Roinn Cosanta otharcharr Mercedes (samhail 2015) in ionad na samhla 

2009 roimhe seo, a raibh trioblóid meicniúla acu. 

 

Leithdháil an Roinn Cosanta deontas €28,000 freisin ó Chuntas na gCistí Díomhaoine, 

a úsáideadh chun Feithicil Uile-Thír-Raoin (ATV) a cheannach. Is é an ATV agus 

feithicil ceithre shuíochán John Deer, a chabhróidh le báid a sheoladh in uiscebhealaí 

nuair nach bhfuil aon rochtain ar bhóithre ann agus cuardach a dhéanamh ar thír-raon 

garbh, mar shampla sa Gheopháirc, áit a bhfuil siúlóid cnoc ag éirí níos coitianta. 

 

 
Otharcharr Cosanta Sibhialta Chontae an Chabháin lasmuigh den Rotunda  

Ospidéal ag fanacht le hothar 

 
Soláthar Ceanncheathrún an Chontae 
 
Cheap Cosaint Shibhialta Chontae an Chabháin Malachi Cullen Consulting Engineers 

Ltd. le haghaidh seirbhísí deartha chun áiseanna nua a sholáthar do Chosaint 

Shibhialta an Chabháin. Tar éis dearaí feidhmiúla a fhorbairt do Cheanncheathrú 
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Cosanta Sibhialta nua ag Pullamore, cuireadh iarratas isteach ar chead pleanála Cuid 

VIII. D'fhaomhadh an t-iarratas ag cruinniú Mheán Fómhair de Cheantar Bardasach 

an Chabháin/Bhéal Tairbirt Tá doiciméid tairisceana á bhforbairt faoi láthair, agus tá 

sé beartaithe tús a chur le hoibreacha le linn 2022. 

 

 

 

Conclúid 
 
Leanann Cosaint Shibhialta Chontae an Chabháin ag cabhrú le Muintir an Chontae 

agus leis na Príomhghníomhaireachtaí Freagartha. Tá saorálaithe fós ag tabhairt a 

gcuid ama agus saineolais go flaithiúil agus go saor chun cibé cúnamh a theastaíonn 

a thabhairt. Níl léamh, scríobh ná insint béil ann le buíochas a ghabháil mar gheall ar 

na hoibrithe deonacha iontacha go léir, nach bhféadfaí leanúint leis an tseirbhís seo 

muna mbeadh ann dóibh. 

 

 
Oibrí Deonach Cosanta Sibhialta Chontae an Chabháin á fheidhmiú an deasc fáiltithe ag 

imeacht  de chuid Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann 
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RÁITEAS CUNTAS 
 

Comhairle Contae an Chabháin - AFS2021 Neamh-iniúchta   
   

ACHOIMRE AR CHAITEACHAS IONCAIM AGUS AR CHUNTAS IONCAIM 
2021 
   

 2021 2020 
 €'000 €'000 

Caiteachas (A) 84,016 92,459 
   

Fáltais   
Deontais Stáit 39,786 49,646 
Earraí & Seirbhísí 17,309 16,679 
Rátaí Tráchtála 16,536 16,481 
Údaráis Áitiúla Eile 224 173 
An Ciste Rialtais Áitiúil 10,161 9,480 
Ioncam Iomlán (B) 84,016 92,459 

   
(Easnamh)/Barrachas (B-A =C) 0 0 

   
Ioncam Tosaigh   
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir (D) 1,743 1,743 
Ioncam Deiridh   
Iarmhéid Deiridh amhail an 31 Nollaig (C+D + E) 1,743 1,743 

   
   

Caiteachas Ioncaim 2021   

 €'000 

% den 
Chaiteachas 

Caipitil 
Tithíocht agus Tógáil 10,118 12.04% 
Bóthar, Iompar agus Sábháilteacht 26,158 31.13% 
Soláthar Uisce agus Séarachais 8,696 10.35% 
Dreasachtaí Forbartha agus Rialú 9,055 10.78% 
Seirbhísí Comhshaoil 8,108 9.65% 
Áineas agus Conláiste 6,013 7.16 
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas 684 0.81% 
Ilghnéitheach 9,179 10.93% 
Aistriú chuig Caipiteal 6,006 7.15% 
Iomlán 84,016 100.00% 
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Ioncam 2021   

 €'000 

% den 
Ioncam 
Iomlán 

Tithíocht agus Tógáil 11,506 13.69% 
Bóthar, Iompar agus Sábháilteacht 18,724 22.29% 
Soláthar Uisce agus Séarachais 8,986 10.70% 
Dreasachtaí Forbartha agus Rialú 5,146 6.12% 
Seirbhísí Comhshaoil 1,871 2.23% 
Áineas agus Conláiste 1,610 1.92% 
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas 579 0.69% 
Ilghnéitheach 8,898 10.59% 
Rátaí 16,536 19.68% 
An Ciste Rialtais Áitiúil 10,161 12.09% 
Iomlán 84,016 100.00% 

   
   

ACHOIMRE AR CHAITEACHAS CAIPITIL AGUS AR AN gCUNTAS IONCAIM 
2021 
      

 2021 2021 
 Caiteachas Ioncam 

Grúpa na gClár €'000 €'000 
Tithíocht agus Tógáil 13,524 12,568 
Bóthar, Iompar agus Sábháilteacht 7,077 6,437 
Soláthar Uisce agus Séarachais 724 231 
Dreasachtaí Forbartha agus Rialú 2,865 3,778 
Seirbhísí Comhshaoil 634 408 
Áineas agus Conláiste 3,092 1,622 
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas 0 0 
Ilghnéitheach 826 606 
Iomlán 28,742 25,651 

   
  2021 
  €'000 

Iarmhéid Oscailte (Dochar )/ Creidmheas amhail 
an 1 Eanáir   21,417 
Caiteachas  28,742 
Ioncam  25,651 
Aistrithe chuig Ioncam  32 
Glan-Aistrithe ón gCuntas Ioncaim  6,578 
Iarmhéid Deiridh (Dochair )/ Creidmheas amhail 
an 31 Nollaig  24,871 
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