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In 2017, bronnadh líon dúthrachtach ghradam ar Dhún na nGall, gurb 
é an ‘áit is ‘cool’ ar domhan’ de réir National Geographic Traveller UK, 
‘an áit gurb fhearr leis na meáin in Éirinn’ ag an searmanas gradam 
mór le rá Travel Media Awards agus ‘seoid na hÉireann atá i bhfolach 
ar an saol’ de réir an Irish Independent, ina measc.

Ní beag an tionchar atá ag bronnadh na ngradam sin ar an mborradh 
atá tar éis teacht faoin líon cuairteoirí a thagann ar cuairt go dtí 
an contae, agus tá tionchar scannánaíochta Star Wars: The Last 
Jedi Chionn Mhálanna agus an tóir atá ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin, 
tionscnamh den dóigh, ar an gcontae mar an gcéanna.

Lean an Chomhairle le hinfheistíocht a dhéanamh chun Dún na nGall 
a chur chun cinn mar an rogha de cheann sprioc agus le forbairt de 
thionscadail suaitheanta turasóireachta, agus dul chun cinn maith 
ann maidir leis na hoibríochtaí atá á ndéanamh ar Shliabh Liag, ar 
Chionn Mhálanna agus ar Theach Solais Fhánada.

Fuair an móiminteam taobh thiar den bhorradh atá ann de dheasca 
an obair atá déanta ag Comhpháirtíocht Fhorais Straitéiseach an 
Iarthuaiscirt tacú mór ón Taoiseach, Leo Varadkar, nuair a thug 
sé cuairt ar an gceantar i mí Dheireadh Fómhair.  Dheimhnigh an 
Taoiseach tiomantas an Rialtais do na tosaíochtaí forais straitéiseach 
sa cheantar a chur i gcrích, an tiomantas chun an bealach A5/N2/
N14 a fhorbairt ina measc.

Lean an obair atá á déanamh againn chun an Clár Tithíochta Sóisialta 
uaillmhianach atá beartaithe againn a sheachadadh ar aghaidh 
agus córais nuálacha á chur ar fáil le tithíochta sóisialta a sholáthar 
de réir raon clár, rud a fhágann go bhfuilimid i gcaoi mhaith chun 
na spriocanna atá leagtha amach sa Chlár de chuid an Rialtais sin, 
Atógáil Éireann, a bhaint amach 

Lean leis an infheistíocht inár n-infreastruchtúr de bhóithre 
náisiúnta agus infheistíocht de bhreis is €19m déanta ag Bonneagar 
Iompair Éireann (BIÉ) i mbóithre náisiúnta i nDún na nGall in 2017.  
Osclaíodh Scéim Droichid Blackburn agus Céim 1 den N56 ó Bhá 
Uachtair go Cill Chainnigh i mí na Bealtaine.

Tá sé fós mar phríomhchuspóir ag an Chomhairle tacaíocht a 
thabhairt do ghnólachtaí agus an fhorbairt eacnamaíochta agus an 
cruthú fostaíochta a chur chun cinn.  Cuireadh tús le hoibreacha 
athneartaithe i roinnt bailte agus sráidbhaile agus socraíodh cistiú 
substaintiúil le haghaidh fhorbairt Mhol Nuálaíochta Digití nua 
san fhoirgneamh a bhí ina oifigí de chuid Chomhairle Baile Bhun 
Cranncha roimhe seo. 

I mí Lúnasa bhí taoide tuile tromchúiseach ar leithinis Inis Eoghain 
a raibh tionchar uafásach ar mhaoin phoiblí agus phríobháideach 
araon, agus breis is 50 líon tí a cuireadh as seilbh iad, agus scriosadh 
an t-infreastruchtúr bóithre go dona chomh maith, ar scála nach 
bhfacthas roimhe.

Samplaí maithe den dochar a rinneadh ná droichid a thit as a chéile, 
codanna iomlána de bhóithre a thug an fuarlach leo, dromchlaí 
bóthair agus líonraí draenála a d’imigh leis na tuilte, bóithre a 
bhí blocáilte mar gheall ar sciorradh talún agus bonneagar sna 
páirceanna scriosta. 

B’iontach an bealach inar fhreagair foireann na Comhairle ar an 
tubaiste seo, agus d’oibrigh siad gan stad gan staonadh, ní amháin 
ar oíche na dtuilte ach i rith na laethanta, seachtainí agus míonna a 
tháinig ina sála, chun cúnamh agus tacaíocht a thabhairt dóibh siúd 
a bhí buailte leis na tuilte.  Ag seo, ba mhaith linn aird a tharraingt 
ar an tiomantas agus ar an ngaisce as cuimse a rinne baill dár 
bhfoireann agus aitheantas a thabhairt dóibh mar gheall air.  Ba 
mhaith linn aitheantas a thabhairt don tacaíocht a thabhairt an pobal 
go léir chomh maith, ní amháin ar Inis Eoghain ach ar fud an chontae 
go léir. Léiríodh atrua, seiftiúlacht agus athléimneacht mhuintir Dhún 
na nGall i bhfreagra an phobail. 

Ba mhór an dobrón dúinn aitheantas a tharraingt ar bhás an Comh. 
Seán McEniff, a bhí ar dhuine de na comhaltaí b’fhada ar fhoireann 
Chomhairle Contae Dhún na nGall agus Chomhairle Baile Bhun 
Dobhráin, nach bhfuil ann go deo.  Clúdaíonn a shaol seirbhíse do 
Chontae Dhún na nGall, agus go háirithe Bun Dobhráin, timpeall 
seasca bhliain agus is mór an chailliúint é do gach aon duine i 
gComhairle Contae Dhún na nGall. 

Ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in iúl chomh maith don Iar-
Comh. Mick Quinn a d’éirigh as Comhairle Contae Dhún na nGall 
in 2017 as an tseirbhís iontach a rinne sé i rith an am a d’oibrigh 
sé linn.  Bhí an Comh. Quinn ina ionadaí do Cheantar Bardasach 
Leitir Ceanainn agus ba mhór an méid atá curtha aige le feidhmiú na 
Comhairle.  Ba mhian linn gach rath a ghuí ar an Comh. Quinn, agus 
sonas agus séan air dá thréimhse scoir.

Déanann an Tuarascáil Bhliantúil seo achoimre ar na himeachtaí 
iomadúla agus éagsúla agus éachtaí na comhairle in 2017.  Is í 
an obair meithle croílár gach a ndéanann muid agus ba mhaith 
linn aitheantas a thabhairt don tacaíocht agus don chúnamh a 
bhfaighimid ó raon gníomhaireachtaí, grúpaí agus eagraíochtaí. Is 
de thoradh na tacaíochta agus an chúnaimh sin a bhfuilimid in ann 
an obair uile seo a dhéanamh, ionas go bhfuilimid in ann pobail 
inbhuanaithe, chuimsitheacha a fhorbairt, ar mhaithe go raibh rath 
orthu. 

Chomh maith leis sin, ba mhaith linn buíochas a ghabháil le 
baill thofa, bainisteoirí agus baill foirne na Comhairle a bhfuil a 
dtiomantais agus a ndíograis ina mórchúiseanna gur eagraíocht atá 
chomh beoga, forásach agus freagrach í an Chomhairle.

Réamhrá

Seamus Neely
Príomhfheidhmeannach

An Comh. Gerry McMonagle
Cathaoirleach 
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 Europe Direct Information Centre Soap Box event in Central Library, Letterkenny.



Ceantar Bardasach Dhún na nGall 

Ceantar Bardasach na nGleanntach

Comhaltaí Chomhairle Contae Dhún na nGall

An Clr. Enda Bonner

Fianna Fáil

An Clr. Séamus Ó
Domhnaill

Fianna Fail

An Clr. Marie Therese Gallagher 

Sinn Féin

An Clr. John Shéamais
Ó Fearraigh

Sinn Féin

An Clr. Micheál Cholm 
Mac Giolla Easpuig

Neamhspleách

An Clr. Terence Slowey

Fine Gael

An Clr. Michéal Naughton
Fianna Fáil  (ón 24 Iúil 2017)

An Clr. John Campbell

Neamhspleách

An Clr. Niamh Kennedy 

Neamhspleách

An Clr. Tom Conaghan 

Neamhspleách

An Clr. Seán McEniff

Party: Fianna Fail
 (Bhásaigh ar an 21 Aibreán 2017)

An Clr. Noel Andrew Jordan  

Sinn Féin

An Clr. Barry O’Neill  

Fine Gael
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Ceantar Bardasach Inis Eoghain 

Comhaltaí Chomhairle Contae Dhún na nGall

An Clr. Bernard McGuinness

Fine Gael

An Clr. Martin Farren

Páirtí an Lucht Oibre

An Clr. Jack Murray

Sinn Féin

An Clr. Martin McDermott

Fianna Fáil

An Clr. John Ryan

Fine Gael

An Clr. Paul Canning  

Fianna Fáil 

An Clr. Rena Donaghey

Fianna Fáil

An Clr. Nicholas Crossan 

Neamhspleách

An Clr. Albert Doherty

Sinn Féin

Ceantar Bardasach Leitir Ceanainn

An Clr. Liam Blaney 

Fianna Fáil

An Clr. James Pat McDaid

Fianna Fáil

An Clr. Adrian Glackin

Sinn Féin
Ón 29 Bealtaine 2017

An Clr. Ciarán Brogan  

Fianna Fáil

An Clr. Ian McGarvey

Neamhspleách

An Clr. Dessie Shiels

Neamhspleách

An Clr. Mick Quinn

Sinn Féin – Ar scor ón 31 Márta 2017

An Clr. Jimmy Kavanagh 

Fine Gael

An Clr. Michael McBride

Neamhspleách

An Clr. Gerry McMonagle

Sinn Féin

An Clr. John O’Donnell

Neamhspleách

Ceantar Bardasach Shrath an Urláir

An Clr. Gerry Crawford

Fianna Fáil

An Clr. Martin Harley

Fine Gael

An Clr. Gary Doherty

Sinn Féin

An Clr. Frank (Óg) McBrearty  

Neamhspleách

An Clr. Liam Doherty

Sinn Féin

An Clr. Patrick McGowan

Fianna Fáil
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Ceantair Bhardasacha Chontae Dhún na nGall
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Tá cúig stiúrthóireacht i gComhairle Contae Dhún na nGall.  I gceannas ar gach stiúrthóireacht tá  Stiúrthóir Seirbhísí agus tugann gach 
stiúrthóireacht réimse feidhmeanna agus seirbhísí.  

Struchtúr Bainistíochta Chomhairle Contae Dhún na nGall

Stiúrthóir Seirbhíse 

Pobal, Fiontar & 
Pleanáil

Stiúrthóir Seirbhíse 

Airgeadas, Córais 
Faisnéise & 

Seirbhísí 
Éigeandála

Stiúrthóir Seirbhíse

Seirbhísí 
Tithíochta, 

Corparáideacha 
agus Cultúrtha

Stiúrthóir Seirbhíse 

Bóithre &
Iompar

Stiúrthóir Seirbhíse 

Uisce agus An 
Comhshaol 

Príomhfheidhmeannach

Cruinnithe Comhairle 2017

Dún na nGall - 12 uair
Na Gleannta - 12 uair
Inis Eoghain - 10 n-uaire
Leitir Ceanainn - 13 huaire
Shrath an Urláir - 10 n-uaire

Thionóil an Grúpa Polasaí Chorparáidigh 5 chruinniú..

Coistí um Beartais Straitéiseacha

Tá cúig Choiste um Beartais Straitéiseacha ann (CBS).

CBS Pobail, Sóisialta agus Cultúrtha   

An Comh. Marie Therese Gallagher
Cathaoirleach

Tháinig an CBS Pobail, Sóisialta agus Cultúrtha le céile trí huaire 
agus is iad seo na polasaithe agus na ceisteanna a phléigh siad:

•  Clár 1916
•  Éire Ildánach
•  Peace IV – An t-eolas is deireanaí
•  Scéim Shaoráidí Pobal
•  Clár na mBailte agus na Sráidbhailte 2017
•  Clár CLAR 2017

•  Liosta na Laochra, Dhún na nGall
•  Dréachtstraitéis Cultúrtha agus Cruthaitheachta Dhún na nGall, 

2018-2022. 

CBS Geilleagair, Fiontraíochta agus Pleanála Polasaí

An Comh. Paul Canning
Cathaoirleach

Thionóil an CPS Geilleagair, Fiontraíochta agus Pleanála Polasaí trí 
chruinniú agus pléadh na hábhair seo a leanas:

Dréachtphlean Forbartha Contae 
An Plean Ceantair Áitiúil 
Straitéis Spásúil agus Geilleagair
Plean Ceantair Áitiúil Leitir Ceanainn
Tionchar dóchúil Brexit ar an Iarthuaisceart
Dréachtphlean Forbartha Fiontair Dhún na nGall, 2017-2020
Próiseas Chlár Foirgnimh atá faoi Chosaint
Maoiniú le haghaidh Foirgnimh atá faoi Phriacal 2017
Scéim Infheistíochta na nOidhreachta Tógtha, 2017
Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile, 2017
Breithniúchán ar an nDréachtphlean um an Diaspóra
Comhairliú ar an nDréacht-Chreatlach Pleanála Náisiúnta 
Treoirlíne maidir le méadú fad ama d’fhorbairtí Scéime 
Tithíochta de 20 teach nó níos mó
Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte, 2017
Treoirlíne Eatraimh Fuinnimh Gaoithe.

Bhí 14 chruinniú den Chomhairle in 2017 agus bhí cruinnithe ag na Comhairlí Ceantar Bardasach mar seo a leanas:
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Slabhra Oifige an Chathaoirligh



Cruinnithe Comhairle 2017

An Comhshaol agus Seirbhísí Éigeandála  

An Comh. John O’Donnell
Cathaoirleach (d’éirigh sé as ar an 28/05/17)
An Comh. Jack Murray 
Cathaoirleach (ó 29/05/2017)

Tháinig CBS Comhshaoil agus Sheirbhísí Éigeandála le chéile ceithre 
huaire agus rinneadh comhaontas ar na polasaí a leagtar thíos:

•  Suiteáil monatóirí de chaighdeán an aeir fosaitheacha do Dhún 
na nGall

•  Comórtas nua le haghaidh na grúpaí i nDún na nGall a ghlacann 
páirt sna Bailte Slachtmhara

•  Seirbhísí leithreas poiblí a chur ar fáil i nDún na nGall
•  Tránna Brait Ghoirm i nDún na nGall a chur chun cinn.

 
Tithíochta agus Seirbhísí Corparáideacha  

An Comh. Frank McBrearty 
Cathaoirleach 

Bhí trí chruinniú ag CBS Tithíochta agus Seirbhísí Corparáideacha 
agus is iad seo a leanas na polasaithe agus na nósanna imeachta a 
rinneadh athbhreithniú orthu sna cruinnithe sin: 

An Clár Caipiteal Tithíochta
An Scéim Vótála
Deontas Oiriúnú Tithíochta/Deontas na nÁiseanna 
Soghluaisteachta - Athbhreithniú Beartais

An Clár Athlonnaithe
Measúnú Riachtanas Tithíochta

Bóithre agus Iompar  

An Comh. John Ryan
Cathaoirleach

Tháinig an CBS Bóithre agus Iompair le chéile cúig huaire in 2017. 
Rinneadh roinnt mhaith ábhair a mheas ann tar éis dá bhaill a bheith 
curtha ar an eolas fúthu, lena n-áirítear:;

•  Maoiniú um chothabháil bóithre
•  N2/A5 (Baile Átha Cliath go Doire/Dún na nGall
•  Tionscadail TEN-T Dún na nGall
•  Athbhreithniú ar Theorainneacha Luais agus Teorainneacha Luais 

in Eastáit Tithíochta
•  Bearta Sábháilteachta Scoile
•  Scéim Feabhsúchán Áitiúla
•  Taoide Tuile Mí Lúnasa 2017 – Freagairt di agus Oibreacha 

Deisithe
•  Socruithe Nua chun Oscailtí Bóthair a Bhainistiú
•  Tionscadal Ghlasbhealach an Iarthuaiscirt
•  CLÁR
•  Comharthaí Cois Bóthair gan Údarú
•  Dreidireacht
•  Brexit
•  An Chreatlach Pleanála Náisiúnta 
•  Clár 3 Bliana Soilse agus Cosán 
•  An tOibriúchán Cothabhála Geimhridh.

Teach nua ag Mainéar Uí Chuinneagáin
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Gradam Cathrach 2017

Séamus Coleman 

Tugadh Saoirse na Cathrach do Seamus Coleman 
as na Cealla Beaga ag fáiltiú cathartha ar an 2 
Meitheamh 2017 mar aitheantas ar an ról a bhí 
aige mar chaptaen d’fhoireann peile na hÉireann 
agus mar bhall foirne de chuid fhoireann peile 
Everton a raibh ard-mheas air.  Gradam nach 
mbronntar go minic atá i gceist leis seo, níl ach 
ochtar ar a mbronnadh Saoirse an Chontae go dtí 
seo, Seamus san áireamh.

Patsy McGowan

Tugadh urraim d’Iarbhainisteoir Finn Harps, Patsy 
McGowan, nuair a tionóladh fáiltiú cathartha i 
dTeach an Chontae, Leifear, ar an 27 Márta 2017 
mar aitheantas ar an méid atá déanta aige sa 
sacar i nDún na nGall.

Josie Murray

Bhí fáiltiú in onóir Josie Murray ar an 9 Bealtaine 
2017 in Ionad Seirbhísí Poiblí an Chlocháin Léith 
mar aitheantas ar an ngaisce as cuimse atá déanta 
aige sna healaíona comhraic agus ar an méid atá 
tugtha aige do na healaíona comhraic i nDún na 
nGall, in Éirinn agus ar bhonn idirnáisiúnta.
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Pobal, Fiontar agus Pleanáil 
Buaicphointe 2017

Fuair 123 tionscadal comhphobail €740,000 faoin gCiste Forbartha Straitéisí.

Fuair 453 tionscadal comhphobail €318,000 ón gCiste Forbartha na gComhaltachta.

€88,237 do 3 tionscadal faoi CLAR agus €1.4m de chiste Town & Village le haghaidh 13 tionscadal.

Foilsíodh forlíonadh 20 leathanach faoi Dhún na nGall in National Geographic UK.

Cuireadh Dún na nGall chun cinn ag 9 eachtra trádála náisiúnta agus idirnáisiúnta.

€683K ceadaithe do 35 tionscadal ag LEO, rud a fhágann gurb fhéidir go gcruthófar breis is 90 post nua. 

Ghlac breis is 1,615 duine páirt in 95 clár forbartha oiliúna & bainistíochta.

14 gnólacht ón Iarthuaisceart a ghlac páirt i Misean Trádála go dtí Bostún.

Fuarthas 1,993 iarratas pleanála.

240 cás forfheidhmithe nua a tugadh futhu.

40 eastát tithíochta glactha faoi chúram.
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Forbairt pobail 

Bainistíocht Ciste
Leathdháileadh €740,000 ar 123 tionscadal nó grúpaí faoi 
Thionscnamh an Chiste Forbartha agus bhain 453 grúpa pobail 
tairbhe as Ciste Forbartha na gComhaltaí agus €318,000 leathdháilte 
ón gciste sin san iomlán.

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (CFPÁ)
Tá an CFPÁ freagrach as cur i bhfeidhm an Chláir um Fheidhmiú 
Cuimsithe Sóisialta Pobail 2015-2017, a dhíríonn ar phobail faoi 
mhíbhuntáiste a chumasú, foghlaim fad saoil agus fostaíocht.  
Déanann Cuideachta Forbartha Áitiúil Dhún na nGall agus 
Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain é a sholáthair.

Ina theannta sin, is é an Grúpa Áitiúil Gníomhaíochta atá freagrach 
as Clár um Fhorbairt Tuaithe/LEADER 2014-2020 agus maoirsítear 
buiséad €12.9m ann. 

Glacadh le 64 tionscadal chun maoiniú €2.1 milliún a bheith bronnta 
orthu. 

Fuair 89 grúpa maoiniú faoin Scéim Saoráidí Pobail agus rinneadh 10 
gcinn eile a mhaoiniú faoi Scéim RAPID.  Bhí buiséad de €64,000 ag 
an dá scéim. 

I gcomhthionscadal le Coiste Seirbhísí do Leanaí agus don Aos Óg, 
socraíodh €138,000 ón gCoiste um Sláinte na hÉireann le haghaidh 
tionscadail a dtugann tacaíocht a thabhairt don fhorfheidhmiú de 
pholasaithe a bhaineann leis an otracht, leis an tobac, leis an alcól, 
gníomhaíocht choirp agus le sláinte ghnéis.

CLAR / Baile agus Sráidbhaile 
Seo a leanas an maoiniúchán a fuarthas agus conas a leithdháileadh é:

€88,237.50 do 3 thionscadal faoi CLAR
€1,448,750 do 13 thionscadal faoi Bhaile agus Sráidbhaile

Clár PEACE IV
Tugtar an cheannasaíocht ar fhorbairt agus cur i ngníomh 
Plean Gníomhaíochta Peace IV i gContae Dhún na nGall do 
Chomhpháirtíocht CFPÁ PEACE IV.  
Leithdháileadh buiséad táscach de €5.5 milliún ar an bPlean chun 
raon gníomhaíochtaí a chur ar fáil sna réimsí seo:
• Leanaí agus an tAos Óg 
• Limistéir Choiteanna agus Seirbhísí
• Caidreamh Dearfach a Thógáil

Faomhadh €4,047,626 in 2017 agus táthar ag súil go ndéanfar an 
maoiniú atá fágtha sa bhreis a fhaomhadh in 2018.

PEACE IV – Tionscadal Riverine
Cuireadh iarratas den Dara Chéim le haghaidh Thionscadal Riverine 
faoi bhráid SEUPB i Márta.  Cuireadh tús le meastóireacht airgeadais 
a dhéanamh air agus táthar ag súil le cinneadh críochnaitheach go 
luath in 2018.

Cuimsiú Sóisialta / Forbairt Pobail
Lean roinnt mhaith tionscnamh ionchuimsithe sóisialta ar aghaidh, 
lena n-áirítear: An tSeachtain um Ionchuimsiú Sóisialta; Mórtas 
Ceantair; an Straitéis a Thacaíonn le Daoine Breacaosta agus Grúpa  
Comhordaithe na mBeartas um  Chuimsiú Sóisialta (SIM) Leanadh ar 
aghaidh ag tabhairt tacaíocht riaracháin don Líonra Rannpháirtíochta 
Áitiúil (LRÁ), do Chomhairle na Seandaoine agus do Chomhairle na 
nÓg. 

Síniú oifigiúil an Chláir um Fheidhmiú Cuimsithe Sóisialta Pobail do Dhún na nGall

POBAIL INBHUANAITHE AGUS UILECHUIMSITHEACH A 
THACÚ AGUS IAD A CHUR CHUN CINN
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Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair - Buaiteoirí Duaiseanna Mórtais Ceantair IPB

POBAIL INBHUANAITHE AGUS UILECHUIMSITHEACH A 
THACÚ AGUS IAD A CHUR CHUN CINN

Sárthaispeántas Comhshaoil a chuir LRP Dhún na nGall ar fáil i mí Dheireadh Fómhair

Tairseach Leitir Ceanainn
Fuarthas €2 milliún ó Scéim Dheontais na Sainaonaid Uirbeacha 
(2014-2020) do Thairseach Leitir Ceanainn. D’fhorchéimníodh 
pleananna le haghaidh ionad fiontar sóisialta i Leitir Ceanainn a 
dhéanfaidh spás comhchoiteann a chur ar fáil do ghrúpaí pobail agus 
deonacha.

Duaiseanna Mórtais Ceantair IPB 
Rinne an Chomhairle searmanas bronnta duaiseanna IPB Mórtais 
Ceantar den chéad uair agus d’fhreastail breis is 800 duine ó gach 
cearn den tír ar an ócáid a bhí ar siúl i Leitir Ceanainn ar an 2 Nollaig.

Tháinig Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair san áit tosaigh 
i dTionscaimh na hÁite Cruthaíochta agus fuair Seirbhísí Óige 
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Tionscadail Faofa/Beo ar Mhaoinigh an AE iad

Clár Ainm an Thionscadail Cuir síos Buiséad CCDG

Interreg (FTA) SECURE Pobail Fuinnimh Chliste €255,000

Interreg (FTA) ASCENT An Earagail –  €568,000

  bainistíocht chomhshaoil 

Interreg (FTA) WaterPro Cosaint uisce €252,000

Interreg (FTA) Cool Route Féidearthachtaí gnó le €196,600

  bealaí cúrsála luamh a iniúchadh

Clár Interreg Eorpach HERICOAST Turasóireacht Oidhreachta  €285,600

  agus Chultúir 

Clár Interreg Eorpach NICHE Nuálaíocht sa tionscadal bia. €354,850

Eoraip na Cruthaitheachta:  Bealach Oidhreachta Turasóireacht muirí/ €61,000

COSME an Aigéin Atlantaigh de caomhnú muirí

 chuid Wildsea

ERDF/ALDA LADDER Ardú feasachta ar  €154,550

  fhorbairt dhomhanda. 

Clár Interreg Cheantar CAPITEN Turasóireacht muirí –  €165,000

an Atlantaigh  seoltóireacht. 

Clár Interreg Cheantar An tAtlantach ar Rothar Margaíocht agus cur chun €310,000

an Atlantaigh  cinn  conairí rothaíochta.

Clár Trasteorann Interreg Líonraí Glasbhealaí  Bealach Inbhuanaithe €8,334,132

 an Iarthuaiscirt iompair a fhorbairt ar bhonn trasteorann 

Clár Trasteorann Interreg CatchmentCARE Chun cáilíocht uisce a €2,850,000

  fheabhsú in abhantraí trasteorann.

Clár Interreg VA An tIonad BRYDEN Ard-Taighde Muirí  Níl buiséad do

   agus Bithfhuinnimh Dhún na nGall.

Interreg (FTA) IMPROVE Chun an leibhéal  €170,000

  nuálaíochta atá ann i réimse na réiteach ar sheirbhísí   

 poiblí atá tiomáinte faoi thionchar an teicneolaíocht a   

 ardú i sé réigiúin fhorimeallacha FTA. 

Clár Interreg an  CINE Is éard atá in CINE   €168,000

Fhorimill Thuaidh agus an Artaigh (FTA)  nó comhar-thionscadal oidhreachta digití chun

  scrúdú   a dhéanamh ar an ról sóisialta, geilleagrach   

 agus  polaitíochta a bhíonn ag an oidhreacht i bpobail   

 iargúlta.  

Clár Interreg an  Donegal Digital Chun an leibhéal nuálaíochta. €180,000 

Fhorimill Thuaidh agus an Artaigh (FTA)  atá ann i réimse na réiteach ar sheirbhísí poiblí atá  

  tiomáinte faoi thionchar an teicneolaíocht a ardú i sé   

 réigiúin fhorimeallacha FTA

An tAontas Eorpach: COSME An Líonra Cuidiú le gnólachtaí áitiúla €600,000

 Fiontar Eorpach le deiseanna easpórtála.      (thar tréimhse 3 bliana)

Clár Trasteorann Interreg Co-Innovate Cumas nuálaíochta €16.6M 

  FBManna a mhéadú.                   (plean 5 bliana)

POBAIL INBHUANAITHE AGUS UILECHUIMSITHEACH 
A THACÚ AGUS IAD A CHUR CHUN CINN

agus Teaghlaigh Leitir Ceanainn duais thánaisteach i gCatagóir 8 - 
Tionscnaimh um Phobail ag Freastal Amach. Fuair Oileán Thoraí duais 
thánaisteach i gCatagóir 10 - na hOileáin agus Comhphobail Chois 
Farraige.

Gradam Réaltaí Spóirt Dhún na nGall 
Tharla an 41ú Searmanas Bronnta Réaltaí Spóirt Dhún na nGall Dé 
hAoine, an 27 Eanáir agus lean le Comhairle Contae Dhún na nGall a 
bheith mar an t-aon urraitheoir fadtréimhseach amháin ar na gradaim 
seo.

Sa ghradam seo, tugtar aitheantas agus urraim d’éacht agus gaisce 
a dhéanann laochra spóirt Dhún na nGall i réimse leathan de spóirt 
éagsúla.  Ainmníodh Sinead Jennings mar Phearsa Spóirt Dhún na 
nGall don bhliain.

Aonad Mhaoiniú agus Pholasaí an AE 
Lean an tAonad AE ar aghaidh ag díriú ar dheiseanna seachtracha 
maoinithe. Tá réimse de thionscnaimh atá maoinithe ag an AE atá á 
soláthar faoi láthair agus tá méid suntasach d’iarratais curtha isteach 
cheana féin ar réimse de thionscnaimh atá á meas faoi láthair.  
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Forbairt agus cur chun cinn na Turasóireachta

Dún na nGall á chur chun cinn ag Holiday World 2017

POBAIL INBHUANAITHE AGUS UILECHUIMSITHEACH A 
THACÚ AGUS IAD A CHUR CHUN CINN

Seachadadh raon fairsing de ghníomhartha agus d’eachtraí a bhain 
leis an turasóireacht, lena n-áirítear:

Tacaíocht airgeadais leanúnach do Thurasóireacht Dhún na nGall 
Teo;
Feachtas margaíochta forleathan chun Dún na nGall a chur chun 
cinn, ní amháin sa mhargadh intíre, ach i margadh na Ríochta 
Aontaithe, agus i margaidh na hEorpa agus Mheiriceá. Ritheadh an 
feachtas ar an teilifís, ar an raidió, sna meáin i gcló, i bpost díreach 
agus sna meáin shóisialta.
D’oibríomar i gcomhar le soláthraithe tionsclaíochta chun Dún na 
nGall a chur chun cinn ag ní imeachtaí trádála (ar bhonn náisiúnta 
agus idirnáisiúnta).
Tharraing Turasóireacht Dhún na nGall, ag obair i gcomhar le Failte 
Ireland, trí cinn déag de na blagálaithe is mó le rá ar domhan go dtí 
Dún na nGall.
Tionóladh dhá chomhdháil turasóireachta.
Tharraing Turasóireacht Dhún na nGall National Geographic UK 
go dtí Dún na nGall le haghaidh seachtaine, agus mar thoradh air 

sin foilsíodh forlíonadh fiche leathanach faoin gcontae in eagrán 
Mheán Fómhair National Geographic UK.
Infheistiú suntasach i dtionscadail suaitheanta turasóireachta, lena 
n-áirítear: Sliabh Liag, Cionn Mhálanna agus Teach Solais Fhánada. 
Tháinig forás ar oibreacha caipitiúla lena n-áirítear oibreacha 
na gconairí ar Shliabh Liag agus an tionscadal tógála ar Chionn 
Málainn chun bloc leithris agus carrchlós a thógáil.

Bronnadh líon ghradam dúthrachta ar Dhún na nGall in 2017, lena 
n-áirítear:
• Tagartha dó mar ‘an áit is ‘cool’ ar domhan’ i National Geographic 

Traveller UK.
• Tagartha dó mar ‘an áit is fearr in Éirinn’ leis na meáin ag an 

searmanas gradam mór le rá Travel Media Awards i mBaile Átha 
Cliath.

• Tagartha dó mar ‘sheoid na hÉireann atá i bhfolach ar an saol’ san 
Irish Independent.
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Gradam dúthrachtach á bhronnadh ar Dhún na nGall, gurb é an ‘áit is ‘cool’ ar domhan’ de réir National Geographic Traveller UK

Forlíonadh ar Dhún na nGall in National Geographic UK

Gradaim Bharrfheabhais i Rialtais Áitiúil Chumann 
Chomhlachais Tráchtála na hÉireann 

Ainmníodh Féile Shurfála agus Cheoil Sea Sessions a tharlaíonn i 
nDún na nGall mar Fhéile na Bliana ag Gradaim Chambers Ireland 
Bharrfheabhais i Rialtais Áitiúil. 

Tá an fhéile seo ar cheann de na féilte beaga is mó clú in Éirinn agus 
aithnítear go forleathan gurb í an ócáid stíle maireachtála is 
fearr cheoil campála agus surfála sa tír. Díoltar amach a mbíonn 
de thicéid á dhíol gach uile bhliain, agus na sluaite dá n-éileamh, 
agus tá borradh fós ag teacht faoi agus tacaíocht fós tugtha di ó 
Chomhairle Contae Dhún na nGall.  

Bhí trí thionscadal de chuid Chomhairle Contae Dhún na nGall ar 
an ngearrliosta de Ghradaim Chambers Ireland Bharrfheabhais i 
Rialtais Áitiúil lena n-áirítear Féile Ealaíona agus Leabhar do Pháistí 
Wainfest sa chatagóir an tSeirbhís Leabharlainne is Fearr agus 
Pacáiste Staire agus Oideachais Chontae Dhún na nGall i 1916 i 
gcatagóir na gCuimhneachán Chéad Bliana chomh maith le Féile 
Shurfála agus Cheoil Sea Sessions.

Rochtain Aeir/ Seirbhísí Farantóireachta
Tugadh tacaíocht le rochtain aeir chuig an réigiún le cúnamh airgid a 
thugadh chuig aerfort Iarthar na hÉireann agus Aerfort Idirnáisiúnta 
Dhún na nGall. Tugadh síntiúis airgid roimh fheidhmiú dhá sheirbhís 
farantóireachta, sin An Caisleán Nua - Aird Mhic  Giollagáin (Bád 
Farantóireachta an Fheabhail) agus Bun Cranncha - Ráth Maoláin 
(Bád Farantóireachta na Súilí).
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An Fiontar agus an Fhorbairt Gheilleagrach 
Oifig Fiontair Áitiúil

AN FHORBAIRT GHEILLEAGRACH INBHUANAITHE AGUS CRUTHÚ 
FOSTAÍOCHTA INBHUANAITHE A CHUR CHUN CINN I NDÚN NA NGALL.

Sharon McDaid, Buaiteoir Iomlán Ghnólacht na Bliana, 2017 

Cúnamh Deontais
Cheadaigh an Oifig Fiontair Áitiúil (OFÁ) cúnamh deontais de bhreis 
agus €683,462 do 35 tionscadal a raibh féidearthacht leo 90 post 
nua a chruthú. Cruthaíodh 100 post sa bhreis in 2017 i ngnólachtaí 
tacaithe ag an Oifig Fiontair Áitiúil.

Meantóireacht / Oiliúint
Ghlac 1,615 duine páirt i gcláir forbartha oiliúna agus 
bainisteoireachta agus bhí breis is 50% de na comhpháirtithe siúd 
baineannach. I measc na gclár, áirítear: An Próiseas Tairisceana san 
Earnáil Phoiblí; Tosaigh do  Ghnólacht Féin; Margadh Digiteach; 
Clár Acmhainní Daonna; Margadh Straitéiseach agus Brandáil; Clár 
Infheistíochta agus  Forbartha Ghnó Chruthaitheach; GENERATE; an 
tAcadamh Bia agus réimse de cheardlanna san Earnáil Bhia. 

Chomh maith leis sin, fuair 36 cliant tacaíocht meantóireachta le linn 
na bliana. 

Eagraíodh ceardlanna gnó ar na  hábhair seo a leanas: Maoin 
Intleachtúil; Soláthar Poiblí; Margaíocht Dhigiteach; Díolacháin agus 
Díolaíocht; Seirbhís Chustaiméirí, agus conas Plean Gnó a Scríobh.

Tar éis athbhreithniú foirmiúil ar an Straitéis um Bia Cósta a rinneadh 
in 2016 bhí na príomhghníomhaíochtaí dírithe ar neart a chur leis an 
mBranda Bia Chósta, le Líonra Bia Chósta agus le Sraith Bhia.

Clár an Fhiontraí Óg is Fearr in Éirinn
Fuarthas breis agus 50 iarratas do bhabhta an chontae don 

chomórtas An Fiontraí Óg is Fearr in Éirinn agus ba iad na buaiteoirí 
ná  Thomas Mc Laughlin, Tadais, (An Gnólacht Reatha is Fearr agus 
Buaiteoir Iomlán an Chontae), Ciara Mc Glynn, Niche Specialist 
Resourcing, (An Gnólacht Nuathionscanta Is Fearr) agus Deirdre Ward 
(don Smaoineamh Nua is Fearr).

Seachtain na Fiontraíochta
Bhí Seachtain na Fiontraíochta  Dhún na nGall ann ón 6 - 10 Márta 
agus d’fhreastail breis is 500 duine ann. Bhí 22 eachtraí ar leith 
ar siúl le linn Seachtain na Fiontraíochta 2017 agus i measc na 
bpríomhchainteoirí ann bhí Nigel Risner, John Mahony, David Parrish 
agus Aiden Blake. Bhí líon gnólachtaí beaga áitiúla ón earnáil bhia 
agus ón earnáil chruthaitheachta.

Éarlais Trádála ar Líne
Faomhadh 38 Éarlais Trádála ar Líne do 38 gnólacht. Maoiníonn na 
héarlaisí seo na costais atá ag gnólacht ag feabhsú a láithreachta 
agus a gcumais díolacháin ar líne. Tá an éarlais ag ráta 50% a fhad le 
huasmhéid €2,500 agus tá sé maoinithe ag an Roinn Cumarsáide, 
Muirí agus Acmhainní Daonna. 

Líonra Fiontraíochta na hEorpa
Lean an tOifigeach Áitiúil Fostaíochta ag glacadh tús áite i 
seachadadh náisiúnta thionscadal an Líonra Fiontar Eorpach trí na 
31 Oifig Fiontair Áitiúil.  Is éard atá i Líonra Fiontraíochta na hEorpa 
ná tionscadal náisiúnta lena bhfuil baint ag an phríomhpháirtí, 
Fiontraíocht Éireann, na Comhlachais Tráchtála i mBaile Átha Cliath 
agus i gCorcaigh agus an Oifig Fiontair Áitiúil i nDún na nGall. 
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AN FHORBAIRT GHEILLEAGRACH INBHUANAITHE AGUS CRUTHÚ 
FOSTAÍOCHTA INBHUANAITHE A CHUR CHUN CINN I NDÚN NA NGALL.

Na daoine a fuair Duais Diaspóra Tip O’Neill, 2017 

Soláthraíonn sé rochtain ar líonra de bhreis agus 600 gníomhaireacht 
a thugann tacaíocht don fhiontraíocht i mbreis agus 60 tír chun cuidiú 
le gnólachtaí de gach méid chun deiseanna idirnáisiúnta margaíochta 
a aithint agus a rochtain a fháil orthu.

NICHE
Tionscadal atá in NICHE atá dírithe ar leibhéal na nuálaíochta a 
mhéadú i ngólachtaí atá rannpháirteach ar gach leibhéal den slabhra 
luacha bhia. Tá an príomhpháirtí lonnaithe i réigiún in Iarthar na 
Rómáine agus tá seachtar comhpháirtí sa tionscadal ón Fhionlainn, ón 
Eastóin, ón Pholainn, ó Thuaisceart Éireann agus ón Ghréig. 

Forbraíodh clár Nuálaíochta Bia agus cuireadh ar fáil é, ritheadh 
cuairteanna dea-chleachtais le cuideachtaí ó Dhún na nGall go 
dtí an Fhionlainn agus an Pholainn agus cuireadh tús le plean 
gníomhaíochta chun príomhdhúshláin agus príomhghníomhartha a 
aithint.

Co-Innovate
Tá an clár trasteorann seo á reáchtáil ag Idirthráchtáil Éireann agus 
tá siad ag comhoibriú le Fiontraíocht Alban, na Garbhchríocha agus 
na hOileáin, Fiontraíocht TÉ agus na sé údarás suite ag an teorainn 
(trína nOFÁ). Tá sé mar aidhm ag an tionscadal seo, a mhairfidh ar 
feadh ceithre bliana ina dhiaidh seo, líon na ngnólachtaí beaga agus 
na mionghnólachtaí atá ag glacadh páirte i nuálaíocht fhoirméalta 
a mhéadú. Is é an toradh a bhfuiltear ag súil leis ná go mbeidh ar a 
laghad 19 ngnólacht ann nó grúpa de ghnólachtaí a bheidh in ann cur 
isteach ar an chéadbhabhta eile de mhaoiniú Horizon 2020. Cuireadh 
tús leis an seachadadh i Meitheamh 2017 agus tá sé fós á rith agus 
ceardlanna réigiúnacha á cur ar fáil mar an chéad phointe rochtana do 
chuideachtaí chun páirt a glacadh sa phróiseas.

Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide Everywhere International
Tá Comhairle Contae Hampshire chun tosaigh sa tionscadal 
seo a bhfuil INTERREG AE i gceannas air agus tá réimse de 10 
gcomhpháirtí aige ó 9 dtír ar fud na hEorpa. Is í an aidhm fhoriomlán 
atá aige ná dea-chleachtas a aithint ar leibhéal gnólachta agus ar 
leibhéal réigiúnach, i réimse idirnáisiúnú gnólachtaí beaga agus an 
dóigh ar féidir idirnáisiúnú a chur chun cinn tríd an iomaíochas. 

Diaspóra Dhún na nGall
Eisíodh eagráin den ríomhiris ráithiúil Donegal Connected.

I Meán Fómhair, eagraíodh Dámhachtainí Dhiaspóra Tip O’Neill agus 
ba iad Packie Bonner, Barbara Koster, Marty Meehan agus Frazer 
Doherty a tugadh dámhachtain 2017 leo. Mar chuid de dheireadh 
seachtaine na Dámhachtainí Dhiaspóra bhí ceardlanna in Ollscoil 
Uladh , agus iad curtha i bhfeidhm ag gach eagraíocht ar a mbronnadh 
duais, Magee Dé hAoine agus bhí comórtas gailf tionscnaimh ann 
chomh maith ina nglac na hollscoileanna ó SAM páirt.

Ritheadh misean Trádála agus Infheistíochta ar eagraíodh é i 
bpáirtíocht le Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha 
Báin. Ní amháin go ndearnadh forbairt a rinneadh roimhe seo a 
athdhearbhú, chomh maith le líonraí na hearnála poiblí ach, chomh 
maith leis sin, rinneadh iarracht ann deiseanna chun infheistíocht 
isteach a dhéanamh sa réigiún a aithint, chomh maith le deiseanna 
nua do na gnólachtaí a ghlac páirt ann. Ina iomláine, ghlac 14 
ghnólacht ó Dhún na nGall agus ó Dhoire/an Srath Bán sa mhisean 
trádála. Bhí ócáidí eagraithe in Philadelphia, in Worcester agus i 
mBostún. Mar ócáid dheireanach den mhisean chuaigh siad go dtí 
Comhdháil na Golden Bridges i mBostún. 
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An Taoiseach, Leo Varadkar, ar cuairt chuig an Réigiún Thuaidh i mí Dheireadh Fómhair

AN FHORBAIRT GHEILLEAGRACH INBHUANAITHE AGUS CRUTHÚ 
FOSTAÍOCHTA INBHUANAITHE A CHUR CHUN CINN I NDÚN NA NGALL.

An tAonad Taighde agus Polasaí
Bhí An tAonad Taighde agus Polasaí ag baint páirt i raon fairsing 
gníomharthaí lena n-áirítear: 

ullmhúchán creatlach mhonatóireachta agus meastóireachta 
chun measúnacht a dhéanamh ar thionchar an Phlean Áitiúil 
Eacnamaíochta agus Pobail, 2016 – 2024; 
na príomhthorthaí ó Dhaonáireamh 2016 a mhiondealú, a chur 
i gcóimheas agus a scaipeadh le Bileoga Eolais Staidrimh chun 
tuiscint a fháil ar na riachtanais dóibh siúd atá ina chónaí i nDún na 
nGall nó atá ag obair ann; 
tacaíocht taighde d’fhorbairt Phlean Gníomhaíochta NICHE; 
príomhtháscairí comhshaoil a mheas i gcomparáid le cuspóirí an 
CDP 2012 - 2018; 
comhairle faoi bheartais agus saineolas ar dhréachtú Plean Ceantair 
Áitiúil an Chlocháin Léith; 
tomhas a dhéanamh ar phríomhtháirgeadh agus ar phríomhthorthaí 
Phlean Shábháilteacht ar Bhóithre Dhún na nGall, 2016 - 2021; 
sonraí a chur ar fáil don Phlean Gníomhaíochta um Thithe Folmha, 
2018; 
próifíliú bunlíne fairsing a dhéanamh do Phlean CYPSE do Leanaí 
agus don Aos Óg, 2018-2020; 
the dúnghaois impleacht of the earnála impleacht of BREXIT 
liathróid bhailí Contae Dhún na nGall and the réigiún; 
ullmhúchán measúnuithe riachtanas le haghaidh Ceadúnas Hacnaí 

na Timpeallachta Áitiúla, eolas a mbeimid in ann a úsáid chun Eolas 
Cathracha an Iarthuaiscirt a fhorbairt; 

Coiste Forbartha Geilleagraí Áitiúil (CFGA)
Tháinig an Coiste Forbartha Geilleagraí Áitiúil (CFGA) le chéile 
trí huaire. Is éard is sprioc aige ná seachadadh gníomhaireachtaí 
eacnamaíochta agus fiontraíochta faoin bPlean Áitiúil Eacnamaíochta 
agus Pobail agus na príomhdhúshláin don tír a aithint. 

Bunaíodh an Fo-choiste Fiontraíochta agus Scileanna agus tionóladh 
é trí huaire. Is iad feidhmeannaigh de chuid na ngníomhaíochtaí 
forbartha agus de chuid na heagraíochta forbartha atá ina gcomhaltaí 
ar an gcoiste seo, agus is iad cuspóirí an fho-choiste ná an roinnt 
eolais a fheabhsú, na hacmhainní atá ar fáil a uasmhéadú agus aon 
bhearnaí sna tacaithe nó aon dúshlán suntasach atá ann a aithint.

Comhpháirtíocht um Fhorbairt  Straitéiseach an Iarthuaiscirt
Lean an Chomhpháirtíocht um Fhorbairt Straitéiseach an Iarthuaiscirt 
faoi chomhstiúir Chomhairle Contae Dhún na nGall, Comhairle 
Chathair Dhoire agus Comhairle an tSratha Báin.  

Thug an Taoiseach cuairt ar an Iarthuaisceart i mí Dheireadh 
Fómhair agus mhol sé struchtúir fhás réigiúnach an Iarthuaiscirt 
agus dheimhnigh sé tiomantas an Rialtas do na tosaíochtaí forais 
straitéiseach sa cheantar a chur i gcrích.
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Seirbhísí Pleanála

Aonad Lárnach Pleanála
Gnéithe lárnacha d’obair an Aonaid Lárnaigh Phleanála ba iad 
foilseachán an Dréachtphlean Forbartha Contae, 2018-2024, 
an chéad chéim den chomhairliúchán phoiblí a chríochnú agus 
den chomhaontú a rinne na comhaltaí go bhfoilseofar 40 leasú 
ábharacha le haghaidh comhairliúchán poiblí. Táthar ag súil leis go 
nglacfar leis an bPlean i mí na Bealtaine, 2018 agus go mbeidh sé 
curtha i bhfeidhm an mhí ina dhiaidh sin. 

Bhí dul chun cinn suntasach chomh maith maidir le Plean Ceantair 
Áitiúil na Seacht Bailte Straitéiseacha agus foilseachán an 
Dréachtphlean i mí na Samhna agus an comhairliúchán poiblí a 
bhain leis. 

Riaradh dhá scéim deontais caomhantais: 
• Ciste na bhFoirgneamh atá faoi Phriacal
• Scéim Infheistíochta na hOidhreachta Tógtha. 

Cuireadh 150 foirgneamh le Clár na Struchtúr atá faoi Chosaint.

Tionscadal HERICOAST
Lean an tionscadal a maoinítear INTERREG na hEorpa é 
HERICOAST ar aghaidh.  Is é is aidhm leis an tionscadal seo ná chun 
bainistíocht de pholasaithe oidhreachta cultúrtha agus nádúrtha an 
chósta a fheabhsú agus cuireadh na comhaltaí go léir ar an eolas ag 
uaireanta tábhachta.

Tionscadal IMPROVE
Tá an tSeirbhís ina comhpháirtí fosta leis an tionscadal IMPROVE 
agus tá sé ag obair le grúpaí pobail áitiúla chun rannpháirtíocht 
an phobail agus modhanna rannpháirtíochta a fhorbairt agus trí 
chur chuige saotharlanna beo a úsáid.  Tá comhpháirtithe ag an 
tionscadal san Íoslainn, san Fhionlainn, san Iorua, sa tSualainn 
agus i nDoire atá ag comhoibriú ar roinnt tionscnamh ina bhfuil sé 
indéanta seirbhísí poiblí comhtháirgthe a gcomhroinnt.

Aonad Forfheidhmithe
Rinneadh Aonad Forfheidhmithe na Comhairle a athreisiú agus 
rinneadh cúpla athbhreithniúchán air chomh maith, agus d’fhág sé 
sin gur ísligh an méid iomlán de chásanna beo ó 2188 go 818. Mar 
thoradh ar sin tháinig feabhas ar an tseirbhís do chustaiméirí agus 
ísliú suntasach sa mhéid achainí saorála faisnéise agus de chuid an 
Ombudsman a fuarthas. 

Sonraí Forfheidhmithe    2017
Cásanna nua a osclaíodh 240
Litreacha Rabhaidh eisithe 330
Fógraí Forfheidhmithe eisithe 99
Fógraí Práinneacha eisithe 42
Cásanna a atreoraíodh iad chun gníomhaíocht Cúirte 14
Cásanna a díbheadh iad tar éis Mionscrúduithe 234
Cásanna réitithe trí idirbheartaíocht 153

BAINISTÍOCHT, COTHABHÁIL AGUS FORBAIRT A DHÉANAMH AR INFREASTRUCHTÚR FISICEACH, 
SÓISIALTA, EACNAMAÍOCHTA, COMHSHAOIL, POBAIL, COMHPHOBAIL AGUS CULTÚRTHA 

Timpeallán Chill Tuaidh N56 i Leitir Ceanainn
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Oibreacha Feabhsúcháin ar Eastáit Tithíochta/Eastáit tithíocht 
neamhchríochnaithe
Lean an obair atá á déanamh ar eastáit neamhchríochnaithe faoin 
scéim chistiúcháin de chuid an Rialtais, Ciste Réitigh Láithreán ar 
aghaidh, agus €90,000 caite air. 

Leantar leis an iarracht tabhairt faoi líon láithreán neamhréitithe le 
hairgead réadaithe ó bhannaí de chuid réalóirí. Caitheadh timpeall 
€321,000 ar eastáit dá leithéid. 

Cúram a ghlacadh ar Eastáit Tithíochta Cónaithe
Lean an próiseas chun cúram a ghlacadh ar eastáit tithíochta ar 
aghaidh le cúnamh cistithe a fuarthas faoi Thionscnaimh Náisiúnta 
chun Cúram a Ghlacadh a riar an Rialtas. Bronnadh an maoiniú do 
dhá chineál d’fhorbairt cónaithe difriúla:

a)    €334,020 a leithdháileadh d’eastáit atá ceangailte leis an gcóras 
uisce bréan poiblí, agus caitheadh €130,000 den dáileadh sin in 
2017.

b)   €625,653 a leithdháileadh d’eastáit a bhfuil infreastruchtúr a 
chuir an réalóir ar fáil chun le haghaidh na huisce bréan, agus 
caitheadh €100,000 den dáileadh sin in 2017.

Bhí an cistiú ar fáil ar an gcoinníoll go nglacfar iad faoi chúram na 
Comhairle. 

Ghlacadh 40 eastát tithíochta faoi chúram.

Aonad Iarratais Forbartha
Rinneadh athstruchtúrú ar an bhfoireann san Aonad Iarratais 
Forbartha, rud a d’fhág go rabhthas in an beartaithe ar leith a 
dhéanamh chun cur chuige atá dírithe ar an gcustaiméir a chur 
ar fáil ar fud na n-aonad sna Ceantair Bhardasacha.  Déantar 
athbhreithniúchán rialta ar sheirbhísí custaiméara chun feabhas a 
chur orthu ar bhonn leanúnach.

Lean an méadú ar líon na n-iarratas pleanála a fuarthas, agus 
fuarthas 1993 iarratas in 2017, líon arbh ionann é agus méadú de 
24% ar líon na n-iarratas a fuarthas in 2014.

Léiríodh líon seasta d’iarratais atá ar nós iarratas cónaithe i bpróifíl 
na gcineálacha iarratas ach ag an am céanna léiríodh iontu go bhfuil 
líon suntasach d’iarratais tráchtála.  

Sáraíonn na sonraí castacht mhéadaithe cásanna, go háirithe maidir 
leis an mheasúnú atá déanta ar áiteanna cónaithe. Is é an toradh atá 
air seo ná go mbíonn tairseach níos airde breathnúcháin ag teastáil 
in iarratais ná mar a bhí roimhe.  

Bhí beagnach trian de na hiarratais faoi réir iarratais ar eolas breise 
a léiríonn ní amháin castacht na gcásanna ach gá le cumarsáid le 
Gníomhairí agus le hAiltirí maidir leis na cásanna atá ag teacht 
amach agus ar gá iad a mheas mar chuid den mheasúnacht ar go 
leor de na hiarratais.  

Moltar go mbeidh sraith de cheardlanna logánta ann le haghaidh 
Gníomhairí ann in 2018.

Cuirtear na príomhtháscairí maidir le próisis iarratas pleanála seo 
in éineacht le réimse cineál cásanna eile a mbíonn an tSeirbhís 
Pleanála ag déileáil leo.  I measc na gcásanna sin áirítear, mar 
shampla, fiosruithe roimh-Phleanála, Iarratais faoi Chuid 8, 
Tairiscintí foraoiseachta, Ceadúnais de réir Alt 254, ceadúnais 
corr-thrádála agus fiosruithe maidir le próiseáil agus íocaíocht 
ranníocaíochtaí forbartha.  

Ualach oibre nach bhfuil sofheicthe don phobal atá i gceist leis an 
ualach cásanna seo, agus bíonn gá ann acmhainní teicniúla agus 
riaracháin suntasacha a chur ar fáil don aonad ionas go mbeidh an 
tseirbhís seo á soláthair go leanúnach.

BAINISTÍOCHT, COTHABHÁIL AGUS FORBAIRT A DHÉANAMH AR INFREASTRUCHTÚR FISICEACH, 
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Buaicphointí 2017 

4,914 Tionóntacht Comhairle

Oibreacha Feabhsaithe ar 483 foirgneamh cónaithe faoin gClar Uasghrádú Creatlacha.

Oiriúnuithe beaga curtha le 31 foirgneamh cónaithe agus sínteacha curtha le 6 gcinn.

Bhain 115 foirgneamh cónaithe tairbhe as €361k le haghaidh oibreacha leasúcháin nó athchóirithe ar leith.

Tugadh cúnamh do 105 líon tí áitreabh éigeandála do dhaoine gan dídean.

Freastalaíodh ar riachtanais 26 teaghlach den Lucht Siúil

Rinneadh cigireacht ar 864 foirgneamh atá ar cíos príobháideach.

Rinneadh 55 aonad tithíochta a cheannach trí shealbhú d’fhoirgnimh lándéanta.

Insealbhaíodh 64 aonad cónaithe Tríd an Chlár um Sealbhaithe Tithe.

Dul chun cinn déanta le forbairt 114 aonad tithíochta timpeall an chontae.

Ritheadh 42 comórtas earcaíochta.

Dráma nua ‘Shoot The Gear’, a cuireadh le chéile as scéalta, cuimhnithe agus athchuimhnithe a
bhailíodh ó lucht iascairí na gCealla Beaga.

Nochtadh an deablh Bord Staire: Uillinn airde, i Leifear.

Tionóladh taispeántas ar turasóireacht ar Stair Dhún na nGall.

Corparáideach, Tithíocht agus Cultúr 
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Seirbhísí Tithíochta

Is é aidhm fhoriomlán an polasaí tithíochta is againne ná chun 
gach uile líon tí a chur ar a gcumas áit chónaithe inacmhainne 
d’ardchaighdeáin a bheith ina seilbh acu, teaghais a líonann a 
riachtanais, atá lonnaithe go maith sa chomhshaol agus a bhfuil an 
tionacht gur mhian leis an líon tí a bheith acu air.

Bhí réimse leathan de chineál chúnaimh a cuireadh ar fáil, ó 
mheascán de leithdháileadh tionóntachtaí faoin gClár Tithíochta 
Sóisialta, faoin gClár Tithíochta Deonach, faoin gClár Leasuithe 
Sóisialta agus faoin Scéim Cóiríochta Cíosa, chomh maith le haistriú 
agus ceadú de thacaíochtaí tríd an Scéim Cúnamh Íocaíocht 
Tithíochta. 

Chomh maith leis sin lean an Chomhairle le tionóntachtaí agus 
áiteanna cónaithe a bhainistiú agus a choinneáil agus tacaíochtaí 
a chur ar fáil dár dtionóntaí. Lean leis an athchóiriú agus an 
t-uasghrádú d’áiteanna cónaithe agus d’eastáit trí ghléas cúpla clár.  

Cuireadh cúnamh deontas ar fáil do dhaoine scothaosta agus 
do dhaoine atá faoi mhíchumas faoin Scéim Dheontas Oiriúnú 
Tithíochta, faoi Scéim Deontais na nÁiseanna Soghluaisteachta agus 
faoin Scéim Chuidiú Tithíochta do Dhaoine Breacaosta. Leantar 
leis na hiasachtaí tithíochta a chuirtear ar fáil do cheannaitheoirí 
céaduaire atá ag iarraidh teach a aimsiú.

Riachtanas Tithíochta
Aithníodh sa Mheasúnú ar Riachtanais Tithíochta a rinneadh ar an 
28 Meitheamh 2017 go raibh 2,426 líon tí a bhí faofa faoi choinne 
tithíocht Shóisialta i gContae Dhún na nGall. Dóibh siúd, bhí 1,521 
ag fáil tacaíocht tithíochta sóisialta, agus iad ag lorg go n-aistreofar 
dóibh teach comhairle atá ann cheana dóibh nó tionóntacht de 
chuid Chúnaimh Íocaíocht Tithíochta.  Mar sin de, 905 an glanlíon 
daoine sa chontae a bhí i ndíth.

Lean an Chomhairle ar aghaidh ag déanamh a díchill riar ar 
riachtanais iarratasóirí, ag úsáid meascán de leithroinnt stoic 
tithíocht shóisialta reatha agus nua araon, áiteanna cónaithe ar léas, 
cóiríocht a fuarthas faoin Scéim Cóiríochta Cíosa agus an Scéim 
Cúnamh Íocaíocht Tithíochta chomh maith le háiteanna cónaithe a 
fuarthas iad trí Chomhlachtaí Ceadaithe Tithíochta.

Tionóntachtaí
Cruthaíodh 218 tionóntachtaí nua san iomlán, agus fágann sé sin go 
bhfuil 4,914 tionóntaí ag na húdaráis áitiúla ag deireadh na bliana.

Bhí 1,627 tionóntachtaí ann san iomlán faoin Scéim Íocaíochta 
Cúnaimh Tithíochta faoi dheireadh na bliana.   Curtha san áireamh 
le hiarratais nua, tá dul chun cinn suntasach déanta maidir le haistriú 
custaiméirí forlíonadh cíosa go dtí an Scéim Íocaíochta Cúnaimh 
Tithíochta le linn na bliana.  Tháinig 256 teaghlach eile faoin Scéim 
Cóiríocht ar Cíos.  

Cothabháil agus Feabhsúcháin Soláthar Tithíochta
Tá an Chomhairle freagrach as 4,914 aonad. Caitheadh breis 
is €7 milliún ar cothabháil agus feabhsúcháin a dhéanamh ar 
ár soláthar tithíochta agus ár n-eastáit. Áirítear san fhigiúir sin 
gnáthchothabháil agus gnáthdheisiúchán, an obair a dhéantar chun 
baill mhaith a chur ar thithe atá folamh, éifeachtúlacht fuinnimh na 
tithe a fheabhsú, chomh maith le a lán oibreacha ar leith eile gur gá 
a dhéanamh ar na tithe a leasú agus a n-athchóiriú.

Miondealú ar Aonaid Tithíochta
Aonaid Chaighdeánacha Údaráis Áitiúla 4701
Aonaid In-díshuite 32
Aonaid ar Léas Fadtéarma (sa Mhargadh Príobháideach) 181
Iomlán 4,914

SEIRBHÍSÍ AGUS TACAÍOCHT A BHFUIL A FÁIL AIR, ATÁ 
ÉIFEACHTÚIL AGUS A BHFUIL MAITH ANN 25COMHAIRLE CONTAE DHÚN NA NGALL

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2017



Caitheadh breis is €2.4m ar ghnáthchothabháil agus deisiúcháin.

Rinneadh feabhsuithe ar an stoc tithíochta sóisialta faoi  roinnt clár mar a 
leagtar amach thíos: 

• Clár Uasghrádaithe Creatlaí
Rinneadh oibreacha feabhsaithe ar níos mó ná 483 áit chónaithe 
faoin Chlár  le cuidiú ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, 
dar luach timpeall €750,000 faoin chlár. Tá feabhsuithe déanta ar 
2,057 aonad ar fad faoin chlár seo anois, a bhfuil mar chuspóir aige 
éifeachtúlacht fuinnimh áras cónaithe a fheabhsú.

• Áiteanna Cónaithe Folmha a Úsáid Arís
Chruthaíodh úsáid thairbheach arís as 159 áit chónaithe in 2017. 
Caitheadh breis is €3 milliún, lena n-áirítear cúnamh maoinithe de 
bheagnach €2 milliún ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 
faoi Chlár na bhFoirgneamh Folamh (“Voids Programme”) agus faoi 
Chlár na bhFoirgneamh Folamh atá Dearóil le Tréimhse Fhada.

• Oibreacha Oiriúnaithe Aonuaire agus Síntí Aonuaire
Caitheadh breis is €600,000 ag déanamh oiriúnuithe oibreacha 
beaga ar 31 aonad agus ar shíntí a chur le 6 aonad dár stoc tithíochta 
sóisialta. I bhformhór na gcásanna, b’ar mhaithe le tionóntaí a bhfuil 
riachtanais speisialta acu agus/nó atá faoi mhíchumais a rinneadh an 
obair seo. 

• Athchóiriú Sonrach/Obair Dheisiúcháin
Bhain 115 aonad eile tairbhe as €361,973 de chaiteachas ar oibreacha 
athchóirithe sonraigh nó oibre dheisiúcháin. 

Bainistíocht Eastáit 
Is cuid thábhachtach ar an iomlán í Bainistíocht Eastáit i 
mórchomhthéacs bainistíochta tithíochta. Faoi láthair tá cúig 
Oifigeach Measúnaithe Tithíochta / Idirchaidrimhe Tionónta ag an 
Chomhairle i mbun an róil seo. Cuireadh beagnach €67,000 ar fáil faoi 
choinne tionscnaimh bhainistíochta eastáit.

Tacaíochtaí do Dhaoine gan Dídean
Tagann foireann idirghníomhaíochta, Foireann Ghníomhaíochta um 
Dhaoine gan Dídean, chun dearbhú go bhfuil na pleananna tacaíochta 
oiriúnacha i bhfeidhm le haghaidh daoine atá gan dídean nó atá i 
bpriacal a bheith gan dídean. Le linn na bliana, tugadh cúnamh do 105 
líon tí áitreabh éigeandála do dhaoine gan dídean. Tugadh an cúnamh 
ar fáil in éineacht le gníomhairí áitiúla, reachtúla agus deonacha araon, 
lena n-áirítear Brú Naomh Colm Cille i Leitir Ceanainn. 

Bhí tairiscintí le haghaidh Tacaíocht agus Seirbhísí Cothabhála 
Tionóntachta á lorg. Is éard is cuspóir foriomlán leis ná seirbhísí 
athshocraithe a chur ar fáil dóibh atá ag fágáil áitreabh éigeandála nó 
áitreabh gearrthéarma, agus chun tacaíocht a thabhairt do línte tí atá 
i mbaol a bheith fágtha gan dídean, chun tacaíocht a thabhairt dóibh 
seilbh a ghabháil (nó chun seilbh a choimeád, i gcásanna) ar áitreabh 
ionas go mbeidh siad in ann sárú ón easpa dídine go nó ó imeall easpa 
dídine i dtreo a bheith in ann dídean neamhspleách inbhuanaithe a 
bheith socraithe acu.  Ní dhéanfaidh an tSeirbhís seo an tseirbhís 
chéanna a chur ar fáil atá á soláthar ag aon seirbhís eile, i slí go 

mbeadh dúbláil seirbhíse i gceist. Ar a mhalairt, cuideoidh sí ar conas 
rochtain a fháil ar a leithéid de sheirbhísí.

Tuilte in Inis Eoghain
I mí Lúnasa bhí taoide tuile suntasach sa chontae, i gCeantar 
Bardasach Inis Eoghain den chuid is mó.  Tá a lán teaghlach ann ar 
Díláraíodh óna mbaile iad, agus a raibh cúnamh agus tacaíocht de 
chineálacha éagsúla ó ghníomhaireachtaí, an Chomhairle ina measc. 
Cuid den chúnamh a bhí i gceist ná tacaíocht tithíochta éigeandála 
agus sealadach le haghaidh na línte tí ar cuireadh as seilbh iad a eagrú.

Clár Athlonnaithe de Dhídeanaí 
D’iarr an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar an gComhairle 
a bheith mar an ngníomhaireacht tosaíochta chun tacaíocht le 
hathshocrú Dídeanaí Cláir i nDún na nGall.  Tá an Clár um Chosaint 
do Dhídeanaí in Éirinn, gur clár faoin Roinn é, ag feidhmiú trí Údaráis 
Áitiúla agus trí ghníomhaireachtaí áitiúla i méid áirithe contae 
chun anslánú agus an t-athshocrú de dhídeanaí a éascú. Déanann 
Grúpa Oibre Idirghníomhaíochta Athshocruithe Dhún na nGall, a 
bhfuil ionadaithe ó ghníomhaireachtaí reachtúla, comhphobail agus 
deonacha, an Clár Athlonnaithe a stiúradh agus monatóireacht 
a dhéanamh air.   Tá an chéad babhta de theaghlaigh tar éis áit 
chónaithe a fháil sa chontae tríd an gClár. 

Deontais Tithíochta
Feidhmíonn an Chomhairle trí scéimeanna deontais atá cómhaoinithe 
ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (80%) agus 
Comhairle Contae Dhún na nGall (20%). Is éard is cúis leis na 
scéimeanna ná chun daoine atá faoi mhíchumas nó atá aosta a 
chuidiú, chun cúnamh a thabhairt dóibh maireachtáil go compordach 
agus go neamhspleách ina dteach féin. Íocadh amach breis is €1 
milliún mar dheontais le linn 2017 i leith 216 aonad cónaithe.

Tá na sonraí faoi na deontais ar fáil sa tábla thíos:

Cineál Deontais Líon Deontas a Íocadh Luach
Deontas Oiriúnú Tithíochta 70 €503,953
Deontas Áiseanna Luaineachta 21 €68,147
Cuidiú Tithíochta do Dhaoine Breacaosta 125 €524,126

Cóiríocht don Lucht Siúil
Tá an Chomhairle ag leanúint leis na spriocanna cóiríochta atá 
leagtha amach sa Chlár Cóiríocht Lucht Siúil 2014 – 2018 a bhaint 
amach agus iad a shárú i mbliana.  Leantar le soláthar réimse leathan 
de chóiríocht nua agus feabhsuithe ar chóiríocht reatha don Lucht 
Siúil. Tá siad seo sa bhreis ar na réitigh chóiríochta a fhreastalaíonn 
ar riachtanais an Lucht Siúil tríd an gClár Infheistíochta Tithíocht 
Shóisialta. 

B’éacht suntasach é an fhíric gur críochnaíodh Oibreacha um 
Athchóiriú agus Uasghrádaigh Láithreán Stad Bhaile An tSratha in 
2017. 

Ba iad riachtanais 26 teaghlach den Lucht Siúil mar seo a leanas: 
10 Scéim Tithíocht Chaighdeánach 
4 Aonad Tithíochta Dheonaigh
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10 ÍCT
2 Bhá Láithreán Stad Nua/Athchóirithe

Scéim Cúnamh Caipitil
Thar na blianta, chuaigh Comhairle Contae Dhún na nGall i 
dteagmháil le hEarnáil na gComhlachtaí Ceadaithe Tithíochta agus le 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faoin Scéim Cúnaimh Caipitil 
chun freastail ar riachtanais daoine aosta agus daoine a bhfuil 
riachtanas speisialta acu.

Faoin am seo, tá scéimeanna de chuid an Chláir dírithe ar áiteanna 
cónaithe riachtanas speisialta a chur ar fáil sna cásanna sin nach 
n-éiríonn le tacaíochtaí tithíochta traidisiúnta a fhreastail ar na 
riachtanais atá i gceist. Soláthraíodh 10 n-aonad ar fad faoin chlár 
seo agus tá oibreacha ar siúl ar 61 aonad eile.

Clár Léasaithe Tithíochta Sóisialta
Faoin Chlár Léasaithe Sóisialta, is féidir áiteanna cónaithe a léasú 
don údarás áitiúil ar feadh tréimhse deich mbliana. Léasaíodh 181 
aonad ar fad faoin chlár seo go dáta. 

Chomh maith leis sin, tá an Chomhairle i dteagmháil le hEarnáil 
na gComhlachtaí Tithíochta Faofa le haonaid léasaithe a sholáthar 
faoin Áis Léasaithe Réamhíocaíochta Caipitil (ALRC)/Scéim 
Comhaontaithe Íocaíochta agus Infhaighteachta. Seachadadh 28 
Aonad faoin scéim seo in 2017, rud a fhágann go bhfuil 104 Aonad 
san iomlán atá ar léas ón Earnáil Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta

Cigireacht ar Theaghaisí Príobháideacha ar Cíos 
Cuireadh leis an gclár cigireachtaí tithe cónaithe cíos príobháideach 
a riaraimid le measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh riachtanais 
reachtúla cóiríochta ar cíos mar atá leagtha amach sna Rialacháin 
Tithíochta (Caighdeáin Tithe ar Cíos) 2008 - 2017. 

Rinneadh 910 cigireacht ar 864 ionad, agus tá an Chomhairle tar 
éis fiosruithe a dhéanamh le tiarnaí talún i ndiaidh na cigireachta 
sin ionas go ndéanfar feabhsaithe ar an gcaighdeán leagtha 
amach d’áiteanna cónaithe ar cíos príobháideach. Cé gur díríodh 
i gclár tosaigh na gcigireachtaí ar tugadh íocaíocht ÍCT ina leith 
tá sé beartaithe seo a shíneadh le go náireofar gach áitreabh 
príobháideach ar cíos sna blianta beaga atá romhainn.

Caipiteal Tithíochta
Tá an Chomhairle tiomanta go mbainfear amach na spriocanna 
agus na cuspóirí atá leagtha amach in Rebuilding Ireland agus tá sí 
ag leanúint ar aghaidh ag obair go dlúth leis an Roinn Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil mar phríomhmhaoinitheoir dár gcláir 
chaipitil tithíochta sóisialta.

Rinneadh dul chun cinn suntasach leis an tithíocht sóisialta, maidir 
lena dearadh agus a soláthair araon, agus baintear tairbhe as roinnt 
mhaith gléasanna chun na riachtanais tithíochta sóisialta atá ann a 
fhreastail. Tá an Chomhairle ag éirí leis tithíocht d’ardchaighdeán a 
chur ar fáil trí fhoirgneamh a cheannach agus iad a thógáil chomh 
maith.

Cuireadh 94 aonad tithíochta sóisialta i gcrích.  Ba trí roinnt mhaith 
clár difriúla a soláthraíodh na haonaid seo.  Rinneadh scrúdú ar shlite 
nua agus nuálacha chun tithíocht sóisialta a sholáthar agus leanfar 
ar aghaidh leo agus cuirfear i ngníomh iad tríd an Clár Infheistíochta 
Tithíochta Sóisialta.  Rinneadh scéimeanna tithíochta eile a 
dhearadh. Baineadh tairbhe as ár bhfoireann deartha inmheánach 
chomh maith le Foirne Seachtracha faoi stiúir ailtirí a fháil ar 
conradh chun na críocha seo.  

Soláthar Tithíocht Sóisialta trí Shealbhú d’Fhoirgnimh Lándéanta
Gabhadh le dhá phróiseas soláthar ar leith chun tithíocht sóisialta 
a chur ar fáil trí shealbhú d’fhoirgnimh lándéanta.  Sealbhaíodh 21 

8 dteach sóisialta nua ag Ard Aoibhinn, Ard an Rátha
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aonad i Srath an Urláir, lena gcuimsíodh 18 aonad 3 leapa agus 3 
aonad 4 leapa, agus fuarthas ceadú ón Roinn chun 34 aonad níos 
mó a shealbhú i Leitir Ceanainn.

Cuireadh tús le próiseas eile chun tithíocht lándéanta a shealbhú 
chomh maith.  Tionscadal uaillmhianach atá i gceist leis seo agus 
léirítear ann tiomantas na Comhairle go ndéanfaimid ár ndualgais 
agus spriocanna maidir leis an tithíocht sóisialta a chomhlíonadh, 
agus go ndéanfaimid an fhorbairt eacnamaíochta agus an fostaíocht 
a spreagadh ar bhonn áitiúil chomh maith ag an am céanna.

Clár Sealbhaithe Tithe
Sealbhaíodh 62 ionaid réadmhaoine faoin gClár Sealbhaithe Tithe, 
is é sin a rá infheistiú de €8.6m san iomlán.  Is í is aidhm an Chláir 
Sealbhaithe Tithe ná an tithíocht sóisialta a chur ar fáil ar bhealach 
éifeachtach, pras, chun riachtanais iarratasóirí tithíochta agus 
teaghlach a fhreastal.

Dear agus Tógáil Tithíochta Sóisialta
Lean an Chomhairle ar aghaidh le tithíocht sóisialta a dhear agus a 
thógáil ar aon dul leis na treoracha ón roinn.  Tá leasa na dtionóntaí 
a bhfuil ina gcónaí sna tithe seo i gcroílár a ndeartha.  Tá na haonaid 
go léir deartha le bheith an-tíosach ar fhuinneamh, agus costais 
reatha íseal i gceist leo, le riachtanais shonracha na dtionóntaí a 
fhreastail nuair is gá, agus déantar iad go léir go hard-chaighdeán ar 
aon dul leis na rialacháin tógála ábhartha.  

Seo a leanas dul chun cinn forbairtí:

Comhairle Contae Dhún na nGall
Tionscadail Deartha agus Tógála Tithíochta Sóisialta

Ionad Stádas Líon Aonad
Céim 1 Ard an Rátha Críochnaithe i Ráithe 1 2017 1
Céim 2 Ard an Rátha Críochnaithe i Ráithe 3 2017 8

Céim 1 Mainéar Uí Chuinneagáin Críochnaithe i Ráithe 2 2017 2
Carn Domhnach (Coill Abbott) Á thógáil 4
Baile Nua Uí Chuinneagáin  7
Céim 2 Mainéar Uí Chuinneagáin  8
Bun Cranncha Ag Céim an Deartha / an Tairiscint 21
Na Cealla Beaga  9
Lána Fada Leitir Ceanainn  29
Baile Suingean  6
Málainn  8
Ráth Bhoth  11

Ba cheart tabhair do d’aire nach mór do na forbraíochtaí thuas 
ceadú a fháil ón rialtas agus ceadú a fháil faoi Chuid VIII den Acht 
um Pleanáil agus Forbairt, 2000.

Córas Bainistíochta Fuinnimh
Tháinig feabhas de 7.9% ar an méid fuinnimh a úsáidimid i 
gcomparáid le 2016 agus d’éirigh linn an méid fuinnimh a úsáidimid 
a ísliú faoi bhreis is 4 mhilliún kWh i gcomparáid leis an mbliain sin.

Cuireadh roinnt tionscadal i bhfeidhm mar chuid dár gcóras 
bainistíochta fuinnimh (creidiúnaithe go ISO 50001), agus 
uasghrádú soilse ar an gClochán Liath agus ar Charn Domhnach, 
soilsiú sráide LED agus feachtais féinfheasachta fuinnimh ina 
measc.

Ba chuid den iarracht a rinne an Chomhairle úsáid fuinnimh a 
fheabhsú in gach uile oibriúchán dá cuid.

SEIRBHÍSÍ AGUS TACAÍOCHT A BHFUIL A FÁIL AIR, ATÁ 
ÉIFEACHTÚIL AGUS A BHFUIL MAITH ANN

Seoladh de ‘Turn it Off’, Feachtas Feasachta do Thiománaithe
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An tSeirbhís Tréidliachta

Glacann Seirbhís Tréidliachta Chomhairle Contae Dhún na nGall 
ról reachtúil comhairleach agus riaracháin ar nithe a bhaineann le 
sláinte phoiblí thréidliachta, úinéireacht fhreagrach ainmhithe, agus 
bainistíocht fhreagrach ainmhithe. 

Sláinte Phoiblí Thréidliachta
Faoi chonradh seirbhíse d’Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, 
soláthraíonn an Chomhairle an tseirbhís rialaithe reachtúil i seamlais 
a bhfuil tréchur íseal acu, ionaid maraithe éanlaithe ar fheirmeacha 
agus gnólachtaí próiseála feola.

Bhí 11 áitreabh faoi mhaoirseacht.
Rinneadh scrúdú ar 8,891 ainmhí i sé seamlas áitiúla. 
Rinneadh 238 chigireachta rialaithe oifigiúla. 
134 sampla cóimheasa gafa.

Rialú Ainmhithe
• Eisíodh 10 gceadúnas ghinearálta madraí, 6 cheadúnas saoil 

madraí agus 8,051 ceadúnas aonair madraí. 
• Rinneadh cigireacht ar 9 n-áitreabh faoin Acht um Bunachais 

Pórúcháin Madraí. 
• Tugadh 408 madra ar ais dá n-úinéirí nó tugadh d’úinéir eile iad trí 

Dhídean Madraí Chomhairle Contae Dhún na nGall 
• Tuairiscíodh 24 capall ar strae agus cuireadh 13 acu i bpóna.

SEIRBHÍSÍ AGUS TACAÍOCHT A BHFUIL A FÁIL AIR, ATÁ ÉIFEACHTÚIL 
AGUS A BHFUIL MAITH ANN
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Acmhainní Daonna

Earcaíocht
Ritheadh 42 comórtas san iomlán chun folúntais a líonadh i réimse 
de phoist éagsúla.  Cuireadh na comórtais ar siúl le haghaidh 
folúntas sealadach/séasúrach agus folúntas lánaimseartha chomh 
maith, de réir mar atá leagtha amach i bPlean Fórsa Saothair 
na Comhairle.  Leagtha amach sa Phlean Lucht Saothair tá an 
líon foirne atá de dhíth le tacú le soláthar seirbhísí riachtanacha 
Chomhairle, i réimsí éagsúla. 

Oiliúint agus Forbairt
Chuir Rannóg Oiliúna na Comhairle raon de chúrsaí ar fáil don 
fhoireann, agus béim ar leith ar Shláinte agus Sábháilteacht, 
Scileanna TF agus Cúram Custaiméirí. 

Lean an Scéim Oiliúna Foirne ar aghaidh ag cur deiseanna don 
fhoireann forbairt ghairmiúil leanúnach a fháil, agus réimse de chláir 
oiliúna curtha ar fáil dóibh lena n-áirítear cúrsaí Dioplóma, Céime 
agus Iarchéime. Rinne baill de chuid na foirne cúrsaí san Airgeadas, 
sa Dlí, i Scileanna TF agus san Innealtóireacht.

Bhí méadú de 16.43% ar an líon daoine a cuireadh traenáil orthu in 
Ionad Réigiúnach Traenála Shrath an Urláir, i gcomparáid le 2016.  
Cuireadh oiliúint ar fáil in Ionad Réigiúnach Traenála Shrath an Urláir 
i réimse ábhair éagsúla, Sláinte agus Sábháilteacht, Gléasra agus 
Innealra ina measc, agus cúrsaí speisialaithe ar bhóithre, uisce agus 
dramhuisce chomh maith. 

Cuireadh an t-ionad oiliúna nua le haghaidh traenáil maidir le 
hOscailt agus Ath-Insealbhú Bóithre chun críche, agus fágann sé sin 
go bhfuil na háiseanna oiliúna faoin aer ag an ionad feabhsaithe. 

Leas na Foirne
Lean le hOifig Leasa na Foirne tacaíocht agus cúnamh a chur ar 
fáil don fhoireann.  Chuir an Chomhairle Clár cúnaimh i gcomhair 
Fostaithe ar fáil, seirbhís saor in aisce atá iontaofa agus atá ar fáil do 
gach uile fhostaí agus dá muintir chomh maith. 

Thionóladh cúrsa ullmhúcháin réamh-scor in Iúil inar tugadh raon 
comhairle agus eolas do bhaill de chuid na foirne. 

Ritheadh Tionóil Ghinearálta timpeall an chontae, ina gcuireadh 
eolas agus cúnamh ar fáil d’oibrithe a oibríonn lasmuigh i réimse 
ábhair, Cúrsaí Oiliúna, Scoir, saoire bhreoiteachta san Earnáil Phoiblí 
agus Seirbhís Chúnaimh d’Fhostaithe/Leasa Foirne ina measc. 

Faoi choimirce Choiste Comhpháirtíochta an Chontae, cruthaíodh 
Fo-Ghrúpa nua chun Tionscnaimh um Shláinte agus an Fholláine a 
chur i bhfeidhm don Chomhairle.  

TACAÍOCHT A THABHAIRT DÁR N-EAGRAÍOCHT, AGUS FORBAIRT A CHUR LENA 
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Seirbhísí Cultúrtha 

Bord Staire: Uillinn Airde 
Nochtadh Bord Staire: Uillinn airde, saothar a chruthaigh an 
t-ealaíontóir Brian Connolly, ar an 27 Márta. Léirítear téamaí 
Cuimhnigh, Machnamh agus Athshamhail, is é sin a rá téamaí a 
bhaineann leis an gcomóradh.  Léirítear bealach áirseach, tairseach 
agus nasc idir an am atá thart, an aimsir láithreach agus an aimsir 
atá fós le teacht sa saothar ealaíne, atá lonnaithe ag an Diamaint i 
Leifear, díreach os comhair Teach an Chontae. 

Bonn Comórtha
Thug Fórsaí Cosanta na hÉireann Bonn Comórtha Céad Bliain 1916 
do Mhúsaem an Chontae. Rinneadh é a dhearadh i slí ina gcuirfeadh 
i gcuimhne duit na boinn phríomha 1916 ach a rinneadh iad i slí 
dhifriúil ag an am céanna chun aitheantas agus meas a thaispeáint 
do na fir agus do na mná a ghlac páirt in 1916 agus ar ar mbronnadh 
na boinn phríomha siúd orthu.

Digitiú miontuairiscí cruinnithe
Rinneadh na miontuairiscí cruinnithe ó 1916 (agus ó na blianta 
eile den tréimhse sin) de chuid na n-údarás áitiúil i gContae Dhún 
na nGall a dhigitiú in 2016 agus rinneadh iad a sheoladh i mí na 
Bealtaine. Léirítear an t-atmaisféar sóisialta, eacnamaíochta agus 
polaitíochta a bhí ann timpeall dúichí an chontae, agus ar fud na 
tíre le linn na mblianta ar ar tugtar na Deich mBliana Comórtha sa lá 
atá inniu ann.  Tá na miontuairiscí ar fáil le breathnú orthu sa chuid 
Cartlainne de shuíomh gréasáin na Comhairle.

Clár Éire Ildánach
Clár a bhfuil a bhéim dírithe ar an gcultúr is ea Éire Ildánach a bhfuil 
na bunluachanna a sainaithníodh in Culture 2025/Éire Ildánach mar 
a bhonn.
Tá páirt á ghlacadh ag údaráis áitiúla i soláthar na cúig buncholún 
den chlár (atá leagtha amach thíos) agus tógfaidh siad an tosach 
maidir le Colún 2:

Cumas cruthaitheachta gach uile leanbh a éascú
An chruthaitheacht a éascú in gach uile chomhphobal
Infheistíocht a dhéanamh inár n-infreastruchtúr cruthaitheachta 
agus cultúrtha
Éire mar ionad barr feabhais i léiriú meán
Foinsí éagsúla de chlú na tíre seo a chomhaontú ionas go rachaidh 
siad i bhfeidhm timpeall na cruinne d’aon ghuth amháin

Tionóladh ceardlann phoiblí a raibh freastal maith uirthi i mí 
Aibreáin chun achoimre a dhéanamh ar an gclár agus chun Plean 
Gníomhaíochta Éire Ildánach de chuid Dhún na nGall, a rinneadh é 
a seoladh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i mí na Bealtaine in éineacht 
le pleananna áitiúla eile. Roghnaigh an Taoiseach aon eachtra 
amháin as na 31 phlean, agus nuair a roghnaigh sé Féile Ealaíona 
agus Leabhar do Pháistí a bhí ar chlár Dhún na nGall, Wainfest, mar 
an t-aon eachtra ar a dtabharfar focail ar leith, rinneadh aitheantas 
ar an tslí ina léirítear spriocanna agus éiteas Éire Ildánach chomh 
foirfe sin i bplean Dhún na nGall.  

Bhí níos mó comhairliúchán poiblí i Meán Fómhair/Deireadh 
Fómhair chun comhairle a fháil le haghaidh an phlean cúig 
bliana.  Aimsíodh tosaíochtaí straitéiseacha agus glacadh leis an 
dréachtdhoiciméad ag cruinniú mí na Samhna.  

Seirbhís Leabharlainne

Féile Ealaíne agus Leabhar do Pháistí Wainfest
Tionóladh Féile Wainfest ar éirigh go breá léi ó 7 - 15 Deireadh 
Fómhair.  Is éard a bhí sa chlár seo ná 119 n-eachtra in 34 ionad 
timpeall an chontae agus breis is 7,100 páiste agus daoine fásta 
ag freastail orthu. Buaicphointe ar leith de chuid Wainfest ná 
an gearrliosta den fhéile le haghaidh Gradam Chambers Ireland 
Bharrfheabhais i Rialtais Áitiúil sa chatagóir Seirbhís Leabharlainne 
Is Fearr. 

Seoladh Wainfest 2017 i gCaisleán Dhún na nGall

ÁR N-EALAÍONA, ÁR GCULTÚR, COMHSHAOL, OIDHREACHT AGUS 
ÁR DTEANGACHA A CHAOMHNÚ, A BHAINISTIÚ AGUS A THACÚ.
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Night Night North West  
Chuaigh an tSeirbhís Leabharlainne i gcomhpháirtíocht leis an 
gcuideachta theilifíse, scannánaíochta agus raidió atá lonnaithe 
i nDún na nGall Real Films agus le Highland Radio chun obair le 
chéile ar shraith raidió, Night Night North West. Sa tionscadal seo, 
léann aoi-scéalaithe scéalta miotaseolaíochta agus finscéalta na 
hÉireann.  Taifeadadh na seisiúin seanchais seo go luath in 2018 
go gcraolfar iad. Tháinig File Cúirte na nÓg, PJ Lynch mar aoi 
na Seirbhíse Leabharlainne, chun bheith ar dhuine de na haoi-
seanchaithe. 

Físeán bolscaireachta faoi na Leabharlanna 
Coimisiúnaíodh físeán bolscaireachta trí nóiméad agus rinneadh 
é a sheoladh i mí Lúnasa. Transform, Enrich and Inspire an t-ainm 

a bhí air agus bhí sé ar fáil le breathnú air ar shuíomh gréasáin na 
leabharlainne www.donegallibrary.ie. San fhíseán seo cuirtear 
leabharlanna Dhún na nGall chun cinn mar mhoil ghnóthacha, 
bheoga, oideachasúla agus cultúrtha.

Seirbhísí Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC)
Leathnaíodh an córas de bhothanna féinriartha aitheantas 
radaimhinicíochta agus anois tá sé ar fáil i Leabharlann Phobail na 
Nascbhailte agus i Leabharlann Phobal Bhun Dobhráin. Bhíothas 
in ann clibeáil trasnaíocht radaimhinicíochta a chur ar timpeall ar 
143,000 earra agus táthar ag súil le 11 both bhreise agus geataí 
slándála trasna an chórais leabharlainne a shuiteáil de dheasca 
maoiniú a d’fhógair an Roinn Forbartha Tuatha agus Pobail.

Léann File Cúirte na nÓg, P.J. Lynch d’aíonna le linn Night Night North West

ÁR N-EALAÍONA, ÁR GCULTÚR, COMHSHAOL, OIDHREACHT AGUS 
ÁR DTEANGACHA A CHAOMHNÚ, A BHAINISTIÚ AGUS A THACÚ.

Saothar nua de chuid Breandán de Gallaí, Aon, á léiriú in Amharclann Ghaoth Dobhair
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An Ceart chun Léamh
Déanann Clár An Ceart chun Léamh údaráis áitiúla agus comhlachtaí 
áitiúla a bhfuil baint acu le tacaíocht á tabhairt don litearthacht agus 
le forbairt na léitheoireachta a thabhairt le chéile. Rinneadh plean 
gníomhaíochta do Dhún na nGall a tharraingt suas agus a chur a 
bhfeidhm. I measc na mbuaicphointí bhí na seisiúin de chuid Spring 
into Storytime le linn Aibreáin, clár léitheoireachta na Summer 
Stars agus Wainfest i mí Dheireadh Fómhair. I measc na dtionscadal 
comhpháirtíochta a bhí ann áirítear Bookworm Babies agus Creating 
Lifelong Readers, chomh maith le cláir a dhéantar in éineacht le 
scoileanna áitiúla leithéidí Battle of the Books agus Bite Size Books. 

Seirbhís Ealaíon 

Lean an tSeirbhís Ealaíon de thacú le cruthú saothar úr ealaíne 
i nDún na nGall, lena n-áirítear camchuairt earraigh de Bread 
and Roses Theatre’s Waving, Not Drowning chomh maith le 
camchuairteanna agus saothair nua le Carnabhal Inis Eoghain, 
Amharclann Balor Rep, Ciorcal Dramaíochta Dhún na nGall agus 
Dark Daughter Productions.

Bhí lúcháir ar an tSeirbhís dul i gcomhar le hAmharclann An 
Ghrianáin chun dráma nua a cheapadh agus a léiriú, Shoot The Gear, 
a cuireadh le chéile as scéalta, cuimhnithe agus athchuimhnithe a 
bhailíodh ó lucht iascairí na gCealla Beaga, le healaíontóir cónaithe 
amharclannaíochta, Guy Le Jeune.

Ag teacht sna sála ar chuairt a thug Stiúrthóirí Cultúrtha ón réigiún 
Chomhpháirtíochta Cultúrtha Idirnáisiúnta EDGES Vesteralen, ar 

Dhún na nGall, thug compántas amharclannaíochta tírdhreachtaigh 
LUXe cuairt ar Thuaisceart na hIorua i mí Feabhra agus i mí Mheán 
Fómhair chun tionscadail cónaithe a chríochnú in Andøy, in Sortland 
agus in Melbu. 

Lean an Chomhairle le tacaíocht a thabhairt d’Fhéile Ealaíona an 
Earagail a chuir clár beoga dátheangach le chéile chun cur le Slí an 
Atlantaigh Fhiáin i nDún na nGall, agus timpeall ar 165 eachtraí ar 
siúl i 30 ionad scaipthe trasna 16 bhaile, shráidbhaile agus oileán. 
I measc na mbuaicphointí, bhí an chéad taibhiú ar domhan de 
shaothar nua de chuid an chóiréagrafaí as Gaoth Dobhair, Breandán 
de Gallaí, Aon, in Amharclann Ghaoth Dobhair, atá athchóirithe. 
agus athoscailte, le déanaí. 

Chuir Amharclann An Ghrianáin béim ar leith ar ghníomhartha an 
Aos Óg, mar shampla an chéad léiriú iomlán ar stáitse de chuid 
Amharclann na nÓg den Ghrianán, a cuireadh ar stáitse i mí Iúil.  
Rinne na haistreoirí óga an tsraith ghrinn teilifíse ‘Blackadder Goes 
Forth’ a chóiriú don stáitse, agus léirigh siad an tionscadal faoi stiúir 
meantóireachta na foirne gairmiúla inmheánaí seo againne.  

Chomhoibrigh an Amharclann leis an gcuideachta lonnaithe i Leitir 
Ceanainn ZoNa Dance Company, den chéad uair, chun leagan 
galánta den Nutcracker a léiriú mar a seó Nollag.  D’éirigh leis an 
seó sé léirithe a chur ar stáitse ar thaitin go mór le scoileanna agus 
teaghlaigh araon, agus iad go léir díolta amach, a bhuí sin leis an 
script nua a scríobh Ealaíontóir Cónaithe Amharclainne de chuid an 
Ghrianáin.

An t-ealaíontóir Maria McKinney a raibh a taispeántas Sire á taispeáint aici san Ionad Cultúrtha Réigiúnach
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Ionad Cultúrtha Réigiúnach

Clár na dtaispeántas
Tá an tIonad Cultúrtha Réigiúnach ar cheann de na háiseanna 
ealaíon is breátha in Éirinn agus leanadh ar aghaidh ag coimisiúnú 
agus ag taispeáint mórthaispeántais ealaíona Éireannacha agus 
idirnáisiúnta. Mar chuid den chlár bhí roinnt taispeántas aon-dhuine 
ar an mórchóir de chuid ealaíontóirí Dhún na nGall, Sire le Maria 
McKinney ina measc, ina taispeánadh dealbhóireacht, grianghraif 
agus scannánaíocht, ag léiriú géinitic na n-eallaí. Exploring 
Architecture an t-ainm a bhí ar phríomhthaispeántas an tsamhraidh, 
inar taispeánadh péinteáil agus líníochtaí de chuid Eamon O’Kane, 
mar chuid de shraith taispeántas ealaíne agus ailtireachta.

Clár Ceoil
Lean an clár forbartha ceoil ar aghaidh agus taispeánadh sraith 
bliana cheolchoirmeacha agus clár Earraigh agus clár Fómhair mar 
chuid de, chomh maith le roinnt féilte lena n-áirítear Seachtain 
Cheoil Traidisiúnta Leitir Ceanainn, Distorted Perspectives agus, 
mar chuid d’Fhéile Ealaíne an Earagail, Deireadh Seachtaine Cheol 
Idirnáisiúnta Tíre agus Sean-nóis Dhún na nGall.

Músaem Chontae Dhún na nGall 

Bhí sraith ócáidí eagraithe chun na deich mbliana de chothrom 
chéad bhliain a chomóradh agus mar chuid de chlár Éire Ildánach le 
haghaidh Dhún na nGall.  Leanadh le nuashonrú Leabhar na Laochra 
Chontae Dhún na nGall agus i mí na Samhna d’oibrigh an Músaem 

in éineacht le Músaem Inniskilling, Inis Ceithleann, chun Lá Staidéir 
ar an gCéad Chogadh Domhanda a chur ar thionól le haghaidh 
meánscoileanna inar cuireadh an Victoria Cross a bhronnadh ar an 
Príobháideach James Duffy ar taispeáint.  

Chuir an Músaem taispeántais le chéile i gcomhar leis an tSeirbhís 
Cartlainne agus an Oifig Oidhreachta lena n-áirítear In Search of the 
Donegal Vernacular Cottage agus A Vanished World: the Landed 
Gentry of Donegal. 

Bhí ócáidí eagraithe ag an Músaem le haghaidh Fhéile Bhealtaine, 

Bailiúchán Cartlainne Chlub Sláinte Fhánada

Taispeántas ar uaisle eastát Dhún na nGall - “A Vanished World”
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Sheachtain na hOidhreachta, Oíche Chultúir agus Wainfest. 

I mí Mheáin Fómhair ghlac an Músaem páirt sa chéad chruinniú 
chomhpháirtithe de chuid an tionscadail Connected Culture and 
Natural Heritage in a Northern Environment (CINE). Tionscadal 
digiteach comhoidhreachta idir páirtnéirí ón Iorua, ón Íoslainn, ó 
Éirinn agus ó Albain, atá maoinithe tríd an gClár Forimill an Tuaiscirt 
agus an Artaigh is ea CINE.  

An tSeirbhís Cartlainne 

Chuir an tSeirbhís Cartlainne taispeántas camchuairte nua le 
chéile, i nGaeilge agus i mBéarla, dírithe ar ghnéithe de stair 
Dhún na nGall. Bhí na bóithre iarainn, an Cumann Lúthchleas 
Gael, scoileanna, léarscáileanna, tithe na mbocht agus Cogadh na 
Saoirse i measc na dtéamaí ann.  Rinneadh an taispeántas a chur ar 
taispeáint in ionaid éagsúla.

Rinneadh bailiúcháin de Ard-Ghiúiré Dhún na nGall, de Chumann 
Altranais Fhánada, agus den saol in iarthar Dhún na nGall a 
ndigitiú. Chaomhnaigh dhá leabhar de chuid cuairteoirí ar an óstán 
sa 19ú haois, agus cuid den mhaoin dó sin ag teacht ó Éire Ildánach   

Bailiúcháin
Rinneadh roinnt bailiúchán suntasach a sealbhú, leabhair rolla 
scoile, Ginealach Mhuintir Uí Dhomhnaill ón Teach Cúirte i Leifear 
agus stairsheanchas an Athar Jackie Fitzgerald ina measc.  

Tugadh cúnamh do na taighdeoirí trí litreacha, ar an bhfón, trí 
ríomhphoist, na meáin shóisialta agus i seomra taighde na Seirbhíse 
Cartlainne chomh maith. Chuir an tSeirbhís Cartlainne rochtain 
ar fáil ar sheanchuntais de chuid Chomhairle Contae Dhún na 
nGall agus chuir sé moltaí le chéile maidir le diúscairt cuntais nach 
gcoimeádtar sa Chartlann iad chomh maith le caomhnú a stór 
cartlainne. 

D’éirigh le pacáiste oideachais, a chuir an tSeirbhís Cartlainne ar fáil 
i gcomhar leis an Músaem, an Oifig Oidhreachta agus an tSeirbhís 
Leabharlainne in 2016, County Donegal in 1916: From the Edge, 
History agus Heritage a bheith ar an ngearrliosta de Ghradam 
Chambers Ireland Bharrfheabhais i Rialtais Áitiúil.  

Oifig Oidhreachta Chontae Dhún na nGall 

D’fhreastail breis is 120 duine ar Conservation without Frontiers 
scoil samhraidh trasteorann ar Oidhreacht Tógtha i mí an 
Mheithimh a d’eagraigh Cumann Oidhreachta Ailtireachta Uladh 
agus Cumann Seoirseach na hÉireann in éineacht le Comhairle 
Contae Dhún na nGall, Comhairle Dhoire agus Cathair Dhoire agus 
an tSratha Báin agus an Chomhairle Oidhreachta.  Chuir an Oifig 
Oidhreachta taispeántas, In Search of the Donegal Vernacular 
Cottage, le chéile in éineacht le Seirbhísí Cultúrtha eile agus rinne 
sí é a léiriú.  

Éanna Ní Lamhna le páistí scoile i gcoill le linn Seachtain na hOidhreachta.
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Rinneadh staidéar ar thiníleacha, leabhrán ar Bhailiúchán na 
Scol a tharla sna 1930í agus ceardlann oiliúna sa bhéaloideas a 
idirghabháil.  

D’éirigh go fíormhaith le Seachtain Oidhreachta. Eagraíodh breis 
agus 124 d’imeachtaí agus cuireadh Eolaí d’Eachtraí Sheachtain na 
hOidhreachta a bhfuil tóir mhór air.  

Rinneadh comhurraíocht ar Dhuais an Phailneora de chuid Bhailte 
Slachtmhara na nÚdarás Áitiúil agus d’éirigh le Bun Cranncha an 
duais réigiúnach a fháil.  

Rinne an Oifig Oidhreachta comheagraíocht a dhéanamh ar 
cheardlanna ar Ghnáthóga Cruthaíochta, An Treoirleabhar do 
Mhúinteoirí Oidhreachta agus Gnáthóige a sheoladh agus rinne sé 
maoirseacht ar chaomhantas chathaoireach thraidisiúnta.

Oifig Scannánaíochta Dhún na nGall

Fuair Oifig Scannánaíochta Dhún na nGall 80 fiosrú ó chuideachtaí 
léiriúcháin, fiosruithe ag iarraidh cúnaimh maidir le hionaid, seirbhísí, 
lóistín agus bolscaireacht ina measc.  Tá an oifig scannánaíochta ag 
leanúint ar aghaidh le hobair a dhéanamh i gcomhar le Bord Scannán 
na hÉireann agus, le tamall beag anuas, le Bainisteoir Chiste WRAP 
chun léiriúcháin a shocrú don chontae.  

Is féidir leis an Oifig Scannánaíochta an contae a chur chun cinn mar 
shuíomh inmharthana mar gheall ar an tacaíocht a thugann an pobal 
di gan staonadh.  Ós rud é go bhfuilimid lonnaithe ar fhírimeall na 
hEorpa, braithimid go mór ar an scannánaíocht chun dul i bhfeidhm 
ar lucht féachana domhanda agus glacaimid tairbhe as léiriú scannán 
chun an turasóireacht agus an fhorbairt eacnamaíochta a thiomáint. 
Is é sin an rud a spreagann muid chun rath a bhaint amach.

Taispeánadh réamhléiriú de Star Wars: The Last Jedi sa phictiúrlann 
Century Cinemas i Leitir Ceanainn i mí na Nollag agus tugadh 
cuireadh do bhreis is 200 aoi teacht ar an oíche.  I mí na Bealtaine 
2016, bhí Cionn Málainn ar cheann de na suímh timpeall an 
domhain inar scannánaigh Star Wars: The Last Jedi.

Réamhléiriú de Star Wars: The Last Jedi sa phictiúrlann Century Cinemas
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Airgeadas, Córais Faisnéise agus Seirbhísí Éigeandála
Buaicphointí 2017 

120,000 idirbheartaíocht íocaíochta ar leith, ar luach €130m  

Beagnach €11.6m a bailíodh mar chíos ó thionóntaí na Comhairle.

Éileamh rátaí eisithe do 5,325 ionad réadmhaoine tráchtála agus €26.4m bailithe.

€1.5 socraithe le haghaidh fhorbairt Mhol Nuálaíochta Inis Eoghain.

15 briogáid dóiteáin coinnithe and 2 toildheonach briogáid

Fuarthas 176 Iarratas ar Dheimhniú Um Shábháilteacht ó Dhóiteán agus rinneadh 202 cigireacht faoi chlár ceadúnais bhliaintúil

36 cúrsa traenála curtha ar fáil le haghaidh fhoireann na Seirbhíse Dóiteáin.

Chuir Cosaint Shibhialta Dhún na nGall cúnamh phobail ar fáil do 33 eachtra pobail, is é sin a rá 3,165 daonuair dheonach.
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Cuntais Bhainistíochta

Tá príomhfhreagracht ar Rannóg na gCuntas Bainistíochta as ullmhú, 
bainistíocht agus maoirseacht ar an Bhuiséad Ioncaim Bliantúil agus 
as an Bhuiséad Caipitil Rollach trí bliana. 

Ghlac na Comhaltaí Tofa le Buiséad Ioncaim 2017 ar an 23 Samhain 
2016 de réir an Achta um Rialtas Áitiúil (mar a leasaíodh) 2001 agus 
taobh istigh den tréimhse atá leagtha síos ag an Aire Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil. 

Ullmhaíodh Buiséad Caipitil 2017 – 2019 de réir an Achta um 
Rialtas Áitiúil 2001 (mar a leasaíodh) agus bhreithnigh na Comhaltaí 
Tofa é ag an Chruinniú Comhairle ar an 28 Samhain 2016.

Buiséad Ioncaim Bliantúil 2017 €135,063,846
Buiséad Caipitil Trí Bliana, 2017 – 2019  

€191,306,487

Rinneadh tuairisceán airgeadais ráithiúil AE/IMF chomh maith le 
tuairisceáin reachtúla eile ar bhonn rialta. Críochnaíodh aighneacht 
na Comhairle faoin gcód caiteachais phoiblí agus foilsíodh ar líne í. 

I measc rudaí eile, bainistíonn Rannóg na gCuntas Bainistíochta 
Leabhar Árachais na Comhairle, a leabhar airleacan, a feidhm 
insealbhuithe, aisghabháil costas faoi théarmaí an Chomhaontaithe 
Leibhéil Seirbhíse le hUisce Éireann agus na nithe buiséadta ó lá go 
lá a bhaineann leis an eagraíocht ar fad.

Cuntais Airgeadais agus Córais Faisnéis Airgeadais 

Párolla
Íocadh 1,700 ball foirne (cuid dóibh nach bhfuil fós ag obair linn) 

agus is íocaíocht chomhlán dar suim breis agus €52 milliún í seo, 
leis na hasbhaintí uile a ghabhann léi san áireamh, idir reachtúil agus 
dheonach.

D’fheidhmigh an rannóg fosta:
• Scéim na Bliana Oibre Giorraithe
• Athbhunú feidhmíocht le foireann an phárolla
• Anois déanann Párolla na háirimh go léir a bhaineann le hasbhaintí 

agus liúntais
• Anois cuirtear aon leasú in iúl tríd PDIS agus PDC (MyPay)
• Athruithe maidir le próisis agus nósanna imeachta i mblianta 

roimhe seo comhdhlúite
• Faigheann an fhoireann go léir ar oiliúint cánach mioneolais
• Leanadh ar aghaidh le hobair ar MyPay

Cuntais Iníoctha agus Lárionad Péireála Sonrasc
Rinneadh breis is €130 milliún d’íocaíochtaí a íocadh sa bhliain, rud 
is ionann agus breis agus 120,000 idirbheart. 

Rinne an rannóg seo na cánacha indíreacha uile a bhainistiú, fosta; 
CBL, Cáin um Shealbhú In-Phobail, Cáin Conarthaí Bainteacha, Cáin 
Shiarchoinneálach Seirbhísí Gairmiúla agus Cáin Ioncaim agus na 
riachtanais bhainteacha rialála agus chomhaill.

Cuireadh foireann nua le chéile, Foireann Lárionaid Péireála Sonrasc 
Cuireadh traenála cánach ar leith inar cumhdaíodh na cánacha go 
léir atá luaite thuas. Chuaigh siad le traenáil ar Agresso 5.4 agus 
ar Agresso MS4, córas bainistíochta airgeadais uasghrádaithe le 
haghaidh earnáil an rialtais áitiúil.

Chuir an fhoireann feidhmiúcháin (lena gcuimsítear foirne CIM agus 

TACAÍOCHT A THABHAIRT DÁR N-EAGRAÍOCHT, AGUS FORBAIRT A 
CHUR LENA CUMAS, A GCUID CUSPÓIRÍ A BHAINT AMACH

An Phríomhshráid, Leitir Ceanainn
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TACAÍOCHT A THABHAIRT DÁR N-EAGRAÍOCHT, AGUS FORBAIRT A 
CHUR LENA CUMAS, A GCUID CUSPÓIRÍ A BHAINT AMACH

FMS) meaitseáil sonrasc lárnach i bhfeidhm ar Agresso 5.4 ar dtús 
agus leis sin rinneadh é a chur ar ais i bhfeidhm ar MS4. Cuireadh 
na próisis agus na nósanna imeachta a bhí athraithe chun dáta i 
bhfeidhm ag cuir san áireamh an feidhmiúlacht nua a chuirtear ar 
fáil le MS4.

Cuntasaíocht Airgeadais agus Bainistíocht Córais Airgeadais agus 
Foireann Thionscadal Milestone 4

I measc an obair a rinne an Rannán Cuntasaíochta Airgeadais, áirítear:
Ráitis Airgeadais Bhliantúla
Iniúchadh Bliantúil
Tuairisciú ar Chomhair Ghinearálta Rialtais /AE/an Ciste 
Airgeadaíochta Idirnáisiúnta
Comhlíontacht Cánach 
Comhairle do Rannáin eile

I measc an obair de chuid Bhainistiú Córas Airgeadais, tá:
Tacaíocht Córas 
Cothabháil Córas 
Athruithe Cuntasaíochta 
Comhairle córais 

Foireann Thionscadal Milestone 4
Cuireadh Foireann Thionscadal Milestone 4 le céile agus tugadh 
an dualgas Agresso Milestone 4, córas bainistíochta airgeadais 
uasghrádaithe le haghaidh earnáil na n-údarás áitiúil, a chur i gcrích 
dóibh.  Ba é Milestone 4 an t-athrú córais is mó ó tháinig Agresso 
isteach in 2001.  

Bainistíocht Bainc agus Státchiste
Lean leis an bhainistíocht cuntais bainc agus infheistíochtaí a 
dhéanann an Chomhairle, lenar gcinntíonn leoracmhainní airgeadais 
faoi choinne gníomhaíochtaí na Comhairle.  Rinneadh athbhreithniú 
ar na roghanna infheistíochta agus de thoradh ar seo d’éirigh linn 
an ráta úis ab airde a choimeád ag an am céanna is a bhfuilimid ag 
déanamh slán de go bhfuil maoin na Comhairle cosanta, ag tabhairt 
aird don Treoir maidir le Réiteach agus Athslánú Banc 

Aonad Bailithe Ioncaim

Rátaí Tráchtála
Rinneadh billí rátaí a eisíodh do 5,325 gnólacht agus €30.3m 
an méid a bhí sna billí rátaí sin ina n-iomláine.  Bhí raon luacha 
fíorleathann i gceist sna billí rátaí sin agus ní raibh ach 25% d’ionaid 
réadmhaoine a raibh bille de bhreis is €4,359 acu in 2017, is é sin 
a rá 1,362 de na hionaid réadmhaoine go léir.  Bailíodh €26.4m 
d’airgead tirim san iomlán, agus rinneadh breithiúnas go raibh 
breis is €3m nach raibh dobhailithe toisc nach raibh aon ghnólacht 
lonnaithe iontu ar feadh iomlán na bliana nó ar feadh chuid di.  

Bhain beagnach 2,000 custaiméir tairbhe as an Scéim Dhreasachta 
Gnó.

Cíosanna Tí
Bailíodh beagnach deasaigh €11.6m ó tionóntaí, is é sin a rá 89% 
den iomlán a bhí le bailiú.  

Iasachtaí Tithíochta
Bailítear beagnach €2m gach bliain ó iasachtaithe atá ag 
aisíoc iasacht tithíochta.  Tugtar roinnt mhaith roghanna do na 
h-iasachtaithe siúd a bhfuil fadhbanna airgeadais agus fadhbanna a 
gcuid n-aisíocaíochtaí a dhéanamh go leanúnach acu, agus tá Scéim 
Chíos in ionad morgáiste na nÚdarás Áitiúil tar éis roinnt mhaith 
teaghlach a chuidiú fanacht ina dtithe nó fanacht ina dtithe ach go 
n-aistreofar ina dtionóntaithe de chuid na Comhairle iad.  

Lean an Rogha Athstruchtúrú Úinéireacht Roinnte ar aghaidh, agus 
d’fhág sé sin go raibh cuid d’iasachtaithe in ann a gcuid iasachtaí 
úinéireachta roinnte a athstruchtúrú.

NPPR (ÁIT CÓNAITHE PHRÍOBHÁIDEACH NEAMHPHRÍOMHA)
Bailíodh breis is €1.7m ó úinéirí maoine a bhí faoi dhliteanas riaráistí 
a íoc as an Muirear Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha.   

Táillí Forbartha
Ghlac an tAonad freagracht as bailiúchán de tháillí forbartha a 
gceanglaítear le coinníollacha cead pleanála.  

Páirc spraoi ag Tamnaght
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RÁITEAS AN CHUNTAIS IONCAIM AGUS CHAITEACHAIS
DON BHLIAIN DÁR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017 (Gan Iniúchadh)

 

 Ollchaiteachas  Ioncam  Glanchaiteachas 
 2017 2017 2017
 € € €

Tithíocht agus Foirgníocht 18,096,869 19,793,096  (1,696,227)

Bóithre, Iompar agus Sábháilteacht 47,085,595  32,490,907  14,594,688 

Seirbhísí Uisce 17,182,566  16,821,180  361,386 

Bainistíocht Forbartha 11,002,915  2,851,698  8,151,216 

Seirbhísí Comhshaoil 12,011,450 1,540,546 10,470,905 

Áineas agus Conláistí 7,864,823  613,752  7,251,071 

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas 2,086,148  594,874  1,491,274 

Seirbhísí Ilchineálacha 23,672,566  14,650,306 9,022,261 

Caiteachas/Ioncam Iomlán 139,002,931  89,356,358   

 
Glanchostas Rannán óna maoinítear     49,646,573 

Rátaí agus Cáin Mhaoine Áitiúil
Rátaí    30,400,611 

Cáin Mhaoine Áitiúil   25,119,850 

Asbhaint a Bhaineann le Pinsean

Barrachas/(Easnamh) don Bhliain roimh Aistriú  5,873,888 

Aistriú ó/(chuig) Chúlchiste   (5,109,853)

Barrachas/(Easnamh) Iomlán don Bhliain    764,035 

Cúlchiste Ginearálta @ an 1 Eanáir 2017   (9,717,139) 

Cúlchiste Ginearálta @ an 31 Nollaig 2017   (8,953,104)

Nóta: Áirítear aistrithe go/ó chúlchiste sna figiúirí seo agus glactar le rialacha caighdeánacha slánúcháin
Nóta: Áirítear aistrithe go/ó chúlchiste sna figiúirí seo
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AN RÁITEAS AR AN STAID AIRGEADAIS (CLÁR COMHARDAITHE)
AN 31 NOLLAIG 2016 (gan iniúchadh)  

 

  2017 2016 
 € €

Sócmhainní Seasta
Oibríochtúil 728,582,040  724,843,910 
Bonneagar 2,597,728,501 2,597,728,501 
Pobal 6,744,538 6,753,662 
Neamhoibríochtúil 55,734,953 55,734,952 
 3,388,790,032 3,385,061,025 

Obair idir Lámha agus Réamhspeansais 95,171,860  92,762,694 

Féichiúnaithe Fadtéarmacha 62,513,693 66,959,775 

Sóchmhainní Reatha  
Stoic 920,907  772,789 
Féichiúnaithe Trádála agus Réamhíocaíochtaí 17,844,490 19,361,684 
Sonraí Bainc 49,786,156 40,390,555 
Airgead tirim sa Bhanc
Airgead tirim faoi Bhealach 477,089  716,239 
 69,028,642  61,241,266 

Dliteanais Reatha (Méideanna dlite taobh  istigh d’aon bhliain amháin)
Rótharraingt Bainc 1,037,618  2,357,705 
Creidiúnaithe agus Fabhruithe 37,257,766  28,570,431 
Léasanna Airgeadais 38,295,385 30,928,136 

Glansóchmainní Reatha/ (Dliteanais) 30,733,257 30,313,130 

Creidiúnaithe (Méideanna dlite tar éis  níos mó ná aon bhliain amháin)
Iasachtaí le híoc 115,216,897 122,997,563 
Léasanna Airgeadais 
Éarlaisí in-aisíoctha  6,606,978 6,937,623 
Eile  20,979  136,105 
 122,044,854  130,071,291 

Glansóchmainní 3,455,163,988  3,445,025,332 

Lena n-áirítear
Cuntas Caipitlithe 3,388,790,032 3,385,061,025 
Ioncam ó Obair idir Lámha (WIP) 95,565,359  92,497,131 
Cúlchiste Sainioncaim
Cúlchiste Ioncaim Ghinearálta (8,953,104) (9,717,139)
Iarmhéideanna Eile (20,238,300) (22,815,684)
Cúlchiste Iomlán 3,455,163,988  3,445,025,332 

Nóta: Taispeántar i bhfigiúirí 2016 na figiúirí iniúchta deireanacha don bhliain sin.
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Tá 107 ionad ar fud an chontae a úsáideann infreastruchtúr de 
chuid teicneolaíocht faisnéise Chomhairle Contae Dhún na nGall, 
rud a fhágann gur ceann de na líonraí is mó de chuid aon údarás 
áitiúil in Éirinn.  Is éard atá i gceist leis an gcóras infreastruchtúir seo 
ná:

• 91 Freastalaí
• 1,170 Ríomhaire (Ríomhairí Deisce agus Ríomhairí Glúine araon)
• 480 Printéir/Scanóir/Breacaire
• 17 gCóras Teileafóin PABX
• 900 Gléas láimhe teileafóin
• 107 Táibléad

Chomh maith leis an infreastruchtúr TFC uile sin, déantar 
bainistíocht ar raon forleathan de chórais tacaíochta gnó de chuid 
na Comhairle ar bhonn laethúil. 

Tugann Plean Corparáideach na Comhairle 2015-2019 comhthéacs 
áitiúil do Phleanáil Oibríochta Córas Faisnéise atá dírithe ar 
thacaíocht a thabhairt dá cuspóirí agus dá tosaíochtaí straitéise. 

I measc feidhmiúchán córais nua tá réiteach uathoibriú oifige 
lonnaithe ar an idirlíon le haghaidh na hOifige bainistíochta Bóithre, 
córas bainistíochta tionscadail ar líne le haghaidh an Phlean 
Geilleagair Áitiúil agus Chomhphobail chomh maith le córas réamh-
ulmhúchúcháin comhairliúcháin poiblí bunaithe ar chóras faisnéise 
geografaí. Tá Tairseach Mapála Gréasáin na Comhairle fós á forbairt 
léi agus tugann sí mapáil ar réimse leathan téamaí amhail aimsir an 
gheimhridh, seirbhísí poiblí agus imeachtaí poiblí. 

Ernact
Leanadh de bheith rannpháirteach, tríd an ngréasán ERNACT(www.
ernact.eu) i gcomharthionscadail de chuid AE.  Seoladh tionscadal 
CLEAN i mí Aibreáin agus béim ann ar éifeachtúlacht fuinnimh i 
bhfoirgnimh phoiblí.

Donegal Digital
Rinneadh níos mó forbartha ar Thionscadal 
Donegal Digital agus tá sé ag tiomáint 
raon de ghníomhartha cruthú fostaíochta 
a bhaineann leis an teicneolaíocht 

dhigiteach. Thug Fiontraíocht Éireann, IDA, Údarás na Gaeltachta, 
Fáilte Ireland, ERNACT, Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, 
Pramerica Systems Ireland, tacaíocht don tionscnamh tras-
ghníomhaireachta seo a ndéanann Ceann Chóras Faisnéise 
Chomhairle Contae Dhún na nGall comhordú air.

Faoi chreatlach Donegal Digital, d’éirigh leis an Chomhairle 
maoin a fháil nuair a cuireadh iarratas maoiniúcháin isteach chuig 
Fiontraíocht Éireann le haghaidh fhorbairt Moil Nuálaíochta Digití 
ar shuíomh na sean-Oifigí Comhairle Baile i mBun Cranncha. Tá 
tábhachtacht straitéiseach do leithinis Inis Eoghain ina iomláine ag 
baint leis an tionscadal €1.5m agus cuirfidh sé raon nuálaíochta, 
aistriú teicneolaíochta agus seirbhísí tacaíochta fiontraíochta 
digití ar fáil do ghnólachtaí nua-thionscanta féideartha agus do 
ghnólachtaí atá sa cheantar roimhe seo, chomh maith. Cuirfidh an 
Mol Fiontraíochta leis an gcruthú fostaíochta trí bhorradh a chur 
faoin méid oideachais agus oiliúna san fhiontraíocht dhigiteach 
atá ann, agus trí chóiríocht oifige a chur ar fáil d’fhiontracha beaga 
digiteacha agus d’eagraíochtaí ilnáisiúntacha chomh maith.

Banda Leathan
Lean an Rannán Córas Faisnéise ar aghaidh ag obair leis na 
Ranna oiriúnacha agus le Cuideachtaí Teileachumarsáide chun 
cur le leathadh amach banda leathan ard-luas fud fad Dhún na 
nGall. Leanadh le leathadh amach leathanbhanda ardluais (cábla 
snáthoptaice go háitreabh) go tréan fud fad an chontae de thoradh 
an clár snáithín tuaithe OpenEir agus an tionscadal SIRO i Leitir 
Ceanainn.

Ar aon dul le beartas rialtais, rinneadh Oifigeach Forbartha Banda 
Leathan a cheapadh agus tacaíocht don Phlean Banda Leathan 
a bheith leatha amach go réidh ina chuspóir aige, chomh maith 
le soláthar na gnéithe de Phlean Gníomhaíochta Uimhriúil na 
Comhairle a bhaineann leis.

Oifig Chumarsáide
Tá an Oifig Chumarsáide freagrach as seirbhísí, tacaíocht agus 
gníomhaíochtaí na Comhairle a phoibliú go réamhghníomhach, 
agus í ag bainistiú láithreacht na Comhairle ar líne lena n-áirítear an 
suíomh gréasáin agus na suímh mheán sóisialta, ag tabhairt seirbhís 
fiosrúcháin maidir leis na meáin agus ag cur thráchtaireacht Oifigiúil 
Chomhairle Chontae Dhún na nGall amach chuig na meáin.

Meáin Shóisialta 
Is uirlisí riachtanacha cumarsáide iad na meáin shóisialta agus bíonn 
tábhacht ar leith leo nuair a bhíonn cur isteach ar an tseirbhís ann 
nó nuair a bhíonn fíor-dhrochaimsir ann.  

D’ardaigh an líon ‘is maith liom’ ar leathanach Facebook Chomhairle 
Contae Dhún na nGall 52% in 2017 go 15,508 agus tháinig borradh 
de 116% faoin gclúdach a bhí aige go 4,029,243 agus 127,205 
úsáideoir ghníomhacha ag an suíomh. 

Córais Faisnéise

TACAÍOCHT A THABHAIRT DÁR N-EAGRAÍOCHT, AGUS FORBAIRT A CHUR 
LENA CUMAS, A GCUID CUSPÓIRÍ A BHAINT AMACH

Coiste Bainistíochta Idir-Réigiúnach ERNACT a tháinig le chéile i nDún na nGall mí 
Mheán Fómhair
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Príomhtháscaire Feidhmíocht Leathanach Facebook na Comhairle

 2016 2017 % an   
   Athraithe 
Líon na “Is maith liom é” 10,214 15,508 52
Líon na “is maith liom é” nua 4,007 5,787 44
Úsáideoir Ghníomhacha 128,205 290,186 126
Clúdach Iomlán 1,869,133 4,029,243 116

Chuir Comhairle Contae Dhún na nGall 1,585 tvuít amach in 2017 
agus d’ardaigh líon na leantóirí Twitter 23% go 6,995 ar a cuntas @
DonegalCouncil.  Bhí 1,678,400 imprisean Twitter ar an gcuntas, 
is é sin a rá méadú 36% ar fhigiúr 2016, agus 54,697 cuairt ar an 
bpróifíl.   

Príomhtháscaire Feidhmíocht Cuntas Twitter na Comhairle
 2016 2017 % an   
    Athraithe 
Líon leantóirí 5,663 6,955 23
Tvuít a postáladh 1,588 1,585 0
Líon imprisean 1,231,700 1,678,400 36
Líon cuairteanna ar an bpróifíl 40,834 54,697 34
Tagairtí do 2,313 4,058 75
Líon leantóirí nua 1,115 1,292 16

Suíomh gréasáin
Tá líon na n-úsáideoirí beagnach dhá oiread níos faide ná mar a bhí 
in 2015 (99.55%) ó 135,596 in 2015 go 270,579 in 2017.  Tháinig 
borradh de 52% faoin méid seisiún, ó 281,572 in 2015 go 426,766 
in 2017, agus borradh de 33% faoin méid amharc ar leathanaigh ar 
líne go píosa beag sa bhreis ar mhilliún amharc in 2017.

Caidreamh leis na Meáin
Tá an Oifig Chumarsáide ag leanúint de bheith ag obair go dlúth leis 
na meáin áitiúla chlóite, chraolta agus ar líne chun teachtaireachtaí 
tábhachtacha ón gComhairle a chur in iúl don phobal.  

Eisíodh 374 preaseisiúint agus fholáireamh nuachta agus phléadh 
le tuairim is 520 cheist ó na meáin áitiúla agus náisiúnta.  Rinne 
an oifig bainistíocht ar roinnt pacáistí in éineacht le meáin áitiúla a 
úsáideann roinnt seirbhísí de chuid na Comhairle.

AN FHORBAIRT GHEILLEAGRACH INBHUANAITHE AGUS CRUTHÚ 
FOSTAÍOCHTA INBHUANAITHE A CHUR CHUN CINN.

www.donegaldigital.ie
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Seirbhís Dóiteáin

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall, arb í Údarás Dóiteáin an chontae 
í, ag leanúint de bheith ag comhlíonadh a feidhmeanna oibríochta 
agus sábháilteachta dóiteáin. 15 Bhriogáid Dóiteáin Choimeádta, 
aonaid dheonacha ar oileán Árainn Mhóir agus ar oileán Thoraí, a 
thugann an tseirbhís oibríochta chomh maith le Seirbhís Dóiteáin 
agus Tarrthála Thuaisceart Éireann, a thugann an tseirbhís oibríochta 
do shainchodanna den chontae, go príomha i gceantar Cheann an 
Droichid agus Leifir. Tugann Comhairle Contae Dhún na nGall an 
tseirbhís oibríochta do chodanna de chontae Liatroma agus Shligigh. 

Eachtraí
De réir na sonraí sealadacha maidir leis na heachtraí, bhí 907 
n-eachtra sa chontae in 2017 ina raibh freagairt na Briogáide 
Dóiteáin de dhíth, is é sin a rá méadú de 31.4% ar fhigiúirí 2016. 

Chlúdaigh na heachtraí seo réimse iomlán gníomhaíochtaí lena 
n-áirítear tinte, timpistí bóthair, tuilte agus sainseirbhísí eile. 

I measc na n-eachtraí a tharla, áirítear na tuilte forleathan a tharla 
in Inis Eoghain ar an 22 Lúnasa 2017, eachtra inar gníomhaíodh 7 
briogáid. 

San iomlán, cuireadh fios ar bhriogáidí Dhún na nGall 1,082 uair 
lena n-áirítear eachtraí inar gníomhaíodh i gcontae Fhear Manach, 
Liatroma agus Shligigh. 
 
Clár Caipitil
Cuireadh bailchríoch ar an gclár trí bliana le háiseanna leasa a 
fheabhsú i stáisiún dóiteáin Bhéal Átha Seanaidh, Bhun Dobhráin 
agus Ghleann Cholmcille agus portacaibeanna curtha in áit agus 
oibreacha cúntacha a bhaineann leis críochnaithe. 

Cosc Dóiteáin
Fuarthas 176 iarratas ar Theastais Sábháilteachta Dóiteáin, rud a 
léiríonn ardú 21.3% i gcomparáid le 2016.

Rinneadh 202 cigireachtaí faoin gclár ceadúnaithe bliantúil agus 
tionóladh seimineár sábháilteacht ar dhóiteán do sholáthraí tithe 

altranais. Ba é ba chuspóir leis an seimineár ná féinfheasacht na 
soláthraí seirbhíse dá ndualgais faoi Achtanna na Seirbhísí Dóiteáin, 
1981 agus 2003, a mhéadú.  

Lean leis an leathadh amach de Chlár na mBunscoileanna ar 
shábháilteacht dóiteáin sa teach do dhaltaí rang a trí.

Pleanáil Mhóréigeandála
Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ag leanúint de bheith 
rannpháirteach, lena pháirtí Principal Response Agencies agus 
le Gníomhaireachtaí eile, reachtúla agus deonacha araon, sna 
gníomhaíochtaí pleanála agus traenála a eagraíonn Grúpa 
Bainistíochta Mhóréigeandála an Iarthuaiscirt. 

Chuir Grúpa an Réigiúin Thuaidh Comhdháil / Expo ar siúl le 
haghaidh na seirbhísí éigeandála Deonacha Dé Sathairn 21ú 
Deireadh Fómhair 2017 ag Campa Finner i mBéal Átha Seanaidh 
chun na scileanna agus na hacmhainní atá ar fáil ó earnáil na 
Seirbhísí Éigeandála Deonacha a chur i láthair. Is éard a bhí 
mar chuspóir na Comhdála ná na naisc bhí ann roimhe sin idir 
Gníomhaireachtaí Chéad Fhreagra agus na Seirbhisí Eigeandála 
Deonacha a fhorbairt agus a fheabhsú.

Oiliúint
Bhí 36 cúrsa oiliúna a d’eagraigh Seirbhís Dóiteáin Dhún na nGall 
iad nó a rinne an tSeirbhís soláthóirí seachtracha a aimsiú chun 
iad a sholáthair, lena n-áirítear an Stiúrthóireacht Náisiúnta um 
Bainistíocht Éigeandála agus Tine.  

Bíonn druileanna trí uair an chloig sa mhí ag gach uile bhriogáid. 
Bíonn na druileanna lonnaithe sa seomra léachta agus lasmuigh, 
dírithe ar ghníomhaíocht chomh maith, agus clúdaítear raon fairsing 
de ghníomhartha oiliúna iontu.  

Comhdháil do Sheirbhísí Éigeandála deonacha ag Campa Fionnabhair, Béal Átha Seanaidh

SEIRBHÍSÍ AGUS TACAÍOCHT A BHFUIL FÁIL ORTHU, ATÁ ÉIFEACHTÚIL 
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Cosaint Shibhialta

Tá an eagraíocht dheonach, Cosaint Shibhialta Dhún na nGall, ag 
leanúint de bheith ag tabhairt tacaíocht do Ghníomhaireachtaí 
Bunfhreagairt, chomh maith le cúnamh a thabhairt, nuair is féidir, do 
na pobail áitiúla nuair a bhíonn imeachtaí Neamhéigeandála ann. 

91 oibrí dheonacha (37 mbean, 54 bhfear) a chuir an tseirbhís 
oibríochta ar fáil ba é an tOifigeach Cosanta Sibhialta a rinne an 
tseirbhís sin a bhainistiú. Leantar ar aghaidh ag cur oiliúint ar fáil 
gach seachtain i gceathair ionad.

Ceanncheathrú Chosaint Shibhialta, Srath an Urláir
Stáisiún Dóiteáin Cúnta Charn Domhnach
Stáisiún Dóiteáin Dhún na nGall (an Baile)
Halla an Fhéir, Carraig Airt.

Cúnamh Pobail
Thug an Chosaint Shibhialta cúnamh don phobal i 33 imeacht 
Neamhéigeandála, agus iad ag tabhairt 3,165 uair an chloig d’obair 
dheonach le Clúdach Otharcharranna agus Garchabhrach agus 
Dualgais Sábháilteachta Uisce do réimse imeachtaí lena n-áirítear 
Féilte Pobail, Imeachtaí Spóirt, agus leis a lán ócáidí áitiúla eile, leis.

Oiliúint
Chun ullmhacht oibríochta a choimeád, lean an Chosaint Shibhialta 
de bheith ag forbairt agus ag feidhmiú go céimneach a clár traenála 
i roinnt réimsí;
• 19 mball maidir le Céadfhreagairt Chairdiach
• 20 ball sa chúrsa nua do Fhreagróirí Garchabhair
• 6 bhall i dtraenáil do Chéadfhreagróirí Éigeandála
• 12 oibrithe deonacha i dtraenáil d’Oibritheoirí Cuardaigh. 
• Bronnadh teastais tiomána (ghairmiúla) easbhóthair Lantra 4 x 4 

ar an Oifigeach Cosanta Sibhialta agus ar 3 oibrithe deonacha.
• 12 Chéadfhreagróirí Tuilte agus Mearuisce.
• Fuair gach Oibrí Deonach CISM agus an tIonduchtú leasaithe agus 

an Traenáil Cosanta Leanaí.
• Fuair 16 Chomhraiceoir Dóiteáin Chúntacha traenáil faoin gclár 

Comhairle um Sheirbhísí Dóiteáin. 
• Cuireadh oiliúint ar 6 ceamaradóirí breise chun cuideadh le 

píolótaí drón.
• Ghlac 36 oibrithe deonacha páirt i lá oiliúna ar chóir leigheas do 

thaismigh timpistí thrácht ar bhóithre.
• Ghlacadh páirt i dtraenáil a chuir an Roinn Talmhaíochta ar fáil 

chun Fliú na nÉan a chosaint agus a smachtú.
• Rinne 16 oibrí deonach traenáil héileacaptair ardchéime a chuir 

Garda Chósta na hÉireann ar fáil.

Glacadh páirt i dtaispeántas le haghaidh Seirbhísí Éigeandála 
Deonacha san Iarthuaisceart i mí Dheireadh Fómhair. 

Tacaíocht PRA
Thug Cosaint Shibhialta Dhún na nGall cúnamh:

Le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le haistriú othar ar 
9 n-uaire difriúla. 
Leis an Garda Síochána ar thrí h-uaire difriúla a rabhthas ag lorg 
daoine ar iarraidh, i nDúlainn, Co. an Chláir, sa Ghráinseach, Co. 
Sligigh, agus ar Inis Crabhann. Co. Sligigh . 
Leis an Garda Síochána, ar bhonn laethúil idir an 20 Márta 2017 

agus an 8 Aibreán 2017 i gcuardach chriú Rescue 116 a bhí á 
iarraidh, nuair a thit an t-eitleán sin isteach in Aigéin an Atlantaigh 
de thuairt le linn misean tarrthála amach ó chósta Chontae 
Mhaigh Eo.
seirbhís dóiteáin Dhún na nGall Seirbhís Dóiteáin le linn dóiteán 
aitinn in aice le Eas Gleann Eabhainn, Cluain Maine.

Obair Charthanach 
Dé Sathairn, an 20 Bealtaine, 2017, chuaigh baill de chuid Cosaint 
Shibhialta Dhún na nGall i mbun dhúshlán an Earagail a dhreapadh 
a thabhairt in éineacht le baill de chuid Cosaint Shibhialta Liatroime, 
an Chabháin, Thiobraid Árann agus Sligigh, chun cuidiú le Cumann 
galar néarón luadrach na hÉireann tar éis do bhall a bhí ar an 
foireann le fada an lá, John Cunningham ón Aonad AFS, diagnóisiú a 
fháil go raibh an galar sin air. Bailíodh €4,856.50 ag an eachtra.

Comórtais Réigiúnacha
Ba í Foireann Dhún na nGall an buaiteoir iomlán sa Chomórtas 
Réigiúnach agus lean siad ar aghaidh go dtí na Babhtaí Ceannais 
Náisiúnta.

Taispeántais 
Rinneadh comóradh céad bliain Éirí Amach 1916 a cheiliúradh 
in 2016. Chun aitheantas a thabhairt don ról a ghlac oibrithe 
deonacha de chuid na Cosanta Sibhialta le linn na bliana sin, 
choimisiúnaigh An tUas Paul Kehoe TD, Aire le freagracht as an 
gCosaint, bonn a bheith deartha go speisialta a mbronnfar ar baill na 
Cosanta Sibhialta. 

Bronnadh na boinn ar gach ball de chuid na Cosanta Sibhialta a bhí 
gníomhach i seirbhís na Cosanta Sibhialta le linn 2016. Bhronn an 
Ceannfort John Anderson, Fórsaí Cosanta na hÉireann an bonn ar 
66 bhall. 

Baill do Chosaint Shibhialta Dhún na nGall ag Comhdháil na Seirbhísí Éigeandála 
ag Campa Fionnabhair

SEIRBHÍSÍ AGUS TACAÍOCHT A BHFUIL FÁIL ORTHU, ATÁ ÉIFEACHTÚIL 
AGUS A BHFUIL MAITH IONTU A SHOLÁTHAIR.
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Bóithre agus Iompar
Buaicphointí 2017 

€200,000 caite ar chothabháil leanúnach ar 9 ndroichead réigiúnacha.

€118,500 chun 8 ndroichead, a rinneadh damáiste dóibh mar gheall ar an aimsir, a dheisiú.

Bronnadh Duais Sábháilteacht ar Bhóithre 2017 ar Chomhairle Contae Dhún na nGall den tríú bliain i ndiaidh a chéile.

Ceannaíodh 1 veain seirbhíse mhór nua, 2 mhonarcha dhéantúsaíochta sáile, 1 leoraí dumpála agus 2 shaillteoir

Leanadh ar aghaidh le hobair ar an scéim LVNS, 29km ar fad, Idir an Clochán Liath agus na Gleannta.

Timpeallán Chill Tuaidh ar an N56 críochnaithe.

Tionóladh Comhdháil Bhóithre Bhonneagar Iompair Éireann (BIÉ) i Leitir Ceanainn.
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Oifig Dhún na nGall um Bóithre Náisiúnta 

Oscailt oifigiúil Scéim Athailínithe Dhroichead Blackburn ar an N15.

BAINISTÍOCHT, COTHABHÁIL AGUS FORBAIRT A DHÉANAMH AR INFREASTRUCHTÚR FISICEACH, 
SÓISIALTA, EACNAMAÍOCHTA, COMHSHAOIL, POBAIL, COMHPHOBAIL AGUS CULTÚRTHA

Bhí ardú suntasach ar an méid gníomhaíochtaí foriomlán ar 
Bhóithre Náisiúnta, maidir leis an dearadh agus an tógáil araon. 
Chaith Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) breis is €19m i mbóithre 
náisiúnta i nDún na nGall in 2017. Tá Oifig Dhún na nGall um 
Bóithre Náisiúnta tar éis infheistíocht shuntasach a dhéanamh 
i líonra na mbóithre náisiúnta tríd é a mhaoiniú agus tá sí ag 
leanúint ar aghaidh dul chun cinn suntasach breise a bhaint amach 
i dtionscadail eile. 

Tar éis di creidiúnú cáilíochta a bhaint amach in 2016, (ISO 
9001(2008)), tá Oifig Dhún na nGall um Bóithre Náisiúnta ar 
cheann den líon beag d’oifigí dá leithéid atá ann sa tír a bhfuil 
caighdeán 9001:2005 bainte amach acu. 

Feabhsú Bhealach Ten-T Dhún na nGall 
Tá infheistíocht ollmhór i gceist i dtrí ghné de chóras na mBóithre 
Náisiúnta / Ten-T sa phríomhthionscadal seo.  Is iad na trí ghné sin 
ná:
• Bealach Féich/Srath an Urláir (Uirbeach) ar an N15/N13.
• N56/N13/N14 Leitir Ceanainn go dtí Mainéar Uí Chuinneagáin, 

agus carrbhealach dúbailte, bóthar ceithre lána agus Bóthar 
Faoisimh Leitir Ceanainn i gceist.

• Scéim Athailínithe idir Mainéar Uí Chuinneagáin agus Leifear 
ar an N14 lena n-áirítear nasc leis an A5 WTC i dTuaisceart 
Éireann.

Tá an tionscadal seo ag obair ar na codanna tosaíochta seo go 
caighdeán a gcomhlíonfar le Gnásanna Reachtúla/CPO/EIA.

Tá an Rannán taighde agus forbartha Straitéisí sa Roinn Iompair 
Turasóireacht agus Spóirt tar éis dearbhú gur éirigh leis an 
tionscadal an chéadchéim (roimh-bhreithmhis) a bhaint amach i mí 
Dheireadh Fómhair 2017. Tionóladh comhairliúchán poiblí ar na 
bacainn don tionscadal i mí na Nollag agus pléifear na roghanna 
bealaigh phríomha go luath in 2018. 

Scéim bhóthair LVNS an Clochán Liath go dtí na Gleanntaí ar an N56
Lean an scéim bhóthair LVNS de 29 km de bhóthar ón gClochán 
Liath go dtí na Gleanntaí ar an N56 ar aghaidh de réir a chéile.  
Críochnaíodh Céim 2 den bhealach idir Bá Uachtar agus Cill 
Chainnigh.

Bhí na cora suntasacha a bhí ann ag Mín an Charn agus ag Gaoth 
Bearra sa dá thionscadal a tháinig roimh an gceann seo. Cuireadh 
tús leis an gcéad chéim eile ó Chill Chainnigh go dtí Leitir Oilí. Tá 
sé 4km ar fad agus, i dteannta leis na feabhsuithe eile a chuirfear 
leis, déanfaidh sé athailíniú a chur ar acomhal an Mháis. 

Cuirfear tús le miondhearadh an dá chéim is deireanaí den scéim 
iomlán seo ón gClochán Liath go dtí an Chlochbhuaile agus ó Leitir 
Oilí go dtí na Gleannta / Cill Ruáin in 2018 ar mhaithe cur leis an 
tógáil atá déanta ar an gcuid de atá déanta go dtí seo.  Táthar ag 
súil leis an tionscadal a bheith críochnaithe ina iomláine faoi 2020. 
Ós rud é go bhfuil sé ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin, cuirfidh sé go 
mór leis an rochtain do mhuintir na háite agus do thurasóirí araon, 
agus beidh glasbhealach/slí rothar ar leith ar fad an 29km don 
bhealach.

Scéim athailínithe ar an N56 idir an Cúl Buí agus Cill Mhic Réanáin 
Tar éis dúinn miondhearadh a chur chun críche, cuireadh an 
tionscadal amach chun tairiscint agus táthar ag súil go mbeidh 
tógáil ag tosú ar an tionscadal seo go luath in 2018. Déanfaidh an 
tionscadal seo na cora míchlúiteacha ag na “Blue banks” a bhaint 
ón mbóthar idir Cill Mhic Réanáin agus Leitir Ceanainn. Chomh 
maith leis sin déanfaidh Uisce Éireann uasghrádú a bhfuil géarghá 
leis ar an bpríomhphíobán uisce sa Scéim Réigiúnach Soláthar 
Uisce Loch as Allt/na Gabhla Leitir Ceanainn.

Tamhnach an tSalainn go dtí Inbhear ar an N56 (Céimeanna 1 agus 
2)
Tar éis miondhearadh a bheith déanta air, fuarthas tairiscintí do 

48 COMHAIRLE CONTAE DHÚN NA NGALL
TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2017



Chéim 1 den bhóthar idir Tamhnach an tSalainn agus Inbhear i 
mí Dheireadh Fómhair agus cuirfear tús leis an tógáil go luath in 
2018.

Cuirfear tús leis an dearadh le haghaidh chéim 2 go luath in 2018. 
Déanfaidh an bóthar tábhachtach nua seo cuid an-dona den N56 
a bhaint ar chuid den phríomh bhealach chun teacht ar Phort na 
gCealla Beaga, ar Shliabh Liag, ar Ghleann Cholmcille agus ar Shlí 
an Atlantaigh Fhiáin. 

Athdhromchlú agus Athneartú Bóithre Náisiúnta 
Rinne Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) aon tionscadal déag 
ar leith ar bhóithre náisiúnacha a mhaoiniú, chun deimhniú go 
bhfuil cothabháil d’ardchaighdeán á dhéanamh ar an ngréasán 
príomhbhóthair sa tír. Tá BIÉ tar éis rá go mbeidh sé ag tacú 20 
scéim bhreise i nDún na nGall in 2018/19 agus tá obair tar éis 
tosú ar dhearadh na scéimeanna sin. 

Timpeallán Chill Tuaidh
Cuireadh na hoibreacha tógála ar thimpeallán Chill Tuaidh ar 
an N56 chun críche. Bhí tairbhe le feiceáil ar an bpointe ar an 
sruth tráchta ar an N56 agus ar an lárionad gnóithe de chuid 
Comhlachas Forbartha Idirnáisiúnta i Leitir Ceanainn.

Tionscadal Sábháilteacht ar Bhóithre agus Feabhsuithe ar an gcuid 
Ceithre Lána den N56
Tá an tionscadal seo ar cheann de chúig scéim Sábháilteachta ar 
Bhóithre HD15 i nDún na nGall atá ag céim an deartha agus an 
phleanáil. Críochnaíodh Cuid 8 de agus táthar ag súil go gcuirfear 

tús lena tógáil in 2018. Déanfaidh an tionscadal sábháilteacht ar 
an bpríomhbhealach isteach go dtí Leitir Ceanainn a fheabhsú.

Den chuid is mó, bhí an scéim feabhsaithe bóthar rochtana agus 
shráidbhaile Leathaigh ar an N15 críochnaithe. Bhí Acomhal 
Loch Iascaigh ar an N15 ag an réamhchéim deartha agus 
comhairliúcháin phoiblí. 

Bhí na Cora Chorcaim ar an N15 idir Srath an Urláir agus Cúil 
na gCuirridín ag an gcéim deartha/insealbhuithe talún agus bhí 
an chuid den N15 idir Cabraigh agus Beallach Féich ag an gcéim 
miondheartha; táthar ag súil go gcuirfear tús lena tógáil go luath 
in 2018.

Bainistíocht Córas
Tá Oifig na mBóithre Náisiúnta ag leanúint ar aghaidh le 
bainistíocht a dhéanamh ar na conarthaí do chothabháil leanúnach 
a dhéantar ar Comharthaí agus ar Líniú ar Bhóithre Náisiúnta sa 
chontae.

Chuir an Rannán Bainistíochta Droichead d’Oifig na mBóithre 
Náisiúnta tús le clár oibreacha nua agus feabhsuithe ar dhroichid 
éagsúla sa chontae. Áirítear an trasrian coisithe nua thar an Fhinn i 
Srath an Urláir/Bealach Féich. 

Comhdháil Bhóithre Bhonneagar Iompair Éireann (BIÉ) 2017
Tionóladh Comhdháil Bhóithre BIÉ i Leitir Ceanainn den chéad 
uair riamh mí Mheán Fómhair 2017 agus d’fhreastail breis is 200 
toscaire air.

Bá Uachtair go Cill Chainnigh LVNS ar an N56 - Droichead  Ghaoth Beara ag Leitir Mhic an Bhaird 
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Rannán Bóithre na gCeantar Bardasach
Ina iomláine, bhí buiséad de thimpeall €37m ag Rannán Bóithre 
na gCeantar Bardasach. 

D’fhág an maoiniú sin go raibh an Rannán Bóithre in ann tabhairt 
faoi le raon d’oibreacha riachtanacha ar an gcóras bóithre, 
lena n-áirítear cothabháil ghinearálta, athdheisiú dromchla 
bóithre, atreisiú cosán, cothabháil droichead, leathadh grin sa 
gheimhreadh, oibreacha éigeandála ar costas íseal, cothabháil 
páirceanna, scuabadh sráideanna agus an tseirbhís carrchlóis ar 
bhonn íoc agus taispeáin.

Chuir An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt maoiniú de 
€13.68m le haghaidh Athdheisiú Cothabhála agus Athdheisiú 
Feabhsaithe ar an gcuid den chóras bóithre sa chontae nach 
bóithre náisiúnta iad. 

Le linn oíche an 22 Lúnasa agus maidin an 23 Lúnasa tharla taoide 
tuile uafásach i dtuaisceart an chontae. Bhí tionchar uafásach 
ag na tuilte ar mhaoin phoiblí agus phríobháideach araon, agus 
scriosadh an infreastruchtúr bóithre go dona chomh maith, ar 
scála nach bhfacthas roimhe. 

Samplaí maithe den dochar a rinneadh ná droichid a thit as a 
chéile, codanna iomlána de bhóithre a thug an fuarlach leo, 

dromchlaí bóthair agus líonraí draenála a d’imigh leis na tuilte, 
bóithre a bhí blocáilte mar gheall ar sciorradh talún, smionagar 
a d’fhág na tuilte ar na bóithre agus bonneagar sna páirceanna 
scriosta. Meastar gur timpeall €15m an costas atá i gceist chun an 
dochar a rinneadh don infreastruchtúr bóithre a athdheisiú. 

D’oibrigh Foireann Bóithre na Chomhairle uaireanta fada tar 
éis na tuile chun na príomhbhóithre a athoscail agus chun an 
smionagar a ghlanadh suas. Lean leis na hoibriúcháin ghlanadh-
suas agus athdheisithe ag deireadh 2017 agus beidh sé fós ar siúl 
in 2018.
 
An scrios a rinneadh do dhroichead Chráig na hEorna ar an R244 
(Bóthar Sléibhe) idir Carn Domhnach agus Droim Fraoigh

Atosaíodh Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla (SFÁ) in 2017, cé gur 
an Roinn Forbartha Tuatha agus Pobail a mhaoinigh iad. Fuair Dún 
na nGall breis is €3m de mhaoiniú SFÁ san iomlán.

Tá clár leathadh grin sa gheimhreadh na Comhairle ar an gclár is 
leithne sa tír agus leatar grean ar bhreis is 1,000km dár ngréasán 
bóithre go rialta gach geimhreadh. Tuairim agus €1.2m an costas a 
bhí ar leathadh grin an gheimhridh sa bhliain féilire.

Tóchar cearnógach á chur isteach ag Ard an Chrainn, Rinn Uí Choigligh tár éis na dtuilte i Mí Lúnasa
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Cothabháil Droichead
Leithdháileadh Saindeontas Feabhsúcháin d’Athshlánú Droichead ar 
Bhóithre Réigiúnacha de €200,000 agus cuireadh tús leis an obair ar 
9 droichead.  

Leithdháileadh €250,000 d’oibreacha atreisithe droichead a 
rinneadh ar 15 droichead áitiúla (lena n-áirítear guniteáil/ grútáil, 
deisiúcháin choincréite, athchur iomlán de réir mar is gá).  

Bhí páirt phríomhach á glacadh ag foireann na ndroichead sa 
fhreagra éigeandála ar na tuilte ar Inis Eoghain, ag dearadh na 
ndroichead nua chun bheith curtha in ionad na 9 struchtúr a thit a 
chéile agus ag tabhairt cúnamh leanúnach don saothar díreach de 
chuid na Comhairle le linn na tógála. Caitheadh €118,500 sa bhreis 
ar an méid uile sin ar oibreacha atreisithe ar dhroichead a rinne na 
tuilte dochar dóibh.  

Tionscadail Chaipitil Droichead
Cuireadh tús le tógáil Droichead Chnoc an Choiligh agus 
críochnaíodh an tionscadal, den chuid is mó, faoi dheireadh na 
bliana.

Rinneadh tuarascálacha ar roghanna maidir le Droichead Logues 
agus Droichead Fhionntrá agus cuireadh tairiscint amach le 
haghaidh thógáil Dhroichead Thír Chonaill i mBaile Dhún na nGall.

Dearadh Bóithre
Rinneadh dul chun cinn i dtionscadal Bhóthar Joe Bonner agus 
cuireadh tairiscint isteach le haghaidh chonradh na hoibreacha 
draenála agus créfoirt. Bhí dul chun cinn maith ann chomh maith in 
insealbhú talún i dtionscadal Bhóthar Aghilly i mBun Cranncha agus 
ag an bpointe seo tá 90% de na tailte ag an gcéim tíolactha.

Sábháilteacht ar Bhóithre
Mheasúnaigh agus dhear Foireann Sábháilteachta um Dhearadh 
Bóithre cuid mór scéimeanna timpistí sealchostais chun 
sábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú agus rinneadh forbairt bhreise 
ar scéimeanna HD15 ar na Bóithre Náisiúnta.  

Lean an tOifigeach Sábháilteachta ar Bhóithre de bheith ag tabhairt 
tacaíocht do Mheitheal Sábháilteacht Bhóithre Dhún na nGall 
(DRSWG) agus d’eagraigh an 11ú Seó Sábháilteachta Bóithre 
bliantúil i mí Dheireadh Fómhair ar a raibh tuairim agus 3,000 dalta.  

Lean Meitheal Sábháilteacht Bhóithre Dhún na nGall lena 
chomhoibriú le Donegal Daily, le suíomh gréasáin Donegal Sports 
Hub agus le Cumann Lúthchleas Gael Dhún na nGall chun aird a 
tharraingt ar shábháilteacht ar bhóithre agus chun cúnamh a fháil le 
teachtaireachtaí maidir le sábháilteacht ar bhóithre a chur ina luí ar 
an bpobal.  

Seirbhísí Teicniúla Lárnacha

Buaiteoirí an Chomórtais Ealaíne Shlándáil Bóithre Finn Harps 2017

Oibreacha ag Droichead Chnoc an Choiligh nua, Bun Cranncha
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Chomh maith leis sin, lean Cumann Peile Finn Harps de bheith ag 
tabhairt tacaíocht don tSábháilteacht ar Bhóithre trí Chomórtas 
Ealaíne na mBunscoileanna maidir le Sábháilteacht ar Bhóithre.
Bronnadh Duais Sábháilteacht ar Bhóithre 2017 san Excellence in 
Business Awards de chuid Public Sector Magazine ar Chomhairle 
Contae Dhún na nGall. Seo an tríú bliain as a chéile a bhfuil an 
gradam seo bainte ag an gComhairle.

Athbhreithniú ar Theorainneacha Luais
Chríochnaíodh fodhlíthe le haghaidh an Chontae, lena n-áirítear 
fodhlíthe le haghaidh eastát tithíochta faoi smacht na Comhairle, 
glacadh leo agus foilsíodh iad faoi mhí Aibreáin, 2017.  Cuireadh na 
comharthaí theorainn luais suas ina dhiaidh sin.

Clós Innealra agus Stór Innealra
Lean an fhoireann Stóras lena chlár feabhsúchán agus thug seirbhís 
atá éifeachtach ó thaobh costais de dá cuid custaiméirí. 

Go háirithe, d’éirigh leis an bhfoireann timpeall ar 5 milliún lítear 
de bhiotúman a fháil agus a sheachadadh le húsáid i gcothabháil 
ghréasán na mbóithre. 

Tá an fhoireann ag leanúint de bheith ag úsáid na 
gcreatchomhaontuithe náisiúnta chun réimse leathan táirgí a 
sholáthar chun an luach is fearr airgid a chinntiú don Chomhairle.

Lean an Chomhairle de bheith ag soláthar flíte d’fheithiclí ar leo féin 
iad nó feithiclí ar cíos atá oiriúnach d’fhoireann ceantair Bhóithre na 
Comhairle, d’fhoireann na Seirbhísí Tithíochta agus d’Uisce Éireann, 
agus iad ag éascú chothabháil, dheisiú agus oibríocht shócmhainní 
na Comhairle ar bhonn leanúnach.  

Ag seo, leagtar amach an trealamh a cheannaíodh faoi chlár 
athsholáthair agus athchóirithe de Threalaimh Chaipitil:

1 veain mhór 5t seirbhíse don chlós innealra 
2 ghléas déanta sáile le suiteáil ag iosta Laghey/Leitir Ceanainn 
1 leoraí dumpála 6*4

Rinneadh dul chun cinn freisin ar chuid d’eilimintí deartha 
thionscadal athchóirithe an Chlóis Innealra.

Soilsiú Poiblí
Cheannaigh an Chomhairle Deadsure, pacáiste ríomhaire soilsithe 
poiblí, chun cuidiú le bainistíocht a dhéanamh ar na 17,500 solas 
poiblí atá ina seilbh.

Lean an conraitheoir do chothabháil soilsithe poiblí leis an gclár 
uasghrádaithe LED (2016/2017) ar fud an chontae, rud a d’fhág 
go bhfuil 1,826 solas aisfheistithe agus go bhfuil coigilt fuinnimh 
de 570,978 kwhr bainte amach dá bharr, is é sin a rá timpeall ar 
25% de chuspóir Chomhairle Contae Dhún na nGall faoi NEEAP 
2020.  

Chuaigh an obair deartha chun cinn le Bonneagar Infheistíochta 
Éireann (BIÉ) le bóithre náisiúnta a sheachaint ar bhóithre 
réigiúnacha ar mhaithe le huasghrádú a dhéanamh ar 1,345 
sholas phoiblí san Iarthuaisceart lena n-áirítear soilse ar an N15 
Seachbhóthar Bhun Dobhráin Bhéal Átha Seanaidh agus ar N15 
Seachbhóthar Bhaile Dhún na nGall.  

Glasbhealaí
Bunaíodh Foireann Ghlasbhealaí an Iarthuaiscirt i nDoire agus i 
nDún na nGall araon in 2017.  Ba iad aimsiú na sainchomhairleoirí 
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agus tús a chur leis an chéadchéim den chaidreamh le 
príomhgheallsealbhóirí an ghníomh lárnach sa tionscadal i mbliana.
  
Céanna agus Cuanta
Caitheadh deontas DAFM de €393.750 in éineacht le €131,250 
de mhaoiniú ón gComhairle ar athchóiriú chéanna agus chuanta an 
chontae.

Cuireadh an t-athbhreithniúchán a rinneadh ar na céanna agus na 
cuanta go léir chun críche agus cuirfidh sé sin leis an eolas chun 
iarratas a chur isteach le haghaidh maoiniú DAFM don 3 bliana atá 
amach romhainn.

An Oifig Bainistithe Bóithre
Ó bhí 2014 ann tá Dún na nGall tar éis a bheith ar an údarás 
tosaíochta sa tseirbhís chomhroinnte sin, An Oifig Bainistithe 
Bóithre. 

Seirbhís is ea an Oifig Bainistithe Bóithre atá comhroinnte idir 
údaráis áitiúla agus feidhmíonn Dún na nGall go dlúth le Comhairle 
Contae Chorcaí agus údaráis eile san oifig. 

I bpáirtíocht leis LGMA déanaimid an córas faisnéise geografaí, 
MapRoad, a dhéanann taifead d’fhardal príomhbhóithre agus sonraí 
sócmhainne chomh maith le heolas ar oibreacha bóthair maidir le 
hoibreacha bóthair a chríochnaíonn údaráis áitiúla nó fóntais iad. 

Le linn 2017, rinne an oifig:
• Údaráis Bóithre agus Fóntais a threorú agus a thacú maidir le 

forfheidhmiú Treoirlínte an Leabhair Chorcra chun oibreacha 
bóthair a dhéanann fóntais a bhainistiú agus a chríochnú, agus 
oibreacha a éascú, leithéidí soláthar céimneach leathanbhanda 
agus feabhsaithe atá á dhéanamh ag Uisce Éireann,

• Fóntais agus Údaráis a chuidiú maidir le measúnú a dhéanamh ar 
mhodhanna malartacha, leithéidí trinseáil a dhéanamh le haghaidh 
soláthar céimneach leathanbhanda,

• córas ceadúnúcháin MapRoad a fhorbairt leis an LGMA go dtí go 
bhfuil sé á úsáid ag idir 30 agus 31 údarás agus go bhfuil sé ag 
láimhseáil breis is 2000 iarratas sa mhí,

• tacaíochtaí agus oiliúint a chur ar fáil d’údaráis chun a gcláir 
oibreacha bóthair a thaifeadadh, ag déanamh taifead ar breis 
is 4,000km d’oibreacha bóthair ar fud na tíre agus tuairisc a 
thabhairt do chomhlachtaí, leithéidí NOAC agus an Roinn Iompair 
Turasóireachta agus Spóirt,

• tacaíochtaí agus oiliúint a chur ar fáil d’údaráis chun baill a 
ngréasán bóithre a thaifeadadh ar fud na tíre agus tuairisc a 
thabhairt do chomhlachtaí, leithéidí NOAC agus an Roinn Iompair 
Turasóireachta agus Spóirt,

• cás gnó a chur le chéile maidir le huasghrádú soilsithe poiblí ar fud 
na tíre go córais atá níos tíosaí ar fhuinneamh,

• bogearraí a fhorbairt chun tacú le húdaráis maidir le bainistíocht a 
gcuid cosán agus oibreacha bóthair.

Déanann na húdaráis go léir an Oifig Bainistithe Bóithre a mhaoiniú, 
chomh maith leis an Roinn Iompair Turasóireachta agus Spóirt, 
Bonneagar Iompair Éireann, agus in 2017 bhí €2,519,698 aici mar 
bhuiséad.

Tógail an droichid nua ag na hUillí tár éis eachtra mór tuile i Mí Lúnasa 2017

MANAGE, MAINTAIN & DEVELOP PHYSICAL, SOCIAL, ECONOMIC, 
ENVIRONMENTAL, COMMUNITY & CULTURAL INFRASTRUCTURE.
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Uisce agus Comhshaol
Buaicphointí 2017 

32 Soláthar Uisce Poiblí  (SUP) a chuireann amach 23.9 milliún méadar ciúbacha d’uisce óil agus ag déanamh freastail ar phobal de 
bheagnach 160,000.

89 sceitheadh de scéim fuíolluisce bardasaí, 28 a bhfuil ceadúnas Sceite ábharach leo 51 a bhfuil Teastas Údaraithe ábharach leo.  

Tionscadal CatchmentCARE faofa agus buiséad aige de bhreis is €14m.

Breis is 300 glantachán pobail Le linn Feachtas Mór Glantacháin Dhún na nGall.

Rinneadh 18 suíomh a ghlanadh amach faoi Thionscnaimh Náisiúnta Frithdhumpála.

196 Scoil a ghlac Páirt i gclár na scoileanna glas agus bronnadh 164 Brat Glas.

12 trá ar ar bronnadh Bratach Ghorm agus 5 thrá ar ar bronnadh Stádas Chósta Glas.
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Tá an tSeirbhís Uisce agus Comhshaoil freagrach as:

Seirbhísí uisce thar ceann Uisce Éireann (UÉ) agus mar Údarás 
Seirbhísí Uisce neamhspleách.
Bainistiú Dramhaíola
Rialú truaillithe uisce agus an Plean Bainistiú Abhantrach
Oideachas agus Feasacht faoin Chomhshaol
Bainistíocht Bruscair
Bainistiú tránna agus saoráidí spóirt agus ainéasa

Soláthair Uisce Óil
De réir an Chomhaontaithe Leibhéil Seirbhíse le hUisce Éireann 
lean an Chomhairle ar aghaidh de sheirbhísí uisce phoiblí a 
oibriú.  Áiríodh leis seo oibriú 32 Soláthar Uisce Phoiblí (SUP) 
a chuireann amach 23.9 méadar chiúbacha d’uisce óil agus ag 
déanamh freastail ar phobal de bheagnach 160,000.  Cheannaigh 
an Chomhairle 139,600 méadar chiúbacha d’uisce ó Uisce 
Thuaisceart Éireann sa bhreis ar sin.  Tá uisce ó fhoinsí soláthair 
uisce phoiblí ar fáil fosta do thomhaltóirí trí 7 scéim Sholáthair 
Uisce Ghrúpa (SUG).

Aithníodh sa Clár um Shuirbhéireacht Méadair Uisce Teaghlaigh 
beagnach 81,000 nasc chuig príomhlíonraí uisce sa tír. Aithníodh 
10,835 nasc gnó ar mhaithe le billí a chur, agus tá 9,820 acu 
méadraithe. 

Léiríonn an tábla seo táirgeadh uisce óil i nDún na nGall in 2017. 

Ceantar Bardasach  Uisce óil (Méadair Chiúbacha)
CB Inis Eoghain 5,739,290

CB Dhún na nGall 5,279,473
CB na nGleannta 4,526,304
CB Leitir Ceanainn 5,456,020
CB Shrath an Urláir 2,908,563
Iomlán 23,909,650

Oibríonn líon suntasach de sholáthair phríobháideacha uisce ar fud 
na tíre, lena n-áirítear 4 grúpscéim uisce agus 18 soláthar iomlán 
phríobháideacha a dtuairiscítear iad chuig an Ghníomhaireacht 
um Chaomhnú Comhshaoil.  Déantar monatóireacht ar 16 
ghrúpscéim uisce agus ar 20 soláthar uisce atá níos lú ach ní gá iad 
a thuairisciú don GCC. Leanann le línte tí aonair ar aghaidh ag fáil 
a gcuid uisce ó thoibreacha príobháideacha.

Oibríonn an Chomhairle scéim bhliantúil fhóirdheontais thar ceann 
na Roinne mar ranníocaíocht i dtreo costais oibríochta le haghaidh 
SUGanna agus Scéim Dheontais Toibreacha le haghaidh toibreacha 
aonair uisce óil. 

Caighdeán Uisce Óil 
Is é An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) an 
t-údarás maoirseachta le haghaidh Uisce Éireann maidir le seirbhísí 
uisce atá á reáchtáil go poiblí agus le haghaidh Comhairle Contae 
Dhún na nGall maidir le soláthairtí príobháideacha. 

Déanann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte monatóireacht 
ar chomhall maidir le huisce óil thar ceann Chomhairle Contae 
Dhún na nGall agus déanann sí cinneadh ar chaighdeán soláthar 
poiblí agus príobháideach ag sconnaí na gcustaiméirí, de réir 
paraiméadar táscaire micribhitheolaíochta agus ceimice. 

Uisce agus Comhshaol

Trá Ros Neamhlach
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Bhí leibhéal comhlíonta micribhitheolaíoch i Soláthairtí Uisce 
Phoiblí Dhún na nGall 100, cé go raibh leibhéal comhlíonadh 
móriomlán (paraiméadair mhicribhitheolaíochta agus ceimice san 
áireamh) ag 99%. Bhain soláthairtí príobháideacha a ndearnadh 
monatóireacht orthu ar an mheán comhlíonadh micribhitheolaíoch 
de 82% amach agus b’ionann agus 92% an comhlíonadh foriomlán.  

Foilsíonn an GCC liosta de Scéimeanna Gníomhaíochta Feabhais 
(SGF) chun béim a dhíriú ar scéimeanna neamhchomhlíonta agus 
chun oibreacha feabhais a aithint chun comhlíonadh a bhaint 
amach maidir leis na rialacháin um uisce óil.  Bhí 8 scéim fós ar an 
liosta de Scéimeanna Gníomhartha Feabhais ag deireadh 2017, 
(síos ó 11 scéim), atá ina ábhar i bpleananna feabhsuithe de chuid 
Uisce Éireann. Lean an Chomhairle ag obair le hUisce Éireann agus 
leis an GCC le dul i ngleic le scéimeanna inar tugadh Treoracha 
nó le scéimeanna atá go fóill ina Scéimeanna Gníomhaíochta 
Feabhais.

Scéimeanna Fuíolluisce 
Aithníodh 89 scéim bhardasacha sceithe fuíolluisce chun bheith 
údaraithe ón GCC. 

Tá sceitheadh ó scéimeanna níos mó de réir ceadúnas ach tá 
sceitheadh ó scéimeanna níos lú de réir Theastais Údaraithe, agus 
tá siad sin go léir in ainmnithe as Uisce Éireann.  

Is iarratasóirí le haghaidh ceadúnais sceite iad 38 de na 
scéimeanna sceite i nDún na nGall agus eisíodh 36 acu go dtí 
seo.  Bronnadh ceadúnas díluchtaithe ar Bridgend WWTP ar an 
30 Bealtaine 2017. Is iarratasóirí ar Theastais Údaraithe iad na 51 
scéim sceite atá fágtha, agus tá na teastais go léir siúd tar éis a 
bheith eisithe.  

Comhlíonadh le Cáilíochtaí Sceite Fuíolluisce
Déanann Comhairle Contae Dhún na nGall monatóireacht ar 
gach sceitheadh fuíolluisce atá ceadúnaithe agus teastaithe.  

Déantar na torthaí a thuairisciú gach mí d’Uisce Éireann agus don 
Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, agus i dTuarascáil 
Chomhshaoil Bhliaintiúil a sheolann siad dóibh chomh maith.  

Rinneadh an clár monatóireachta a sholáthar ina iomláine.  
Déantar comhlíonadh maidir le sceitheadh ceadúnaithe a mheas 
de réir an riachtanais um Cheadúnais Sceite agus de réir na 
riachtanais a bhaineann leis an Treoir um Fhuíolluisce Uirbeach.  

D’éirigh leis na monarchana is nua-aimseartha comhlíonadh a 
bhaint amach, ach bhí líon suntasach de na seanmhonarchana 
nár éirigh leo, agus léirigh sé seo an gá le hinfheistíocht i gcóireáil 
fuíolluisce.

WaterPro
Maoinítear an tionscadal WaterPro tríd an gClár INTERREG 
VB AE an Fhorimill Thuaidh agus an Artaigh agus tá WaterPro 
díeithe ar chóras inbhuanaithe a fhorbairt chun uisce a chosaint ó 
ghníomhartha feirmeoireachta agus mianadóireachta.

Tá an tionscadal WaterPro ag tógáil ar an ardán a cruthaíodh le 
linn an athdheisiúchán a rinneadh ar Líonadh Talún Leifir, lena 
n-áirítear mionmhonatóireacht a dhéanamh ar oibriú an cóireála 
ag an suíomh a bhaineann tairbhe as bogaigh thógtha chomhtháite 
agus saileacha roschoill ghearruainíochta a forbraíodh iad le 
haghaidh bainistíocht na gcothaitheach roimh dóibh a bheith 
scaoilte isteach sna córais uisce.

Déanfar an t-eolas a fhaightear ó gach gné den togra seo a roinnt 
agus a fhorbairt idir na comhpháirtithe agus na geallsealbhóirí uile.

BAINISTÍOCHT, COTHABHÁIL AGUS FORBAIRT A DHÉANAMH AR INFREASTRUCHTÚR FISICEACH, 
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Caipitil Seirbhísí Uisce

Cuireadh críoch le tógáil an ionaid cóireála dramhaíola nua agus 
na stáisiún caidéalúcháin bainteach leis ar an gClochán Liath agus i 
mBaile Suingean.

Cuireadh tús le conarthaí le haghaidh thógáil ionad cóireála uisce 
nua do Leitir Ceanainn agus don Craoslach/Dún Fionnachaidh 
chomh maith le 6km de phíblíne a bhaineann leis na hoibreacha sin 
agus feabhsuithe do stáisiún caidéalúcháin i mí Lúnasa.  

Cuireadh tús le conarthaí le haghaidh tógáil stáisiún caidéalúcháin 
nua, taiscumar agus píblíne le haghaidh soláthar cheantar Inis 
Eoghain Oirthear i mí an Mhárta.  

Leanadh ar aghaidh le hobair tógála ar an chonradh Ghrúpa B (Bun 
Dóbhráin, Gleann Cholmcille, na Cealla Beaga agus Conmhaigh) 

agus ar ionaid cóireála uisce i nGort an Choirce/sa Fhál Carrach 
agus in Abhainn tSeiscinne.

Cuireadh críoch le píblíní le haghaidh soláthar Bhaile na Finne agus 
Phort nua le huisce ó na Gleannta agus ionaid chóireála uisce Leitir 
Mhic an Bhaird chomh maith.  

Leanadh de mhionoibreacha deartha agus pleanála ar líon de 
mhionthograí agus de mhórthograí a bhaineann le huisce óil agus le 
fuíolluisce agus beidh an tógáil orthu ag tosú in 2018.  

Fuarthas cead pleanála ar líon mór de shaoráidí uisce agus 
fuíolluisce.

Trá ag an Charraig Fhinn
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Tugann Saotharlann Láir na Comhairle faoi réimse de chláir dírithe 
ar an chomhshaol a chosaint agus ar thruailliú a rialú.  Ina measc tá 
monatóireacht ar chláir um uisce óil, um sceitheadh fuíolluisce agus ar 
ghníomhartha breise lena n-áirítear:

• ceadúnú agus monatóireacht a dhéanamh ar sceitheadh tráchtála/ 
tionsclaíoch chuig séaraigh (in ionad Uisce Éireann) agus chuig 
uiscí, 

• monatóireacht ar aibhneacha agus ar lochanna,
• iniúchadh ar dhabhaigh shéarachais,
• monatóireacht ar uisce folctha,  
• iniúchadh ar fheirmeacha, agus
• gearáin faoin chomhshaol a fhreagairt.

Cuireadh an creidiúnú INAB a bhronnadh ar an tsaotharlann i Meán 
Fómhair 2016 ar ceal ar bhonn sealadach de dheasca athlonnú na 
saotharlainne. 

Treoir Creata Uisce / Bainistiú Abhantraigh 
Foilsíodh Dréacht-Phlean um Bainistíocht Abhantrach in Éirinn, 
2018-2021, le haghaidh tréimhse comhairliúchán poiblí sé mhí.

I mí an Mhárta, thionóil Aonad Abhartaigh an GCC ceardlann dhá 
lá maidir le saintréith fodhobharcheantair, agus an cuspóir a bhí inti 
ná an próiseas saintréithe de na fodhobharcheantair a chríochnú 
agus chun na 13 réimse tosaíochta do ghníomhaíocht  timpeall 
an chontae seo a leanas a shainaithint, An Fhinn, Baile Suingean, 
Iardheisceart Dhún na nGall agus Murlins, an Lathaigh (abhainn) 
– Baile an Droichid, Loch Iascaigh, Loch Meilbhe, An Leannain, 
Rúscaigh, Domhnach, Cluain Maine, Málainn agus Loch na Stacach.  

Thionóil an Chomhairle seisiún faisnéise agus aiseolais i mí 
Dheireadh Fómhair. 

Tionscadal CatchmentCARE
Is páirtí tosaíochta í Comhairle Contae Dhún na nGall ar thionscadal 
CatchmentCARE a fuair ceadú ón SEUPB i mí Mheán Fómhair. 
Maoineofar an tionscadal faoi bhun ghléas Chomhshaoil de chuid 
Chlár Interreg VA an AE agus buiséad ceadaithe de beagnach €14m. 

I measc na gcomhpháirtí eile atá ag glacadh páirt, áirítear; An 
Institiúid um Agrai-Bhia agus Bitheolaíochtaí (AFBI), Iascach 
Intíre Éireann (IIÉ), Gníomhaireacht na Lochanna, Ollscoil Uladh, 
Comhairle Ard Mhacha, Dhroichead na Banna agus Craigavon, 
Suirbhé Geolaíochta na hÉireann (SGÉ) agus Suirbhé Geolaíochta 
Thuaisceart Éireann (SGB/SBTÉ).

Is é is aidhm leis an tionscadal CatchmentCARE ná trí thionscadal 
feabhsúcháin cáilíochta an uisce i ndobharcheantair an Fhinn, 
na hAbhann Duibhe, agus na hArna, agus 51 poll tóraíochta a 
thochailt ar fud an réigiúin. Déanfar trí ghníomh polasaí, sé gníomh 
taiscthe agus trí ghníomh phobail chun é seo a bhaint amach, agus 
roghnaíodh na gníomhartha de réir na gcritéar seo a leanas: 

tionchar intomhaiste ar cháilíocht an uisce, 
inaistrithe níos fairsinge ná sna trí dhobharcheantair amháin, agus 
cuirfidh siad le hoidhreacht an tionscadail. 

Oifig Uiscí agus Pobal Údaráis Áitiúla (OUPÚÁ)
Seirbhís comhroinnte ar son na nÚdarás Áitiúil go léir is ea Oifig 
Uiscí agus Pobail Údaráis Áitiúla (OUPÚÁ), agus freagracht aige as 
cur i bhfeidhm náisiúnta Chreat-treoir Uisce (CTU) an AE. Cuireadh 
an comhairliúchán poiblí ar an Dréachtphlean Bainistíochta 
Abhantraí i gcrích. Tionscnaíodh struchtúir bainistíochta Uisce agus 
comhshaoil nua, cinn náisiúnta agus cinn réigiúnacha, le haghaidh 
fheidhmiú an dara timthriall de chuid CTU 2018-2021. 

Tá Stiúrthóir Seirbhíse, Uisce agus Comhshaoil an Chomhairle  tar 
éis a bheith ceaptha ina Chathaoirleach ar Choiste Oibríochta 
Réigiúin an Teorann, a bhunaíodh le déanaí é, agus a dhéanfaidh 
maoirseacht ar an obair fheidhmiú faoin bPlean Bainistíochta 
Abhantraí agus feidhmiú céimneach an Chláir Bearta sa réigiún.

Lean an OUPÚÁ ar aghaidh ag obair le Taisce Aibhneacha Inis 
Eoghain agus tá siad tar éis naisc a fhorbairt le Taisce Aibhneacha 
na hÉirne chun dul i gcomhairle leo i dtaobh ghníomhartha 
trasteorann. Tá obair déanta acu in éineacht le grúpaí éagsúla lena 
n-áirítear Cumann Slatiascairí Chloich Chionnaola, chomh maith le 
grúpaí lonnaithe in Ard an Rátha, Loch  an Troisc agus Loch Meilbhe. 

Rialú Truaillithe
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Bainistiú Dramhaíola 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ar cheann de na 9 nÚdarás 
Áitiúla atá mar chuid de Réigiún Dramhaíola Uladh-Chonnacht 
agus tá Plean Bainistithe Dramhaíola Réigiúnach socraithe. 
Leagtar amach sa phlean seo aidhmeanna agus cuspóirí bainistithe 
dramhaíola sa Réigiún go dtí 2021.

Bailiú Fuíll
Soláthraíonn bailitheoirí príobháideacha fuíll seirbhísí bailithe 
fuíll cholbha an chosáin ar fud an chontae.  Tá 75 bhailitheoir fuíll 
údaraithe ag an Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola 
(ONCBD) chun dramhaíl a bhailiú i gCo. Dhún na nGall.  Rialaíonn 
an Chomhairle a cuid oibre i bpáirtíocht le gníomhaireachtaí 
náisiúnta. 

Diúscairt Dramhaíola 
Níl aon saoráidí diúscartha dramhaíola ag feidhmiú faoi láthair i 
nDún na nGall.  Tugann na Bailitheoirí Dramhaíola an dramhaíl 
chuig saoráidí eile sa tír. 

Lean an Chomhairle de bhainistiú a dhéanamh ar shé lárionad 
dramhaíola ceadúnaithe, is iad sin Baile na Carraige, Baile an 
Teampaill, Droim an Bhodáin, Baile Bán, an Mhucais agus Gleann 
Eala.  Bíonn siad uile druidte agus déantar monatóireacht orthu ar 
mhaith le comhlíonadh le riachtanais cheadúnaithe an GCC.  

Tá cúig shuíomh (an Mhucais, Gleann Eala, Drum an Bhodáin, Baile 
an Teampaill agus Baile na Carraige) go hiomlán leasaithe.  

Tá treoirthionscadal ag rith i mBaile an Teampaill chun láisteáit a 

chóireáil le saileacha agus bogach tógtha comhtháite.  Is cuid de 
thionscadal WaterPro é seo. 
Déantar cóireáil ar láisteáit i nDroim an Bhodáin ar an suíomh agus 
tugtar láisteáit ó na trí shuíomh eile chuig na hoibreacha cóireála 
dramhuisce i Leitir Ceanainn le go ndéanfar cóireáil iomlán orthu. 

Athchúrsáil Dramhaíola
Tá sé Ionad Athchúrsála ag an Chomhairle i gCarn Domhnach, ar 
an Chlochán Liath, i mBaile na nGallóglach, i Leathaigh, i Leitir 
Ceanainn agus i Srath an Urláir agus tá siad uile faoi chonradh 
ag Bryson Recycling.  Soláthraítear sna suíomhanna seo seirbhís 
athchúrsála do réimse earraí dramhaíola, do dhiúscairt dramhaíola 
tí de réir na ndualgas Bainistithe Dramhaíola. 

Tá 450 Ionad Fág Anseo ag an Chomhairle fosta ag 73 suíomh ar 
fud an chontae inar féidir gloiní agus cannaí a bhailiú.

I measc na seirbhísí eile bailithe dramhaíola tá 6 phointe 
bailiúcháin faoi choinne teicstílí, dramhaíola guaisí tí agus 
laethanta bailithe, trí bheith ag obair le WEEE Éire, le ábhar 
leictreonach agus leictreach a bhailiú. 

Bailíonn bailitheoirí príobháideacha dramhaíola dramhaíl tí agus 
tráchtála colbha an chosáin ar fud an chontae agus cuireann siad 
an t-ábhar ar aghaidh chuig áiteanna taobh amuigh den chontae le 
bheith athshlánaithe agus próiseáilte le húsáid arís.  

Tá seoladh an bhosca bhruscair dhoinn faoi choinne diúscartha ar 

Seoladh an Big Donegal Clean-up 2017 le Muintir Ryan
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féidir muirín a dhéanamh as á leathnú i láthair na huaire.  

Tugann Comhairle Contae Dhún na nGall údarás do Shaoráidí 
Dramhaíola dramhaíl a bhailiú sa chontae. Ina measc siúd 
tá saoráidí san earnáil phríobháideach a thugann seirbhísí 
athchúrsála agus seirbhísí diúscartha dramhaíola.

Rialáil
Déanann Comhairle Contae Dhún na nGall rialáil ar 
ghníomhaíochtaí bainistithe dramhaíola faoin an tAcht um 
Bainistiú Dramhaíola, 1996 i gcomhar le forais rialála náisiúnta ar 
nós an Príomhúdarás Réigiúnach Forfheidhmiúcháin Dramhaíola 
Connacht agus Uladh, na Gníomhaireachta um Chaomhnú 
Comhshaoil (GCC) agus na hOifig Náisiúnta do Cheadanna 
Bailithe Dramhaíola (ONCBD).  

Tá an Chomhairle freagrach as Ceadúnais Saoráide Dramhaíola 
agus Teastais Chlárúcháin a thabhairt agus a bhaint.  Tá an 
OUPÚÁ freagrach as an mbailiúchán sonraí le haghaidh na 
ngníomhartha seo agus tá  an Chomhairle go fóill freagrach as 
forfheidhmiú na reachtaíochta cuí a dhéanann rialáil ar na saoráidí 
seo. 

Oibríonn Comhairle Contae Dhún na nGall i gcomhar le Comhairle 
Contae Liatroma an Príomhúdarás Réigiúnach Forfheidhmiúcháin 
Dramhaíola Connacht agus Uladh (PRFD CU) thar ceann réigiún 
dramhaíola Chonnacht Uladh.  Déanann an oifig seo polasaithe 
agus gníomhartha a chuireann le comhordanáidiú agus comhoibriú 
feabhsaithe maidir le gníomhaíochtaí um forfheidhmiú dramhaíola 
sa cheantar agus i gCo. Dhún na nGall.

Ba iad Bainistíocht Dramhaíola Tí lena n-áirítear na haraidí donna, 
feithicil a bhfuil a ré caite, boinn rotha, dumpáil mídhleathach 
agus pacáistiú treorach, Tosaíochtaí Náisiúnacha Dramhaíola do 
2017. 

Oideachas agus Feasacht faoin Chomhshaol
Lean Oifig Feasachta Dramhaíola na Comhairle de chlár 
cuimsitheach feasachta a chur ar fáil inar díríodh isteach ar 
scoileanna, ar thithe, agus ghnólachtaí, ar an earnáil talmhaíochta 
agus ar ghrúpaí pobail.

Bhí clár comhshaoil na scoileanna mar chuid de seo agus cuireadh 
comhairle ar fáil ar chleachtais bhainistithe dramhaíola agus Clár 
na Scoileanna Glasa.  Chláraigh 196 scoil le Clár na Scoileanna 
Glasa agus bronnadh 164 Bratach Ghlasa.

Tugadh faoi dhianfheachtas poiblíochta maidir le hathchúrsáil inar 
léiríodh an réimse de sheirbhísí ar nós ionaid fág anseo, ionaid 
athchúrsála, athchúrsáil cholbha cosáin agus muirín a dhéanamh 
sa bhaile.  

Thug an Chomhairle tacaíocht do Chlár an Ambasadóra 
Athchursála, a bhfuil aige mar aidhm go gcuirfear uasoiliúint ar 
mhuintir na háite ionas go mbeidh siad níos eolaí ar cleachtais 
athchúrsála, agus go roinnfidís an t-eolas sin go forleathan sa 
phobal. 

Lean an Chomhairle ag glacadh páirte i bhfeachtais náisiúnta agus 
ag cur na bhfeachtas céanna chun cinn, feachtais ar nós ‘Stop 
Food Waste’ agus ‘Make the Most of It’. 

Tugadh faoi fheachtais feasachta in aghaidh bruscair agus bhí 
Glantachán Mór Dhún na nGall mar chuid de seo agus breis agus 
300 glantachán phobail ag tarlú.  Tacaíodh leis an fheachtas 
Náisiúnta Glantacháin an Earraigh chomh maith le feachtas in 
aghaidh bruscair tríd na meáin áirithe.

D’oibrigh an tOifigeach Feasachta Dramhaíola go dlúth le 
bailte slachtmhara agus le grúpaí pobail.  Cuireadh tús le trí 
thionscnamh Bailte Slachtmhara chun tacaíocht a chur ar fáil do 

Seoladh an fheachtais ‘Bin Your Gum’
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Ghrúpaí Bailte Slachtmhara, is iad sin:
• Ciste Nuathionscanta na mBailte Slachtmhara. 
• Ciste Thionscadal Feabhsaithe na mBailte Slachtmhara agus
• Duaiseanna Glan agus Glas  

Eagraíodh roinnt tionscnamh chun dramhaíl a sheachaint tríd 
an Líonra Údaráis Áitiúil um Chosc (LÚÁC) chun Mí Náisiúnta na 
hAthúsáide a thacú le linn mí Dheireadh Fómhair lena n-áirítear an 
feachtas Rothair don Afraic, Taispeántas Uaschúrsála a d’eagraigh 
Bothán Fear Leitir Ceanainn agus feachtas chun dramhaíl a 
sheachaint sna meáin.

Riaradh na deontais seo a leanas:
48 Tionscnamh de chuid Clár Áitiúil 21.
28 Deontas Roghnaigh Bóthar.
40 Deontas do Bhóithre Isteach. 

Bainistiú Bruscair
Tá foireann de chúigear maor bruscair agus trí ionad soghluaiste 
bruscair a d’oibrigh siad go dlúth leis an phobal chun bruscar 
a chosc, chun coireanna a bhrath agus chun glantacháin a 
chomhordú i gcomhar le grúpaí na mBailte Slachtmhara. Eisíodh 
59 fíneáil ar an láthair agus 104 litir fholáirimh agus coinníodh le 2 
ionchúiseamh.

Seoladh an Tionscnaimh Frith-Dhramhaíola ar bhonn Náisiúnta 
agus socraíodh €61,300 do 18 tionscadal.  Rinneadh an obair seo 
leanas:
• Folmhaigh 18 suíomh 
• Rinneadh monatóireacht ar limistéir éagsúla
• Feachtas sna Meáin Chumarsáide
• Ceannaíodh ceamaraí ceilte breise
• Ceannaíodh comharthaí TCI agus comharthaí frith-dhumpála 

Ghníomhaigh an Chomhairle leis an tSeirbhís Promhaidh agus le 
méid áirithe grúpaí de chuid na mBailte Slachtmhara.

Achainí Bikes 4 Africa le linn Mhí na hAthúsáide

MANAGE, MAINTAIN & DEVELOP PHYSICAL, SOCIAL, ECONOMIC, 
ENVIRONMENTAL, COMMUNITY AND CULTURAL INFRASTRUCTURE
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Bainistíocht Tránna

Bhí 142 Láthair shnámha sainithe (LSA) timpeall an tír go léir in 2017, 
agus 21 dóibh siúd i nDún na nGall.  Ba í Comhairle Contae Dhún na 
nGall an tÚdarás Áitiúil chun tosaigh chun na LSA a aithint, chun 
monatóireacht a dhéanamh orthu agus chun iad a chur chun cinn ar 
bhonn náisiúnach.

As na 21 LSA i nDún na nGall a rinneadh tástáil cáilíocht an uisce 
iontu, rinneadh bainistíocht bhreise ar chuid dóibh, chun a bheith 
cinnte go gcomhlíonfadh siad le dianriachtanais de thionscnaimh 
cur chun cinn áirithe  leithéidí ghradam Cósta Glas agus Brataigh 
Ghoirm. 

Faoi láthair, tá 12 trá Bhrait Ghoirm, ceann de na héicilipéad is mó 
aithint ar domhan, den 81 cinn in Éirinn lonnaithe i nDún na nGall. 

D’éirigh leis an gComhairle bratach ghorm a bhaint amach dá 
muiríne sa Chaisleán Nua den chéad uair, agus d’éirigh léi an cúig 
ghradam thrá Cósta Glas a bhí aici a choimeád.

Bhí na tránna Brait Ghoirm agus na tránna Chóta Ghlas go léir 
sainithe mar láthair shnámha, chomh maith le Trá na mBan, Lios 
Feannáin, Port na Bláiche agus Ráth Maoláin.
 
Seastáin rothar saincheaptha
Seoladh tionscnamh chun an rothaíocht a chur chun cinn mar 
rogha eile ar an ngluaisteán le haghaidh thrusanna gearra go dtí 
tránna Dhún na nGall. Tar éis dúinn dearadh saincheaptha a roghnú, 
d’eagraigh an Chomhairle go gcuirfeadh 12 seastán le chéile i 
ndathanna difriúla agus go socrófar iad ar fad an chósta. Gné 

Tránna Brait Ghoirm Dhún na nGall, 2017

Tránna Gradam Cósta Glas Dhún
na nGall, 2017

Murbhach
Magherawarden
(Port an tSalainn)

Trá na Cille
Marble Hill Shroove
Fionntrá

Ros Neamhlach
Bun Dobhráin
An Charraig Fhinn
An Fhearthainn
Cúil Dabhcha
Na Dúnaibh 

Baile Thiarnáin
An Dumhaigh
Droim na Tine
Machaire Rabhartaigh
Port Arthur

BAINISTÍOCHT, COTHABHÁIL AGUS FORBAIRT A DHÉANAMH AR INFREASTRUCHTÚR FISICEACH, 
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Nochtadh na cathaoireach rothaí nua ag Trá na Carraige Finne
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tharraingteach de na tránna is ea iad, a chuireann an rothaíocht 
chun cinn mar chineál spóirt agus mar mhodh iompair araon. 
Seans maith go mbeidh níos mó daoine a roghnóidh an rothar 
chun dul go dtí an trá anois agus ionaid slán chun rothar a fhágáil 
sochair ar fáil, agus go bhfágfaidís an carr sa bhaile.

Sábháilteacht Uisce
Fostaíodh gardaí tarrthála ar gach Trá Bhrait Ghoirm agus ar thrá 
Ráth Mhaoláin le linn shéasúr an tsnámha.  Tá clár leanúnach 
caomhnaithe ann le haghaidh baoithe mar a ndéantar iad a 
chóiriú/athsholáthar de réir mar is cuí thart ar an chósta.  

Cuidítear le grúpaí áitiúla cuardaigh agus tarrthála sa chontae 
agus neartaíodh caidreamh oibre le Garda Cósta na hÉireann 
chun sábháilteacht uisce a fheabhsú ar an chósta.

Bainistiú Cósta
Tionóladh Coiste Stiúrtha Bainistithe Cósta ina raibh baill den 
Gharda Cósta, An Taisce, an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 
Fiadhúlra agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.  D’eascaigh 
sé seo go bhféadfaí eolas a roinnt agus cur chuige comhordaithe 
a chur i bhfeidhm chun dul i ngleic le ceisteanna ar nós cultúir 
uisce, ábhar a bhaint ar shiúl ón trá, míolta móra nó deilfíní atá 
marbh/sáinnithe a bhaint ón trá, agus bheith ag plé le Soithí a 

bhfuil a Ré Caite.  Tháinig go leor ceisteanna mar seo chun cinn 
agus socraíodh go gasta iad. 

Cuireann an Chomhairle chun cinn agus déanann sí 
monatóireacht ar ár gcósta roinnte tras-teorann trí 
rannpháirtíocht le Gníomhaireacht na Lochanna agus trí 
rannpháirtíocht i gCruinnithe Mullaigh Tránna Maithe.

Tá an Chomhairle ag plé go gníomhach leis hOifig na nOibreacha 
Poiblí chun monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar ár 
bpróisis chósta atá ag dul i bhfeidhm ar ár gcósta maidir le 
hathruithe aeráide agus áigéin, lena n-áirítear creimheadh, agus i 
gcomhar le geallsealbhóirí áitiúla.

Ionaid Fóillíochta
Tacaíonn Comhairle Contae Dhún na nGall le forbairt agus le 
feidhmiú roinnt ionad fóillíochta ar fud an chontae. Áirítear leo 
siúd Ionad Ghleann Fhinne, Sólann Bhéal Átha Seanaidh agus 
Ionad Aura Leitir Ceanainn.  

Tá an Chomhairle páirteach fosta in athchóiriú atá molta agus 
uasghrádú ar Ionad Fóillíochta Bhun Chranncha.
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Ionad an Ghleann Fhionn

63COMHAIRLE CONTAE DHÚN NA NGALL
TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2017



Aguisíní

Ballraíocht comhairle coistí agus eagras eile

Grúpa Polasaí Corparáideach
An Comh. Paul Canning
An Comh. Frank Mc Brearty 
An Comh. Marie Therese Gallagher
An Comh. John Ryan,
An Comh. John O’ Donnell (go dtí 29/05/17)
An Comh. Jack Murray (ó 30/05/17)
An Comh. Tom Conaghan
Cathaoirleach an Lae

Coistí Polasaí Straitéisigh (CBS)
CBS Pobail, Sóisialta agus Cultúrtha
An Comh. Marie Therese Gallagher, Cathaoirleach
An Comh. Michael McBride
An Comh. Tom Conaghan
An Comh. Ian McGarvey
An Comh. Jack Murray (d’éirigh sé as ar an 28/05/17)
An Comh. Gerry McMonagle (ó 29/05/17)
An Comh. Gerry Crawford
An Comh. Martin McDermott
An Comh. Patrick McGowan
An Comh. Jimmy Kavanagh
An Comh. Martin Harley

Ionadaíocht Earnála
Ethna Diver – Comhshaol / Caomhnú
Paul Byrne – Gnó / Tráchtáil
John C. Quinn – Ceardchumann
Paul Kernan/ Kate Morgan (gach re uair) - Pobal / Deonach / 
Cuimsiú Sóisialta
Joe Boland/ Martin McBride (gach re uair) - Pobal / Deonach / 
Cuimsiú Sóisialta

CBS Comhshaoil agus Seirbhísí Éigeandála
An Comh. John O’Donnell, Cathaoirleach (go dtí 28/05/2017)
An Comh. Jack Murray, Cathaoirleach (ó 29/05/2017)
An Comh. Niamh Kennedy
An Comh. Gerry McMonagle (d’éirigh sé as ar an 28/05/17)
An Comh. Jack Murray (ó 29/05/2017)
An Comh. Noel Jordan
An Comh. Gerry Crawford
An Comh. James Pat McDaid
An Comh. Rena Donaghey
An Comh. Martin Farren
An Comh. John Ryan,
An Comh. Terence Slowey

Ionadaíocht Earnála
Trish Murphy - Comhshaol/Caomhnú
P.J McMonagle - Talmhaíocht/Feirmeoireacht
J Watson - Forbairt/Tógáil
Frank Trearty - Gnó/Tráchtáil
Alec Carlin/Oliver Farren (gach re uair) - Iascaireacht/
Dobharshaothrú

CBS Tithíochta agus Seirbhísí Corparáideacha
An Comh. Frank McBrearty, Cathaoirleach               
An Comh. John Campbell
An Comh. Micheál Colm MacGiolla Easpuig
An Comh. Mick Quinn (d’éirigh sé as ar an 3/03/2017)
An Comh. Adrian Glackin (ón 29/05/2017)
An Comh. Gerry McMonagle
An Comh. John S. O’Fearraigh
An Comh. Gary Doherty
An Comh. Rena Donaghey
An Comh. Seamus O’Domhaill
An Comh. Barry O’Neill

Ionadaíocht Earnála
Cecil Fairman – Talmhaíocht / Feirmeoireacht
Dessie Dorrian – Forbairt / Tógáil
John Gildea – Gnó / Tráchtás
Anne Wilkinson – Ceardchumainn
Finola Brennan/ Anne McGowan (gach re uair) – Comhphobal/
Deonach/Ionchuimsiú Sóisialta

CBS Bóithre agus Iompair
An Comh. John Ryan, Cathaoirleach
An Comh. Ciarán Brogan
An Comh. Nicholas Crossan
An Comh. Liam Doherty
An Comh. Martin Farren
An Comh. Michael McBride 
An Comh. Martin McDermott
An Comh. Patrick McGowan
An Comh. John O’Donnell
An Comh. John S. O’Fearraigh

Ionadaíocht Earnála
Enda Healy – Caomhnú Forbartha 
George Mills - Gnó/Tráchtáil 
Karen McCormack/ Louise Breslin (gach re uair) - Comhphobal/
Deonach
James O’Donnell - Talmhaíocht/Feirmeoireacht
John D. O’Kane / John McLaughlin (gach re uair) – Iascaireacht/
Dobharshaothrú

CBS Geilleagair, Fiontraíochta agus Pleanála Polasaí
An Comh. Paul Canning, Cathaoirleach
An Comh. Nicholas Crossan
An Comh. Niamh Kennedy
An Comh. Dessie Shiels
An Comh. Maire Therese Gallagher
An Comh. Gary Doherty
Albert Doherty
An Comh. Muir McEniff (go dtí Aibreán 2017)
An Comh. Michael Naughton (ón 24 July 2017)
An Comh. Enda Bonner
An Comh. James Pat McDaid (go dtí Eanáir 2017)
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Aguisíní

Ballraíocht comhairle coistí agus eagras eile

An Comh. Seamus O’Domhnaill (ón 31 Eanáir 2017) 
An Comh. Liam Blaney
An Comh. Bernard McGuinness
An Comh. Martin Harley
An Comh. John Ryan

Ionadaíocht Earnála
Lisa McMonagle - Talmhaíocht/Feirmeoireacht
Dermot McLaughlin – Comhshaol/Caomhnú
Barry McMenamin – Forbairt/Tógáil
Peter Cutliffe – Gnó/Tráchtáil
Charlie F. Kelly – Ceardchumainn
Annette Patton / John Trearty (malartach) – LRP
Seamus Bovaird / F. Doherty (gach re uair) – Iascaireacht/
Dobharshaothrú

Coiste Cóiríochta don Lucht Siúil Dhún na nGall
An Comh. Ciarán Brogan
An Comh. Paul Canning
John O’ Donnell
Clr Mick Quinn (go dtí 31/03/17)
An Comh. Adrian Glackin (ón 29/05/17)
An Comh. Albert Doherty
An Comh. Jimmy Kavanagh

Ionadaíocht an Luchta Siúil
Siobhan Mc Laughlin
Hugh Friel
Rose Ward

Oifigigh Comhairle
Liam Ward
Patsy Lafferty 
Fergus Mc Ateer

Coiste na Gaeilge
CB Shrath an Urláir
An Comh. Gary Doherty
An Comh. Martin Harley 
CB Inis Eoghain
An Comh. Albert Doherty
An Comh. Paul Canning
CB Dhún na nGall
An Comh. Niamh Kennedy
An Comh. John Campbell
CB na nGleanntach
An Comh. Séamus Ó Domhnaill
An Comh. John Shéamais Ó Fearraigh
An Comh. Enda Bonner
An Comh. Micheál Mac Giolla Easbuig
CB Leitir Ceanainn
An Comh. Ian Mc Garvey 
Clr Mick Quinn (go dtí 31/03/17)
An Comh. Adrian Glackin (ón 29/05/17)

Comhchoiste Póilíneachta Chontae Dhún na nGall
An Comh. Séamus Ó Domhnaill
An Comh. James Pat McDaid
An Comh. Martin Mc Dermott
An Comh. Gerry Crawford
An Comh. Liam Doherty
An Comh. Gerry Mc Monagle
An Comh. Albert Doherty
An Comh. Jack Murray
An Comh. Martin Farren
An Comh. Jimmy Kavanagh
An Comh. Bernard McGuinness
An Comh. John Campbell 
An Comh. Nicholas Crossan
An Comh. Niamh Kennedy
An Comh. John O’ Donnell
Cathaoirleach mar Chomhalta de bhrí Oifige

Príomhfheidhmeannach
Seamus Neely

Comhaltaí an Oireachtais
Pearse Doherty
Padraig Mac Lochlainn
Charlie Mc Conalogue
Pat the Cope Gallagher
Joe Mc Hugh
Thomas Pringle
Brian Ó Domhnaill
Tony Mc Loughlin
Marc Mc Sharry

An Garda Síochána 
Terry Mc Ginn

LRP Dhún na nGall
James Trearty
Joe Boland
Deirdriú Murray
Carmel Mulhern
Lawrence Mc Manus
Lorraine Thompson
Gary Doggett

An Coiste Iniúchta
An Comh. Enda Bonner
An Comh. Ian Mc Garvey 
Paul Carr
Micheál Mac Giolla Easbuig 
Henry Mc Garvey 

Coiste na nOileán
Comhaltaí CB Leitir Ceanainn agus CB na nGleanntach
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Ballraíocht comhairle coistí agus eagras eile

Ionadaithe na nOileán 
Inis Uaigh - William Boyle
Inis Mhic an Doirn - Rosaleen Mc Shane
Inis Caorach - Hughie Gallagher
Oileán an Bhráighe - Marie Uí Dhochartaigh
Gabhla - Éamon S. Mac Aoidh
Inis Bó Finne - John O’ Brien
Tóraí - Marjorie Carúl 
Árainn Mhór - Noirín Ui Mhaoldomhnaigh agus Éamon Ó 
Cnáimhsí 
Inis Fraoigh - Naul Mc Cole
Inis Sionnaigh - Seamus Rodgers
Inis Oirthir Pádraig Mac Gairbheith 
Inis Meáin - Charlie O’ Donnell

Cónaidhm na nOileán Beag
Mairín Uí Fhearraigh

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 
Diarmuid O Mordha

Coiste Luach ar Airgead Chomhairle Contae Dhún na nGall
An Comh. Enda Bonner
An Comh. Liam Blaney
An Comh. Tom Conaghan
An Comh. Noel Jordan
An Comh. Ian Mc Garvey 
An Comh. Gerry Mc Monagle
An Comh. Terence Slowey
An Comh. John Ryan,
Cathaoirleach an Lae

Coiste Forbartha Geilleagraí Chomhairle Dhún na nGall
An Comh. Paul Canning
An Comh. Frank Mc Brearty
An Comh. Marie Therese Gallagher
An Comh. John Ryan,
An Comh. John O’ Donnell (go dtí 29.05.2017)
An Comh. Jack Murray (ó 29/05/2017)
Cathaoirleach an Lae

An tÚdarás Forbartha Tionscail    
John Nugent    
Marie Mc Daid

Fiontraíocht Éireann
Carole Brennan

Udaras na Gaeltachta
Micheál Mac Giolla Easbuig

Bord Oideachais agus Oiliúna
Vinny Mc Groary

Oifig Fiontair Áitiúil 
Michael Tunney

Cuideachta Forbartha Áitiúil Dhún na nGall
Padraic Fingleton

Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain
Andrew Ward

Comhar na nOileán Teo
Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh

Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann
Declan Tomás

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
Paul Hannigan

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Peter Walker 

Comhphobal
Andrew Mc Nulty
Louise Breslin

Failte Ireland
Gerry Crawford 

An Roinn Coimirce Sóisialaí 
Claire O’Neill

Bord Iascaigh Mhara
Michael Gallagher

Coiste Forbartha Pobail agus Áitiúil Dhún na nGall
An Comh. Niamh Kennedy 
An Comh. Martin Mc Dermott (Cathaoirleach)
An Comh. Marie Therese Gallagher
An tUasal Séamaigh Neely, F.P. (Leas-Chathaoirleach)
An tUasal Michael Tunney

Udaras na Gaeltachta
Micheál Mac Giolla Easbuig

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Peter Walker 

Bord Oideachais agus Oiliúna
Anne Mc Hugh

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
Paul Hannigan
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Ballraíocht comhairle coistí agus eagras eile

Cuideachta Forbartha Áitiúil Dhún na nGall
Jim Slevin

Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain
Anthony Doogan go dtí mí an Mhárta 2017
Fionnán Bradley ó mhí an Mhárta 2017

Líonra Comhpháirtíochta Poiblí
Susan Mc Loughlin
Susan Mc Cauley
Martin Mc Bride

An tIonadaí Comhshaoil
Angus Kennedy

Cónaidhm Ghnó agus Fhostóirí na hÉireann
Jan Feenstra McEniff (go dtí Aibreán 2017)

Comhdháil na gCeardchumann
Liam Mc Elhinney

Cumann Soláthraithe Bainne Uachtarlainne 
James O’Donnell

Comhar na nOileán
Noreen Uí Mhaoldomhnaigh

Coiste Cultúrtha
An Comh. Liam Blaney
An Comh. Enda Bonner
An Comh. John Campbell
An Comh. Paul Canning
An Comh. Tom Conaghan
An Comh. Gerry Crawford
An Comh. Nicholas Crossan
An Comh. Albert Doherty
An Comh. Gary Doherty
An Comh. Liam Doherty
An Comh. Martin Farren
An Comh. Marie T Gallagher
An Comh. Martin Harley
An Comh. Noel Andrew Jordan
An Comh. Niamh Kennedy
An Comh. Micheál Cholm Mac Giolla Easbuig
An Comh. Frank Mc Brearty
An Comh. James Pat McDaid
An Comh. Martin Mc Dermott
An Comh. Bernard McGuinness
An Comh. Gerry Mc Monagle
An Comh. Jack Murray
An Comh. Séamus Ó Domhnaill
An Comh. John Shéamais Ó Fearraigh
An Comh. Barry O’Neill
An Comh. Mick Quinn (go dtí 31/03/17)

An Comh. Adrian Glackin (ón 29/05/17)
An Comh. John Ryan,
An Comh. Dessie Shiels
An Comh. Terence Slowey

Anne McGowan
Rosemary Dunne
Paddy Gildea
Sean Mc Bride
Frankie O’ Gorman
John Mc Creadie
Conor Malone
Sean Mc Clafferty

Fochoiste na mBuanorduithe
An Comh. Ciarán Brogan
An Comh. Michael McBride
An Comh. Mick Quinn (go dtí 31/03/17)
An Comh. Adrian Glackin (ón 29/05/17)
An Comh. Terence Slowey
Cathaoirleach an Lae

An Grúpa Straitéise Míchumais
An Comh. Jimmy Kavanagh

Coiste Stiúrtha Óige Dhún na nGall
An Comh. James P McDaid go dtí mí an Mheithimh 2017
An Comh. Gerry McMonagle go dtí mí an Mheithimh 2017

An Comh. Jimmy Kavanagh
An Comh. Micheál Cholm Mac Giolla Easbuig ó mí an Mheithimh 
2017 - mí an Mheithimh 2019

Coistí eile:

Fóram Oidhreachta Dhún na nGall
An Comh. Tom Conaghan
An Comh. Séamus Ó Domhnaill
An Comh. Albert Doherty
An Comh. Michael McBride
An Comh. Martin Harley
An Comh. Paul Canning

Oifigeach Oidhreachta
Joseph Gallagher

Coimeádaí Mhúsaem Chontae Dhún na nGall
Judith McCarthy

Oifigeach Caomhnaithe
Colette Beattie

Lár-Aonad Pleanála
Susan Mc Cauley
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Aguisíní

Ballraíocht comhairle coistí agus eagras eile

An Rannóg Comhshaoil
Le dearbhú

Forbairt Áitiúil
Ionadaithe thar ceann LEADER   
Pádraic Fingleton

Gníomhaireachtaí Stáit

Coillte
Le dearbhú

Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta
Paddy O’Donovan

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra
Ger O’Donnell

Fáilte Éireann
Maire Aine Gardiner

Teagasc 
Carolyn Patterson

Údarás na Gaeltachta
Séamas Ó Gallchóir

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 
Marie Kelly

Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann
Michael Chance

PPN- Grúpa Nasctha Oidhreachta 
Michael Mullen
Molly Reynolds

An Taisce  
Ethna Diver

Líonra Oidhreachta Dhún na nGall 
Ralph Sheppard
Martin Egan

Cumann Staire Dhún na nGall
Edward O’Kane

Cumann Oidhreachta Ailtireachta Uladh
Caroline Dickson   

Coiste Cuimhneacháin Chéad Bliain, 2016
An Comh. Marie Therese Gallagher
An Comh. Michael McBride
An Comh. Tom Conaghan

An Comh. Ian Mc Garvey
An Comh. Jack Murray
An Comh. Gerry Crawford
An Comh. Martin Mc Dermott
An Comh. Patrick Mc Gowan
An Comh. Jimmy Kavanagh
An Comh. Martin Harley

Ionadaithe thar ceann an LRP
James Trearty
Dermot Mc Laughlin
Martin Mc Bride
Louise Breslin
Anne McGowan
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Ionadaíocht ar Eagrais Sheachtracha, 2017

Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall
An Comh. James P McDaid (d’éirigh sé as i mí an Mhárta, 2017)
An Comh. L Blaney ó 27/03/17
An Comh. Martin McDermott
An Comh. Rena Donaghey
An Comh. Albert Doherty
An Comh. Gary Doherty
An Comh. John Shéamais Ó Fearraigh 
An Comh. Martin Farren
An Comh. Martin Harley
An Comh. Jimmy Kavanagh
An Comh. Niamh Kennedy
An Comh. Michael McBride
An Comh. John Campbell

Fóram Sláinte Réigiúnach Thiar
An Comh. Michael McBride
An Comh. Bernard McGuinness
An Comh. Gerry Mc Monagle
An Comh. Ciarán Brogan
An Comh. Gerry Crawford

Tionól Tuaisceartach agus Iarthachta
An Comh. Séamus Ó Domhnaill
An Comh. Frank Mc Brearty
An Comh. Jack Murray

Ciste Fiontraíochta an Chontae
An Comh. Ian McGarvey
An Comh. Enda Bonner

Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann
Toscairí Vótála
An Comh. Liam Blaney
An Comh. Patrick McGowan
An Comh. Gerry Mc Monagle
An Comh. Martin Harley
An Comh. Nicholas Crossan

3 Thoscairí Bhuana
An Comh. Nicholas Crossan
An Comh. Patrick McGowan
An Comh. Gerry Mc Monagle

Cumann Baill Údarás Áitiúil
An Comh. Séamus Ó Domhnaill (Meitheamh 2016 - 2017)
An Comh. Michael McBride (Meitheamh 2017 - Meitheamh 
2018)

Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain
An Comh. Rena Donaghey 
An Comh. Martin McDermott 
An Comh. Albert Doherty

An Comh. Nicholas Crossan
An Comh. Bernard McGuinness

Cuideachta Forbartha Áitiúil Dhún na nGall Teo.
Comh. Seán McEniff (go dtí Aibreán 2018)
An Comh. Patrick McGowan (ón 24/07/2018)
An Comh. Ian McGarvey
An Comh. Noel Jordan

ERNACT EEIG
An Comh. Niamh Kennedy
An Comh. Rena Donaghey

Comhar-Árachais Comhlachtaí Poiblí na hÉireann
An Comh. Nicholas Crossan (Meitheamh 2016 - Meitheamh 
2017)
An Comh. Gerry Crawford (Meitheamh 2017 - Meitheamh 2018)

NWRCBG
An Comh. Bernard McGuinness
An Comh. Martin Farren
An Comh. Paul Canning
An Comh. Albert Doherty
An Comh. Gerry Mc Monagle
An Comh. John O’Donnell

ICBAN
An Comh. Enda Bonner
An Comh. Gary Doherty

Comhpháirtíocht Spóirt Dhún na nGall
An Comh. Tom Conaghan
An Comh. James Pat McDaid
D’éírigh An Comh. Jack Murray as i mí Iúil 2017
An Comh. Albert Doherty ón 24/07/2017
An Comh. Jimmy Kavanagh

Comhdháil Réigiún Muirí Imeallach
An Comh. Martin Harley - Ionadaí (Meitheamh 2016/2017)
An Comh. Jimmy Kavanagh - Ionadaí (Meitheamh 2016/2017)
An Comh. John S. O’Fearraigh - Ionadaí (Meitheamh 2016/2017)
An Comh. Albert Doherty - Ionadán (Meitheamh 2016/2017)

LATCH
An Comh. Gerry Crawford
An Comh. Gary Doherty
An Comh. Liam Doherty 
Iontaobhas Oidhreachta Cholmcille
Helena Glackin
An tUasal Brian Mc Dermott
An tUasal Don Gallagher
An tUasal Danny Neilis
Laura Duddy
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Ionadaíocht ar Eagrais Sheachtracha, 2017

Cuideachta Forbartha Fiontraíochta na hÉirne
An Comh. Tom Conaghan
An Comh. Barry O’Neill

Bord Mhúsaem Míleata Dhún Riabhach
An Comh. Rena Donaghey
An Comh. Albert Doherty
An Comh. Nicholas Crossan

Féile Ealaíon na hEaragaile
An Comh. Gary Doherty
An Comh. James Pat McDaid

Cuideachta Bainistíochta Amharclann Leitir Ceanainn
An Comh. Ciarán Brogan 
An Comh. Jimmy Kavanagh 
Anne McGowan
Lisa Culbert 

Coiste Bainistíochta Shólann Bhaile Átha Seanaidh
An Comh. Barry O’Neill
An Comh. Seán McEniff (go dtí Aibreán 2017)
An Comh. Michéal Naughton ó 24/07/2017
An Comh. Tom Conaghan 

Bord Waterworld Bhun Dobhráin
An tUasal Phillip McGlynn
Anne McGrath
An tUasal Eamon Barrett
An tUasal Michael McFadden

Bord Comhairleacháin ag Neartú Teaghlach – 
Fóram Alcóil an Iarthuaiscirt
An Comh. Rena Donaghey

Sólann Ghleann na Finne
An Comh. Liam Doherty
An Comh. Martin Harley
An Comh. Gary Doherty 
An Comh. Patrick McGowan

Interreg IVA Gobbins/Sliabh Liag
An Comh. Niamh Kennedy
An Comh. Noel Jordan

Tionscadal Phaiteagó/Thulaigh Uí Thiomáin
An Comh. Barry O’Neill
An Comh. Seán McEniff (go dtí Aibreán 2017)
An Comh. Michéal Naughton ó 24/07/2017

Udaras na Gaeltachta 
David Alcorn go dtí Meán Fómhair 2017
An Comh. John S. Ó Fearraigh ó 25/09/2017

Comhar na nOileán Teoranta
David Alcorn

Comhpháirtíocht PEACE IV
An Comh. Paul Canning
An Comh. Marie Therese Gallagher
An Comh. Frank Mc Brearty 

Ballraíocht Chomhlach Thurasóireacht Dhún na nGall
An Comh. Seán McEniff (go dtí Aibreán 2017)
An Comh. Michéal Naughton ó 24/07/2017
An Comh. Noel Jordan
An Comh. Niamh Kennedy
An Comh. Martin Harley

Freastal na gComhaltaí ar Chomhdhálacha, 2017 

Comhdháil um Bainistiú Dramhaíola
13-14 Eanáir 2017
An Comh. James Pat McDaid

Scoil Gheimhridh Cholm Cille
an 24 -25 Feabhra 2017
An Comh. Terence Slowey

Comhdhálacha Ceilteacha, Corcaigh 
20 - 22 Deireadh Fómhair 2017
An Comh. Martin McDermott

IPPB Housing in Crisis, Loch Garman
10 - 12 Samhain 2017
An Comh. Paul Canning
An Comh. Martin McDermott

Seimineár Trasteorann, Ard Mhacha
16 Samhain 2017 
An Comh. Terence Slowey

Údaráis Áitiúla agus Chomhthionóil Réigiúnacha
15-16 Nollaig, Gaillimh
An Comh. Paul Canning
An Comh. Patrick McGowan
An Comh. Nicholas Crossan
An Comh. Gerry Mc Monagle
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Ionadaíocht ar Eagrais Sheachtracha, 2017

Liúntas Speansais Comhaltaí  €251,391

Íocaíocht Ionadaíochta €590,847

Liúntas an Mhéara €30,000

Liúntas an Leasmhéara €6,000

Speansais Féilteachais €2,610

Árachas  €7,918

Scéim na nAiscí €72,590

Liúntas Chathaoirligh na gCoistí Polasaí Straitéisigh €30,000

Liúntas Chathaoirligh na gCeantar Bardasach €36,000

Speansais neamhComhaltaí €2.900

Freastal ar Chomhdhálacha €1,280

Freastal ar Oiliúint €26,006

Táillí Comhdhála agus Oiliúna €7,965

Cruinnithe Eile/Taisteal Ad Hoc €4,420

Taisteal thar lear €16,762

Speansais Chumarsáide €10,829

Ranníocaíochtaí le Cumainn Ionadaíochta Comhaltaí  €16,450

Iomlán:  €1,113,968

Speansais Comhaltaí, 2017Taisteal Thar Lear, 2017 

CPMR General Assembly – Atlantic Arc
Les Sables d’Olonne, Pays de la Loire France
1-2 Márta 2017  
An Comh. Martin Harley

CPMR Political Bureau, Meeting Stavanger, Norway 
21 - 23 Meitheamh 2017
An Comh. Martin Harley

Filideilfia - Nua-Eabhrac- Bostún
12 - 20 Márta 2017 
An Comh. Terence Slowey - Cathaoirleach
An Comh. Barry O’Neill Leas Chathaoirleach

Comóradh Chath Messines Ridge, an Bheilg
7 Meitheamh 2017
An Comh. Terence Slowey

An Bhruiséil - Seimineár ar Bhrexit
10 – 11 Meán Fómhair 2017
An Comh. Gerry Mc Monagle

Caceres, an Spáinn, Lainseáil Slí Rothar - an tAtlantach ar do 
rothar 
12 -15 Meán Fómhair 2017
An Comh. Gerry Mc Monagle

Frehel - an Bhriotáin, an Fhrainc
Comóradh 10 Bliana Nascadh Bhun Cranncha - Frehel
22 – 24 Meán Fómhair 2017
An Comh. Jack Murray

CPMR, Helsinki  
17 - 20 Deireadh Fómhair 2017
An Comh. John S. O’Fearraigh

CPMR, Cardiff  
15 -16 Samhain, 2017
An Comh. John S. O’Fearraigh

Imeachtaí Golden Bridges - Bostún
12 - 17 Samhain, 2017
An Comh. Noel Jordan
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Táscairí Feidhmíochta 2017

Topaic Táscaire Luach

Tithíocht Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht Rialtais Áitiúil an 1/1/2017 4703
 Líon na dteaghaisí curtha leis an stoc faoi úinéireacht Rialtais Áitiúil i rith 2017 (cibé tógtha nó ceannaithe) 65
 Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht Rialtais Áitiúil a díoladh in 2017 17
 Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht Rialtais Áitiúil a scartáladh in 2017 0
 Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht Rialtais Áitiúil an 31/12/2017 4751
 Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht Rialtais Áitiúil a bhí beartaithe le scartáil faoi scéim ceadaithe na Roinne 4
 An céatadán de líon iomlán na dteaghaisí RÁ a bhí folamh an 31/12/2017 4.42%
 An t-am a thóg sé ón dáta ar fágadh teaghais folamh go dtí an dáta in 2017 nuair a bhí tionóntacht
 nua tosaithe sa teaghais,  meánaithe thar gach teaghais a ligeadh arís i rith 2017 40.07 seachtaine
 An costas a caitheadh ar thionóntaí a chur i dteaghaisí arís in 2017 réidh le hathligean, 
 meánaithe thar gach teaghais a ligeadh arís in 2017 €13,947.77
 Líon iomlán na dtionónachtaí cláraithe sa limistéar RÁ ag deireadh Mheitheamh 2017 7132
 Líon na dteaghaisí ar cíos a ndearnadh cigireacht orthu in 2017 861
 Céatadán na dteaghaisí a ndearnadh cigireacht orthu in 2017 a bhfuarthas amach
 nár chomhlíon siad na Rialacháin Chaighdeánacha 98.84 %
 Líon na dteaghaisí a bhí neamhchomhlíontach ach a bhí comhlíontach ansin i rith 2017 23
 Líon na ndaoine fásta i gcóiríocht éigeandála atá gan dídean go fadtéarmach mar % de
 líon iomlán na ndaoine fásta gan dídean i gcóiríocht éigeandála ag deireadh 2017 26.32 %
 Líon na ndaoine fásta a bhí rangaithe mar dhaoine gan dídean agus i gcóiríocht éigeandála
 ar oíche an 31 Nollaig 2017 mar a taifeadadh ar an gcóras PASS 19
 Seachadadh an Aschuir Tithíochta Sóisialta 2017 – Tithe Nua RÁ 11
 Seachadadh an Aschuir Tithíochta Sóisialta 2017 – Tithe Nua AHB 0
 Seachadadh an Aschuir Tithíochta Sóisialta 2017 – Cuid V – Tithe Nua 0
 Seachadadh an Aschuir Tithíochta Sóisialta 2017 – Tithe Folmha RÁ 168
 Seachadadh an Aschuir Tithíochta Sóisialta 2017 – Ceannachán RÁ  51
 Seachadadh an Aschuir Tithíochta Sóisialta 2017 – Ceannachán AHB 2
 Seachadadh an Aschuir Tithíochta Sóisialta 2017 – Léasú RAS 20
 Seachadadh an Aschuir Tithíochta Sóisialta 2017 – Léasú HAP 584

Bóithre % ciliméadar de bhóthar réigiúnach a fuair rátáil PSCI sa tréimhse 24 mí roimh an 31/12/2017 99 %
 % ciliméadar de phríomhbhóthar áitiúil a fuair rátáil PSCI sa tréimhse 24 mí roimh an 31/12/2017 95 %
 % ciliméadar de bhóthar tánaisteach áitiúil a fuair rátáil PSCI sa tréimhse 24 mí roimh an 31/12/2017 90 %
 % ciliméadar de bhóthar áitiúil den tríú grád a fuair rátáil PSCI sa tréimhse 60 mí roimh an 31/12/2017 66 %
 % ciliméadar de bhóthar réigiúnach iomlán a fuair rátáil PSCI de 1-4 ag 31/12/2017 2 %
 % ciliméadar de bhóthar réigiúnach iomlán a fuair rátáil PSCI de 5-6 ag 31/12/2017 21 %
 % ciliméadar de bhóthar réigiúnach iomlán a fuair rátáil PSCI de 7-8 ag 31/12/2017 40 %
 % ciliméadar de bhóthar réigiúnach iomlán a fuair rátáil PSCI de 9-10 ag 31/12/2017 37 %
 % ciliméadar de phríomhbhóthar áitiúil iomlán a fuair rátáil PSCI de 1-4 ag 31/12/2017 8 %
 % ciliméadar de phríomhbhóthar áitiúil iomlán a fuair rátáil PSCI de 5-6 ag 31/12/2017 31 %
 % ciliméadar de phríomhbhóthar áitiúil iomlán a fuair rátáil PSCI de 7-8 ag 31/12/2017 38 %
 % ciliméadar de phríomhbhóthar áitiúil iomlán a fuair rátáil PSCI de 9-10 ag 31/12/2017 20 %
 % ciliméadar de bhóthar tánaisteach áitiúil iomlán a fuair rátáil PSCI de 1-4 ag 31/12/2017 14 %
 % ciliméadar de bhóthar tánaisteach áitiúil iomlán a fuair rátáil PSCI de 5-6 ag 31/12/2017 24 %
 % ciliméadar de bhóthar tánaisteach áitiúil iomlán a fuair rátáil PSCI de 7-8 ag 31/12/2017 36 %
 % ciliméadar de bhóthar tánaisteach áitiúil iomlán a fuair rátáil PSCI de 9-10 ag 31/12/2017 20 %
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     % ciliméadar de bhóthar áitiúil iomlán den tríú grád a fuair rátáil PSCI de 1-4 ag 31/12/2017 26 %

 % ciliméadar de bhóthar áitiúil iomlán den tríú grád a fuair rátáil PSCI de 5-6 ag 31/12/2017 14 %
 % ciliméadar de bhóthar áitiúil iomlán den tríú grád a fuair rátáil PSCI de 7-8 ag 31/12/2017 15 %
 % ciliméadar de bhóthar áitiúil iomlán den tríú grád a fuair rátáil PSCI de 9-10 ag 31/12/2017 10 %
 Ciliméadair de bhóthar réigiúnach a neartaíodh i rith 2017 18.3 km
 An méid a caitheadh ar obair neartaithe ar bhóithre réigiúnacha i rith 2017 €2,962,315
 Ciliméadair de bhóthar réigiúnach a athshéalaíodh i rith 2017 28.2 km
 An méid a caitheadh ar obair athshéalaithe bóithre réigiúnacha i rith 2017 €816,513
 Ciliméadair de bhóthar áitiúil a neartaíodh i rith 2017 141.0 km
 An méid a caitheadh ar obair neartaithe bóithre áitiúla i rith 2017 €7,935,795
 Ciliméadair de bhóthar áitiúil a athshéalaíodh i rith 2017 111.2 km
 An méid a caitheadh ar obair athshéalaithe ar bhóithre áitiúla i rith 2017 €1,949,193

Mótarcháin An céatadán d’idirbhearta mótarchánach a láimhseáladh ar líne (i.e. próiseáiltear an
 t-idirbheart agus eisítear an diosca mótarchánach) in 2017 50.13 %

Uisce % de Scéimeanna Príobháideacha Uisce Óil a chomhlíon riachtanais reachtúla maidir le
 monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeán soláthairtí príobháideacha uisce óil i rith 2017 94.84 %

Dramhaíl  Líon na dteaghlach, bunaithe ar Dhaonáireamh 2016, atá lonnaithe i gceantar atá cumhdaithe ag 
 oibritheoir ceadúnaithe ag soláthar seirbhís 3 bhosca bruscair an 31/12/2017 1167
 An céatadán teaghlach laistigh den údarás áitiúil (de réir Dhaonáireamh 2016 freisin) lena
 léirítear an uimhir ag A 2.00 %

Truaillí Líon iomlán na gcásanna truaillithe a ndearnadh gearán maidir leo i rith 2017 1077
Comhshaoil Líon na gcásanna truaillithe a dúnadh ó 1/1/2017 go dtí 31/12/2017 862
 Líon iomlán na gcásanna idir lámha ag 31/12/2017 675

Truailliú  % den limistéar laistigh den RÁ nach raibh truaillithe nó a bhí saor ó bhruscar nuair a
Bruscair rinneadh suirbhé air in 2017 7 %
 % den limistéar laistigh den RÁ a bhí beagán truaillithe nuair a rinneadh suirbhé air in 2017 85 %
 % den limistéar laistigh den RÁ a bhí measartha truaillithe nuair a rinneadh suirbhé air in 2017 7 %
 % den limistéar laistigh den RÁ a bhí truaillithe go suntasach nuair a rinneadh suirbhé air in 2017 1 %
 % den limistéar laistigh den RÁ a bhí truaillithe go dona nuair a rinneadh suirbhé air in 2017  0 %

Pleanáil Foirgnimh a ndearnadh cigireacht orthu mar chéatadán d’fhoirgnimh nua ar tugadh fógra 
 don údarás áitiúil maidir leo 19.38 %
 Líon chinntí pleanála RÁ a bhí faoi réir achomhairc chuig an mBord Pleanála a chinn an Bord
 ar aon dáta in 2017 23
 % de na cinntí a dheimhnigh (le héagsúlú nó dá uireasa) an cinneadh a rinne an RÁ 78.26 %
 Líon iomlán na gcásanna pleanála a cuireadh ar aghaidh nó a thionscain an t-údarás áitiúil sa tréimhse
 ó 1/1/2017 go dtí 31/12/2017 a ndearnadh imscrúdú orthu 240
 Líon iomlán na gcásanna a ndearnadh imscrúdú orthu agus a dúnadh i rith 2017 387
 % na gcásanna ag B a rinneadh a dhíbhe mar chinn mionchúiseach, beag nó gan bhunús 
 ó a dúnadh de bharr a bheith faoi urchosc reachta nó toisc gur forbairt dhíolmhaithe iad 60.47 %

Táscairí Feidhmíochta 2017

Topaic Táscaire Luach
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 % na gcásanna ag B a réitíodh chun sástachta an RÁ trí chaibidlíochtaí 7.24 %
 % na gcásanna ag B a dúnadh mar gheall ar imeachtaí forfheidhmithe 32.30 %
 Líon iomlán na gcásanna pleanála a ndearnadh imscrúdú orthu amhail ar 31/12/2017 835
 Costas per capita na Seirbhíse Pleanála €24.86
 Céatadán na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta dóiteáin a fuarthas in 2017 ar 
 glacadh cinneadh orthu (bronnta nó diúltaithe) taobh istigh de dhá mhí ó fuarthas iad 15.56 %
 Céatadán na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta dóiteáin a fuarthas in 2017 ar glacadh cinneadh
 orthu (bronnta nó diúltaithe) taobh istigh de thréimhse leathnaithe a comhaontaíodh leis an iarratasóir 52.22 %

An tSeirbhís Costas per capita na Seirbhíse Dóiteáin €49.02
dóiteáin An tréimhse ama a thóg sé ar an meán, i nóiméid, chun briogáidí dóiteáin i
 Stáisiúin Lánaimseartha a chur amach i dtaca le dóiteáin N/B
 An tréimhse ama a thóg sé ar an meán, i nóiméid, chun briogáidí dóiteáin i Stáisiúin Lánaimseartha
 (seirbhís dóiteáin choimeádta) a chur amach i dtaca le dóiteáin 5.97 nóim
 An tréimhse ama a thóg sé ar an meán, i nóiméid, chun briogáidí dóiteáin i Stáisiúin Lánaimseartha a
 chur amach i dtaca le gach teagmhas éigeandála (neamhdhóiteáin) eile N/B
 An tréimhse ama a thóg sé ar an meán, i nóiméid, chun briogáidí dóiteáin i Stáisiúin Lánaimseartha
 (seirbhís dóiteáin choimeádta) a chur amach i dtaca le gach teagmhas éigeandála (neamhdhóiteáin) eile 6.11 nóim
 % na gcásanna maidir le dóiteán inar freastalaíodh ar an láthair laistigh de 10 nóiméad 30.13 %
 % na gcásanna maidir le dóiteán inar freastalaíodh ar an láthair laistigh tar éis 10 nóiméad
 ach taobh istigh de 20 nóiméad 52.21 %
 % na gcásanna maidir le dóiteán inar freastalaíodh ar an láthair laistigh tar éis 20 nóiméad 17.66 %
 % na gcásanna maidir le gach teagmhas éigeandála eile inar freastalaíodh ar an láthair laistigh de 10 nóiméad 30.37 %
 % na gcásanna maidir le gach teagmhas éigeandála eile inar freastalaíodh ar an láthair tar
 éis 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad 51.86 %
 % na gcásanna maidir le gach teagmhas éigeandála eile inar freastalaíodh ar an láthair tar éis 20 nóiméad 17.77 %

An tSeirbhís Líon na gcuairteanna ar leabharlanna in aghaidh gach duine den daonra le
Leabharlainne haghaidh an limistéir RÁ de réir Dhaonáireamh 2016 2.24
 Líon na míreanna a eisíodh d’iasachtaithe sa bhliain 259,188
 Costas per capita chun an tSeirbhís Leabharlainne a oibriú €24.48

An Óige Céatadán na scoileanna áitiúla a mbíonn baint acu leis an gComhairle Óige áitiúil/scéim Chomhairle na nÓg 70.37 %
agus Pobal Líon na n-eagraíochtaí atá áirithe i gClár an Chontae agus an chion a roghnaigh a bheith mar chuid den
 Choláiste um Chuimsiú Sóisialta laistigh den PPN 18.28
 Líon iomlán na n-eagraíochtaí atá áirithe i gClár an Chontae le haghaidh an limistéir údarás
 áitiúil amhail ar 31/12/2017 487
Corparáideach An líon foirne ar choibhéis lánaimseartha amhail ar 31 Nollaig 2017 908.58
 Céatadán de laethanta oibre íoctha a cailleadh de bharr breoiteachta trí shaoire a bhí deimhnithe
 ar bhonn leighis in 2017 3.61 %
 Céatadán de laethanta oibre íoctha a cailleadh de bharr breoiteachta trí shaoire a bhí féin deimhnithe in 2017 0.33 %
 Costas foriomlán an tSoláthair TFC in aghaidh CLA €2,738.03
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Corparáideach Líon iomlán na n-amharc ar leathanaigh shuíomhanna gréasáin an údaráis áitiúil in 2017 1,644,554
 Líon iomlán lucht leanúna ag deireadh 2017 ar chuntais mheán sóisialta an ÚÁ 82,899

Airgeadas Iarmhéid carnach ag 31/12/2013 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam agus Caiteachas AFS €-15,752,132
 Iarmhéid carnach ag 31/12/2014 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam agus Caiteachas AFS €-14,966,588
 Iarmhéid carnach ag 31/12/2015 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam agus Caiteachas AFS €-14,345,654
 Iarmhéid carnach ag 31/12/2016 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam agus Caiteachas AFS €-9,717,139
 Iarmhéid carnach ag 31/12/2017 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam agus
 Caiteachas AFS (Figiúr AFS neamhiniúchta) €-8,953,104
 Barrachas nó easnamh carnach ag 31/12/2017 mar chéatadán den Ioncam iomlán ón ráiteas AFS -6.18 %
 Caiteachas Ioncaim per capita in 2017 €873.18
 Leibhéal bailithe na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2013 57.1 %
 Leibhéal bailithe na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2014 56.3 %
 Leibhéal bailithe na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2015 62.8 %
 Leibhéal bailithe na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2016 68.0 %
 Leibhéal bailithe na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2017 (Figiúr AFS neamhiniúchta) 74.3 %
 Leibhéal bailithe Cíosa agus Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2013 86.6 %
 Leibhéal bailithe Cíosa agus Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2014 89.3 %
 Leibhéal bailithe Cíosa agus Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2015 89.8 %
 Leibhéal bailithe Cíosa agus Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2016 89.0 %
 Leibhéal bailithe Cíosa agus Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2017
 (Figiúr AFS neamhiniúchta) 89.2 %
 Leibhéal bailithe Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2013 65.9 %
 Leibhéal bailithe Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2014 63.3 %
 Leibhéal bailithe Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2015 63.4 %
 Leibhéal bailithe Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2016 66.0 %
 Leibhéal bailithe Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2017 (Figiúr AFS neamhiniúchta) 67.9 %

Forbairt Líon na bpost a cruthaíodh le cúnamh ón Oifig Fiontair Áitiúil sa tréimhse idir 1/1/2017 go dtí 31/12/2017 94.0
Eacnamaíoch Líon na n-iarratas ar dhearbháin trádála ar líne a cheadaigh an Oifig Fiontair Áitiúil in 2017 48
 Líon na ndearbhán trádála ar líne sin a tarraingíodh anuas in 2017 25
 Líon na rannpháirtithe a fuair meantóireacht sa tréimhse idir 1/1/2017 agus 31/12/2017 38

75COMHAIRLE CONTAE DHÚN NA NGALL
TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2017


