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Réamhrá 
 
Fáilte go tuarascáil bhliantúil Chomhairle Contae Chill Dara don bhliain 2014, ina 
dtugtar mionsonraí ar an obair a rinne an chomhairle chun seirbhísí poiblí agus 
mórthionscadail bonneagair a sheachadadh le linn na bliana. Déanann an 
chomhairle forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha a éascú trí réimse 
leathan tionscnamh.  
 
Imríonn Comhairle Contae Chill Dara ról lárnach i bhfás eacnamaíoch agus 
fostaíocht inbhuanaithe sa chontae a éascú agus a spreagadh, trí fhorbairt 
micreathionscadail chomhordaithe agus chomhrháite a chinntiú, a chuireann le fás 
eacnamaíoch agus fostaíocht a sholáthar, agus trí thacaíocht agus seirbhísí a chur 
ar fáil chun mion-ghnóanna agus gnóanna beaga a fhás agus a fhorbairt i gCill Dara. 
 
Táimid tiomanta do: 
 

 Daonlathas áitiúil a thacú agus a fheabhsú 

 Bonneagar sóisialta agus fisiciúil Chill Dara a fhorbairt agus a shíneadh 

 Feabhas a chur ar éifeachtúlacht agus críochnúlacht i soláthar seirbhísí 

 Cill Dara a chur chun cinn agus a fhorbairt mar ionad chun maireachtáil, 
foghlaim, oibriú, cuairt a thabhairt agus gnó a dhéanamh. 

 
Tháinig athraithe móra ar chomhairlí baile agus ar chomhairlí contae le linn 2014.  Le 
chomhcheangail idir rialachas na mbailte agus an chontae, tháinig deireadh le 
comhairlí baile Bhaile Átha Í, An Náis, An Dhroichead Nua agus Léim an Bhradain ó 
1 Meitheamh 2014. 
 
Tar éis na toghcháin áitiúla ar 23 Bealtaine 2014, toghadh 40 iarrthóirí do 
Chomhairle Contae Chill Dara thar cúig ceantair bardasacha, mar seo leanas: 
  

 Ceantar Bardasach Bhaile Átha Í (6 ball) 

 Ceantar Bardasach Chill Droichid - Léim an Bhradain (7 mball) 

 Ceantar Bardasach Chill Dara - An Dhroichead Nua (9 mball) 

 Ceantar Bardasach Maigh Nuad (9 mball) 

 Ceantar Bardasach An Náis (9 mball) 
 
Déanaimid comhghairdeas, ní h-amháin leo siúd a toghadh, ach le na h-iarrathóirí 
uile a chuaigh ar aghaidh agus, le sin, a choinnigh saol sibhialta agus poiliticiúil an 
chontae. 
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Ar ghníomhartha agus éachtaí móra na bliana bhí:  
 

 Dul chun cinn ar thionscadail tithíochta, ina measc athbheochan i bPáirc 
Phádraig, Ráth Iomgháin, forbairt ar 13 aonaid ag Bóthar Átha Garbháin, An 
Droichead Nua, atá ina Scéim ag Dul le Neodracht ó Thaobh Carbóin de, 
agus forbairt ar 20 aonaid i gCill Cocha. 

 Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil (CFPÁ) a bhunú. 

 Osclaíodh Scéim Feabhsúcháin ar Bhóthar R402,  Bóthar Buí go dtí Éadan 
Doire do thrácht, tar éis oibreacha tógála suntasacha a rinneadh le cistiú de 
€6,700,000.  

 I gcomhar le Tionscadail na mBailte Slachtmhara, bhuaigh Maigh Nuad duais 
mar an Bhaile Mór is feistiúla do 2014, bhuaigh Teach Srafáin agus An Nás 
Gradam an Bhonn Óir, bhuaigh An Chill, Léim an Bhradáin agus An 
Droichead Nua Gradam an Bhonn Airgid agus bhuaigh Ráth Iomgháin, An 
Baile Mór, Maigh Nuad, Claonadh agus Cill Droichid Gradam an Bhonn Cré-
umha i gComórtas na mBailte Slachtmhara. 

 Tionscnaimh chun feidhmíocht fuinnimh a fheabhsú, ina measc uasghrádú ar 
na córais soilsithe agus téimh i Halla Bhaile An Náis agus córas soilsthe nua 
LED i Leabharlann Bhaile Chill Dara. Freisin, rinneadh uasghrádú ar 603 den 
stoc tithíochta faoin gClár Éifeachtúlachta Fuinnimh. 

 D’áirigh an Tionscnamh ‘Cuir Cill Dara ag Siúl’ Féile Cill Dara ag Siúl, ina 
raibh 12 sóirt siúlóid éagsúla ag aonaid éagsúla ar fud an chontae agus 
Siúlód ‘Athrú chun Feabhais’. 

 Osclaíodh clós súgartha agus páirc scatála nua ag Bothar Cheárach, An Nás, 
agus suiteáileadh ionad traenála faoin aer i bpáirc an bhaile sa Droichead 
Nua. 

 
Bhí brón orainn de bharr bháis mi-trathúil An Comhairleora Willie Callaghan, a d’éag 
ar 30 Samhain 2014 tar eis tinneas gairid.  Déanaimid comhbhrón lena chlann. 
 
Faoi dheireadh, ba mhaith linn omós a thabhairt do cheannaireacht na mball tofa 
agus freisin omós agus buíochas a thabhairt d’fhoireann na comhairle as ucht a 
saothar le linn na bliana. 
 
 
 

       
 
 
 
Fiona O’Loughlin      Peter Carey 
Méara        Príomh-Fheidhmeannach 
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Baill Chomhairle Contae Chill Dara 

 

Tá 40 baill mar ionadaí ó chúig cheantar bardasacha: 

 

Ceantar Bardasach Bhaile Átha Í  
Ceantar Bardasach Chill Droichid - Léim an Bhradáin 
Ceantar Bardasach Chill Dara - An Dhroichead Nua  
Ceantar Bardasach Maigh Nuad  
Ceantar Bardasach An Náis  

 

 

 

 

      

An Clr. 

Aoife 

Breslin 

Lucht Oibre 

An Clr. 

Mark 

Dalton 

Gan Pháirtí 

An Clr.    

Ivan 

Keatley 

Fine Gael 

An Clr. 

Martin Óg 

Miley  

Fianna Fáil 

An Clr. 

Thomas 

Redmond 

Sinn Féin 

An Clr. 

Mark     

Wall 

Lucht Oibre 

 

  

 

Ceantar Bardasach Bhaile Átha Í 
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An Clr.            

Kevin Byrne 

Lucht Oibre 

An Clr.         

Bernard Caldwell 

Gan Pháirtí 

An Clr.                

Íde Cussen 

Sinn Féin 

An Clr.         

Anthony Larkin 

Gan Pháirtí 

 

 

 

  

  
 

An Clr.                

Joe Neville 

Fine Gael 

An Clr.          

Frank O’Rourke 

Fianna Fáil 

An Clr.         

Brendan Young 

Gan Pháirtí 

Ceantar Bardasach Chill 
Droichid - Léim an Bhradain 
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An Clr.                  
Willie Crowley 

Gan Pháirtí 

An Clr.              
Suzanne Doyle 

Fianna Fáil 

An Clr.               
Paddy Kennedy 

Gan Pháirtí 

 

 
 

 
 

An Clr.                     
Mark Lynch 
Sinn Féin 

An Clr. Fiona 
McLoughlin-Healy 

Fine Gael 

An Clr.                 
Fiona O’Loughlin 

Fianna Fáil 

 

 
 

  

An Clr.                
Joanne Pender 

Gan Pháirtí 
 

An Clr.                   
Seán Power 
Fianna Fáil 

An Clr.                  
Mark Stafford 

Fine Gael 

 

Ceantar Bardasach 
Chill Dara - An Dhroichead Nua 
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An Clr.                 

Réada Cronin          

Sinn Féin 

An Clr.                      

Tim Durkan             

Fine Gael 

An Clr.             

Daragh Fitzpatrick          

Fianna Fáil 

   

An Clr.               

Pádraig McEvoy     

Gan Pháirtí 

An Clr.                     

John McGinley     

Lucht Oibre 

An Clr.               

Teresa Murray     

Gan Pháirtí 

   

An Clr.                 

Naoise O’Cearúil   

Fianna Fáil 

An Clr.                    

Paul Ward          

Fianna Fáil 

An Clr.            

Brendan Weld      

Fine Gael 

  

 
Ceantar Bardasach Maigh Nuad 
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An Clr.                     
Anne Breen            
Lucht Oibre 

An Clr.                
Fintan Brett          
Fine Gael 

An Clr.              
Deborah Callaghan  

Fianna Fáil 

   

An Clr.                       
Billy Hillis                     
Fine Gael 

An Clr.              
James Lawless    

Fianna Fáil 

An Clr.               
Séamie Moore         

Gan Pháirtí 

   
An Clr.                  

Sorcha O’Neill            
Sinn Féin 

An Clr.               
Robert Power       

Fianna Fáil 

An Clr.                 
Darren Scully          

Fine Gael 

 
  

 
Ceantar Bardasach An Náis  
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Coistí na Comhairle 
 
 
Greamú Séala  
Comhaltaí uile na Comhairle  
 
An Coiste Iniúchta  
Na Comhairleoirí Pádraig McEvoy, 
Paul Ward agus Mark Stafford 
 
An Coiste Airgeadais  
Na Comhairleoirí Ivan Keatley, 
Brendan Young, Suzanne Doyle, 
Séamie Moore agus John McGinley 
 
An Coiste Monatóireachta um Uisce 
Áitiúil Tuaithe  
Na Comhairleoirí Martin Miley, Íde 
Cussen, Réada Cronin, Mark Stafford 
agus Fintan Brett 
 
 

An Coiste Comhairleach Áitiúil faoi 
Chóiríocht don Lucht Siúil  
Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Íde 
Cussen, Réada Cronin, Joanne 
Pender agus Anne Breen 
 
An Coiste Prótacail agus Nósanna 
Imeachta  
Na Comhairleoirí Willie Callaghan, 
Réada Cronin, Suzanne Doyle, Tim 
Durkan, Anthony Larkin, Mark Lynch, 
Fiona McLoughlin-Healy, Séamie 
Moore, Fiona O’Loughlin, Robert 
Power, Darren Scully agus Mark Wall 
 
An Grúpa Beartais Corparáidigh 
Na Comhairleoirí Darren Scully, Seán 
Power, Suzanne Doyle, Kevin Byrne, 
Paddy Kennedy, Daragh Fitzparick, 
Martin Miley agus an Méara 

 

 
 

An chéad crinniú den chomhairle nua de  40 baill, a tionóladh i Seomra na 
Comhairle ar  6 Meitheamh 2014 
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Coistí um Beartais Straitéiseacha 
 
Tá 5 cinn de Choistí um Beartais Straitéiseacha ag Comhairle Contae Chill 
Dara:  
 
  

 Tithíocht  

 Iompar, Sábháilteacht agus Seirbhísí Éigeandála  

 Seirbhísí Comhshaoil agus Uisce 

 Forbairt Eacnamaíochta, Fiontar agus Pleanáil  

 Pobal agus Cultúr Áitiúil 
 
Tarraingíonn na Coistí um Beartais Straitéiseacha ar shaineolas agus ar oilteacht na 
ndaoine a bhíonn ag obair le comhlachtaí sóisialta, eacnamaíochta, cultúrtha agus 
comhshaoil ar fud Chill Dara.  Chomh maith leis sin, cuireann na coistí ar chumas 
daoine a bhfuil saineolas ábhartha acu bheith ag obair in éineacht leis na 
hionadaithe tofa chun beartas na comhairle a fhorbairt de mheon comhpháirtíochta. 
 
  
 
 

Ainm an CBS Comhaltaí Saincheisteanna a pléadh 

CBS - Tithíocht An Clr. P. Kennedy 
(Cathaoirleach) 
An Clr. J. Pender 
An Clr. R. Power 
An Clr. A. Breslin 
An Clr. T. Redmond 
An Clr. B. Weld 
An Clr. T. Durkan 
Denis Buckley 
Anthony Egan 
Ramon O’Reilly 
 

 Anailís ar pholasaí  
náisiúnta 

 Scéim Náisiúnta 
Cíosanna 

 SCC / Leasú 

 Iompraíocht 
fhrithshóisialta 

 Deontais 

 Easpa dídine 

 Éifeachtúlacht 
Fuinnimh 

 Polasaí tithíochta 
inbhuanaithe 
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Ainm an CBS Comhaltaí Saincheisteanna a pléadh 

CBS - Iompar, 
Sábháilteacht agus 
Seirbhísí Éigeandála 

An Clr. D. Scully 
(Cathaoirleach) 
An Clr. R. Cronin 
An Clr. P. Ward 
An Clr. A. Breen 
An Clr. J. McGinley 
An Clr. J. Neville 
An Clr. S. Moore 
An Clr. M. Dalton 
Cormac Browne 
Seán Lawler 
Peter Kenny 
James Earle 

 Gáirdín 
cuimhneacháin ar 
íospartaigh 
tuairteanna bóthair 

 Dréacht-Phlean Ailt 
26 Seirbhíse 
Dóiteáin Chill Dara 

 Iompar faoin tuath 

 Ceantair Tacsaithe 

 Tionscadal Chrois an 
Fhearainn Nua 

 Fóram Rothaíochta 
 

Ainm an CBS Comhaltaí Saincheisteanna a pléadh 

CBS – Seirbhísí 
Comhshaoil agus Uisce 

An Clr. S. Power 
(Cathaoirleach) 
An Clr. B. Young 
An Clr. Í. Cussen 
An Clr. A. Larkin 
An Clr. J. Lawless 
An Clr. F. Brett 
An Clr. F. O’Rourke 
An Clr. F. McLoughlin-
Healy 
David Walsh 
Gerry O’Hagan 
Tom Malone 

 Uasdhátú ar an 
bPlean Bainistithe 
Dramhaíola 
Réigiúnach 

 Breithniú ar Chlár na 
mBailte Slachtmhara 
2014 

 Tuairimí polasaithe 
maidir le gabhdain 
‘íoc le n-úsáid’  

 Breithniú ar 
thionscnaíocht 
píolótach maidir le 
luaithreach a 
adhlacadh 
 

12



 

 
 

Ainm an CBS Comhaltaí Saincheisteanna a pléadh 

CBS - Forbairt 
Gheilleagrach, Fiontar 
agus Pleanáil  
 

An Clr. S. Doyle 
(Cathaoirleach) 
An Clr. D. Fitzpatrick 
An Clr. N. O’Cearúil 
An Clr. M. Lynch 
An Clr. M. Wall 
An Clr. P. McEvoy 
An Clr. B. Hillis 
An Clr. W. Crowley 
Brendan Allen 
Gerry Prendergast 
Noel Archbold 
Fiona Tutty 

 Bunaíodh Ciste 
Ghnó Forbartha 
Gheilleagrach 

 Tionóladh Aonach 
Fiontar sa Droichead 
Nua 

 Measúnú ar na h-
oibreacha a rinneadh 
ar 
Shéadchomharthaí 
Stairiúla 

 Athshuí an Oifig 
Fiontair Áitiúil go 
Comhairle Contae 
Chill Dara 

 Idirghníomhaíocht 
leis an gComhlachas 
Tráchtála 

 

 

Ainm an CBS Comhaltaí Saincheisteanna a pléadh 

CBS - Pobal agus Cultúr 
Áitiúil 
 

An Clr. K. Byrne 
(Cathaoirleach) 
An Clr. M. Miley 
An Clr. T. Murray 
An Clr. S. O’Neill 
An Clr. M. Stafford 
An Clr. I Keatley 
An Clr. F. O’Loughlin 
An Clr. B. Caldwell 
Dermot O’Donnell 
Frieda O’Connell 
John Hayden 
P. J. Fagan 

 Plean Forbartha 
agus Clár Ealaíon 

 Straitéis 
Lánpháirtíochta Chill 
Dara 

 Polasaí maidir le 
Deonú  agus 
Ceannach Ealaíon 

 Uasdhátú ar 
athbhreithniú ar 
Deontais 

 Clár oibre rannóige 
na bpáirceanna 2014 

 Plean Forbartha na 
Leabharlainne 
“Idéanna Fhíoraithe 
– ag scaipeadh an 
scéala” 
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Comhaltaí na gComhlachtaí Seachtracha 
 
Aontas Rialtas Áitiúil na h Éireann  
Na Comhairleoirí Mark Dalton, Willie 
Callaghan, Joe Neville, Mark Stafford 
agus Paul Ward 
 
Comhairle Reatha Polasaithe 
Aontais Rialtas Áitiúil na h Éireann 
Na Comhairleoirí Mark Dalton, Paul 
Ward agus Mark Stafford 
 
Comhlacht Oidhreachta Bhaile Átha 
Í Teo.  
An Comhairleoir Aoife Breslin  
 
Fóram Infheistíochta, Forbartha 
agus Fostaíochta Bhaile Átha Í  
Na Comhairleoirí Mark Dalton agus 
Mark Wall  
 
Coiste Caidrimh Tionscadail Pobail 
an Bhaile Mhóir  
Na Comhairleoirí Billy Hillis agus 
Robert Power 
 
Bord Fhondúireacht na Mí (ar ceal 
Deireadh Fomhair 2014) 
An Comhairleoir Seán Power 
 
Comhchoiste Póilíneachta an 
Chontae  
Na Comhairleoirí Martin Miley, Frank 
O’Rourke, Suzanne Doyle, Paul Ward, 
James Lawless, Anthony Larkin, Willie 
Crowley, Pádraig McEvoy, Íde 
Cussen, Mark Lynch, Tim Durkan, Ivan 
Keatley, Fintan Brett, Aoife Breslin 
agus Anne Breen. 
 
Fáilte Chontae Chill Dara  
An Comhairleoir Pádraig McEvoy 
 
Coiste Caidrimh Pobail an Droichid  
Na Comhairleoirí Mark Stafford agus 
Daragh Fitzpatrick 
 
 
 
 

Fóram Sláinte Réigiúnach Bhaile 
Átha Cliath agus Lár Laighean  
Na Comhairleoirí Mark Dalton, 
Thomas Redmond, Anthony Larkin, 
Brendan Weld agus Paul Ward 
 
Coiste Comhairleach Cheantar 
Abhantraí an Oirthir  
Na Comhairleoirí Tim Durkan agus 
James Lawless 
 
Comhar-Árachais Comhairlí Éireann  
An Comhairleoir Naoise Ó’Cearúil  
 
Comhlacht Líonra Pobail Chill Dara  
Na Comhairleoirí Séamie Moore, 
Fintan Brett agus Robert Power 
 
Fóram Oidhreachta Chill Dara  
Na Comhairleoirí Ivan Keatley, Teresa 
Murray agus James Lawless 
 
Comhlacht Oidhreachta Bhaile Chill 
Dara Teo.  
Na Comhairleoirí Mark Stafford, 
Joanne Pender agus Mark Lynch 
 
Áiseanna Spóirt agus Fóillíochta 
Chill Dara Teo. 
Na Comhairleoirí Ivan Keatley agus 
Willie Callaghan 
 
Bord Oideachais agus Oiliúna Chill 
Dara agus Chill Mhantáin  
Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Réada 
Cronin, Fiona McLoughlin-Healy, 
Teresa Murray, Brendan Weld, Daragh 
Fitzpatrick agus Naoise Ó’Cearúil 
 
Ionad Fóntas Léim an Bhradáin  
Na Comhairleoirí Bernard Caldwell 
agus Joe Neville  
 
Cumann Comhaltaí na n-Údarás 
Áitiúil 
An Comhairleoir Seán Power 
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Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 
Na Comhairleoirí Suzanne Doyle, 
Fintan Brett agus Mark Wall 
 
Bord Eatramhach an Tionóil 
Réigiúnach  
Na Comhairleoirí Fiona O’Loughlin, 
Ivan Keatley agus Pádraig McEvoy 
 
 
 
 

An Painéal Sóisialta agus 
Comhshaoil maidir leis an gCeantar 
Lár Tíre ag Coillte Teoranta  
An Comhairleoir Martin Miley  
 
Coiste Comhairleach Cheantar 
Abhantraí an Oirdheiscirt  
Na Comhairleoirí Mark Dalton agus 
Ivan Keatley  
 
Coiste Nasctha an Chontae 
Na Comhairleoirí Mark Dalton, Bernard 
Caldwell, Willie Crowley, Brendan 
Weld agus Sorcha O’Neill 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Seomra na Comhairle 
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 Comhdhálacha ar ar Freastalaíodh le linn 2014  

 

Dáta 
 

Mionsonraí 
Comhdhálacha 

 

Ionad 
 

An Líon 
Comhairleoirí 
a d'Fhreastail 

 

10 Eanair 2014 Rialtas  Áitiúil a mhaoiniú Dún na nGall 2 

17 Eanair 2014 Próiséis Luachála chun 
Ionaid Réadmhaoine a rátáil 

Luimneach 
1 

24 Eanair 2014 Uisce Bardasach – Dúshlán 
do Rialtas Átiúil 

Dún na nGall 
1 

31 Eanair 2014 Comhdháil Earraigh CCÚÁ Muineacháin 3 

10 Feabhra 2014 Teacht ar chistiú ón AE An Chlár 1 

21 Feabhra 2014 Turasóireacht an Chláir An Chlár 1 

6 Márta 2014 Cumann Comhairlí Contae 
is Cathrach – Comhdháil 

Bliaintiúl 

An Cabhán 
4 

3 Aibreán 2014 Turasóireacht Cheatharlach Ceatharlach 4 

10 Aibreán 2014 Institúid Pleanala na 
hÉireann – Comhdháil 

Bliaintiúl 

Luimneach 
2 

28 Iúil 2014 Scoil Samhraidh Mhic Giolla Dún na nGall 1 

11 Deireadh Fomhair 
2014 

Ceartas Coiriúil & Cearta 
Daonna 

Baile Átha 
Cliath 

2 

11 agus 12 Deireadh 
Fomhair 2014 

Comhdháil Cuimhnimh Tiobraid 
Árann 

2 
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Traenáil ar ar Freastalaíodh le linn 2014 

 

Dáta 
 

Mionsonraí Traenála 
 

Ionad 
 

An Líon 
Comhairleoirí 
a d'Fhreastail 

 

25 Meitheamh 2014 ARAÉ- Traenáil i Rialtas 
Áitiúil 

Uibh Fháilí 
25 

9 Meán Fomhair 2014 ARAÉ - Airgeadas Muineacháin 1 

11 Meán Fomhair 2014 ARAÉ - Airgeadas Dún Dealgan 13 

16 Meán Fomhair 2014 ARAÉ - Airgeadas Ceatharlach 2 

18 Meán Fomhair 2014 ARAÉ - Airgeadas Baile Átha 
Cliath 

4 

17 agus 18 Deireadh 
Fomhair 2014 

CCÚA – Seiminéar Fomhair Dún na nGall 
3 

23 Deireadh Fomhair 
2014 

ARAÉ - Tithíocht An Iarmhí 
16 

29 agus 30 Deireadh 
Fomhair 2014 

ARAÉ – Comhdháil 
Bliaintiúil 

An Cabhán 
11 

18 Samhain 2014 ARAÉ - Pleanáil Baile Átha 
Troim 

16 
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Clár Costas Toghchán agus Tabhartas – Toghcháin Áitiúla  23 Bealtaine 2014 

 Costas 
Toghchán 

Tabhartas 
 

Ceantar Bardasach Bhaile Átha Í   
An Comhairleoir Aoife Breslin €2,684.44 €339.44 

An Comhairleoir Mark Dalton  €5,676.00 €3,526.00 

An Comhairleoir Ivan Keatley €3,906.50 €3,501.50 

An Comhairleoir Martin Óg Miley  €3,050.60 €0.00 

An ComhairleoirThomas Redmond €2,169.56 €.0.00 

An Comhairleoir Mark Wall €2,930.44 €339.44 

Ceantar Bardasach Chill Droichid - Léim an Bhradáin   
An Comhairleoir Kevin Byrne €2,877.50 €1877.50 

An Comhairleoir Bernard Caldwell €1,350.88 €0.00 

An Comhairleoir Íde Cussen €1,098.37 €1,098.37 

An Comhairleoir Anthony Larkin €3,408.77 €819.00 

An Comhairleoir Joe Neville €4,003.92 €2,100.00 

An Comhairleoir Frank O’Rourke €9,268.44 €6,154.00 

An Comhairleoir Brendan Young €3,982.44 €3,982.44 

Ceantar Bardasach Chill Dara – An Dhroichead Nua   
An Comhairleoir Willie Crowley €5,200.00 €0.00 

An Comhairleoir Suzanne Doyle €3,270.00 €0.00 

An Comhairleoir Paddy Kennedy €4,658.00 €1,000.00 

An Comhairleoir Mark Lynch €1,219.56 €719.56 

An Comhairleoir Fiona McLoughlin-Healy €9,756.73 €7,565.85 

An Comhairleoir Fiona O’Loughlin €5,493.33 €2,200.00 

An Comhairleoir Joannne Pender €3,113.00 €3,450.00 

An Comhairleoir Seán Power €1,116.57 €0.00 

An Comhairleoir Mark Stafford €5,887.35 €3,370.35 

Ceantar Bardasach Maigh Nuad   
An Comhairleoir Réada Cronin €1,535.78 €1,535.78 

An Comhairleoir Tim Durkan €3,861.29 €2,101.29 

An Comhairleoir Daragh Fitzpatrick €3,678.40 €0.00 

An Comhairleoir Pádraig McEvoy €3,719.24 €219.00 

An Comhairleoir John McGinley €2,721.64 €1,250.00 

An Comhairleoir Teresa Murray €5,607.14 €1,000.00 

An Comhairleoir Naoise Ó’Cearúil €5,259.15 €0.00 

An Comhairleoir Paul Ward €6,158.00 €1,500.00 

An Comhairleoir Brendan Weld €2,446.29 €2,096.29 

Ceantar Bardasach An Náis   
An Comhairleoir Anne Breen €3,942.04 €1,370.00 

An Comhairleoir Fintan Brett €1,860.00 €1,610.00 

An Comhairleoir Wille Callaghan (RIP) €6,042.07 €2,000.00 

An Comhairleoir Billy Hillis €2,151.00 €2,151.00 

An Comhairleoir James Lawless €7,423.00 €5,175.00 

An Comhairleoir Seamie Moore €8,377.39 €3,377.39 

An Comhairleoir Sorcha O’Neill €1,692.62 €1,375.62 

An Comhairleoir Robert Power €1,795.58 €1,400.00 

An Comhairleoir Darren Scully €2,101.00 €2,101.00 
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Seirbhísí Corporáideacha, 

Achmhainní Daonna agus TFC 
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                              Seirbhísí Corporáideacha 

 

Seirbhísí Corparáideacha  
 
Leanann an Roinn Seirbhísí 
Corparáideacha de bheith ag feabhsú 
agus ag baint úsáid níos fearr as 
acmhainní d'fhonn a chinntiú go 
gcuirfear faisnéis ardchaighdeáin agus 
seirbhísí feabhsaithe do chustaiméirí 
ar fáil dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu 
sa chontae agus d'fhonn tacaíocht a 
thabhairt do chomhaltaí na comhairle 
freastal dá n-oibleagáidí i leith 
toghthóirí.  
 
Bíonn an Roinn Seirbhísí 
Corparáideacha ag idirghníomhú agus 
ag tacú le gach roinn de chuid na 
comhairle agus tá freagracht uirthi go 
ginearálta as tacaíocht a thabhairt don 
Mhéara agus do chomhaltaí, as cúrsaí 
cumarsáide, cúram do chustaiméirí, 
clár na dtoghthóirí agus deontais 
ardoideachais.  
 
Cúram do Chustaiméirí  
 
Is éard is aidhm leis an gcomhairle:  
 
• seirbhís den chéad scoth a thabhairt 
dár gcustaiméirí uile ar bhealach 
cothrom, éifeachtach, éifeachtúil 
agus tíosach ar airgead. 
• leanúint orainn roinnt seirbhísí atá 
dírithe ar an gcustaiméir a oibriú agus 
féachaint i gcónaí le feabhas a chur ar 
na seirbhísí a chuirtear ar fáil.  
• cinnte a dhéanamh de go gcuirtear 
na caighdeáin inbhuanaitheachta is 
airde i bhfeidhm ar fud na comhairle.  
• acmhainneacht iomlán lucht saothair 
atá tiomanta agus tréitheach a 
spreagadh agus a fhorbairt trí oiliúint, 
trí tharmligean agus trí shocruithe 
oibre comhpháirtíochta.  
 
 

 
 
 
• rannpháirtíocht an phobail a bheith 
chomh mór agus is féidir agus sin a  
éascú trí chomhairle agus faisnéis a 
chur ar fáil.  
• faisnéis a chur ar fáil atá soiléir, 
tráthúil, iomlán, cruinn agus le fáil ó 
phointí aitheanta teagmhála agus a 
fhreastalaíonn orthu siúd a bhfuil  
sainriachtanais rochtana/tacaíochta 
acu.  
 
 
  
Is féidir breathnú ar Phlean 
Gníomhaíochta Custaiméirí Údarás 
Áitiúil Chill Dara 2011-2014 ar ár 
suíomh gréasáin.  
 
 
Téacs Foláirimh Pobail 
 
Cuireadh tionscnamh téacs foláirimh 
pobail ar siúl i 2013, lenar féidir leis an 
Comhairle eolas a chur amach trí 
théacs chuig grúpaí pobail nuair a 
tharlaíonn briseadh ar cheann ar bith 
d’ár seirbhísí riachtanacha. 
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Rochtain 
 
Leanann Údaráis Áitiúila Chill Dara de 
bheith ag obair le daoine ar mí-
chumas, agus lena n-ionadaithe, chun 
feabhas a chur ar rochtain ar 
sheirbhísí na n-údarás áitiúla. I 2014 
chuireamar ár fócas ar sheirbhís na 
leabharlainne. 
 
I measc gníomhaíochtaí 
inrochtaineachta i Leabharlanna 
Chill Dara i 2014 bhí na buaicphointí 
seo: 
 

 Ag dul ar aghaidh le h-
infreastruchtúir ár bhfoirgneamh 
a fheabhsú, chuir Seirbhís 
Leabharlainne Chill Dara béim 
ar inrochtaineacht ar 
thimpealleachtaí fisiciúla i roinnt 
ionaid.  I measc na n-oibreacha, 
bhí athchóiriú ar Rannóg na n-
Aosach i Leabharlann Maigh 
Nuad agus ar Rannóg na n-Óg 
agus an ionad fáiltithe i 
Leabharlann Chlaonadh, chun 
seilfre agus troscán insroichte 
agus cáirdiúil a chur ar fáil sa 
dá ionad. 

 Rinneadh athchóiriú ar leagan 
amach na leabharlann i 
Leabharlanna an Náis agus 
Bhaile Átha Í le h-
inrochtaineacht in aigne, agus 
suiteáileadh comharthaíocht 
insroichte breise i Leabharlanna 
Bhaile Átha Í agus Chill Dara. 

 Leanadh ar aghaidh le 
gníomhaíochtaí 
inrochtaineachta i Leabharlann  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rátha Iomgháin a phleanáil, ag 
ullmhú d’oibreacha 
sceidealaithe go luath i 2015. 

 
Rinneadh fás i 2014 ar chláir 
Seirbhíse Leabharlainne Chill Dara  
atá dírithe ar rochtain agus ar 
dhaoine go bhfuil deacracht acu 
teacht ar sheirbhísí leabharlainne 
agus seirbhísí pobail i gcoitinne, 
chun na míreanna seo a chur san 
áireamh: 
 

 Tadhall, Clóscríobh, Léigh, 
Litrigh (TCLL) – ríomhclár 
ilchéadfach do dhaoine go 
bhfuil diagnóis discléise acu. Tá 
an clár seo ar fáil faoi láthair i 
dtrí ionaid leabharlainne. 

 Bréagáin, Teicneolaíocht agus 
Oiliúint (BTO) – cnuasach 
dírithe chun seirbhísí cáilíochta 
beathal d’óg agus aosta a 
chomhlánú, agus chun tacú le 
h-úsáid na mbréagán agus an 
teicneolaíocht trí 
chomhpháirtíochtaí proifisiúnta 
idir Leabharlanna Contae Chill 
Dara agus Proifisiúnaigh Cúram 
Sláinte.  Is féidir teacht ar na 
bréagain agus ar an 
dteicneoláiocht cúnta sa 
chatalóg BTO trí sheirbhís na 
leabharlainne, agus is féidir iad 
a thabhairt ar iasacht trí bheith 
mar ball leabharlainne.  Ta lán-
sonraí ar an gcnuasach 
leathnaithe agus ar sceidil nua 
léachtanna ar fáil ar ár láithreán 
gréasáin www.kildare.ie/library  
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Deisigh do Shráid  

 
Is é atá i Deisigh do Shráid ná suíomh 
gréasáin, agus an teicneolaíocht  
mhóibíleach a bhaineann leis, ar ar 
féidir leis an bpobal teacht chun 
saincheisteanna a ardú agus tuairisc a 
dhéanamh ar fhadhbanna nach ábhar 
éigeandála iad, mar  graifítí, lochtanna 
bóthair, soilsiú sráide, draenáil/ligean 
uisce agus bruscar/dumpáil 
neamhdhleathach,  agus tugtar freagra 
orthu sin faoi cheann 2 lá oibre. Fuair 
Comhairle Contae Chill Dara 374 
tuairiscí trí Deisigh do Shráid le linn 
2014.  
 

 
 
 
Seirbhísí Dlíthiúla 
 
Cuireadh frámaíocht ar bun ar 1 
Deireadh Fomhair 2013 chun Seirbhísí 
Dlíthiúla san eagraíocht a lárú.  
Ceapadh maoirseoir earnála i 
Seirbhísí Corparaideacha chun an 
seirbhís a bhainistiú. I gcomhar le TE, 
bhunaigh an maoirseoir earnála 
bunachar sonraí, trína gcuirtear  
 
 
 

 
isteach gach iarratas ar sheirbhísí 
dlíthiúla san eagraíocht. 
 
Deontais Ardoideachais  
 
Tá an Scéim Deontais Árdoideachais á 
bhainistiú ag TCMLÉ (Tacaíocht 
Chomhchoiteann do Mhic Léinn in 
Éirinn) ó 2012 i leith.  Choinnigh 
Comhairle Contae Chill Dara aon 
deontas ardoideachais a  cuireadh 
faoina bhráid roimh 2012/2013 agus 
táthar ag leanúint ar aghaidh le h-
athnuachaintí a phróiseáil  agus 
deontais a ath-mheas dá réir. 
 
Le cúpla bliain anuas, de réir mar a 
chriochnaíonn mic léinn cúrsaí, ta líon 
na deontas ag laghdu, agus don 
bhliain acadúil 2014/2015 rinne an 
Rannóg Deontas Ardoideachais 
timpeall 176 athnuachaintí nó ath-
mheasúnachtaí. 
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Clár na dToghthóirí 

 

Bhi 139,074 daoine ar Chlar na 

dToghthóirí a chuaigh i bhfeidhm ar 15 

Feabhra 2014, méadú beag de 16 ar a 

líon a chláraíodh sa bhliain roimhe sin.  

Thaing méadú breise, go 140,201, ar 

lá vótála do na Toghcháin Áitiúla agus 

Eorpacha faoi Bhealtaine, de bharr 

iarratais ráthúla le bheith ar an gclár 

breise, ullmhaithe don vótáil seo. 

 

I 2014, leanamar lenár n-a-iarrachtaí 

chun an Clár a choimeád chomh 

cruinn agus is féidir. D’úsáideamar 

modhanna mar scríobh chuig daoine 

gur seoladh ar ais a gcártai vótála mar 

dosheachadta tar éis vótáil, agus 

scriosadh an iontráil murar dheimhnigh 

said go raibh said fós ag cónaí ag an 

seoladh i gceist. Chuireamar fógraí 

sna meáin áitiúla, idir chló agus raidió, 

a chuir leis an bhfeachtas naisiúnta a 

d’eagraigh an Roinn Comhshaoil, 

Pobail agus Rialtais Áitiúil, agus 

rinneamar teaghmháil le scoileanna  

chun daoine a bhí ag druidim le 18 a 

chur ar eolas maidir le clárú le 

haghaidh vótala.  Freisin, 

d’eagraíamar scaipeadh bileog i 2014, 

i gceantair uirbeacha ach go h-airithe, 

chun daoine a spreagadh chun a 

seiceáil an raibh siad cláraithe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cuireadh cóip crua den dreacht-chlár, 
agus den chlár deiridh, don cheantar 
áitiúil le feiceáil in oifigí poist, 
leabharlanna, Stáisiúin na Gardaí agus 
oifigí na comhairle, ionas go 
bhféadfadh daoine seiceáil air.  
D’fhéadfadh said seiceáil ar-líne freisin 
ag www.checktheregister.ie . Cuireadh 
foirmeacha le haghaidh iarratais ar 
dhuine a chur leis an liosta, a bhaint 
den liosta nó an clárú a leasú ar fáil 
sna h-ionaid céanna. 
 
Mar an gcéanna, cuireadh cóip den 
chlár dá dtoghcheantar féin do gach 
ionadaí poiblí sa chontae, idir 
comhairleoirí contae agus baill den 
Oireachtas. 
 
 

 
 
Toghcháin Áitiúla 2014 
 
Bhunaigh an tAire Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Áitiúil, An tUas. Philip 
Hogan, TD, an Coiste Teorann 
Toghcheantair Áitiúla, chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar 
toghcheantair áitiúla  i 2013, chun 
comhcheangal a dhéanamh idir 
rialachas na mbailte agus an chontae, 
bunaithe ar cheantair bardasacha.   
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Mhol an coiste seo go mbeadh méadú 
ó 25 go 40 ar líon na gcomhairleoirí 
sannta go Comhairle Contae Chill 
Dara, agus iad leithdháilte thar na cúig 
ceantair bardasacha nua, mar seo 
leanas: 
 

Toghcheantar Líon na mball 

Baile Átha Í 6 

Cill Droichid-Léim 
an Bhradáin 

7 

Maigh Nuad 9 

Cill Dara–An 
Droichead Nua 

9 

An Nás 9 

IOMLÁN 40 

 
Rinneadh vótáil sa toghchán áitiúil ar 

fud an chontae ar an Aoine 23 

Bealtaine 2014. Rinneadh an 

comhaireamh do na toghcheantair san 

Ionad Imeachtaí, Baile Fuinse agus 

bhí trí ionaid comhairimh i n-úsáid. 

Toghadh dachad baill do na cúig 

ceantair bardasacha. Ina measc bhí 

cúigear déag nach raibh mar bhaill 

d’údarás áitiúil riamh roimhe seo, 

ceathrar a bhí ina n-iarchomhairleoirí, 

agus cúigear a bhí ina gcomhairleoirí 

baile sa tearma díreach roimhe seo. 

 

Cruinnithe  
 
Tá an Roinn Seirbhísí Corparáideacha 
freagrach as riarú ar dhéanamh ar 
chruinnithe na lán-comhairle , 
cruinnithe na gceantar bardasacha, 
cruinnithe buiséid, cruinnithe de chuid 
an ghrúpa beartais chorparáidigh agus 
cruinnithe prótacail.  
 
 
 
 
 
 

 
Seo miondealú ar na cruinnithe a 
tionóladh in 2013:  
 
 
• 14 chruinniú den chomhairle ina 
hiomláine  
• 59 cruinniú ceantair / ceantair 
bardasacha  
• 19 chruinniú de chuid an Ghrúpa 
Beartais Chorparáidigh agus na Coistí 
um Beartais Straitéiseacha 
• 16 cruinniú eile  
 
Seirbhísí na mBall 
 
Tá aonad Seirbhísí na mBall i 
bhfeidhm go h-iomlán ó Meitheamh 
2014. 
 
Tá ceithre rúnaí ceantair bardasacha, 
a chabhraíonn le na baill i ngach gné 
dá bhfeidhmiú, ina measc: 
 

 Mionsnraí a thógail agus 
cúntais a scríobh do na ceantair 
bardasacha agus don comhairle 
iomlán 

 Moltaí agus ceisteanna a 
ghlacadh agus a dhíriú do na 
ceantair bardasacha agus don 
comhairle iomlán 

 Uiríll na mball 

 Sonraí tinrimh ag cruinnithe 

 Comhdhálacha / Treanáil 

 Éilimh taistil a riarú 

 Dearbhaithe Reachtúla 

 Árachas na mBall 

 Clár Poiblí a choimeád 
 
Moltar do na baill úsáid a bhaint as an 
seirbhís, go bhfuil ról larnach aici 
féachaint chuige go gcuirtear eolas 
cruinn, tráthúil agus ábhartha ar fáil 
dóibh. 
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Cumarsáid  
 
 
Tá ról fíorthábhachtach le himirt ag 
Aonad Cumarsáide na Roinne 
Seirbhísí Corparáideacha chun a 
chinntiú go gcuirtear faisnéis chruinn, 
thráthúil agus ábhartha ar fáil don 
phobal, do chomhaltaí tofa agus 
d'fhoireann na comhairle. Baintear leas 
as réimse bealach cumarsáide chun a 
chinntiú go bhfuil faisnéis ar fáil go 
fairsing.  
 
Na Meáin  
 
 
Féachann an tAonad Cumarsáide le 
dea-chaidreamh leis na meáin 
náisiúnta agus áitiúla a fhorbairt agus 
a choimeád. I 2014, fuarthas breis 
agus 230 iarratas ó na meáin agus 
eisíodh breis agus 25 preasráiteas inar 
tugadh faisnéis ar thionscnaimh agus 
ar sheirbhísí na comhairle. 
 
Líon do Chomhaltaí agus Inlíon na 
Foirne  
 
Cuireann an Roinn Seirbhísí 
Corparáideacha faisnéis ar fáil ar an 
Líon do Chomhaltaí agus ar Inlíon na 
Foirne, rud a chinntíonn go gcoinnítear 
comhaltaí tofa agus an fhoireann ar an 
eolas maidir le nuacht thábhachtach 
na comhairle.  
 
Foilseacháin Chorparáideacha  
 
I 2014, d'ullmhaigh an tAonad an 
Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2013. 
 
 

 

 

 

 

Saoráil Faisnéise  
 
Fuarthas 45 iarratais faoin Acht um 
Shaoráil Faisnéise i 2014. Iarratais ar 
fhaisnéis phearsanta a bhí i 10 gcinn 
acu sin. Ceadaíodh 17 n-iarratas,  
páirtcheadaíodh 11 n-iarratas agus 
diúltaíodh do 16 iarratas.  
 
 
 

 
An Ghaeilge 
 
I 2014, lean Oifigeach Gaeilge 
Chomhairle Contae Chill Dara de 
bheith ag cabhrú le foireann na 
heagraíochta, mar ba ghá, maidir le:  
 
• comhairle agus cabhair i dtaca le 
comhlíonadh na n-oibleagáidí a  
chuireann Acht na dTeangacha 
Oifigiúla 2003, an reachtaíocht 
bhainteach agus Scéim Gaeilge 
Údaráis Áitiúla Chill Dara uirthi;  
• aistiúchán a chur ar fáil do 
chomharthaíocht agus fógraí poiblí;  
• foirmeacha iarratais a aistriú nó 
aistríuchain a aimsiú;  
• cabhair a thabhairt maidir le 
comhfhreagras i nGaeilge á dhéanamh 
le baill den phobal gur mhian leo gnó a 
dhéanamh le Comhairle Contae Chill 
Dara i nGaeilge;  
• comhfhreagras a dhéanamh, thar 
ceann Chomhairle Contae Chill Dara, 
leis an gCoimisinéir Teanga, le Ranna 
Rialtais agus le heagraíochtaí agus le 
daoine eile mar ba ghá.  
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Rinneadh an cuid d’ár láithreán 
gréasáin a bhaineann le cúrsaí 
Gaeilge a chothabháil agus a 
uasdhátú. Cuimsítear ann faisnéis i 
nGaeilge faoi na nithe seo a leanas:  
 

• Sonraí na gComhairleoirí  
• Sonraí Teagmhála  
• Cúram do Chustaiméirí  
• Saoráil Faisnéise  
• Scéim Gaeilge Chomhairle 

Contae Chill Dara 
• Cárta nóta tráchta ar-líne  
• Roinnt foirmeacha iarratais do 

sheirbhísí éagsúla a chuireann 
Comhairle Contae Chill Dara ar 
fáil.  

 
Déantar ábhar na rannóige seo den 
láithreán gréasáin a leasú agus a 
nuashonrú mar is gá i gcomhairle le 
ranna na heagraíochta.  
 
D’fhreagair an Comhairle do 
thuarascáil a d’eisigh an Coimisinéir 
Teanga i mí na Nollag 2014, inar 
cinneadh nár chloí an Comhairle lena 
dualgas reachtúil faoi Alt 9 (3) d’Acht 
na dTeangacha Oifigiúla 2003, trí 
theachtaireacht glór-phoist iar-ama a 
thaifeadadh i mBéarla amháin.  Tá an 
Comhairle anois tar éis cloí le moltaí 
an Coimisinéara sa chás seo. 
 
 

Chuaigh Scéim Gaeilge Údaráis Áitiúla 
Chill Dara, a foilsíodh in 2008, in éag i 
2011. Faoi mar a iarradh orainn, 
ullmhaíodh dréachtscéim nua agus 
cuireadh faoi bhráid na Roinne 
Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 
í lena faomhadh in 2011. Ní raibh an 
scéim nua faofa go foirmiúil roimh 
dheireadh 2014. 
 
 
 
 
Na Meáin Shóisialta  
 
Bíonn na meáin shóisialta ag athrú an 
chaoi a mbímid ag obair. Tugann na 
meáin seo deis don chomhairle 
faisnéis a chur in iúl ar bhealach 
neamhthraidisiúnta. Gabhaimid ár 
mbuíochas le gach duine 'ar maith leo' 
muid ar Facebook agus a 'leanann' 
muid ar Twitter. Is maith linn i gcónaí 
tuilleadh daoine a bheith dár leanúint. 
Féadfaidh daoine iad féin a choinneáil 
ar an eolas faoi theachtaireachtaí 
práinne agus preaseisiúintí na 
comhairle, faoi na míreanna is déanaí 
agus faoi imeachtaí nó fógraí poiblí atá 
le teacht ach a rá gur maith leo muid 
ar 
www.facebook.com/kildarecountycoun
cil nó muid a leanúint ag @kildarecoco  
ar Twitter. Is féidir teacht orainn ag 
www.kildarecountycouncil.ie .  
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Láithreán Gréasáin  
 
Tá faisnéis chothrom le dáta agus 
seirbhísí ar líne ar fáil 24/7 ar láithreán 
gréasáin Chomhairle Contae Chill 
Dara (www.kildarecountycouncil.ie).  
 
• Dearadh é sa chaoi go dtiocfaidh 
gach duine go héasca air, beag beann 
ar mhíchumas;  
• Is féidir teacht air ó aon bhrabhsálaí 
nó aon ghléas, gutháin phóca san 
áireamh;  
• Nuashonraítear gach lá é;  
• Tá faisnéis le fáil ann faoi gach roinn 
san eagraíocht, lena n-áirítear sonraí 
teagmhála, foirmeacha, ceisteanna 
coitianta agus seirbhísí ar leith a 
thugtar;  
• Tá sonraí teagmhála ár 
gcomhairleoirí ann;  

• Tá seirbhísí ar-líne, lena n-áirítear 
íocaíochtaí ar-líne, ar fáil - féadfaidh tú 
fíneáil tráchta a íoc, buta uisce a 
cheannach nó do cheadúnas madraí a 
íoc, i measc rudaí eile;  
• Breathnaigh ar fhiosrúcháin pleanála 
ar-líne;  
• Má bhíonn tú liostáilte lenár gcuid 
fothaí RSS, más 'maith leat' muid ar 
Facebook nó má 'leanann' tú muid ar 
Twitter, coinneofar ar an eolas go 
huathoibríoch thú maidir leis na 
preaseisiúintí, na teachtaireachtaí 
práinne agus na míreanna is déanaí a 
chuirtear leis an láithreán gréasáin;  
• Tá Cúrsaí Gaeilge mar chuid den 
láithreán;  
• Thug 977,961 duine cuairt ar an 
láithreán gréasáin agus breathnaíodh 
ar 3,559,129 leathanach i 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuinneamh 
 
 
De bharr reachtaíochta náisiúnta agus  
ón AE,  tá ar an rialtas náisiúnta, 
údaráis áitiúla, agus a leithéid, a n-
úsáid d’fhuinniimh a laghdú thar 33% 
faoin bhliain 2020.  Tá 2009 
roghnaithe mar bun-bhliain ag 
Comhairle Contae Chill Dara. 
 
I 2014, chuir Comhairle Contae Chill 
Dara roinnt tionscadail chun úsáíd 
fuinnimh a fheabhsú i bhfeidhm, ina 
measc:  
 

 D’éascaigh teacht isteach 
“Clóbhualadh Lean Orm” 
caighdeánú a dhéanamh ar 
ghléasanna ilfheidhmeacha 
(fótachoipre, clóire, scanóir) 
áiseanna agus páirteanna.  
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D’éascagh seo freisin laghdú de 
37 clóirí léasair a dhéanamh 
thar an líonra. Ta gach clóire 
cóirithe anois le priontáil 
monacrómach agus 
déphléasach mar réamhshocrú. 
Athraíonn na clóirí uile freisin 
don modh comhshaoil agus iad 
gan úsáid, rud a cuireann i 
modh idiú fuinnimh íseal iad 
nuair nach úsáidtear iad tar éis 
tréimshe ama ghearr. 

 

 Tá clár múchadh ríomhairí i 
bhfeidhm ar gach ríomhaire 
(seachas na cinn a cheaptar a 
bheith riachtanach), a 
mhúchann gach gléas go h-
uathoibríoch gach oíche, muna 
mhúchann an úsáideoir é. 

 

 Rinneadh uasghrádú ar na 
córais soilsithe agus téimh i 
Halla Bhaile An Náis le déanaí. 
Tá súil le h-aisíoc maidir le 
coigilt ar chostas fuinnimh thar 
cheithre bliana. 

 

 Suiteáileadh córas nua soilsithe 
LED i Leabharlann Chill Dara. 

 

 Siuteáileadh braiteoirí solais lae 
/ áitíochta i Leabharlann 
Mhainistir Eimhín. 

 

 An Stoc Tithíochta Soísialta - 

Tharla Céim 1 de Chlár 

Éifeachtúlachta Fuinnimh, lena 

n-áiríodh insliú pumpáilte ar 

chuasbhallaí, insliú iomlán 

áiléir, díonmharacht ar 

shéideáin agus oibreacha 

aeraithe. 

 

 

 

 

 

 

Cuireadh tús leis an gClár seo i 

lár 2013, agus rinneadh 

uasghrádú ar 290 aonaid le linn 

2013.  Tharla coigilt fuinnimh 

timpeall 1,522,599 kWu/Bliain i 

2013 de bharr na h-

uasghrádaithe seo. Measaíodh 

go raibh mean-choigilt teoiriciúil 

de €945 ar bille fuinnimh / 

breosla i ngach teaghlach chun 

dul le tearcrochtan fuinnimh.                              

 

Uasghrádaíodh 603 aonaid 

breise i 2014, ar meán-chostas 

de €2,163 an ceann. Bhí  mean-

feabhsú fuinnimh de 70 

kWu/m2/Bliain i ngach 

teaghlachtar éis na h-oibreacha 

uasghrádaithe. D’éirigh coigilt 

fuinnimh iomlán timpeall 

3,165,750 kWu/Bliain don 

bhliain 2014  de bharr na 603 

ionaid a uasghrádú.  Measaíodh 

go raibh mean-choigilt teoiriciúil 

de €945 ar bille fuinnimh / 

breosla i ngach teaghlach chun 

dul le tearcrochtain fuinnimh.         

 

I measc na tionscadail le haghaidh 

2015, beidh: 

 

 Feachtas Feasachta Fuinnimh, 

le Lá Fuinnimh Íseal in Áras 

Chill Dara faoi Mhárta 2015 

 

 Córas nua soilisithe LED le 

suiteáil i Leabharlann Bhaile 

Átha Í. 
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 Deireadh a chur le tionscadal 

Hall Bhaile An Náis, ina mbeidh 

soilsiú LED agus inslíu áiléir, 

agus beidh a rialtán féin ag 

gach raiditheoir. 

 

 Taiscthéitheoirí neamh-

éifeachtúla inár bhforgnimh 

éagsúla a aithint agus a ionadú. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Leanúint le Céim 1 den Chlár 

Éifeachtúlachta Fuinnimh ar 

stoc tithíochta sóisialta na 

Comhairle. 
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Achmhainní Daonna 

Earcaíocht  
 
Seo a leanas líon na foirne i gComhairle Contae Chill Dara ar an 31 Nollaig 2014: 
 

An Bhunfhoireann Líon Coibhéis 
Lánaimseartha 

Lucht Bainistíochta   5 4.80 

Cléireachas / Riarachán 349 306.60 

Gairmiúil / Teicniúil  143 140.50 

Allamuigh  335 272.80 

Baill Foirne Bhreise  20 20.00 

An Bhunfhoireann Iomlán  852 774.70 

   

Baill Foirne Eile    

Poist ar Conradh  20 20.00 

Maoirseoirí Láithreáin  7 7.00 

Sealadach / Séasúrach  22 22.00 

Comhraiceoirí Dóiteáin Coimeádta  66 N/B 

Nach den Roinn CP&RA iad 13 8.00 

Iomlán na bPost Eile 128 57.00 

 

 

 
Rinne an Roinn próiseáil ar iarratais  
maidir le 11 gcomórtas a reáchtáladh 
le linn na bliana. Fuarthas 380 iarratas: 
323 ó fhir agus 57 ó mhná.  
 
Mar thoradh ar na comórtais a 
reáchtáladh le haghaidh na bpost seo, 
measadh go raibh 95 iarratasóirí 
cáilithe agus cuireadh ar phainéil iad. 
Fir a bhí i 74 acu sin agus mná a bhí i 
21 acu. Tairgeadh 20 post (16 ceann 
d'fhir agus 4 cinn do mhná).  
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Tairseach 

 
Mar chuid de Phlean Gníomhaíochta 
an Rialtais um Phoist, ta Comhairle 
Contae Chill Dara tiomanta do 110 
sochrúcháin a chur ar fáil tríd an 
Scéim Tairsí. 
 
Tugann an scéim deis do dhaoine atá 
dífhostaithe le tamall fada espéireas in 
ionad oibre a fháil nó a uasdhátú, 
scileanna nua a fhoghlaim agus 
filleadh ar ghnáthán oibre. 
Cabhróidh an scéim le forbairt 
phearsanta agus shóisialta na 
rannpháirtithe, trí dheiseanna oibre 
gearrthéarmacha a chur ar fáil, agus é 
mar chuspóir an bhearna idir 
dífhostaíocht agus páirt a ath-ghlacadh 
sa lucht saothair a dhúnadh. 
 
 
 
Oiliúint agus Forbairt 
 
Le linn 2014, chuir an clár oiliúna 
oiliúint ilmheánach ar fáil do 800 baill 
foirne sna h-earnálacha seo leanas: 
Oiliúint Chórais Bainistíochta agus 
Forbartha Feidhmíochta (CBFF), 
Oiliúint Sláinte agus Sábháilteachta, 
OIliúint Scileanna Seomra na Cúirte, 
Oiliúint Córas agus Próiseas Uisce 
Éireann, Oiliúint Athléimneachta 
Foirne, Oiliúint Pleanála  le Dul ar Scor 
agus Oiliúint Teicneolaíochta 
Faisnéise. 
 
Chríochnaigh 2 baill foirne Teastas An 
Forais Riaracháin i Staidéar Rialtais 
Áitiúil. Chríochnaigh 2 baill foirne 
Dioplóma An Forais Riaracháin i 
Staidéar Rialtais Áitiúil. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Faomhadh 17 baill foirne de réir an 
Scéim Cúnaimh le haghaidh cursaí 
breisoideachais. 
 

 
 
 
An Clár Cúnaimh d'Fhostaithe  
 
Is iad Workplace Options soláthróirí 
nua an CCF ó mí Lúnasa 2014. Is 
féidir le baill foirne teacht ar réimse 
leathan faisnéise trína láithreán 
gréasáin, atá ar fáil ar inlíon na foirne. 
Tá rochtain le fáil go h-éasca. Is féidir 
le baill foirne teacht ar thacaíocht 
proifisiúnta chun cabhrú leo 
cothromaíocht a choimeád idir obair, 
clann agus saol pearsanta. 
 
Uimhir saorghlao: 1800 490 390 
R-phost: eap@workplaceoptions.com 
Láithreán Gréasáin: 
www.workplaceoptions.com 
 
Lean Acmhainní Daonna leis an CCF 
a chur chun cinn thar na bliana.  Tá 
úsáid láidir ar an CCF, le meascan 
maith idir thacaíocht comhairlithe 
mothúchánach agus iarratais ar eolas. 
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Caidreamh Tionsclaíoch agus 
Fostaithe  
 
Déanann Acmhainní Daonna 
bainistíocht ar an gcaidreamh le 
ceardchumainn agus le hionadaithe 
foirne a phléann le saincheisteanna 
náisiúnta agus áitiúla araon de réir mar 
a thagann siad chun cinn. Cuireadh 
forálacha Aontas Bhóthar Haddington, 
agus aon athraithe a tharla dá réir, i 
gcrích ina n-iomlán, agus leantar le h-
athbhreithniú orthu. 
 
Tá Comhairle Contae Chill Dara tar éis 
leanúint le dul chun cinn a dhéanamh i 
leasúchán rialtais áitiúil a chur i 
bhfeidhm, de réir forálacha Tús Áite do 
na Daoine.  Áiríodh le seo 
athbhreithniú agus athstruchtúrú 
seirbhísí, ina measc seirbhísí cheithre 
comhairlí baile a chomhcheangal agus 
68 baill foirne a athshannadh, ceantair 
bardasacha a eagrú, seirbhísí do bhaill 
agus seirbhísí do chustaiméirí a 
atheagrú, an t-Ionad Rialaithe Dóiteán 
a aistriú chuig an LRRO agus glaonna 
amach a atheagrú, an t-Oifig Fiontar 
Áitiúil a chomhcheangal, na tionscadail 
r-Rialtais Coiste um Fhorbairt Pobail 
Áitiúil agus Líonra Páirtíocha Pobail a 
eagrú, feidhmeanna soláthar poiblí,  

 
 
 
agus, in éineacht leo sin, cur i 
bhfeidhm na mbeartas agus na 
nósanna imeachta eile atá 
comhaontaithe go náisiúnta. 
 
 
Bunaíodh Uisce Éireann i 2014. 
Leanann foireann Chomhairle Contae 
Chill Dar leis an seirbhís a sholáthar trí 
chomhaontú seirbhíse bliaintiúil.  Dá 
bharr seo, bhí gá le h-athshruchtúru a 
dhéanamh sa rannóg seirbhísí uisce, 
oiliúint  breise a chur ar fáil agus 
athmheas a dhéanamh ar nósanna 
oibre.  Rinneadh seo le comhoibriú 
leanúnach ó na ceardchumainn agus 
na baill foirne ábhartha. 
 
Is é beartas Acmhainní Daonna go 
spreagtar dea-chaidreamh tionsclaíoch 
tríd an gcur chuige comhpháirtíochta 
ar leibhéal corparáideach. D'éascaigh 
an beartas sin cur i bhfeidhm an chláir 
um athrú thar na n-údarás áitiúil. 
Níorbh fhéidir sin a bhaint amach gan 
comhoibriú agus iarracht leanúnach an 
lucht saothair . 
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Dul ar Scor  
 

Chuaigh na daoine seo a leanas ar scor i 2014 agus, eatarthu uile, 614 bliain de 
sheirbhís curtha isteach acu:  
 
 

Ainm Grád 

Anne Crofton Ailtire Sinsearach Gníomhach 

Anne Rowan Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach 

Christopher Farrell Oibrí Ginearálta 

Eileen Dunne Oifigeach Cléireachais 

Geoff Colfer Tiománaí / Meicneoir 

Gerard Gannon Airíoch Uisce 

Geraldine Deay Oifigeach Cléireachais 

Irene Dunne Oifigeach Foirne Cúnta 

James Corbally Oifigeach Cléireachais 

John Kelly Airíoch Uisce 

John Lahart Stiúrthóir Seirbhísí 

John Tuite Bailitheoir Ioncaim 

Jonathan Kelly Comhraiceoir Dóiteain 

Laurence O’Toole Comhraiceoir Dóiteain 

Liam Gough Oibrí Ginearálta 

Margaret Hoban Oifigeach Foirne Cúnta 

Margaret Woods Maor Scoile 

Mary Connery Oifigeach Cléireachais 

Mary Grehan Oifigeach Cléireachais 

Mary Kelly Oifigeach Cléireachais 

Mary Whelan Oifigeach Cléireachais 

Michael Malone Bainisteoir Contae 

Pat Lonergan Leabharlannaí Cúnta 

Philip Doyle Fo-Oifigeach Stáisiúin 

Richard Philips Maor Seirbhísí Ginearálta 

 Sarah Brennan Oifigeach Cléireachais 

Seamus Kenna Tiománaí 

Thomas Bagnall Saoiste 

Thomas Fahy Comhraiceoir Dóiteain 

Valerie Gormley Oifigeach Cléireachais 

Valerie Ryan Maor Scoile 
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TFC 

Cumasc na gcomhairlí agus an 

Chomhairle Nua 

Le cealú na gcomhairlí baile agus 

bunú dá éis na comhairle nua (25 go 

40 comhairleoirí), chaith an Rannóg 

TF roinnt mór d’áiseanna teicniúla 

chun ullmhú le h-aistriú mín cun na 

córais nua. Fuair na comhairleoirí uile 

ríomhairí glúine nua le bogearraí agus 

bearta slándála cuí orthu, rinneadh 

uasghrádú ar WiFi i seomra na 

comhairle, cuireadh áiseanna priontála 

ar fáil i seomraí na gcomhairleoirí agus 

éascaíodh méadú suntasach i dtacú 

leis na baill nua le linn an 

idirthréimhse. Ó thaobh bogearraí de, 

rinneadh cumasc ar na mór-chórais 

uile thar trí eagraíochtaí éagsúla go h-

eagraíocht amháin, rud a d’éiligh 

pleanáil ar feadh roinnt míonna, 

athscríobh substaintiúil ar chódanna 

agus ascnaimh sonraí suntasacha thar 

na córais éagsúla. Tharla an t-éifeacht 

ba mhó ar na córais iHouse, iPlan, 

iDocs, Agresso, Forfheidhmiú, 

Iocaíochtaí Ar-Líne agus ar láithreán 

gréasáin na Comhairle.  

Infreastruchtúr 

Tugadh roinnt tionscadail 

infreastruchtúrtha suntasacha chun 

críche i 2014.  Cuireadh críoch le na 

nascanna deiridh i dtionscadal Líonra 

Achair Fhairsing (LAF)  gan sreang sa 

cheathrú ráithe, rud a thug don 

chomhairle nascacht lán-déphléasach 

30MB – 90MB chuig an Áras. 

Éascaíonn seo foireann na comhairle  

 

 

 

chun teacht ar fheidmhchláir bogearraí 

atá suite agus cóirithe in ionad sonraí 

an Árais. Maidir leis an ionad sonraí 

féin, rinneadh obair suntasach ar an 

infreastruchtúr ríomh-phoist agus ar 

uasghrádú timpeallachta fíorúlaithe an 

freastalaí, chomh maith le bainistíocht 

a dhéanamh ar an cothabháil 

leanúnach, paisteáil, slándail, cúltaca 

ar sonraí agus a leithéid, a n-

úsáideann áiseanna TFC ar bhonn 

laethúil.  Freisin, rinne an comhairle 

tairscint agus cur i bhfeidhm ar 

réiteach Seirbhíse Priontála Bainistithe 

(SPB) don Áras, a sholáthraíonn módh 

cost-éifeachtach chun seirbhísí 

cóipeála, priontála agus scannadh a 

chur ar fáil d’fhoireann na comhairle, 

gur féidir leo a suitheantais fostaithe a 

úsáid chun míreanna priontála a 

bhailiú ó phriontálaí ar bith sa 

bhfoirgneamh ar bhonn slán.  

Bronnadh conradh nua le haghaidh 

crua-earraí agus seirbhísí móibíleacha 

tar éis tairscint iomaíoch. 

 

 

Liosta na n-oifigí comhairle uile ata 

nasctha leis an Áras 
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Bhí bunú rochtain slán poiblí ar WiFi 

thar líonra na leabharlann ar cheann 

de na tionscadail a tugadh chun 

críche. Dearadh an réiteach thar 

bhogearraí rialaithe néal-suite, a 

éascaíonn an líonra WiFi a 

mhonatóiriú agus a bhainistiú go 

larnach, atá nasctha le córas 

bainistíochta na leabharlainne chun 

sonraí baillraíochta úsáideoirí a 

chinntiú, agus a fhíoraíonn seisiúin 

agus úsáíd. 

 

 

Suímh WiFi Leabharlainne 

 

Faoi dheireadh, is ceann de 

bhunchlocha oibríochtaí TFC í an 

tacaíocht a thugtar don fhoireann agus 

do chomhairleoirí. Rinne an deasc 

chabhrach próiseáil ar bheagán níos 

mó ná 5,000 glao i 2014. 

 

 

 

 Léirítear an miondealú sa chairt thíos. 

 

Miondealú ar Ghlaonna chuig an 

Deasc Cabhrach 

 

Leanann an Rannóg Tacaíochta 
Theicniciúla le  leibhéal ard tacaíochta 
a thabhairt  don fhoireann uile thar 
tuairim is 30 oifig sa chontae.  
 
 
Cur i Bhfeidhm 
 
I 2014, thóg comhcheangal córas TFC 
chun ullmhú don chomhairle nua an t-
am forbartha go léir sa chéad leath 
den bhliain.  Bhí an próiseas seo 
dúthachtrach agus coimpléasach agus 
bhí rath air faoi dheireadh. 
 
Taobh amuigh den tionscadal 
comhcheangail, leanadh le h-obair 
chun feabhsaithe agus réitigh 
bhogearraí a chur ar fáil don 
bhfoireann agus don phobal.  Leanadh 
le bainistíocht agus forbairt ar 
thimpeallacht feidhme, ag coinneáil 
suas le h-athraithe teicneolaíochta, i 
gcásanna freastalaithe SQL agus  
Córas Oibriúcháín Windows ach go h- 
áirithe. Cuireadh áis íocaíochta ar-líne 
ar fáil do Chomhpháirtíocht Spóirt Chill  
Dara, forbraiodh comhpháirteanna  
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gréasáin bunaithe ar an inlíon agus 
leanadh ar aghaidh le forbairt agus 
cothabháil ar Thairseach Inlín na 
Roinne Comhshaoil. Sa cheathrú 
ráithe de 2014, thosaigh an rannóg 
TCF ag obair ar réiteach Bainistíochta 
Caidrimh Custaiméirí (BCC). Sé an 
réiteach a toghadh ná BCC foinse 
oscailte ar a dtugtar BCC Sugar agus 
déanfaidh Cill Dara comhaontas le h-
údaráis áitiúla eile maidir le feidhmiú, 
forbairt agus cothabáil leanúnach ar 
BCC Sugar go 2015. Úsáidfear an 
réiteach seo ar dtús chun uiríll na 
gcomhairleoirí a bhainistiú, agus tar 
éis sin le haghaidh bainistíocht a 
dhéanamh ar na h-idirghníomaíochtaí 
uile idir na rannóga seirbhíse agus an 
pobal. Tháinig méadú mór ar éileamh 
ar na meáin sóisialta i 2015 le líon na 
ndaoine gur maith leo sinn ar 
Facebook agus a leannann sinn ar 
Twitter ag dul i méid go foistineach 
(Facebook: 1,132 gur maith leo sinn; 
Twitter: 2,889 leantóirí). 
 
 
Soláthar  
 
Díríonn dhá spreagthachtaí an 
tionscnamh soláthair in Údaráis Áitiúla 
Chill Dara: cloí le reachtaíocht 
náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus 
luach ar airgead a fháil.  Taispeánann 
luach ar airgead an mhéid go bhfuair 
an Údaras an buntáiste ba mhó as na 
h-earraí agus na seirbhísí a faightear 
agus a sholáthraítear, le na h-
achmainní atá le fáil, i.e daoine agus 
airgeadas. Agus an méid seo in aigne, 
lean an rannóg soláthair le tionscadail 
ar luach maith ar airgead a chur i 
bhfeidhm do na h-Údaráis i 2014. 

Bunaíodh bun-chreatlacha le haghaidh 
fearas (tochtóirí, trucailí etc. ag baint 
úsáid as an Creatlach Meastachán UÁ 
náisiúnta), Seirbhísí Gaibhnithe 
Capall, Cigirí Tréidliachta Sealadach, 
Athdhromchlú Bóthar, Comharthaíocht 
Bóthar agus Seirbhísí Teiripe 
Shaothair a sholáthar.  Don chéad uair 
bhí an rannóg páirteach i dtairscint il-
údarás, a thóg tuairim seirbhísí 
comhroinnte ar thairscint maidir le  
Seirbhísí Cláir Cúnamh Fostaithe thar 
cionn Comhairle Contae Chill Dara, 
Comhairle Contae na hIarmhí agus 
Comhairle Contae Lú.  Bhí béim mór i 
2014 ar leathnú a chur i bhfeidhm ar 
úsáid cártaí Ceannaigh Luach Ísil 
(CLÍ), a sholáthraíonn coigilt oibríochta 
leanúnach don Chomhairle trí an 
riachtanais chun ordaithe ceannaigh, 
sonraisc, Nótaí Earraí Glactha etc. a  
phróiseáil a chur ar ceal, i 

dtimpeallacht atá slán agus rialaithe. 

 

 

 

 

 

 

Leathanach Logáil Isteach 

Meastachán UÁ 
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Leanann an rannóg de bheith mar 
pointe saineolais don Chomhairle,  ag 
plé le mórchuid ceisteanna soláthair 
teicniúla inmheánacha, a bhaineann  
le reachtaíocht soláthair náisiúnta 

agus ón AE, agus le nósanna dea-
chleactais a chur chun cinn, in ábhar 
atá casta agus atá ag fabhrú ar bhonn 
leanúnach. 
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Tithíocht, Pobal agus 
Seirbhísí Cultúrtha 
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Tithíocht 
 
 

Féachann an Rannóg Tithíochta le 
tacaí tithíochta shóisialta a thabhairt 
do dhaoine nach bhfuil d'acmhainn acu 
freastal dá riachtanas tithíochta féin. 
Agus staid an gheilleagair mar atá faoi 
láthair, tá an t-éileamh ar thacaí 
tithíochta sóisialtatar tar éis dul i méid, 
ach mar chontáracht ar seo, tá laghdú 
tagtha ar chláir tógála, idir poiblí agus 
príobháideach.  Mar fhreagra ar seo 
agus ar an t-éileamh méadaithe, 
déanann Comhairle Contae Chill Dara 
roghanna tithíochta sóisialta a 
sholáthar go príomha trí léasú agus trí 
thionscnaimh tithíochta sóisialta. 
 
 
Tithíocht Sóisialta 
 
Faoi láthair, tá 5,334 aonaid i stoc 
tithíochta sóisialta i gContae Chill 
Dara, lena n-áirítear maoine stoc 
údarás áitiúil (3,611), SCC (550), 
Léasú Sóisialta (214), Scéim Iasachta 
Chaipitil agus Fóirdheontais (491) 
agus Scéim Cúnaimh Chaipitil (468). 
Ag deireadh na bliana 2014, ba é 
6,459 an líon iomlán iarratasóirí ar an 
liosta tithíochta. 
 
 
An Clár Infheistíochta i dTithíocht 
Shóisialta  
 
Sa Chlár Infheistíochta i dTithíocht 
Shóisialta don bhliain 2014, cuimsíodh 
gach gné den chlár tógála, fála agus 
oibreacha feabhsúcháin do 
Chomhairle Contae Chill Dara. Ba é 
€6.1 milliúin an méid a leithdháileadh 
le haghaidh an tsoláthair tithíochta 
(caipitil) don bhliain 2014 agus ba é 
€6.2  milliún an méid a leithdháileadh  
 
 

le haghaidh an tsoláthair tithíochta 
(reatha). Mar chuid de sin, rinneadh 
soláthar faoi na mírchinn seo a leanas:  
 
• Príomhchlár Tógála/Fála (Cuid V san 
áireamh)  
• An Scéim Cóiríochta Cíosa/An 
Tionscnamh um Léasú Tithíochta 
Sóisialta  
• Scéim Cúnaimh Chaipitil  
• Cóiríocht do Thaistealaithe  
• Iarfheistiú Tithe Folmha / 
Uasghráduithe Fuinnimh  
• Oibreacha Deisiúcháin  
 
 
I 2014, d’éascaigh na cláir seo dul 
chun cinn ar thionscadail mar 
athnuachan i bPáirc Phádraig, Rath 
Iomgháin, 13 aonad a fhorbairt ar 
Bhóthar Áth Garbháin, Droichead Nua, 
- Scéim  ag dul le  Neodracht ó thaobh 
Carbóin de a bhaint amach -  agus 20 
aonad a fhorbairt i gCill Choca. 
 
 
An Scéim Cóiríochta Cíosa  
 
Is sás tábhachtach go fóill é an Scéim 
Cóiríochta Cíosa (SCC) a thugann 
tacaíocht tithíochta sóisialta i gContae 
Chill Dara. Faoin scéim seo, tugann an 
comhairle cóiríocht phríobháideach ar 
chíos do dhaoine a bhfuil forlíonadh 
cíosa á fháil acu ar feadh 18 mí nó 
níos faide. Bhí méadú go 661 ar na 
réadmaoine san iomlán á soláthraítear 
le haghaidh tithíochta sóisialta faoin 
SCC ag deireadh na bliana 2014.  
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Léasú  
 
Tugadh isteach an Tionscnamh um 
Léasú Tithíochta Sóisialta in 2010, rud 
a chuir ar chumas na n-údarás áitiúil 
áiteanna cónaithe príobháideacha a 
chur ar léas fadtéarmach le go 
bhfreastalóidís ar riachtanais tithíochta 
sóisialta. Bhí 214 aonad in úsáid faoin 
scéim seo in 2014, ina measc aonaid a 
furathas tríd an scéim nua morgháiste 
le haghaidh chíos. 
 
Deontais Tithíochta  
 
Bítear ag freastal ar riachtanais 
tithíochta freisin trí Dheontais a 
bhaineann le hOiriúnú Tithe, le 
Deontais Cúnaimh Tithíochta do 
Dhaoine Breacaosta agus le Deontais 
Cúnaimh Móibíleachachta, ar deontais 
iad a chuireann tithe atá ann cheana in 
oiriúint don té a bhfuil cónaí air/uirthi 
ann. I 2014, deonaíodh 180 Deontais 
Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine 
Breacaosta,131 Deontais Oiriúnú Tithe 
agus 11 Deontais Chúnaimh 
Móibíleachachta, ar luach iomlán de 
€1.7 milliúin. 
 
Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean 
 
I 2014 lean Comhairle Contae Chill 
Dara mar phríomhúdarás d’Fhóram  
Réigiúnach an Lár-Oirthir um 
Sheirbhísí do Dhaoine gan Dídean.  
Déanann Comhairle Contae Chill Dara 
tuarascáil ar son an réigiúin don rialtas 
ar méid na ndaoine a mhaíonn go 
bhfuil said gan dídean agus ar na 
seirbhísí a cuirtear ar fáil.  Rinne 
Comhairle Contae Chill Dara, mar 
phríomhúdarás, bainistíocht freisin ar 
mhaoiniú Chuid 10 i 2014. 
 
Ar an leibhéal aitiúil, bhí 189 cáis 
(daoine aonair agus aonaid 
teaghlaigh) a mhaigh go rabhadar gan  
 

 
 
 
dídean i 2014, mean de 4 cáis gach 
seachtain oibre.  Tugadh cabhair do  
chaoga de na cáis sin dul le marachtáil 
neamhspleach, leis an chuid eile ag 
filleadh dá gclann, ag dul in ospidéal 
nó ag fágáil na tíre dá dtoil féin.  
Cuireadh 198 daoine i gcóiríocht 
práinneach i 2014. 
 
 
Forbairt Pobail  
 
Lean an Foireann Pobail i 2014 le 
bheith ag tacú le hiarrachtaí deonacha 
na gcumann cónaitheoirí agus na 
ngrúpaí pobail in eastáit de chuid na n-
údarás áitiúil. Íocadh breis agus 90 
deontas do chumainn cónaitheoirí 
chun tacú le grúpaí chun spásanna 
oscailte a chothabháil agus a fhorbairt. 
D'éirigh thar cionn leis an gcomórtas 
'Bród Áite' d'eastáit na n-údarás áitiúil i 
2014 agus arís cuireadh críoch leis an 
eachtra seo le oíche cheiliúrtha don 
phobal in Ollscoil Maigh Nuad. 
 
 

 
 

An Príomh-Duais don ‘Gháirdín is 
Fearr’ 2014, á bhronnadh ar Seán 

Trimble ag an Méara Fiona O’Loughlin, 
ag oíche bronnadh Gradam Bród Áite 
agus Baile Slachtmhara Chomhairle 
Contae Chill Dara in Ollscoil Maigh 

Nuad 
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Buaiteorí an Duais Díchill don Óige 
2014 ag oíche bronnadh Gradam Bród 

Áite agus Baile Slachtmhara 
Chomhairle Contae Chill Dara in 

Ollscoil Maigh Nuad ar 5ú Samhain 
2014 

 
 

 
 

An Comhairleoir Paddy Kennedy (ar 
chlé) agus Siobhán O’Rourke (ar 

dheis), Oibrí Pobail, Comhairle Contae 
Chill Dara, in éineacht le grúpa ó Ros 
Chonaill, An Droichead Nua, ag  oíche 

bronnadh Gradam Bród Áite agus Baile 
Slachtmhara Chomhairle Contae Chill 

Dara in Ollscoil Maigh Nuad ar 5ú 
Samhain 2014. 

 

I 2014, lean an Rannóg Tithíochta le 
bheith ag tacú le struchtúirí sa chontae 
a mhéadáionn rannpháirtíocht pobail 
áitiúil i struchtúirí daonlathacha, ina 
measc Engage Kildare, Comhaontas 
Aoisbháúil Chill Dara, Comhairle na 
nÓg, Comhchoiste Póilíneachta an  
 

 
Chontae agus Stratéis Imeasctha 
Chontae Chill Dara. 
 
 
 
 
Cothabháil Tithe  
 
Cuireann an chomhairle formhór na 
hoibre cothabhála ar an stoc tithíochta 
sóisialta amach ar chonradh ach tá 
foireann bheagdír- saothair fostaithe 
acu. Tá leithdháileadh suntasach 
acmhainní de dhíth ar ghnéithe 
freagartha an chláir chothabhála. 
Rinneadh 5,806 deisiúchán sa bhliain 
2014, méadú mór ar na blianta roimhe 
sin, go príomha de bharr chónascadh 
na gcomhairlí baile.  Chomh maith le 
seo, forbraíodh lámhleabhar nua 
tionónta i 2014, inar cuireadh síos na 
freagraíochtaí atá ar thionóntaí agus ar 
an údarás áitiúil araon. 
 
Tionóntachtaí / Cíosanna 
 
Lean Comhairle Contae Chill Dara le 
tionóntachtaí a mhonatóiriú agus a 
thacú tríd an Seirbhís Teagmhála le 
Tionóntaí. Baineann Seirbhís na n-
OifigeachTeagmhála le Tionóntaí 
freisin le ceisteanna maidir le h-
iompraíocht frithshóisialta agus le 
sáraithe ar thionónachtaí. 
 
Ag ullmhú don scéim náisiúnta cíosa, 
rinneadh uasdhátú ar 937 cíosanna i 
2014.  Ríomhann Comhairle Contae 
Chill Dara cíos de réir na Scéime 
Cíosanna Difreálacha. Tharla méadú 
ar athbhreithniú cíosa agus 
scéimeanna nua, agus rialú ar 
thionóntaíochtaí, sa Nás, i mBaile Átha 
Í agus sa Droichead Nua, de bharr 
chónascadh na gcomhairlí baile.   
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Iasacht Cheannaigh Tí  
 
Faoin scéim seo, tá iasachtaí ar fáil 
chun tithe a cheannach suas go 97%  
(€220,000 ar a mhéad) de chostas an 
tí.  Riarann an chomhairle an scéim de 
réir chritéar docht a shocraítear ar 
bhonn náisiúnta. Ceadaíodh 19 
iasachtaí cheannaigh tí i gCill Dara i 
2014 agus rinneadh measúnú ar 70 
iarratas.  
 
 

 
Cóiríocht do Theastailaithe 
 
Tá ceithre láithreáin stad i gContae 
Chill Dara faoi chúram Chomhairle 
Contae Chill Dara. Tháinig an Coiste 
Comhairliúcháin Áitiúil um Chóiríocht 
do Theastailaithe, a rialaíodh le 
déanaí, le chéile ar dhá ocáid óna 
fhorimiú i 2014.  Leanadh le h-obair ar 
an gClár Cóiríochta do Theastailaithe 
2014-2018, lena n-áirítear dul chun 
cinn ar athfhorbairt ar Gharraí na 
Tincéara.

 
 

 
 

Grúpa Bhaile Slachtmhara Maigh Nuad, a bhuaidh an Bonn Cré-umha agus an 
Gradam don Bhaile Mór is Fearr. Tógadh an pictiúir ag oíche bronnadh Gradam Bród 
Áite agus Baile Slachtmhara Chomhairle Contae Chill Dara in Ollscoil Maigh Nuad ar 

5ú Samhain 2014. 
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Pobal agus Cultúr 
  
 
Clár Contae Chill Dara a Thacaíonn 
le Daoine Breacaosta  
 
Forbraíodh an Clár Contae Chill Dara 
a Thacaíonn le Daoine Breacaosta  ar 
dtús ag an Líonra Dul in Aois go Breá 
faoi stiúradh an Chláir Náisiúnta 
Cathrach agus Contae ag tacú le 
Daoine Breacaosta.  Láinseáladh an 
clár faoi Shamhain 2010 agus 
síoníodh Ráiteas Bhaile Átha Cliath i 
2011. Is tionscnamh de chuid na 
hEagraíochta Domhanda Sláinte é.  Tá 
an clár náisiúnta curtha i bhfeidhm ó 
shoin trasna na tíre agus tá sé á éascú 
faoi láthair ag na 31 údaráis aitiúla. Tá 
údaráis áitiúla ag céimeanna éagsúla 
forbartha agus iad á thacú ag Aoisbhá 
Éireann. Ta clár Chill Dara á 
chomhordú anois ag Comhairle 
Contae Chill Dara agus tá 
Cathoirleach nua Neamhspleách 
faighte aige chun an clár a chur chun 
cinn. 
 
Déanann an Comhaontas Contae Chill 
Dara a Thacaíonn le Daoine  
Breacaosta maoirseacht ar Chlár 
Chontae Chill Dara.  Chuimsigh an 
comhaontas ionadaí na ndaoine 
breacaosta agus cinneadóirí 
sinsearacha ó eagraíochtaí poiblí, 
príobháideacha agus neamhbhrabúis 
sa chontae, atá tiomanta chun Cill 
Dara “a chur chun cinn mar ionad níos 
fear le dul in aois ann” (Straitéis 
Aoisbháúil Chontae Chill Dara 2011 – 
2014).  Tá an straitéis á athbhreithniú 
faoi láthair agus déanfar feabhsú agus  
 
 
 

 
 
athsholáthar uirthi i 2015.  Tá na 
struchtúir á athbhreithniú freisin agus 
déanfar feabhsú agus forbairt orthu 
chun an stratéis nua a ullmhú agus a 
chur i bhfeidhm. 

 
“Cill Dara á chur chun cinn mar sár-

ionad chun dul in aois ann” 

 
Is é Engage Kildare an comhairle do 
dhaoine breacaosta do Chontae Chill 
Dara, agus is cuid fíor-thábhachtach 
den chlár iad.  Tá ionadaíocht acu ar 
Chomhaontas an Chontae. Tá siad 
díreach tar éis athbhreithniú a 
dhéanamh agus faoi láthair tá siad ag 
ullmhú dá CGB faoi Bhealtaine 2015. 
 
Tionóladh Searamanas na Gradam 
Náisiúnta um Aitheantas agus 
Mórghníomhartha Aoisbháúil 2014 
sa Chabháin.  Ba chúis áthais do Chill 
Dara go bhfuair Plás Nic Amhlaigh sa 
Nás an Gradam Aosbháúil um Dul in 
Aois Gníomhach agus Sláintiúil 
d’fhorbairt idirghlúine agus 
cruithitheach. 
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Seirbhísí Fóillíochta 
 
 
Rannóg na bPáirceanna  
 
Bíonn Rannóg na bPáirceanna ag 
déanamh soláthar, bainistíocht agus 
cothabháil ar pháirceanna agus 
spásanna oscailte sa chontae.   
Baineann sí freisin le soláthar  
fhóntais, go háirithe clóis súgartha, ar 
fud an chontae. Tugann sí cúnamh 
agus comhairle freisin do ranna 
inmheánacha na comhairle, do 
chomhairlí baile agus d'eagraíochtaí 
pobail maidir le tionscadail a 
bhaineann le tírdhreachú agus fóntais. 
I measc na tionscadail agus na 
gníomhaíochtaí a cuireadh i bhfeidhm 
sa bhliain seo chaite bhí na nithe seo 
leanas:  
 

 Rinneadh clár curtha crann i 
mbailte éagsúla ar fud an 
chontae.  

 

 Rinneadh clár prúnála agus 
bainte crainn bunaithe ar 
achainní a fuarthas ar fud an 
chontae. 

 

 Rinneadh  clár chun bleibeanna 
earraigh a chur  i mbailte, ina 
measc Acomhail Átha Í agus 
Dísirt Diarmada an M9, Bóthar 
Bhaile Átha Cliath, Mainistir 
Eimhín, Timpeallán Theach 
Srafáin agus Timpeallán na 
Cille agus Bhaile Eoin. 

 

 Rinneadh cothabháil ar fhaichí 
féir i Maigh Nuad, Léim  an 
Bhradáin, Cill Droichid, Cill  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Choca, An Nás, An Droichead 
Nua, Cill Dara agus Mainistir 
Eimhin. 

 
 

 
 

Timpealláin Mhainistir Eimhín, M7 

 

 Cuireadh tús le tírdhreachú ag 
Timpeallán Bhaile Eoin agus 
Timpeallán Theach Srafáin, An 
Chill 

 

 
 

Timpeallán Bhaile Chill Dara, M7 

 

 Leanadh leis an scéim 
phíolótach cuibhrinn ag An 
Scioból Iontach i mbliana. 
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 Tugadh cúnamh freisin i rith na 
bliana do rannóga inmhéanacha 
maidir le cursaí tírdhreachú. 
 

 Tugadh tacaíocht airgeadais 
agus theicniúil do chumainn 
áitritheoirí agus do Choistí na 
mBailte Slachtmhara sa 
chontae.  

 

 Cuireadh tús le dhá faichí spóirt 
a thógail agus a dhraenáil i 
Loch na Móna, Léim an 
Bhradáin.  

 

 Tugadh tírdhreachú san Urnaí 
chun críche chun ionad fóntais 
a fhorbairt sa sráidbhaile. 
 

 Rinneadh tírdhreachú ag 
Crosaire Úi Bhuachalla, An 
Droichead Nua i gcónasc le 
suiteáil Dealbha an Fhairtheora, 
a choimisiúnaiodh ag 
Comhlachas Trachtála 
Dhroichead Nua mar chuid de 
chomóradh 200 bliain do bhaile 
Dhroichead Nua. 
 

 Rinneadh tírdhreachú timpeall 
an fochla i gCill Droichid. 
 

 Suiteáladh suíochánra in Ascaill 
Chartún, Maigh Nuad agus ag 
an Scioból Iontach, Léim an 
Bhradáin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Móinéar Bláthanna Fiáine, 
Sráidbhaile an Urnaí 

 
Clóis Súgartha 
 

 Cuireadh tús le 
tírdhreachú  ar Chlós 
Súgartha Páirce an 
Phobail i mBaile Átha Í, 
agus ullmhaíodh 
pleananna do chlós 
súgartha nua i gCrochta 
na Gréine, a bheidh le 
suiteáil i 2015.  

 Osclaíodh clós súgartha 
agus páirc scatála nua 
ag Bothar Cheárach, An 
Nás. Suiteáileadh ionad 
traenála faoin aer i bpáirc 
an bhaile sa Droichead 
Nua 
 

 Leanadh ar aghaidh 
lecothabháil rialta ar na 
clóis súgartha atá ann 
cheana féin. Tá 18 chlós 
súgartha sa chontae 
anois.  

 
Tionscnaimh Súgartha Speisialta  
 
Reáchtáladh lá súgartha in Áras Chill 
Dara i Meán Fomhair chun an Lá 
Náisiúnta Súgartha a cheiliúradh. 
D’fhreastail breis agus 3,000 daoine 
air. 
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Ionad Spóirt Dhroichead Nua  

 
Tá Ionad Spóirt Dhroichead Nua i 
bhfeidhm anois le beagnach 29 bliain, 
agus é mar áis an-luachmhar ar fad 
don phobal áitiúil. 
 
Le roinnt bliana anuas reachtáileadh 
líon forbairtí ag an ionad spóirt chun 
áiseanna do chustaiméirí a fheabhsú.  
Tharla an feabhsú ba mhó i 
2008/2009, nuair a fuair an saoráid 
athfhorbairt ar chostas €2.3 milliúin le 
haghaidh nua-chóiriú agus chun 
éagsúlacht feidhmithe a leathnú, ionas 
go leanfar ar aghaidh le seirbhísí a 
chur ar fáil don líon is mó de phobal 
An Dhroichead Nua agus an cheantair 
maguaird. Tharla na gníomhartha seo 
leanas i 2012 – 2014: 
 

 Bronnadh Gradam 
órchaighdeáin na Brataí Báine 
ar an ionad i mbliana, agus le 
14 bliana anuas, rud a léiríonn  
caighdeáin thar bharr na h-áise. 
Is é gradam na brataí báine an 
 t-aon ghradam cuimsitheach 
cáilíochta amháin in Éirinn a 
mheasann caighdeáin na  
n-áiseanna fóillíochta.  

 

 Tá an ionad nasctha anois le K-
Leisure sa Nás agus i mBaile 
Átha Í, rud a thugann il-
bhallraíocht sna trí ionad do 
chustaiméirí. 

 

 Cuireadh réimse leathan de 
ranganna corpacmhainne ar 
fáil, do dhaoine ar gach leibhéal 
folláine.   

 

 Cuireann teagascóirí lán-
cháilithe scrúdú folláine agus 
cláir pearsanta ar fáil.  

 
 
 

 

 I measc na h-áiseanna eile a 
cuireadh ar fáil bhí faichí 
imeartha taobh istigh agus 
taobh amuigh, seomrái ar chíos, 
seomraí allais agus gaile, 
áiseanna do scrúdú folláine, 
ionad cóisire, fáiltiú agus siopa 
caife. 

 Ar ghrúpaí pobail gur 
cabhraíodh leo bhí KARE, FÁS, 
KSP, Na Cluichí Oilimpeacha 
Speisialta agus Jumping Jelly 
Beans. 

 

 Cuireadh roinnt eachtraí 
charthanacha ar siúl le linn na 
bliana, chun airgead 
ríthabhachtach a sholáthar do 
charthanais.  
 

 Ionad do BOO CD/CM agus 
don Ghaelscoil le haghaidh 
spóirt agus comórtais idir-scoile. 

 
 

 
 
CPÉ 
Sraith Déanach 
 
Tugadh dhá sraith déanach chun 
críche i 2014 sa Droichead Nua agus i 
gCill Choca. Cabhraíonn na 
sraitheanna seo le dul i gcoinne 
iompraíocht frithshóisialta, tugann siad 
asraon do na rannpháirtithe óga agus 
cabhraíonn siad leis an pobal agus na 
Gardaí áitúila teagmháil lena chéile.  
Díríodh na Sraitheanna Déanach sa 
Droichead Nua do pháistí idir 14-16 
bliana d’aois agus cuireadh ar bun in 
Ionad Spórt Dhroichead Nua é, le tacú 
ó Rannóg  Tithíochta na Comhairle 
agus na Gardaí áitiúla, ar oícheanta 
Dé hAoine faoi Shamhain, le 29 
rannpháirtithe. 
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Cuireadh an Sraith Déanach i gCill 
Choca ar siúl ar fhaiche uile-aimsire 
Scoil Uí Riada gach oíche Aoine ar 
feadh 4 seachtain, faoi Shamhain agus 
mí na Nollag, le 23 rannpháirithe.  
Thug na Gardaí áitiúla agus gnó áitiúil, 
Kilcock Autos, tacaiocht agus 
cistiúchán chun duaiseanna agus bia a 
chur ar fáil ag tráthnóna léirithe don 
oíche deireannach. 
 
 
 
 
 

 
 

Sraitheanna Déanach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spraoi Peile in Eastáit Údarás 
Áitiúla 
 
I gcónasc le Rannóg Tithíochta 
Chomhairle Contae Chill Dara, 
d’eagraigh oifigigh forbartha CPÉ cláir 
“Spraoi Peile” i bPáirc Cois Locha sa 
Droichead Nua, Garrán na Feá i Ráth 
Iomgháin, Gléib Chnoic Challaí agus 
Fearann an Easpaig i mBaile Chill 
Dara, Sráid Áine sa Chorrchoill, 
Garrán na Fuinseoige i nDoire an 
tSoirn, Baile Mhic Caollaí i gCill 
Droichid agus Caisleán an Eanaigh 
sna Solláin.  Ghlac 194 páistí, idir 6 
agus 14 bliana d’aois, páirt ins na 
seisiúin peile seo le linn 2014. 
 
Buail Isteach 
 
Bhí seisiúin bualadh isteach 
d’ógánaigh i mBaile Átha Í, Léim an 
Bhradáin agus An Droichead Nua, le 
49 fireannaigh agus 7 mbaineannaigh.  
Bhí seisiúin peile bualadh isteach 
d’aosaigh dírithe ar dhaoine 
dífhostaithe i mBaile Átha Í, le 13 
fearannaigh agus 3 bhaineannaigh 
páirteach iontu, a lean ar feadh 4 
seachtain. 
 
 

 
 

Buail Isteach 
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Tabhair Cárta Dearg don Ciníochas 
 
 
Is eachtra comhordaithe é Clár Peile 
Idirchultúrtha an CPÉ, i gcónasc leis 
an tionscadal oideachais Tabhair 
Cárta Dearg don Ciníochas (TCDC) – 
www.theredcard.ie , agus é bunaithe i 
scoileanna mar chuid de seachtain 
feachtais peile i gcoinne ciníochas in 
Eoraip, le tacú ón ACSE.  Ghlach 4 
bun-scoileanna ó Chill Droichid, Na 
Solláin agus Maoin páirt sa seachtain 
gníomhaithe seo leis an CPÉ ó 13-24 
Deire Fomhair 2014. 
 
 
Cuireadh ar fáil ag an beirt oifigeach 
forbartha: 
 

 Seisiún idirghníomhach 
bunaithe i seomra ranga, ag 
baint úsáid as an dlúth-diosca 
Tabhair Cárta Dearg don 
Ciníochas chun eolas a 
scaipeadh faoi chiníochas 

 

 Seisiún cóitseála peile a 
sholáthar 
 

Ghlac 329 páistí páirt sa chlár seo lena 
múinteoirí, agus le linn an seisiún 
ranga d’oibríomar le daltaí ó rang a 
cúig agus rang a sé chun a soiléiríu 
cad is ciníochas ann, conas a 
chuireann sé isteach ar dhaoine agus 
conas freagairt dó.  Neartaíonn na 
gníomhartha cóitseála téamaí 
oideachais an seomra ranga, agus 
cuireann said béim ar mór-luachanna 
spóirt, mar obair bhuíne agus 
cumarsáid.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Daltaí ó Rang a Sé, Scoil 
Naisiúnta Phádraig, Cill 

Droichead 
 
 
Cláir do Chailíní 
 
Deirfiúracha Sacair i gCill 
Choca, Rath Iomgháin, An 
Droichead Nua agus Léim an 
Bhradáin, le 129 gcailín idir 7 – 
11 blian d’áois i láthair. 
 
Clár ‘Mo Chlub tar éis Scoile’ i 
mBaile Chill Dara do bhuachaillí 
agus cailíní le 74 
rannpháirtíochtaí, le lá oscailte 
club do chailíní amháin i gClub 
Sacair Bhaile Chill Dara tar éis 
sin. 
 
Lean turnaimint futsal faoi 16 ar 
feadh 4 seachtain chun méadú 
ar rannpháirtíochta, agus 
foireann nua, a chur i bhfeidhm. 
As seo, d’éirigh turnaimint 7 an 
taobh faoi 16 ar fhaichí féir le 
linn an tsamhraidh, a lean ar 
feadh sé seachtain. Ghlac breis 
agus 60 cailín páirt, agus as 
seo tharla sraith nua don 
aoisghrúpa seo. 
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Clár Lae Oscailte na 
gClubanna 
 
Is iarracht chomhfhíosach ag an 
CPÉ chun peil a chur chun cinn 
a measc mionlaigh eitneacha 
agus cultúrtha in Éirinn í Clár 
Lae Oscailte na gClubanna. 
 
Tá Lá Oscailte na gClubanna 
dírithe d’éinne go bhfuil suim 
aige nó aicí peil a imirt don 
chéad uair, nó feabhas a chur 
ar a scileanna, agus sult a 
bhaint as peil i dtimpeallacht 
cáirdiúil an chlub.  Is clár 
spraoiúil lae amháin iad 
Laethanta Oscailte na 
gClubanna, bunaithe ar  

 
 

 
 
Lá Oscailte Chlub Chill Droichid 

 
 
 

 
 

Dúshlán Ceamara Luais 

 
 
 

imeachtaí taitnimheacha, curtha 
ar fáil ag cóitseálaithe cáilithe 
ón CPÉ.  Tionóladh Lá Oscailte 
na gClubanna i gClub Sacair 
Bhaile Chill Droichid. 
 
Tionóladh Lá Oscailte Chlub 
Bhaile Chill Droichid dé Satharn 
31 Bealtaine 2014.  D’fhreastail 
breis agus 82 daoine ar an 
eachtra (agus 20% acu ó 
chúlraí eitneacha nó cultúrtha).  
I measc an chlár lán bhí 
ceamairí luais, ciceanna 
pionóis, dúshlán crossbharra, 
spraoi-druileanna agus mion-
chluichí. 
 

 
 
Lá Oscailte Chlub Chill Droichid 

Dúshlán Ceamara Luais 

 
 

 
 

Mion-chluichí ag Baile Chill 
Droichid 
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Clár Seirbhísí Comhtháite 
 
Ról 
 
Bunaíodh an Clár Seirbhísí 
Comhtháite (CSC) i 2010 ag Bord 
Forbatha Contae Chill Dara. Oibríonn 
ionadaithe ó ghníomhaireachtaí stáit, 
eagraíochtaí ón earnáil 
dheonach/pobail, gnóthais áitiúla, 
ionadaithe pobail áitiúla agus 
ionadaithe tofa lena chéile chun 
tosaíochtaí comhaontaithe a chur chun 
cinn.  Ta trí baile CSC ann – Baile Chill 
Dara, Cill Choca agus Cill Droichead. 
Bíonn cur chuige “baile iomlán” ag an 
CSC maidir le freagairt do riachtanais 
soisialta, eacnamaíochta, cultúrtha, 
áineasa agus oideachais.  Braitheann 
na tosaíochtaí cinnithe ar thaighde 
fíorasach. Oibríonn foireann idir-
gníomhaireachta chun gníomhartha a 
maoirsiú agus a chur chun cinn. 
Tugann fo-ghrúpaí tacaíocht don obair 
agus cuireann sin le méadú ar 
rannpháirtíocht. 
 
 

 
 
 
Obair agus Dul Chun Cinn 2014 
 
Bhí roinnt mór dul chun cinn suntasach 
ar thosachtaí CSC i 2014.  Faoi seo ta 
achoimre gearr ar na príomh-
buaicphointí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baile Chill Dara 
 
Dob é Baile Chill Dara an chéad 
treoirbhaile don CSC i 2010. I measc 
na príomh-éachtaí i 2014 bhí na nithe 
seo leanas: 
 
 

 Tá Teach Dara bunaithe anois 
mar lár-ionad do sheirbhísí 
clainne agus pobail sa bhaile.  
Úsáideann suas le 300 daoine 
an áis gach seachtain, ag 
freastail ar raon grúpaí, cursaí 
agus seirbhísí. 

 D’éirigh le fo-ghrúpa ceisteanna 
clainne an CSC, le tacaíocht ó 
Chomhairle Contae Chill Dara, 
ceangaltas de bhreis agus 
€80,000 a shochrú ón Oifig 
Náisiúnta um Fhéinmharú a 
Chosc, chun clár píolótach 
MOJO a chur chun cinn i gCill 
Dara.  Dírítear an clár ar fhir 
dífhostaithe go bhfuil 
deacrachtaí acu an saol a 
bharraíocht.  Tá sé mar aidhm 
ag an gclár na rannpháirtithe a 
spreagadh chun athraithe 
dearfacha a dhéanamh ina saoil 
trí thraenáil grúp-bunaithe agus 
oibriú aon le haon.  Rinneadh 
bun-obair chun tacaíocht agus 
suim sa tionscadal 
ilghníomhearachta seo a 
spreagadh.  Bhí an-rath ar seo, 
le breis agus fiche ionadaíthe 
thar earnálacha stáit, deonach 
agus grúpaí pobail i láthair ag 
cruinniú tosaigh faoi Shamhain.  
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Cuireadh tús go déanach i 2014 
le comhordaitheoir clár a earcú, 
agus táthar ag súil go dtarlóidh 
an chéad tionscadal dírithe ar 
fhir i 2015. Óstáilfidh Teach 
Dara an clár, le h-áiseanna, 
bainistíocht agus spás oifige á 
chur ar fáil. 

 
 
 
Ionad Óige Chontae Chill Dara – An 
Choirceog 
 
Rinneadh obair chun leanúint le dul 
chun cinn leis An Choirceog a bhúnú i 
sean-Oifig an Phoist i mBaile Chill 
Dara. Socraíodh cead pleanála agus 
leanadh le próisis tairsceana chun an 
foirgneamh a athchóiriú. Bhí comhrá 
comhstádais leis an iar-Aire Leanaí 
agus Gnóthaí Óige, Frances 
Fitzgerald, chun béim a chur ar 
thabhacht na tionscnaíochta seo do 
Chill Dara.  Ta sé ar intinn tosnú ar an 
athchóiriú go luath i 2015, agus an áis 
a oscailt i Lúnasa / Mean Fomhair 
2015. 
 
 
 

 
 

Ionad Óige Chontae Chill Dara 

 
 
 
 
 
 

 
Cill Choca 
 
Leanadh ar aghaidh le dul chun cinn 
suntasach le CSC Chill Choca i 2014. 
 

 Fuair an FSS cead pleanála 
chun ionad cúram príomhúil a 
thógáil ar an Bánóg, Cill Choca. 
Ta seo ar cheann de cheithre 
ionad cúram príomhúil déag go 
bhfuill ar intinn iad a thógáil thar 
na tíre.  Rachaidh tairgthe do 
chonraítheorií chun críche go 
luath i 2015, agus tá súil le 
tosnú ar an obair i lár 2015.  Tá 
luach timpeall €2.5 milliúin ar an 
dtonscadal seo, agus caithfidh 
sé idir bliain agus bliain go leith 
chun tabhairt chun críche. 

  Lean Líonra Pobail Chill Choca 
leis an obair chun áis ilchuspóra 
don pobal a chur chun cinn ar 
an Bánóg. Tharla dian-
phróiseas, le bun-
geallsealbhadóirí, grúpaí pobail, 
ceannairí agus 
gníomhaireachtaí páirteach 
ann, chun eolas a chur le 
dearadh molta na h-áise.  Tá 
súil le toradh ar an iarratas 
ceada pleanála go luath i 2015.  

 De bharr na pleananna 
substaintiúla don Bánóg, rinne 
Cooney Architects dearadh 
uasdátaithe comhtháite le 
haghaidh forbairt todhchaí an 
achair áineasa seo. Bhain bun-
geallsealbhadóirí le seo, agus 
moltar spás áise comhtháite il-
úsáid, gur féidir é a úsáid ag 
daoine áitiúla le haghaidh 
ábhair spéise éagsúla. 
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 Níor éirigh le moladh do Scéim 

Deontais na n-Údarás Áitiúla an 

Ghréasáin Náisiúnta Raonta 

Rothar, a mhol conas a bheadh 

tairbhe do Chill Choca ón 

fhorbairt seo. Cúis díomá mór 

don fo-ghrúpa turasóireachta é 

seo. Go déanach i 2014, áfach, 

bhuail toscaireacht leis an Aire 

Alan Kelly, chun an moladh 

agus na phleananna le 

haghaidh Cill Choca a léiriú. Bhí 

fáilte maith roimhe seo agus tá 

dóchas ag an grúpa go n-

éiróidh leis an moladh sa 

todhchaí. 

 

 

 

 

 

 Bunaíodh Seantan na bhFear i 

gCill Choca i 2014.  

Freastalaíonn 30 fir ó thar Chill 

Cocha ar Sheantán na bhFear 

gach seachtain agus tá an 

grúpa seo ag dul ó neart go 

neart. 

 Tharla an dara Sraith Sráide 

CPÉ i gCill Choca, eagraithe ag 

CPÉ, Celtic Chill Choca agus 

an Garda Síochána.  D’éirigh go 

han-mhaith le seo, le 24 daoine 

óga ag freastail gach seachtain. 

 

Cill Droichid 
 

Leanadh le obair chun an CSC 
a bhunú i gCill Droichid.  
Tugadh an céim taighde chun 
críche agus láinséailfear é i 
2015. Bhí an comhordaitheoir 
CSC a cheapadh do Chill 
Droichid ar saoire 
mháithreachais sa dara leath de 
2014, agus tá sé ar intinn tosnú 
ag obair ar na tosaíochtaí a 
aithníodh sa taighde go luath i 
2015. 
 
 
 
 
 

Comhpháirtithe 
 
Tá an CSC bunaithe ar an bprionsabal 
go bhfaigheann pobail áitíula tairbhe ó 
ghníomhaireachtaí, seirbhísí agus 
tacaí bheith ag comhoibriú leo ar 
saincheisteanna aontaithe.  Braitheann 
dul chun cinn an CSC ar  
ghníomhaireachtaí stáit, gnóthachtaí 
áitiúla, ionadaithe tofa, eagraíochtaí ón 
earnáil dheonach/pobail agus daoine  
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áitiúla.  Bhí K-Comhpháirtithe 
Chomhairle Contae Chill Dara fíor-
thabhachtach do rath mhór-chuid de 
thionscnaíochtaí an CSC.  De bhreis 
ar seo, tá obair le rannóga lasmuigh 
de K-Comhpháirtithe tabhachtach 
chun mór-thionscadail infreastruchtúra 
a chur chun cinn. 
 
Tá an CSC ag coinne leis go leanfaidh 
an obair ar aghaidh, agus táid ag súil 
le comhoibriú le gníomhaireachtaí, 
gnóthais, ionadaithe tofa agus na 
pobail aitiúla i 2015. 
 
Le haghaidh tuilleadh eolais déan 
teagmháil le: 
 
Susan Bookie 
Stúirtheoir CSC do Chontae Chill 
Dara 
Guthán: 087 6687808 
R-phost: susanbookie@kildare.ie 

Honor Griffin 
Comhordaitheoir CSC do Chill Dara 
Thuaidh 
Guthán: 087 7828928 
R-phost: honorgriffin@kildare.ie 
 
Fergus Fenlon 
Bainisteoir Trasdula CSC do Chill 
Choca 
Guthán: 085 8586471 
R-phost: fergusfenlon@kildare.ie 
 
Marie Kane 
Riarthóir CSC 
Guthán: 085 8720591 
R-phost: mariekane@kildare.ie 
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Gaiscí Spóirt 
 
 
Eagraíodh fáiltiú cathartha in Áras Chill Dara chun gaiscí spóirt sa chontae a 
aithint. Bhronn Cathaoirleach Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara, Ray D’Arcy 
agus Méara Chill Dara, Fiona Ó’Loughlin, na gradaim ar an oíche. 
 

Buaiteoirí (ó bharr an phictiúir agus ó chlé go deas): 
 

Hayley Nolan – Sacar:  Rita Quirke – Oilimpeacha Speisialta: Brooke Dunne – 
Sacar: Shane Dunphy – Gradam Speisialta:  

Robert Hendrick – Cadhcáil: Baill d’Fhoireann Iománaíochta faoi 21 Chill Dara 
agus d’Fhoireann Iománaíochta Sinsir Chill Dara.
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Gaiscí Spóirt 
 

Buaiteoirí (ó bharr an phictiúir agus ó chlé go deas): 
 

Jenny Murphy – Rugbai: Pat Behan – Sacar: Fergus McFadden – Rugbai: 
Patrick Monaghan – Cathaoir Rothaí: Martin Moore – Rugbaí:  

Paul Robinson - Lúthchleasaíocht 
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Gaiscí Spóirt 
 

Buaiteoirí (ó bharr an phictiúir agus ó chlé go deas): 
 

Kate Kelly -  Cluichí Parailimpeacha: Kelsey Leonard – Dornálaíocht:  
John Joyce – Dornálaíocht: Gary Cully – Dornálaíocht:  

Willie Donoghue – Dornálaíocht: Brandon McCarthy – Dornálaíocht 
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Gaiscí Spóirt 
 

Buaiteoirí (ó bharr an phictiúir agus ó chlé go deas): 
 
James Hughes – Dornálaíocht: Foireann Ghalf Dhá Maide na mBan Chill Dara: 

Natasha Logan – Dornálaíocht: Danny O’Reilly – Dornálaíocht:  
Caitlín Sweeney – Dornálaíocht: Natasha O’Reilly – Dornálaíocht 
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Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara 
 
 

Bunaíodh Comhpháirtíocht Spóirt Chill 
Dara chun forbairt spóirt agus 
gníomhaíochta choirp a chomhordú 
agus a chur chun cinn sa chontae. Tar 
éis próiseas tairsceana i 2001, 
toghadh Cill Dara mar cheann den dhá 
cheantar déag rathúla roghnaithe ag 
Comhairle Spóirt na hÉireann chun an 
Tionscnamh Rannpháirtithe Spóirt 
Áitiúil a phíolótadh. Láinseáladh 
Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara faoi 
Bhealtaine 2001 agus eagraíodh í 
faoin múnla Comhluchta 
Príobháideach in Aibreán 2002. In 
Athbhreithniú Mhic Giolla Phádraig i 
2005 moladh na Comhpháirtíochtaí 
Spóirt Áitiúla a chur taobh istigh de 
théarmaí tagartha struchtúra na mBord 
Forbartha Contae. Ar 26 Márta 2010 
tháinig Comhpháirtíocht Spóirt Chill 
Dara faoi sainchúraim Chomhairle 
Contae Chill Dara agus an Boird 
Forbartha Contae agus aistríodh a 
ceannceathrú go dtí Rannóg Pobail 
agus Cultúrtha Chomhairle Contae 
Chill Dara ag Áras Chill Dara, An Nás. 
Thánig Niall Quinn mar Chathaoirleach 
ar an mbord ó Eanair 2011 agus 
d’fhan sé ann go lár 2014, nuair a 
tháinig Ray D’Arcy isteach mar 
Chathoirleach nua. 
 
Achoimre ar Chláir do 2014 
 
Clár do Cheannaraí Spóirt Pobail 
 
Is clár é seo do dhaoine dífhostaithe 
go bhfuil fonn ortthu bheith páirteach i 
sláinte/folláine, cóitseáil spóirt agus 
ceannaireacht spóirt ag leibhéal an 
phobail. Go dtí seo tugadh sé clár 
chun críche, le 22 rannpháirtithe i gclár 
Bhaile Átha Í go luath i 2014. 
 
 
 
 

 
Ard-Chlár do Cheannaraí Spóirt 
Pobail 
 
Forbraíodh cúrsa Ard-Chláir do 
Cheannaraí Spóirt Pobail mar 
athdhreas ar an bun-Chlár do 
Cheannaraí Spóirt Pobail, le roinnt de 
na rannpháirtíochtai ag fáil 
sochrúcháin JobBridge le na mór-
eagraíochtaí spóirt agus 
Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara. 
 
Clár Rannpháirtíochta sa Spóirt do 
Dhaoine ar Mhíchumas 
 
Ta an clár seo diirtithe ar bhaic ar 
pháirtíocht do dhaoine ar mhíchumas 
a chur a ceal, trí ghníomhartha a athrú 
chun go mbeadh said uileghabhalach.  
Tharla na nithe seo leanas i 2014: 
 

 Traenáil  Rannpháirtíochta do 
Dhaoine ar Mhíchumas 

  
Eagraíodh dhá cúrsa treanála 
sé uaire sa Nás agus i Maigh 
Nuad, le 21 daoine san iomlan 
páirteach i dtreanáil   
Rannpháirtíochta do Dhaoine ar 
Mhíchumas.  Ag éirí as an 
cúrsa seo, tá club nua il-spóirt 
do pháistí ar mhícumas 
bunaithe ag tuismitheoirí 
leasmhara. 
 

 

 Clár Foghlama Snámha 
 

Cuireadh tús le clár píolótach 6 
seachtain Dé Domhnaigh 2 
Samhna i K-Leisure, An Nás. 
Ghlac 10 páistí páirt sa chúrsa. 
 
 
 
 

59



 

 

 Clár Foghlama Rothaíochta 
 

Eagraíodh trí clár foghlama 
rothaíochta i 2014, le 28 páistí 
san iomlán páirteach iontu. 
D’eirigh go fíor-mhaith leis an 
Clár Foghlama Rothaíochta, le 
suim sa chlár ag éirí go 
suntasach. Chuir tuismitheoírí, 
scoileanna do dhaltaí faoi 
riachtanais speisialta, agus 
grúpaí um míchumas in iúl go 
mbeadh suim acu sa chlár do 
2015. 
 

 Sacar Chathaoir Fuinnimh – 
Lá ‘Tar agus Bain Triail As’ 

 
D’eagraigh Comhpháirtíocht 
Spóirt Chill Dara La ‘Tar agus 
Bain Triail As’ i gcónasc le CPÉ 
Dé Satharn 12 Iúil in Ionad 
Spóirt Dhroichead Nua. 
 
  
 

Tionscadal ‘Cill Dara ag Siúl’ 
 
Is é cuspóir an tionscadail ná lion na 
ndaoine a bhíonn ag siúl a mhéadú, trí 
chóras struchtúrtha agus 
comhordaithe a chothú.  I measc na 
cláir bhí: 
 

 Plean Straitéiseach ‘Cuir Cill 
Dara ag Siúl’ 

 CCÚÁCD : (Clár Céimeanna 
Údarás Áítiúla Chill Dara) – Bhí 
40 baill foirne páirteach 

 Féile ’Cuir Cill Dara ag Siúl’ – 
12 siúlóidí de chineáil éagsúla 
in ionaid éagsúla ar fud an 
contae 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Féile Siúil Chill Dara 
 

 Traenáil do Cheannairí 
Siúil – fuair 3 dhuine 
traenáil ó Foras Chroí na 
hÉireann agus CSCD 

 Clár ‘Tolg go 5km’ Chill 
Bhearaigh 

 Clár ‘Tolg go 5km’ Bhaile 
Átha Í 

 Clár ‘Tolg go 5km’ 
Chaisleáin Mhistéil 

 Clár Siúil Bhaile Chill 
Dara 

 Dúshlán Chomhairle 
Conate Chill Dara / 
Cumann Spóirt na 
hÉireann 

 Bealái Slí na Sláinte – 
bealach nua bunaithe i 
Ráth Iomgháin  

 Siúlóid ‘Operation 
Transformation’ 

 

 
 

Siúlóid ‘Operation Transformation’ 
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Tionscadal Aoisbháúil Chill Dara 

 
Méadú a chur ar líon na ndaoine 
breacaosta atá páirteach i sport agus  
gníomaíochtaí choirp trí chláir éagsúla, 
ina measc:  
 

 Féile Spóirt do dhaoine ós cionn 
55 

 Cluichí ‘Beir Beo ar an Saol’ – 
ocht ngrúpa bunaithe 

 Bhuaidh foireann Chill Dara an 
eachtra foirne ar an iomlán i 
gCluichí Náisiúnta’ Beir Beo ar 
an Saol’ in Ollscoil Chathair 
Bhaile Átha Cliath 

  Aeróbaic Uisce do dhaoine ós 
cionn 55 – K-Leisure sa Nás 
agus i mBaile Átha Í 

 Sceim Deontais ‘Beir Beo ar an 
Saol’ 

 
Campaí GhníomhaíochtaI Choirp  
 
Méadú a chur ar líon na bpáistí atá 
páirteach i sport agus  
gníomhaíochtaí choirp. 
 

 Campa Cásca – Tionscadal 
Críochnaithe Scolaíochta Bhaile 
Átha Í – 130 páistí ó eastáit 
údarás áitiúla. 

 Campaí Samhraidh – Leim an 
Bhradáin, An Nás, Claonadh, 
Na Solláin, An Droichead Nua, 
Baile Átha Í, An Currach agus 
Baile Chill Dara – breis agus 
500 páistí ó eastáit údarás 
áitiúla. 

 Traenáileadh Ceannairí 
Champa agus Ceannairí 
Sóisearacha trí Chlár 
Ceannaireachta Ghníomhach. 

 Laethanta Spraoi Teaghlaigh i 
mBaile Chill Dara, An 
Droichead Nua agus Na Solláin. 

 
 

 
Gníomhartha Scoileanna 
 

 Clár Gníomhartha iar-scoile 

 Clár Ceannaireachta 
Ghníomhach Sóisearach 

 Buntús do phaistí réamh-scoile 

 Mion-tríatlan SBC An Náis 

 Rith Conor McCormack – Ráth 
Iomgháin 

 Gleacaíocht – SN Chill Daingin 

 Lúthchleasaíocht Spórtlainne 

 Marcáil Clós Súgartha 

 Tuiscint faoi Sábháilteach ag 
Siúl le Sábháilteacht Bhóithre 
Chill Dara 

 Ranganna Damhsa Zumba – 
Coláiste Mhuire, An Nás 

 Clár Siúlóid Scoil Lorcain, 
Maigh Géine 

 
Cláir Chomhairle Spóirt na hÉireann 
 

 Clár Buntús do pháistí réamh-
scoile 

 Clár Mná sa Spóirt 

 Cód Eitice agus Traenáil um 
Chosaint Leanaí 

 Píolótacht Náisiúnta um 
Thraenáil Oifigeach Chlub na 
bPáistí a éascú 

 Traenáil Ceannaireachta 
Ghníomhach 

 Traenáil Rannpháirtíochta sa 
Spóirt do Dhaoine ar 
Mhíchumas 

 Clár ‘Éire Gníomhach’ 
 
Tionscadail Áitiúla 
 

 Tionscadal Rátha Iomgháin – 
béim ar thaenáil ceannaireachta 
a bhaineann leis an pobal mór 

 Clár Athshochrú an Náis – sport 
a úsáid mar chuid den próiseas 
imeasctha do dhídeanaithe ón 
tSúdáin agus ó Eritrea 
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 Seiminéar Meán-Scoile 

 Deontais Forbartha do 
Chlubanna 

 Failtiú cathartha do 
lúthchleasaithe Chill Dara 

 Clár K-Comhpháirtithe 

 Forbairt ar an Suíomh Gréasáin 
/ Meáin Sóisialta 

 Tuiscint faoi Ailse Fear 

 Garchabhair Spóirt 

 Clár Rothaíochta Sprocket 
Rocket 

 
Cláir eagraithe ag an bPobal le tacú 
ó Chomhpháirtíocht Spóirt Chill 
Dara 
 

 Rith Páirce – bunaíodh an 
chéad Rith Páirce sa Nás: rith 
amaithe seachtainiúil 5km saor 
in aisce, le 1,150 cláraithe go 
dtí seo. 

 Tolg go 5km Chaisleáin Mhistéil 

 Tolg go 5km Chill Bhearaigh 

 Tolg go 5km Bhaile Átha Í 

 Cile-maratón Maoin 

 10km Club Rugbaí Bhaile Átha Í 

 10km Scoil Mhuire, An Baile 
Mór 

 6km Clocha Rince 

 Rith Conor McCormack 

 Dé-atlan na Forraí Móire  

 Mion-maratón Chumann na 
gCúramóirí 

 10km Bhaile Chill Dara 

 10km An Náis 

 Lá Súgartha Náisiúnta 

 Taispeántas Sábháilteachta ar 
Bóithre Chill Dara 

 Turnaimint Futsal na mBan 

 Imeacht Rothaíocht Lúib 
Laighin 

 Turas na Bunchnoc 

                Lá Súgartha ag Áras Chill Dara 
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Seirbhís Ealaíon 

 
I measc buaicphointí chláir Forbartha 
Ealaíon 2014 bhí: 
 

 Déanamh ‘All about Eva’, 
príomhscannán déanta ar an 
suíomh i mBaile Átha Í faoi 
Bhealtaine.  Léirigh Comhairle 
Contae Chill Dara an scannán 
agus stiúir Ferdia MacAnna é. 
Scríobh foireann de scríbhneoirí 
áitiúla é agus bhí foireann 
aisteoirí agus criú áitiúil ann.  
Eagraíodh taispeántas don 
bhfoireann agus criú ar an óice 
roimh Oíche an Chultúir. 

 
 

 
 
 

 Tionóladh an Scoil Samhraidh 
Rince débhliantúil in Ollscoil 
Maigh Nuad i mí Iúil 2014.  Bhí 
68 daoine páirteach, ina measc 
proifisiúinaigh cúraim sláinte, 
aisteorí, rinceoirí, múinteoirí 
agus oibrithe pobail. 

 Fuair na rannpháirtithe i gcúrsa 
Ceannaraí Rince Pobail an 
Chumann Laban a dteastas i mí 
Mheán Fomhair.  Tháinig 
rannphairtithe ó ghach áird in 
Éirinn chun freastal ar an cúrsa 
bliana mór le rá seo. 

 The Creative Well – Cuireadh 
clár comhtháite ealaíon agus 
sláinte ar fáil sa Droichead Nua 

agus san Nás, i gcomhcheangal 
le seirbhísí meabhairshláinte an 
FSS agu le tacú ón CSC. 

 Scaipeadh ‘Clár na nDánta’ do 
bhardaí ospidéal, seomraí 
feithimh, ionaid pobail agus 
cúraim lae agus ionaid sláinte 
eile ionas go mbainfeadh othair, 
cuairteoirí agus baill foirne sult 
as ar 3 Deire Fomhair. Is 
tionscadal de chuid 
Comhordaitheoirí Ealaíon agus 
Sláinte na hÉireann é Clár na 
nDanta, agus fuair sé tacaíocht 
i 2014 ón Chomhairle Ealaíon, ó 
Seirbhís Ealaíon Chomhairle 
Contae Chill Dara agus ó 
Chomhordaitheoirí Ealaíon 
agus Sláinte na hÉireann. 

 'Dá mbeadh ealaíontóir agam ar 
feadh lá amháin’ …Ghlac 3,600 
páiste i 40 bunscoil ar fud an 
chontae páirt sa chlár ealaíon 
agus oideachais i gcomhar le 
físealaíontóirí, ceoltóirí, 
daimhseoirí, ailtirí agus 
siamsóirí sorcais áitiúla. 

 Oíche Chultuir - anois ar siúl 
don cheathrú bliain, d'fhreastail 
6,350 idir aosaigh agus páistí ar 
59 imeachtaí ar fud an chontae.  
Páirteach don chéad uair bhí 
Feirm Doire Bheag, Cill 
Droichid, Banna Práis An Bhaile 
Mhóir, Ostán Celbridge Manor 
agus Seomra Taispeántais 
Gluaisteán Nissan, An Nás, rud 
a thaispeánann éagsúlacht na 
deiseanna ealaíon atá ar fáil ar 
fud an chontae. 

 Tugadh cúnamh deontais 
€42,400 d'ealaíontóirí gairmiúla 
agus do ghrúpaí pobail ar fud 
an chontae chun saothair nua a 
chruthú, tionscnaimh ealaíon 
chomhoibríocha a dhéanamh, 
deiseanna forbartha gairmiúla a 
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thabhairt, drámaíocht 
amaitéarach agus léirithe in 
Amharclanna Óige a thaibhiú 
agus ealaíontóirí a chur i 
scoileanna. 
 

 Eagraíochtaí Acmhainne 
Ealaíon - Tugadh cúnamh 
deontais agus tacaíocht 
leanúnach do Cheolfhoireann 
Chontae Chill Dara, Stiúideo 
Prionta Laighin i gClaonadh, 

Cake Contemporary Arts, 
Campa an Churraigh, Ionad 
Ealaíon Pobail Bhaile Átha Í, 
The Performance Corporation i 
gCill Droichid, Amharclann an 
Mhóta sa Nás agus Ionad 
Ealaíon Bhruach na hAbhann, 
ar eagraíochtaí tábhachtacha 
uile iad a chuireann le saol 
cultúrtha an chontae. 

 
 
 

 
 

Cóirithe Bláthanna 
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Seirbhís Leabharlainne 
        
Lean Seirbhís Leabharlainne Chill 
Dara le seirbhís leabharlainne nua-
aimseartha agus nuálach a chur ar fáil 
go rathúil i 2014.  Leanann an córas 
trí-pháirteach um soláthar seirbhíse, 
thar na mírchinn Am Sceidealaithe, 
Am Oscailte agus ár seirbhís 24-uaire 
Am ar Bith le seirbhís den scoth a 
chur ar fáil, ag freastail ar riachtanais 
aithritheacha pobail Chill Dara agus 
freisin ag spreagadh úsáideoirí 
leabharlainne nua. Dá bharr seo shrois 
leabharlanna Chill Dara 52,000 
cuairteanna breise inár bhfoirgnimh 
agus trí imeachtaí inmheánacha agus 
for-rochtana i 2014, méadú 8% ar 
figiúirí 2013. 
 

 
 

Leabharlann Léim an Bhradáin 
 

Am Sceidealaithe 
 
Ós rud é nach mbaineann 
leabharlanna le leabhair amháin a 
thuilleadh, is cuid thábhachtach dár 
seirbhís i leabharlanna Chill Dara, a 
forbraíodh le blianta beaga anuas, go 
bhfreastalóimid ar riachtanais 

athraitheacha an phobail.  Le linn 2014 
chuir Seirbhís Leabharlainne Chill 
Dara méadú níos mó fós ar a n-
imeachtaí cultúrtha, ealaíon, 
oideachais agus eolais.  
 
 

 
 

Páisti ag baint sult as léamh maith i 
leabharlann d’ár gcuid 

 

I measc buachphointí an chláir 
imeachtaí seo tá: 
 

 Leanadh leis an Clár 
Aoisbháúil, lena n-airíodh Féile 
Aoisbháúil, a tionóladh i Léim 
an Bhradáin, i 2014. Bhí lucht 
féachana mór agus 
díograiseach ann. 

 

 Tionóladh an cúigiú Féile 
Léitheoirí Chill Dara i nDeire 
Fomhair, agus i measc 
rannpháirtithe na n-imeachtaí 
éagsúla bhí an staraí 
Pádraig Yeates, an craoltóir 
Tracy Pigott, na h-údair 
Dermot Bolger, Jennifer 
Johnston, Francis Brennan, An 
t-Ollamh Jim Lucey agus Peter 
Sheridan. D’fhreastail timpeall 
1,500 daoine ar imeachtaí thar 
deire seachtaine. Le haghaidh 
tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar 
www.kildarereadersfestival.ie  
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Francis Brennan ag Féile Léitheoirí 
Chill Dara 

 

 Ag Léamh le Chéile agus Rua, 
Iora na Leabharlainne: 
leathnaíodh an scéim 
margaíochta seo, ata dírithe ar 
pháistí, chun scileanna réamh-
litearthachta a chur chun cinn le 
tuismitheoirí páistí óga i 2014, 
agus ta éileamh mór ar an chlár 
agus ar Rua araon. 

 

 
 

Rua, An Seaimpín Léitheoreachta, in 
éineacht leis an Méara ar a chéad 

bhreithlá 

 

 Rinneadh leathnaíodh freisin ag 
an bhfoireann le linn 2014 ar an 
Tionscadal ‘Play2Read’ – sraith 
spriocdhírithe de cúig ceardlann 
do pháistí réamh-scoile agus a 
dtuismitheoirí, chun cabhrú leo 
na scileanna réamh-
litearthachta gur gá leo roimh 
dul ar scoil a fhoghlaim. 

 

 I measc imeachtaí nua bhí:  
Seachtain na nInnealtóirí, Féile 
Aoisbháúil, Seachtain na 
Gaeilge, Seachtain na 
hOidhreachta agus Seachtain 
na Mataimaitice. 

 

 Méadu ar Chlár na 
Meánscoileanna 

 

 Sa chomh-chlár idir Ollscoil 
Maigh Nuad agus Leabharlann 
Pobail Maigh Nuad i mbliana, 
bhí léacht agus taispeánteas 
faoi Teresa Brayton, imeachtaí 
Oíche Cultúrtha, Scannáin 
Maigh Nuad do Chách, 
Feachtas Ballraíochta do Mic 
Léinn agus imeachtaí Nollag.  

 

 Sa ‘Clár Meantóireachta ar 
scríbhneoirí Chill Dara’ bhí 
Ceardlanna Scríobhnóireachta 
Cruithitheacha do ghrúpaí, le 
meantóireacht do scríbhneoirí ó 
údair bunaithe i gCill Dara, mar 
John McKenna, Ann Egan, Mae 
Leonard agus Niamh Boyce. 

 

 D’ostáil Féile Leabhar na 
bPáistí Chill Dara 58 imeachtaí, 
le beagnach 2,500 páistí ag 
freastail orthu. 

 

 Bhí Seachtain na hEolaíochta 
níos mó agus níos fearr i 
mbliana – 28 imeachtaí le 1,573 
páistí ag freastail ar 
cheardlanna ó Science Ireland, 
Rediscovery agus eagrais eile.  
Bhí méadú 18% ar an líon a 
d’fhreastail i 2013. 

 

 Bhí beagnach 1,500 páistí ó 
Chill Dara páirteach sa Bús 
Léitheoireachta Samhraidh, 
comh-thionscadal le 
leabharlanna ó Chathair Bhaile 
Átha Cliath, Fine Gall, Dún 
Laoghaire–Rath an Dúin, Baile 
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Átha Cliath Theas agus 
Longfort. 

 
Am Oscailte 
 
Tá neart DVDanna, dlúthdhioscaí, irisí 
agus cluichí consóil inár leabharlanna 
dea-stocáilte mar aon leis na leabhair 
mhóréilimh is déanaí idir fhicsean agus 
neamhfhicsean le n-iasacht. Tá teacht 
saor in aisce ar an idirlíon freisin i 
ngach ceann dár mbrainsí trí WiFi nó 
trí ríomhaire poiblí a chur in áirithe. 
 

 
Láinseáil ‘Léargais Inspioráideacha’ i 

Leabharlann Rátha Iomgháin 
 

I measc bhuaicphointí 2014 tá: 
 

 Tá tuairim is 450,000 mír i 
gcnuasaigh na leabharlainne 
lena n-áirítear teidil sna 
chlubanna leabhair agus 
leabhair mhóréilimh, chomh 
maith le bailiúcháin a thacaíonn 
le cuairteanna scoile, leis an 
litearthacht agus an 
réamhlitearthacht agus a 
chuimsíonn ábhar speisialaithe 
oiriúnaithe mar na cnuasaigh 
BTO agus Better Basics, gan 
ach roinnt acu a lua. 
 

 Bhí tosach rathúil ar 2014 ag 
Sheirbhís Leabharlainne Chill 
Dara, le ballraíocht saor do 
chách á seoladh amach. 

 

 Rinneadh raon d’oibreacha 
deisiúcháin a thug aird ar 
rochtain agus ar chothabháil 

riachtanach i leabharlanna 
Maigh Muad, Chill Chuillinn,  
Claonadh agus Chill Droichid 
agus ag an ionad Staire Áitiúil 
agus Cartlann. 
 

 Cuireadh tionscadal 
chaoimhnithe fuinnimh i 
bhfeidhm i leabharlann Bhaile 
Chill Dara 

 

 Cuireadh críoch le oibreacha 
chaoimhnithe i Leabharlann 
Pobail Dísirt Diarmada le linn 
2014. 

 

 Cuireadh críoch le h-uasghrádú 
agus athchóiriú ar na spásanna 
taispeántas agus ilchuspóra i 
leabharlanna Chill Droichid 
agus Rátha Iomgháin, rud a 
thug tairbhe don lucht féachana 
ag imeachtaí leabharlainne. 

 

 Rinneadh méadú ar uaireanta 
seirbhíse ag Leabharlann 
Pobail Clocha Rince chun dul le 
riachtanais na n-úsáideoirí i 
2014. 

 

 Rinneadh comhairliúcháin 
leathan le fócasghrúpaí 
(aoisbháúil, seirbhísi don aos 
óg, inrochtaineacht, ríomh-
úsáideoirí) chun eolas a 
thabhairt maidir leis an Plean 
Forbartha Leabharlainne, go 
bhfuil súil leis i 2015. 

 

 Tá infheistíocht déanta i 
gcnuasaigh spriocdhírithe mar 
“Shelf Help”, agus margaíocht 
déanta go straitéiseach orthu trí 
líonraí inmheánacha agus 
comhpháirtíochta. Tá clár tacúil 
de léachtanna sceidealaithe 
d’Fheabhra agus Márta 2015 

 Bailiúchán de bhréagáin 
speisialaithe agus den 
teicneolaíocht oiriúnaitheach 
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is ea an Tionscadal Bréagán, 
Teicneolaíochta agus Oiliúna. 
Tairgíodh catalóg nua bréagan 
agus teicneolaíochta agus 
cuireadh le seo le catalóg ar-
líne.Tarraingíodh breis agus 
1,500 duine chuig sraith 
léachtaí agus ceardlann a 
thacaigh le tuismitheoirí, 
cúramóirí agus múinteoirí. 
 

 Leanadh le forbairt Leabharstop 
Bradburys. Tá an-éileamh ar 
Chlub Leabhar Maidin 
Domhnaigh do dhaoine fásta 
agus tá sampla den chnuasach 
BTO i láthair anois. 

 

 
 

Ceardlann pictiúir porcealláin Scoil   
Náisiúnta Cholmcille Naofa, Maoin 

 
 

Am ar Bith 
 
Bhí ionadaí ó Sheirbhís Leabharlainne 
Chontae Chill Dara ar an bhfoireann 
tionscadail in 2013 chun Córas 
Bainistíochta Leabharlainne (CBL) 
náisiúnta nua a roghnú. Tá córas 
roghnaithe anois agus is í Seirbhís 
Leabharlainne Chontae Chill Dara an 
chéad údarás leabharlainne lasmuigh 
de Bhaile Átha Cliath a chuirfidh an 
CBL nua i bhfeidhm le linn Samhradh 
2015. 
 

 
 

Club Leabhar An Dhroichead Nua 
 

Thaining méadú leanúnach ar 
ríomhsheirbhísí i 2014, lena n-
áirítear: 
 

 Uasghrádú ar láithreán gréasáin 
na leabharlainne, chun féilire 
imeachtaí inchuardaithe agus 
leathanaigh dírithe ar léitheoirí a 
chur isteach ann; tabhair cuairt 
ar www.kildare.ie/library 

 

 Bhain Seirbhís Leabharlainne 
Chill Dara mór-úsáid as na 
meáin soisialta chun an pobal a 
chur ar an eolas faoi imeachtaí 
uile leabharlainne agus ealaíon. 
Cuireadh cuntas Twitter na 
leabharlainne ar an gearrliosta 
do Ghradaim Rabo Twitter i 
2014. 

 

 Cuireadh WiFi I bhfeidhm go 
rathúil  thar líonra na 
leabharlann i 2014. 

 

 Cuireadh Seó Bóthair 
Ríomhsheirbhísí 2014 ar siúl i 
seacht n-ionad agus arís bhí 
an-rath air. Tugadh cuireadh 
don phobal a ngléasanna féin, 
mar fóin chliste, ríomhléitheoirí 
agus táibléid, a thabhairt leo 
agus oiliúint duine le duine a 
fháil sna ríomhsheirbhísí 
éagsúla.  
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I measc r-Seirbhísí agus cnuasaigh tá: 
 
• r-Catalóg - ar an ngréasán agus 
  an aip LibAnywhere go ghutháin 
chliste 
 
• r-Leabhair - comhéadan nua 

feabhsaithe don leabharlann     
dhigiteach atá níos fusa le húsáid 
 

• r-Fhoghlaim - breis agus 500 cúrsa 
  ar líne faoi stiúir theagascóirí atá saor 
  in aisce do bhaill 
 
 

• r-Teanga - breis agus 90 teanga 
ar fáil ar an ngréasán agus an aip Byki 
 
• r-Stair - ár dtréimhseachán 
  inmheánach ar-líne faoin nginealas 
  agus stair áitiúil 
 
• r-Irisí - 35 teideal ar fáil anois mar 
  aon le seaneagráin 
 
• r-tagairt – Táimid tar éis an 
  Foclóir Oxford ar- líne agus tagairtí 
  Oxford a chur lena tacar seirbhísí 
  ríomhthagartha le gairid. 

 
 
 

 
 

An Méara Fiona O’Loughlin ag Lá Súgartha 2014 
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Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil 
(CFPÁ) 
 
Rinne an tAcht um Athchóiriú Rialtais 
Áitiúil 2014 foráil le haghaidh Coistí um 
Fhorbairt Pobail Áitiúil (CFPÁ) a bhunú 
sa 31 ceantair rialtais áitiúil.  Cuirtear 
na CFPÁ in áit na mBord Forbartha 
Contae, agus coimeádann said cineál 
comhoibríoch na mBFC, le ról 
leasaithe agus structúr difriúil. 
 
Ról 
 
Tá sé mar príomh-fheidhm ag CFPÁ 
dul chun cinn níos straitéasaí agus 
níos ceangailte d’fhorbairt áitiúil agus 
pobail a chur i gcrích. Beidh 
maoirseacht agus freagraíocht ag na 
CPFÁ ar fhorbairt áitiúil agus ar 
mhaoiniú maidir le cúrsaí pobail ina 
gcontae. 
 
Forbróidh gach CFPÁ Plean 
Eacnamaíoch agus Pobail (PEPÁ) sé 
bhliain i 2015. Beidh aontú ar an 
gcreatlach straitéiseach d’fhorbairt 
eacnamaíoch agus pobail an chontae 
sa plean seo. Tabharfaidh sé eolas 
chun áiseanna a leithdháileadh le 
haghaidh forbairt pobail agus áitiúil, 
agus le haghaidh proisis pleanála eile. 
Ullmhóidh an CFPÁ gné pobail an 
phlean, agus ullmhóidh an CBS um 
Forbairt Eacnamaíochta agus tacú le 
Fiontar an gné eacnamaíoch.  
Caithfear an dá ghné a ullmhú i 
gcomhthráth, agus iad a bheith mar 
bhunús ag PEPÁ amháin foriomlán. 
 
Ta an CFPÁ freagrach as an tairscint 
don chlár cuimsithe sóisialta dhá 
bhliain – SICAP – a bhronnadh. 
Cuirfear tús leis an clár seo in Aibreán 
2015. 
 
 
 
 
 

Struchtúr 
 
Ta na CFPÁ bunaithe ar bhallraíocht ó  
chomhlachtaí reachtúla agus 
comhlachtaí neamh-reachtúla (agus 
formhór na suíocháin acu siúd).  
Cuireann an údarás áitiúil tacaíocht 
riaracháin agus rúnaíochta ar fáil. 
 
Tá CFPÁ Chill Dara bunaithe ar 
choiste le naoi mball déág. Bunaíodh 
CFPÁ Chill Dara faoi Bhealtaine 2014 
agus tháing an coiste le chéile seacht 
n-uair, le taifead tinrimh an-ard (77%) 
go dtí seo. Tá sraith cruinnithe 
sceidealaithe do 2015, agus ta sé mar 
aidhm feabhsú a dhéanamh ar an 
obair a rinneadh go dtí seo, chun dul 
chun cinn níos straitéasaí agus níos 
ceangailte d’fhorbairt áitiúil agus pobail 
a chur i gcrích thar Chill Dara. 
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Tá LRP (PPN) á bhunú 
mar meicníocht chun 
ceangal le pobail aitiúla 
agus baint a bheith acu i 
gcinnti a dhéanamh thar 
roinnt struchtúir – CFPÁ, 
CBS, Comhcoistí 
Poilíneachta agus próisis 
reachtúla lena n-éilítear 
rannpháirtíocht pobail, 
e.g. pleanail. 

Tá PEPÁ (LECP) nua sé 
bhiain á fhorbairt mar 
riachtanas reachtuil do gach 
contae. ‘Sé ata mar aidhm 
ná tosaíochtaí a shoiléiriú 
agus eolas a chur le 
áiseanna a leithdháileadh. 
Ullmhóidh an CFPÁ (LCDC) 
gné pobail an phlean, agus 
ullmhóidh an CBS um 
Forbairt Eacnamaíochta an 
gné eacnamaíoch.  Oibróidh 
an dá ghné le chéile mar 
phlean amháin.  Tabharfaidh 
an plean foriomlán treorú 
d’obair an CFPÁ; cuirfidh sé 
eolas le obair Chomhairle 
Contae Chill Dara agus 
comhlachtaí eile. 

Cuirfear tús le clár 
LEADER forbartha 
tuaithe nua i 2015.  Ta 
comhaontú idir CFPÁ 
Chill Dara agus CLCD 
oibriú le chéile chun sár-
phlean don chontae a 
chur chun cinn. 

Is é SICAP an clár naisiunta 
cuimsithe sóisialta 2015-2017 
nua. Déanfaidh an CFPÁ 
maoirseacht air, agus cuirfear i 
bhfeidhm é ag eagraíocht 
conraithe.  Gheobhaidh sé 
eolas ón PEPÁ (nuair a 
chríochnaítear é) agus 
freagróidh sé ar cheisteanna 
tosaíochta cuimsithe sóisialta a 
aibhsítear sa chontae. 
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Pleanáil agus Forbairt 

Gheilleagrach 
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Pleanáil 

 
 
Pleananna Forbartha 
 
Is é an cuspóir atá le Plean Forbartha 
ná straitéis fhoriomlán a leagan amach 
le haghaidh pleanáil chuí agus forbairt 
inbhuanaithe a limistéir feidhme. 
Déantar é seo i gcomhréir le 
riachtanais na nAchtanna Pleanála 
agus Forbartha, an Straitéis Náisiúnta 
Spásúil, na Treoirlínte Pleanála 
Réigiúnacha agus beartais náisiúnta, 
réigiúnacha agus áitiúla ar bith eile, 
agus riachtanais de chuid an AE. 
 
Go hachomair, is iad príomhchuspóirí 
plean ná: 
 

 Criosú talún 

 Soláthar bonneagair 

 Caomhnú agus cosaint an 
chomhshaoil 

 Bainistiú ghnéithe an 
tírdhreacha 

 Cloí le caighdeáin comhshaoil 

 Comhtháthú le riachtanais 
shóisialta, pobail agus 
chultúrtha 

 Cosaint struchtúr 

 Caomhnú na h-ailtireachta 

 Athghiniúint 

 Cóiríocht do Thaistealaithe 

 Soláthar áiseanna áineasa 

 Soláthar seirbhísí pobail 

 Cur chun cinn na forbartha 
inbhuanaithe 

 Caomhnú cearta bealaigh poiblí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Baineann an Plean Forbartha Contae 
reatha do Chill Dara leis an tréimhse 
2011 go 2017, agus ghlac an 
Comhairle leis faoi Bhealtaine 2011. 
 
Athbhreithniú ar an bPlean 
Forbartha Contae 2011-2017: 
 
Tosnóidh Comhairle Contae Chill Dara 
ar ullmhú do Phlean Forbartha Contae 
nua in Aibreán 2015.  Caithfidh críoch 
a chur leis an bpróiseas pleanála seo 
taobh istigh de dhá bhliain – faoi 
Aibreán 2017.  Leanfaidh an plean 
forbartha nua amach stratéis le 
haghaidh pleanáil agus forbairt 
inbhuanaithe todhchaíoch do Chontae 
Chill Dara don tréimhse 2017 – 2023.  
Is é atá sa phlean ná príomh-ráiteas 
poiblí na Comhairle maidir le 
polasaíthe agus tosaíochtaí pleanála 
agus na critéir lena ndéanfar measúnú 
ar fhorbraíochtaí nua. Le linn an 
próiseas chun an plean a chruthú, 
bíonn tréimhsí comhairliúcháin, agus 
cuirtear fáilte roimh ionchur ón pobal. 
 
 
Athrú Uimhir 3 ar an bPlean 
Forbartha Contae 2011-2017 
 
Polasaithe chun tabhairt faoi línte 
tharchuir árd-voltas 
 
Cuireadh Athrú Uimhir 3 ar an bPlean 
Forbartha  Contae 2011-2017 i 
bhfeidhm chun polasaithe chun 
tabhairt faoi línte tharchuir árd-voltas a  
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ionchorprú.  Is é an aidhm atá san 
athrú ná creatlach polasaí pleanala 
maidir le forbairt todhchaíoch línte 
tharchuir ard-voltas sa chontae a chur i 
bhfeidhm, de réir prionsabail pleanála 
ceart agus forbairt inbhuanaithe.  
Glacadh leis an athrú ag crinniú na 
comhairle ar 20 Deireadh  Fomhair 
2014. 
 
Ar 12 Samhain 2014, áfach, fuarthas 
fógra ón Roinn Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Áitiúil, go raibh an t-Aire 
tar éis cinntiú sealadach a dhéanamh, 
gur mar seo a bheartaigh an t-údarás 
pleanála agus é ag glacadh le hAthrú 
Uimhir 3 ar an bPlean Forbartha  
Contae 2011-2017: 
 

i. Go rinne an t-Údarás Pleanála 
neamh-aird de, nó nár chuir sé 
san áireamh, taisceadh a 
rinneadh ar son an Aire maidir 
le na h-athraithe ábhartha molta  
i leith Athrú Uimhir 3 ar an 
bPlean Forbartha Contae 2011-
2017,  
 
agus 

 
ii. Nach gcloíonn an t-athrú, mar a 

ghlacadh leis, le riachtanais Ailt 
13 den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt 2000 arna leasú. 

 
De réir na forálacha reachtúla 
ábhartha, rinne an comhairle babhta 
comhairliúcháin breise, agus 
d’ullmhaigh sí cúntas an Phríomh-
Fheidhmeannach ina leith.   Ar 31 
Nollag 2014, bhí an próiseas ag dul ar 
aghaidh. 
 
 
 
 
 
 
 

Ta sonraí cothrom le dáta maidir le 
polasaí HT 11 le feiceáil ar láithreán 
gréasáin na comhairle ag an nasc seo: 
 
http://kildare.ie/CountyCouncil/Plannin
g/DevelopmentPlans/CDPVariationNo
3 
 
 
 
Straitéis Fuinnimh Gaoithe Chontae 
Chill Dara – Athrú Molta Uimhir 4 
 
Tá an t-Ionad Breathnaithe um 
Thaighde Uile-Éireann (IBTUÉ) ag 
Ollscoil Maigh Nuad faoi chonradh 
chun anailís bunaithe ar CFG agus 
táirgeachta léarscáile, a bhaineann le 
straitéis fuinnimh gaoithe do Chontae 
Chill Dara, a chur i gcrích. Ta cuid mór 
den dreacht-léarscáiliú ábhartha  ar na 
baic agus na h-éascaitheoirí déanta 
mar chuid den ullmhúcháin ar Straitéis 
Fuinnimh Gaoithe Chill Dara. 
 
Chun teacht ar deireadh na straitéise, 
tá gá le críochnú ar athbhreithniú na 
Roinne Comhshaoil, Pobail agus 
Rialtais Áitiúil (RCPRA, 2006), 
“Treoirlínte d’Fhorbairt Fuinneamh 
Gaoithe”. Tabharfaidh na treoirlínte 
aghaidh ar cheisteanna mar fuaim, 
caocháil scáileanna, achair scartha ó 
áitribh etc.  Mhol  an Roinn 
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil 
don chomhairle críochnú straitéise 
fuinnimh gaothe an chontae a chur siar 
go dtí athbreithniú polasaí na Roinne 
luaite, Treoirlínte d’Fhorbairt 
Fuinneamh Gaoithe, agus go dtí go 
gcuirfidh an Roinn Cumarsáide, 
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha 
críoch le Polasaí agus Creatlach  
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Forbartha um Fuinneamh In-Athnuaite 
a Easportáil. Tugadh le fios don 
Chomahirle go bhfuiltear ag súil críoch 
a chur le naTreoirlínte d’Fhorbairt 
Fuinneamh Gaoithe i Feabhra / Márta 
2015. Tá sé i gceist gur féidir dul ar 
aghaidh le Straitéis Fuinnimh Gaoithe 
Chill Dara nuair a bheidh críoch le ne 
treoirlínte seo. 
 
Beidh gá le h-athrú ar Phlean 
Forbartha Contae Chill Dara 2011-
2017 chun glacadh leis an Straitéis 
Fuinnimh Gaoithe. Cuimseoidh an 
straitéis léarscáileanna agus ráiteas 
scríofa agus cuirfear eolas leis ó 
staidéir timpeallachta cuí, lena n-
áirítear Measúnú Straitéiseach 
Timpeallachta (MST) agus Measúnú 
Oiriúnach (MO). Tógann 
comhairliúcháin le haghaich scagadh 
don MST tréimhse 4 seachtain. Ag 
braith ar thoradh an próisis scagadh, 
b’fhéidir go mbeidh ar an Údarás 
Pleanála nascadh le seirbhísí 
comhairleoireachta timpeallachta chun 
an MST / MO ábharthach a chur i 
bhfeidhm mar is cuí. 
 
Pleananna Ceantair Áitiúila 
 
Thosaigh an bliain 2014 le teacht i 
bhfeidhm an Plean Ceantair Áitiúil do 
Dhroichead Nua ar 29 Eanáir 2014.  
Glacadh le Plean Ceantair Áitiúil do 
Chill Chuillinn ar 20 Deireadh Fomhair 
agus thainig sé i bhfeidhm ar 16 
Samhna 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta na pleananna ceantair áitiúla seo 
a leanas á leasú ionas go mbeidh siad 
i gcomhréir leis an bPríomhstraitéis 
nua sa Phlean Forbartha Contae i rith 
2014/2015: 
 
• Mainistir Eimhín 
 
• Cill Choca 
 
• Claonadh 
 
• Na Solláin 
 
• Léim an Bhradáin/Baile Chóilín 
 
• Cill Droichid/Baile an Chaisleáin 
 
Ullmhaítear na pleananna uile i 
gcomhthéacs na Straitéise Spáis 
Náisiúnta, na dTreoirlínte um Pleanáil 
Réigiúnach, an Phlean Forbartha 
Contae, na Rialachán maidir le 
Measúnacht Straitéiseach Comhshaoil 
agus beartas áitiúil agus náisiúnta eile. 
 
An Roinn Oideachais agus 
Scileanna 
 
Lean an Rannóg um Pleanáil Chun 
Cinn de bheith i dteagmháil leis an 
Roinn Oideachais agus Scileanna i rith 
2014, agus iad ag cabhrú leis an Aire 
agus le hoifigigh na Roinne i bpleanáil 
sholáthar na seirbhísí oideachais sa 
chontae amach anseo. Rinne 
teagmháil leis an Roinn go príomha trí 
chruinnithe rialta a bhí ar siúl in oifigí 
Chomhairle Contae Chill Dara agus 
in oifigí na Roinne i dTulach Mhór de 
réir uainíochta.  
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Bainistíocht Forbartha 
 
Fuair Comhairle Contae Chill Dara 
1164 iarratas pleanála; bhí 117 acu 
neamhbhailí, deonaíodh 782 acu agus 
diúltaíodh do 241 acu. 
 
Dhéileáil an Rannóg um Bainistíocht 
Forbartha leis an líon ceadúnas agus 
iarratas seo a leanas in 2014: 
 
• 30 iarratas ar cheadúnas faoi Alt 254 
 
• 44 iarratas ar Dheimhniú Díolúine                                          
faoi Alt 5 
 
• 26 iarratas ar Dhíolúine ó Chuid V 
faoi Alt 97 
 
• 9 gceadúnas le haghaidh leagan 
crann 
 
 
 
Cruinnithe Réamhphleanála 
 
Ceaptar cruinnithe réamhphleanála 
d’fhonn plé a dhéanamh le 
hiarratasóirí ionchasacha maidir le 
forbraíocht mhórscála ar áitribh 
chónaithe nó thráchtála. Meastar go 
mbaineann iarratasóirí ar feitheamh 
tairbhe mhór astu agus go mbeidh 
cáilíocht níos fearr ar iarratais pleanála 
ina dhiaidh sin. Tionóladh 176 cruinniú 
foirmiúil réamhphleanála san iomlán in 
2014, go hinmheánach, agus iad ag 
déileáil le forbairtí tráchtála agus 
forbairtí móra ilaonaid.  Ceaptar clinicí 
réamhphleanála a bhíonn ar siúl i rith 
na bliana chomh maith, le déileáil go 
sonrach le hiarratasóirí ionchasacha tí 
in áit tuaithe nó forbairtí eile ar scála  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
beag. Bhí 10 gclinic réamhphleanála 
san iomlán ar siúl in Áras Chill Dara i 
2014, ar ar fhreastail 141 iarratasóirí 
ionchasacha. 
 
Rialú Foirgníochta 
 
Fuarthas 311 Fógra Tosaithe bailí 
agus 147 iarratas bailí ar Dheimhniú 
um Shábháilteacht ó Dhóiteán san 
iomlán faoin reachtaíocht Rialaithe 
Foirgníochta i 2014. Chomh maith le 
sin, fuarthas 25 iarratas ar 
dheimhnithe um thabhairt chun 
rialtachta, 109 iarratas ar Dheimhnithe 
Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas 
agus 42 iarratas ar fhógraí seacht lá. 
 
Tháinig na Rialacháin Rialaithe 
Foirgníochta nua i bhfeidhm ar 1 Márta 
2014.  Cuireann seo mortabháil níos 
mó ar thógálaithe, úinéirí foirgneamh 
agus innealtóirí agus ailtirí 
maoirseachta, féachaint chuige go 
gcloíann foirgnimh nua le na rialacháin 
tógála. 
 
Ag an am céanna tháining an Córas 
Baistíochta Rialaithe Tógála (CBRT) 
nua i bhfeidhm. Chuir seo ar chumas 
daoine go raibh tionscadail tógála idir 
láimhe acu fógraí tosaithe agus 
doiciméid tacaíochta a uaslódáíl go 
díreach ar an gcóras. Faoi deireadh na 
bliana, bhí formhór na gcleachtóirí ag 
seoladh fógraí tosaithe sa tslí seo. 
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Ríalú Forbartha 
 
I 2014, tháinig athéirí suntasach ar 
mead tógála tithe nua, i dtuaisceart an 
chontae ach go h-áirithe. 
 
Chuir bunú Uisce Éireann bac ar méid 
na gníomhaíochta maidir le eastáit a 
ghlacadh faoi chúram. Thug ciorclán 5-
14 ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus 
Rialtais Áitiúil, áfach, a eisíodh faoi 
Shamhain 2014, an soiléire a bhí 
riachtanach chun dul ar aghaidh le 
glacadh faoi cúram. Faoi dheireadh na  
bliana bhí 36 eastáit réidh chun chur ar 
taispeáint le tógáil faoi chúram. 
 
 Is é fós tosaíocht na Rannóige 
um Rialú Forbartha anois ná bheith ag 
déileáil le heastáit neamhchríochnaithe 
nó le heastáit a bhfuil deacrachtaí 
airgeadais ag a bhforbróirí nó atá faoi 
ghlacadóireacht nó faoi leachtú. 
 
 
Ionchúisimh agus Forfheidhmiú 
Pleanála 
 
Is iad cuspóirí an chórais 
forfheidhmiúcháin ná chinntiú go 
stopfar forbairt inlochtaithe agus go 
bhfaighfear cead pleanála sula 
gcuirfear tús le forbairt ar bith. Tá 
dualgas ar an údarás pleanála 
gearáin scríofa a imscrúdú nach 
measann siad a bheith suarach nó gan 
bhunús. Fuarthas 257 gearán nua san 
iomlán maidir le forbairt gan údarás i 
2014. Eisíodh 145 litir rabhaidh chuig 
forbróirí agus seirbheáladh 70 fógra 
forfheidhmiúcháin. Tionscnaíodh 
imeachtaI dlí i 9 gcás agus dúnadh 
265 comhad forbairtí gan údarás. 
 
Oidhreacht 
 
Lean Comhairle Chontae Chill Dara, trí 
mheán na hOifige Oidhreachta, de 
bheith ag forbairt a ról le linn 2014  

 
chun acmhainní oidhreachta tógtha 
agus nádúrtha an chontae a chosaint. 
Baineadh é sin amach trí chomhairle a 
sholáthar maidir le gach gné 
d'oidhreacht Chill Dara agus maidir le 
saincheisteanna oidhreachta sa 
chontae agus trí fhorbairt a dhéanamh 
ar bheartais agus ar thosaíochtaí chun 
oidhreacht an chontae a aithint, a 
chosaint, a chaomhnú agus a 
fheabhsú. 
 
Cuireann an tOifigeach Oidhreachta le 
forbairt beartais i gcomhthéacs an 
athbhreithnithe ar Phleananna 
Ceantair Áitiúil agus aon leasuithe ar 
an bPlean Forbartha Contae 2011-
2017. Ar na gníomhartha i bPlean 
Oidhreachta Chontae Chill Dara a 
baineadh amach i 2014 bhí na nithe 
seo a leanas: 
 
Sonraí oidhreachta a bhailiú 
 
• Suirbhé ar Bhogaigh Chill Dara, Céim 
III a chríochnú 
 
• Treoirlínte maidir le 
hathúsáid agus síneadh teachíní an 
údaráis áitiúil a chríochnú 
 
• Léarscailiú ganthóige agus forbairt 
léarscáileanna Infreastruchtúir Glas do 
roinnt bhailte 
 
Feasacht oidhreachta a mhúscailt 
 
• Seachtain na hOidhreachta 2014 (96 
imeacht) 
 
• Seachtain Náisiúnta na gCrann 
 
• Comhairle leanúnach do ghrúpaí 
bailte slachtmhara, grúpaí pobail agus 
daoine aonair maidir le bainistíocht 
agus caomhnú oidhreachta. 
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• Tá Baile Átha Í, An Nás agus Díseart 
Diarmada ina bhaill de Líonra na 
mBailte Múrtha. D’eagraigh Baile Átha 
Í féile meánaoiseacha le tacaíocht ó 
Chomhairle Contae Chill Dara agus ón 
gComhairle Oidhreachta. D’ullmhaigh 
Cill Dara Plean Caomhnaithe, 
Bainistíochta agus Léirmhínithe do 
bhallaí an bhaile. D’ostáil Díseart 
Diarmada taispeántas uathspreagtha 
d’Ardchrosa. Fuarthas an cistiúchán 
uile trí Scéim Deontais Líonra na 
mBailte Múrtha. 
 
• Scéim Deontais Oidhreachta an 
Phobail 2014 - fuair 56 iarratas 
maoiniú arbh fhiú €47,964 san iomlán 
é. Liostáiltear na pobail thíos. 
 
• Forbraíodh clos- treoir do Bhealach 
Manachúil. 
 
Eolas agus comhairle a chur ar fáil 
ar bhainistíocht oidhreachta na n-
údarás áitiúil 
 
• Measúnú ar deontais reilige 
 
• Obair an Choiste Comhairleach 
ar Shéadchomharthaí Stairiúla 
 
• Ionchur ar athbnreithniú ar 
phleananna ceantair áitiúla 
 
• Ionchur ar athbhreithniú ar iarratais 
pleanála agus iarratais Cuid 8 
 

• Ionchur ar Straitéis na nDeich 
mBliana Cuimhneacháin 
 
• Tionscadal Loingseoireachta an 
Bearú 
 
• Ionchur ar thairg EOECNA 
 
 
 
Dea-chleachtas a chur chun cinn 
 
• Comhairle do ghrúpaí pobail, ghrúpaí 
bailte slachtmhara agus daoine aonair 
maidir le tionscadail oidhreachta. 
 
• Tacaíodh le Tír Na Móna i 
mbainistíocht Loch Bhaile na Faiche.  
Rinneadh daingniú ar an 
comharthaíocht ag an ionad. 
 
Caitheadh €145,000 san iomlán ar an 
Plean Oidhreachta a chur i bhfeidhm 
agus ar thionscadail oidhreachta eile i 
2014.  Fuarthas €76,000 ón 
gComhairle Oidhreachta agus €14,000 
ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus 
Rialtais Áitiúil. Caitheadh €148,000 
san iomlan ar chaomhnú 
séadchomharthaí stairiúla i 2014; sa 
mhéid seo bhí leithdháiltí ón Sceim 
Tacaiochta Post san Oidhreacht 
Tógtha agus ó Scéim na 
bhFoirgneamh faoi Chúram Stáit, agus 
deonacháín ó ghrúpaí pobail agus ó 
Chomhairle Contae Chill Dara. 
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Tionscadail Scéime Deontais 
Oidhreachta an Phobail 
 

 Tionscadal Aird Cloch (Meigilt 
Nua-Aimseartha) 

 Clúdaigh ar fhuinneoga chun 
déantáin a chosaint 

 An saol i mBéal Atha an Tuair le 
linn na gCarad i gcomparáid leis 
an lá inniu 

 Comharthaíocht ag an siúlóid 
cois abhainn i gCill Chuillinn 

 Bileog faoi gharradóireacht 
maidir le feileacáin agus 
leamhain 

 Ainmneacha Páirc i gCeárach 

 Stair Dísirt Diarmada agus 
Scéal na nArdchros, agus an 
baint atá acu le hArdchros 
Maoin 

 Comhartha Stairiúil agus 
Oideachasúil do Thuirbíní UIsce 
i gCill Droichid 

 Taispeántais, Léachtaí agus 
Foilseacháin 

 Comharthaíocht Oidhreachta i 
gClaonadh 

 Athnuachan ar an beach i 
Gáirdín an Phobail 

 Seiminéar lá amháin – 
“Thugadar an Cogadh Mór air” 

 Séadchomhartha Ospidéil 
Clann an Churraigh 

 Nimrod – Ernest Shackletom 
Iml. 8 

 Imscrúdú breise ag Prióireach 
Chonaill Mhór 

 Atlas acmhainní nádúrtha, 
cultúrtha agus eacnamaíoch i 
Loilíoch Mór 

 Caisleán Choill an Chip – “Ar 
thóir stair meánaoiseach Bhaile 
Átha Í” 

 Taighde ar Chill Chuillin agus 
an Chéad Chogadh Domhanda 

 Clár Oideachais Ialtóg 

 Tionscadail fáinnithe buíog i 
gContae Chill Dara 

  

 
 
 

 Méadú agus Forbairt ar an 
gClár Oideachais 

 Trinse bréige An Chéad 
Chogadh Domhanda ag Seó 
Chontae Chill Dara 

 Gáirdín Manachúil Oidhreachta 
Chill Dara 

 Turais siúil saor in aisce i 
mBaile Chill Dara 

 Siúlóid Choill an Dúin 

 Clár léachtaí staire sa Chill 

 Plaic a chur in áit i gcuimhne ar 
Gabriel Hayes agus Seán 
O’Ríordáin 

 Clár léiritheach don tobar ag an 
Sean-Chnoc, Léim an Bhradáin 

 Páirc bithéagsúil agus fiadhúlra-
bháúil taobh le Abha na Rí 

 Tionscadal Leabhar Rolla Rátha 
Uí Chofaigh 

 Taispeántas faoi bhaint Maigh 
Nuad agus Contae Chill Dara le 
Óglaigh na hÉireann i 1913 

 Glúineach sa Faiche gar do 
Abha an Laidhrín 

 Gnáthóg na madraí uisce áitiúla 
a aithint, agus plean 
bainistíochta caoimhnithe a 
ghabhann le seo 

 Ceantar Fiáin Fhaiche Bhaile 
Niocláis 

 Forbraigh tógáil cráinbeach, 
agus cuir scil agus eolas faoi 
beachaireacht chun cinn 

 Clár bláthanna fiáin agus 
oidhreachta 

 Ciste Athchóirithe Cloig Halla 
an Bhaile 

 Coláiste Maigh Nuad agus an 
Chéad Chogadh Domhanda 

 Athchóiriú ar an orgáin, Eaglais 
an Chill  

 Caomhnú Reilige Lána an Tae 

 Tionscadal for-rochtana comh-
oibríoch chun saothar Teresa 
Brayton a chur chun cinn 
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 Feabhsú ar an bPáirc Fiadhulra 
do mhuintir Chill Chuillinn 

 Comóradh 1916 Maigh Nuad 

 Feabhsú ar Loch Bhaile na 
Faiche 

 Comhartha a chur in áit ag 
Séadchomhartha 

 Tionscadal athchóirithe Brataí 
Wolfe Tone 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Caomhnú na hAiltireachta 

 
Taifead na Struchtúr atá faoi 
Chosaint 
 
Tugann an t-Oifigeach um Chaomhnú 
Ailtireachta (OCA) comhairle agus 
moltaí teicniúla d'Údaráis Áitiúla Chill 
Dara agus don phobal maidir le  

hoidhreacht thógtha an chontae. Is ar 
bhonn reachtúil a tugtar an treoir sin, 
de réir Chuid 4 den Acht um Pleanáil 
agus Forbairt. Déantar foirgnimh 
stairiúla agus an suíomh timpeall orthu 
a chosaint trína gcur le Taifead na 
Struchtúr atá faoi Chosaint mar chuid 
de na hathbhreithnithe ar an bplean 
forbartha. Is féidir freisin struchtúir 
stairiúla a chur le Taifead na Struchtúr 
atá faoi Chosaint lasmuigh de na 
hathbhreithnithe ar an bplean 
forbartha. 
 
Limistéir Chaomhantais Ailtireachta 
 
Is féidir cosaint a dhéanamh ar 
thírdhreacha deartha agus dhiméinte  
stairiúla agus ar spásanna stairiúla 
agus a bhfuil d'imfhálú ábhartha acu, 
idir thuaithe agus uirbeach, ach 
Limistéir Chaomhantais Ailtireachta 
(LCA) a bhunú. Beartaíodh Limistéir 
Chaomhantais Ailtireachta freisin 
mar chuid de na hathbhreithnithe 
éagsúla ar an bplean forbartha. 
Rinneadh Staidéar Saintréithrithe ar 
Thírdhreach Stairiúil le haghaidh 
Bhaile Chill Dara. Is creat 
tábhachtach é seo le haghaidh 
suirbhéireacht oidhreachta; i gcomhar 
le Pleananna Bainistíochta 
Chaomhantais, múnlaíonn said 
athbhreithnithe ar phleananna ceantair 
áitiúila agus an rud is brí le Limistéir 
Chaomhantais Ailtireachta. Glacadh 
an LCA seo isteach sa Phlean 
Forbartha Contae. Níorbh fhéidir an 
staidéar a dhéanamh gan 
páirtmhaoiniú ón gComhairle 
Oidhreachta agus mar ghníomh ag 
Fóram Oidhreachta an Oifigigh 
Oidhreachta. 
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Athúsáid 
 
Tugann an OCA comhairle maidir le 
hoibreacha deisiúcháin beartaithe 
agus maidir le struchtúir dhúchasacha 
agus struchtúir atá faoi chosaint a 
athúsáid. Tugann comhairle maidir le 
caomhantas ailtireachta treoir don 
deisiú leochaileach agus don 
idirghabháil cuí a dhéantar ar 
struchtúir atá faoi chosaint. Tá 
comhairliúchán luath ríthábhachtach 
ag an staid féidearthachta, ó 
Chomhairleoir Caomhantais go bhfuil 
oiliúnt proifisiúnta agus taithi cui aige 
nó aici.  
 
Tá sraith treoirleabhar 'comhairle' arna 
fhoilsiú ag an Roinn Ealaíon, 
Oidhreachta agus Gaeltachta (REOG) 
mar threoir le haghaidh deachleachtas 
caomhantais. 
 
Disciplín speisialaithe atá i 
gcaomhantas foirgneamh agus ní mór 
don mhodh oibre a bheith sonraithe 
acu siúd a bhfuil oiliúint agus saintaithí 
acu bheith ag plé le foirgnimh stairiúla. 
Déantar é seo chun a chinntiú go 
ndéantar cosaint ar charactar 
oidhreachta speisialta an fhoirgnimh. 
 

 
Teach Bhraiche Bhaile Uí Cheallaigh 
 

 
 
 

 

 
 

K Club, Teach Srafáin 

 

 
 

Maigh Nuad 
 

 
 

Ionad Óige Chill Dara 
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Cistiú agus Deontais 

Bhunaigh an REOG scéim cistithe 

meaitseála, an Scéim Tacaiochta Post 

san Oidhreacht Tógtha (STPOT) i 

2014.  Tugadh €163,000 d’Údaráis 

Áitiúla Chill Dara. Bhí ar chumas 

úinéirí príobháideacha agus grúpaí 

pobail iarratais a chur isteach. 

Féachann an Scéim Tacaiochta Post 

san Oidhreacht Tógtha le infheistiú 

caipitiúil príobháideach i roinnt mion-

tionscadail dlúthshaothair a 

spreagadh, chun struchtúir stairiúla a 

dheisiú agus a chaomhnú, agus chun 

tacú le fostaíocht do phroifisiúnaigh 

caomhnithe oilte a bhfuil taithí acu, 

oibrí ceirde agus trádálaithe. Tá an 

scéim dírithe chun cabhrú le úinéirí / 

áithitheoirí i structúir faoi chosaint. As 

24 iarratais tionscadail, chomhlíonadh 

19 acu. 

Ón chiste de €163,000, rinneadh 

giaráíl go príobháideach ar €462,587. 

Cuireadh béim ar an sceim seo ar 

chlár faoi Oidhreacht Chill Dara ar 

RTÉ Nationwide. 

Scéim Tacaiochta Post san 

Oidhreacht Tógtha 

 

 

Teachín  na Sceallaí, Cartún 

 

 

 

Tuí Bhaile Uí Chuinn 

 

Eaglais Stáin, Na Solláin 

 

An Muileann Péatair, Tigh Moling 

D'éirigh freisin le Comhairle  Chill Dara 
maoiniú de €66,965 a fháil chun an 
moirtéal aoil a dheisiú sa Mhainistir 
Liath lasmuigh de Bhaile Chill Dara tríd 
an scéim deontais d’Fhoirgnimh Faoi 
Chúram Stáit (FFCS). D’iarr, agus 
fuair, an Ailtire Sinsearach na h-
oibreacha seo. Rinne Ailtire Caomhnú 
Grád 1 maoirseacht ar na h-oibreacha, 
le monatóireacht ón OCA. 

83



 

 
Foirgnimh faoi Chúram Stáit 

 

 
 

An Mainistir Liath 
 
 

 
 
 

An Mainistir Liath 
 

 
 
 

 
 

An Mainistir Liath 
 

 
 

 
 

Rinneadh páirt-chistiú ar oibreacha 
céimnithe sa Mhainistir Liath ag REOG, 

STPOT, FFCS, Margadh Sráidbhaile 
Chill Dara agus Grúpaí Pobail 

 
 

Comhpháirtíocht 
 
Tugann an OCA comhairle do 
stiúrthóireachtaí eile maidir le 
hathúsáid fhoirgnimh stairiúla agus 
dea-chleachtas caomhantais.  
 
Lorgaíonn an Coiste Comhairleach um 
Shéadchomharthaí Stairiúla (CCSS) 
comhairle óna n-oifigigh theicniúla 
maidir le deisiú agus cothabháil 
leanúnach séadchomharthaí agus 
reiligí meánaoiseacha atá faoi chúram 
Chomhairle Contae Chill Dara. 
 
Rinne an OCA cistiú agus 
monatóireacht ar moirtéal aoil a 
dhaingniú tríd an Scéim Tacaiochta 
Post san Oidhreacht Tógtha don 
Mainistir Liath, do Mhainistir Claonadh 
agus do Dhomhnach Compair.  Fuair 
an t-Ailtire Sinsearach Ailitrí Caomhnú 
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chun maoirseacht a dhéanamh ar na 
h-oibreacha seo.  Rinne an t-Oifigeach 
Oidhreachta comhoibriú freisin le 
grúpaí pobail ar na tionscadail seo, de 
chuid an Choiste Comhairleach um 
Séadchomharthaí Stairiúla. 
 

 
 

Mainistir Claonadh 

 

 
 

Domhnach Compair 
 

Tionscadail Oidhreachta 
 
Comhthadhalann an OCA leis an 
Oifigeach Oidhreachta maidir le 
tionscadail oidhreachta tógtha tríd an 
bhFóram Oidhreachta agus a chuid 
gníomhartha atá páirtmhaoinithe ag an 
gComhairle Oidhreachta. D’eagraigh 
sainchomhairleoirí dreacht-treoir do 
theachíní Chomhairle Contae Chill 
Dara. 

 
 

 
 

Teachín, Cill Dara 
 

Líonra na mBailte Múrtha 
 
Is bailte múrtha meánaoiseacha sa 
chontae iad Díseart Diarmada, An 
Nás, Baile Átha Í agus Baile Chill 
Dara. D’eagraigh sainchomhairleoirí 
Plean Bainistíochta Caomhnithe do 
Bhaile Chill Dara.  
 

 
 

Baile Chill Dara (ARÉ) 
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Cur i mBaol 
 
Tá dualgas cúraim reachtúil ar úinéirí 
agus ar áititheoirí a struchtúir ata faoi 
chúram a dheisiú agus a chaomhnú. 
 
 
 

 
Tá sé ar chumas an údaráis áitiúil 
fógra cur i mbaol a eisiúint chun a 
chinntiú go ndéanfar na h-oibreacha 
riachtanacha chun creatlach stairiúil an 
struchtúr faoi chúram a dhaingniú agus 
a dhéanamh díonta ar an aimsir.

 
 

 
 

Feirm an Bhaile, Na Solláin 

 

 
 

Feirm an Bhaile, Na Solláin 
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Bóithre, Iompar agus 

Sábháilteacht Poiblí 
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Bóithre, Iompar agus Sábháilteacht Phoiblí 
 
 
Rinne an Stiúrthóireacht Bóithre, 
Iompair agus Sábháilteachta Poiblí na 
nithe seo a leanas i 2014:   
 
• sholáthair siad clár le haghaidh 
dearadh agus tógáil bóithre áitiúla, 
réigiúnacha agus náisiúnta faoi réir an 
airgeadais a bhí ar fáil 
 
• sholáthair siad líonra bóithre poiblí a 
bhí dea-chothabháilte, bunaithe ar 
thimthriall bunúsach cothabhála 10 
mbliana, faoin réir srianta acmhainní 
airgeadais agus daonna 
 
• chinntigh siad sábháilteacht, sláinte 
agus leas na bhfostaithe go léir san áit 
oibre trí bheith ag cloí le reachtaíocht 
sláinte agus sábháilteachta 
 
• d'oibrigh siad leis an Údarás um 
Shábháilteacht ar Bhóithre, An Garda 
Síochána agus gníomhaireachtaí eile 
chun sábháilteacht ar bhóithre a chur 
chun cinn 
 
• laghdaíodh ar am taistil agus 
cuireadh feabhas ar shábháilteacht ar 
bhóithre trí bhearta bainistíochta 
tráchta a bhí éifeachtúil agus cuí a 
chur i bhfeidhm 
 
• sholáthair siad áiseanna páirceála 
do ghluaisteáin agus rialáil siad an 
pháirceáil i mbailte agus sráidbhailte 
an chontae 
 
• lean siad ar aghaidh ag athrú 
cabhlach iompair na comhairle le go 
mbainfeadh sé úsáid as breoslaí 
fuinnimh inathnuaite agus  
inbhuanaithe, de réir mar ab fhéidir leis 
an maoiniú a bhí ar fáil 
 
 

 
 
• rinne siad cothabháil ar struchtúr na 
n-oifigí ceantair chun seirbhísí na 
comhairle a chur ar fáil ar fud an 
chontae, agus chinntigh siad go raibh 
eolas imleor ábhartha ar fáil i ngach 
aon oifig 
 
• chuaigh siad i mbun nósanna 
imeachta comhairliúcháin oscailte 
chun ionadaíocht leathan a chinntiú le 
haghaidh oibreacha pleanáilte 
 
• chinntigh siad gur tugadh eolas 
tráthúil do na comhairleoirí uile 
 
• chinntigh siad go bhfuarthas luach ar 
airgead i soláthar earraí agus seirbhísí 
de bharr dea-chleachtas a leanúint 
agus a bheith ag cloí le beartais 
soláthair comhairle, náisiúnta agus 
Eorpacha. 
 
• rinne siad scrúdú ar úsáid fuinnimh 
agus obair chun costais fuinnimh a 
íoslaghdú 
 
• rinne siad Cosaint Shibhialta a chur 
chun cinn, a fhorbairt agus a 
chothabháil mar eagraíocht 
éifeachtach atá bunaithe ar 
shaorálaíocht agus a sholáthraíonn 
freagairt éigeandála agus seirbhísí 
tacaiochta pobail 
 
 • rinne siad cothabháil ar 6 cinn de 
stáisiúin dóiteáin i nDroichead Nua, An 
Nás, Baile Átha Í, Maigh Nuad, 
Mainistir Eimhín agus Léim an 
Bhradáin, a chuireann seirbhís 
phráinnfhreagartha agus dóiteáin ar 
fáil 24 uair an chloig sa lá. 
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Bonneagar Bóithre 
 
Tá thart ar 2,528 km de bhóithre poiblí 
I gContae Chill Dara atá rangaithe de 
réir catagóire thíos. (Nótáil: Áirítear leis 
seo na bóithre poiblí a bhíodh taobh 
istigh de limistéir riaracháin na 
gcomhairlí baile). 
 
 
 

Mótarbhealach 128km 

Príomhbhóthar 
Naisiúnta 

 
12km 

Bóthar Náisiúnta den 
Dara Grád 

 
17km 

Réigiúnach 482km 

Príomhbhóthar Áitiúil 355km 

Bóthar Áitiúil den Dara 
Grád 

 
1,040km 

Bóthar Áitiúil den Tríú 
Grád 

 
494km 

Bóithre Áitiúla (Iomlán) 1,889km 

Iomlán 2,528km 

 
 
Tá gá le hinfheistíocht shuntasach 
leanúnach ag an gcomhairle i 
gcothabháil agus i bhfeabhsú an líonra 
chuimsithigh bóithre seo ar a mbíonn 
an-chuid tráchta, i gcomhar leis an 
Roinn Iompair, an tÚdarás um Bóithre 
Náisiúnta agus an tÚdarás Náisiúnta 
Iompair. 
 
 Maoiniú 

 
Ceithre fhoinse, go príomha, a 
mhaoiníonn an Roinn Bóithre, Iompair 
agus Sábháilteachta Poiblí; is é an 
tÚdarás um Bóithre Náisiúnta a 
mhaoiníonn dearadh, tógáil agus 
cothabháil na mbóithre náisiúnta, is í 
an Roinn Iompair, Turasóireachta agus 
Spóirt  agus Comhairle Contae Chill 
Dara a chómhaoiníonn dearadh, tógáil  
 
 

 
 
agus cothabháil na mbóithre áitiúla 
agus réigiúnacha, agus is é an 
tÚdarás Náisiúnta Iompair a 
mhaoiníonn clár um bearta iompair 
inbhuanaithe. 
 
 
 

ÚBN €5,987,090 

RITS €15,232,650 

CCCD €14,290,966 

ÚNI €2,415,000 

Iomlán do 2014 €37,925,706 

 
 
Obair a críochnaíodh / ar siúl 
 
Is é an Scéim Feabhsúcháin ar 
Bhóthar R402, An Bóthar Buí go dtí 
Éadan Doire, an tionscadal is mó atá 
ar siúl. Tugadh faoi oibreacha 
suntasacha tógála in 2014 lena 
raibh maoiniú €6,7000,000 i gceist, 
agus osclaíodh an tionscadal do 
thrácht. 
 
Baineadh leas as an Deontas 
Feabhsúcháin Athchóirithe chun 
triocha cúig scéim bheaga san iomlán 
a chur i gcrích ar fud an chontae ar 
chostas iomlán de €4,593,500. 
 
 Bhí géarghá leis an maoiniú a thug an 
Deontas um Bearta Tionóiscí ar 
Chostas Íseal chun líneáil agus 
comharthaíocht a chur isteach i dtrí áit 
déag ina mbíonn go leor tionóiscí 
bóthair. 
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Páirceáil Íoc 
 
Tá páirceáil faoi rialáil i sé bhaile i 
gContae Chill Dara: Baile Átha Í, Cill 
Droichead, Cill Dara, Léim an 
Bhradáin,  An Nás agus Droichead 
Nua. Tar éis glacadh le fodhlíthe 
páirceála íoc i 2013, tabharfar páirceáil 
faoi rialáil isteach i Maigh Nuad freisin. 
 
Sábháilteacht ar Bhóithre 
 
Bíonn Oifigeach na comhairle um 
Shábháilteacht ar Bhóithre i mbun clár 
oideachais agus feasachta sa chontae 
i gcónaí. Fós féin, is ar 
bhunscoileanna agus ar ghrúpaí óige  

 
 
 
 
 
is mó a dhírítear aird Oifigeach na 
comhairle um Shábháilteacht ar 
Bhóithre. Os a choinne sin, is ar 
iarbhunscoileanna agus ar lucht na 
hidirbhliana agus na 
hArdteistiméireachta Feidhmí a 
dhírítear aird an Gharda Síochána. 
Bíonn an tOifigeach um 
Shábháilteacht ar Bhóithre i mbun 
feachtas sábháilteachta ar bhóithre le 
linn imeachtaí agus féilte ar fud an 
chontae ar mhaithe leis an 
teachtaireacht a chur in iúl do lucht 
éisteachta níos fairsinge. 
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Seirbhís Dóiteáin 
 
 

Cuireann Seirbhís Dóiteain raon de 
sheirbhísí ar fáil do shaoranaigh Chill 
Dara. I measc na seirbhísi seo tá an 
Córas Deimhniúcháin um 
Shábháilteacht ó Dhóiteáin a chur i 
bhfeidhm, iniúchadh a dhéanamh ar 
fhoirgnimh féachaint an bhfuil siad i 
gcomhlíonadh leis na riachtanais 
sábháilteachta ó dhóiteáin, stáisiúin 
peitril agus bulcstórais a 
cheadúnú, comhairle sábháilteachta a 
thabhairt maidir le stóráil pléascán 
agus Pleananna Móréigeandála a 
fhorbairt trí chomhairliúchán le na 
príomhghníomhaireachtaí freagartha 
eile. 
 
Cuirtear ár seirbhís oibríochtúil ar fáil ó 
sé stáisiúin dóiteáin suite i Droichead 
Nua, An Nás, Baile Átha Í, Maigh 
Nuad, Mainistir Eimhín agus Léim an 
Bhradáin. 
 
An Rannóg Oibríochtaí 
 
I 2014, d'fhreastail an tSeirbhís 
Dóiteáin ar 1,568 glao dóiteáin agus 
éigeandála.  Seo thíos an líon glaonna 
a fuarthas i ngach stáisiún: 
 
• Droichead Nua  379 glao 
 
• An Nás   396 glao 
 
• Baile Átha Í  217 glao 
 
• Maigh Nuad  226 glao 
 
• Mainistir Eimhín  177 glao 
 
• Léim an Bhradáin 173 glao 
 
 
 
 
 

Is iad an cúig chineál teagmhais is 
minice a fhreastalaíonn Seirbhís 
Dóiteáin Chill Dara orthu fós ná 
dóiteáin lasmuigh, dóiteáin simléir, 
dóiteáin tí, dóiteáin feithicle agus 
imbhuailtí tráchta ar bhóithre. 
 

An Rannóg um Shábháilteacht ó 
Dhóiteán agus Bainistíocht 

Éigeandála 
 
Sábháilteacht ó Dhóiteán 
 
Fuarthas 171 iarratas ar dheimhnithe 
um shábháilteacht ó dhóiteán i 2014 
chomh maith le 24 iarratas ar 
dheimhnithe maidir le tabhairt chun 
rialtachta. 
 
Rinneadh 210 iniúchadh 
sábháilteachta ó dhóiteán san iomlán 
ar fud an chontae. Rinne an tSeirbhís 
Dóiteáin trácht freisin ar 315 
iarratas pleanála. 
 
Sábháilteacht ó Dhóiteán i Measc an 
Phobail  
Lean Seirbhís Dóiteáin Chill Dara leis 
an clár scoile á chur ar fáil. Is clár 
oideachais é faoin tsábháilteacht ó 
dhóiteán, atá oiriúnach d'aois dhaltaí 
bunscoile. I 2014, cuireadh an clár 
seo ar siúl in 130 as na 139  tríú rang 
bunscoile sa chontae. 
 
Reáchtáladh dhá lá oscailte i stáisiúin 
dóiteáin i 2014. Bhí na hócáidí sin ar 
siúl i Stáisiúin Dóiteáin An Náis agus 
Mhainistir Eimhín. D'éirigh thar cionn le 
na laethanta oscailte seo, inar thóg 
pobail áitiúla an deis bualadh lena 
gcomhraiceoirí dóiteáin agus tuilleadh 
a fhoghlaim faoina gcuid oibre. 
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Lá Oscailte i Mainistir Eimhín 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lá Oscailte sa Nás 
 
 

 
 
 

 
 

Facebook 
 
Tá leathanach Facebook ag Seirbhís 
Dóiteáin Chill Dara fós agus deir 921 
duine gur maith leo muid ann. Tugtar 
eolas sábháilteachta ó dhóiteán ann 
mar aon leis an nuacht is déanaí faoi 
ghníomhaíochtaí na seirbhíse. 
 
Comhdháil na nArd-Oifigeach 
Dóiteain 
 
Faoi Bhealtaine 2014 d’ostail Seirbhís 
Dóiteáin Chill Dara Comhdháil na 
nArd-Oifigeach Dóiteain ag Ostán Tí 
Chill Uasaille. Bhí aoichaonteoirí ag an 
gcomhdháil ó Éirinn, an Ríocht 
Aontaithe, an Ísiltír, an Eastóin agus 
na Stáit Aontaithe, mar aon le toscairí 
ó sheirbhísí dóiteáin ar fud na 
hÉireann, agus mór-thaispeántas 
trádála.  
 
 

 
 
 
Comhdháil na nArd-Oifigeach Dóiteain 
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Cosaint Shibhialta 
 
Caitheann baill an fhórsa Cosanta 
Sibhialta an suaitheantas idirnáisiúnta 
don Chosaint Shibhialta d'fhonn a 
thaispeáint gur cuid de líonra daoine ar 
fud an domhain iad atá tiomanta agus 
ullmhaithe chun cúnamh praiticiúil 
faoisimh a thabhairt do dhaoine i gcás 
tubaistí ina dtír féin nó thar lear. Tá an 
comhartha idirnáisiúnta don Chosaint 
Shibhialta sainithe faoin Acht um 
Choinbhinsiúin na Ginéive. 
 
Bíonn seirbhísí Cosanta Sibhialta 
(Cuardach agus Tarrtháil, Leas, 
Seirbhís Dóiteáin Chúnta agus 
Taisme) á soláthar ag údaráis áitiúla, 
le haghaidh a limistéir riaracháin féin, 
tríd an Oifigeach Cosanta Sibhialta. 
Bíonn fáilte i gcónaí roimh oibrithe 
deonacha sa chosaint shibhialta 
agus tá tuilleadh eolais faoi sin le fáil 
ar shuíomh gréasáin na comhairle. 
 
Oibrithe Deonacha 
 
Tá 64 oibrí deonacha ag obair do 
Chosaint Shibhialta Chill Dara faoi 
láthair agus tugann an tseirbhís 
tacaíocht agus faoiseamh éigeandála 
chun a chinntiú go leanfar de 
sheirbhísí ríthábhachtacha a 
thabhairt agus den saol poiblí a 
chothabháil. Bíonn an tseirbhís 
páirteach freisin in go leor imeachtaí 
pobalbhunaithe i gcaitheamh na 
bliana. 
 
Cuirtear oiliúint ar oibrithe deonacha 
sna disciplíní seo a leanas: An Chéad- 
Fhreagairt Chairdiach, Garchabhair 
Oibre, An Chéad-Fhreagairt  
 
 
 
 
 
 
 

 
Éigeandála, Teicneoir Leighis 
Éigeandála, Modhanna Teagaisc, 
Cuardach agus Tarrtháil, Seirbhís 
Chúnta Dóiteáin, Cumarsáid agus 
Leas. Bíonn ranganna oiliúna 
seachtainiúla ar siúl sa Nás. 
 
Imeachtaí 
 
Bliain ghnóthach ab ea 2014 do 
Chosaint Shibhialta Chill Dara. 
D'fhreastail oibrithe deonacha  i 
gcaitheamh na bliana ar líon mór 
imeachtaí i gCill Dara agus chabhraigh 
said freisin le h-imeachtaí i gcontaetha 
eile. Tugadh cúnamh ag Féile 
Rásaíochta Bhaile Phúinse, Dearbaí 
Gaelach Saor ó Dhleacht Dubai sa 
Churrach, Féile na mBád Dragain i 
mBaile Átha Í, An Seó Feithiclí Míleata 
sa Churrach, agus rásaí rothar , rásaí 
bóthair agus imeachtaí pobail agus 
spóirt áitiúla. 
 
Thug Cosaint Shibhialta Chill Dara 
cabhair freisin leis na paráidí ar Lá 
Fhéile Pádraig I gClaonadh, i 
nDroichead Nua agus i mBaile Átha Í 
agus bhíodar páirteach i bParáid na 
Cásca sa Nás. 
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Bainistíocht Riosca, Sláinte agus Sábháilteachta 

 
 
 
 
Tá Comhairle Contae Chill Dara 
tiomanta do thimpeallacht oibre 
shábháilte agus shláintiúil a chruthú 
agus a chothabháil dár bhfoireann, dár 
gconraitheoirí agus dóibh siúd a 
dtéann ár gcuid oibre i gcion orthu. 
 
Bhí an Rannóg um Bainistíocht 
Riosca, Sláinte agus Sábháilteachta 
páirteach sna nithe seo a leanas i 
2014: 
 
•  Pléghrúpaí a thionól leis an 
bhfoireann oibríochtúil chun bacainní 
roimh an tsláinte agus an 
tsábháilteacht a shainaithint agus na 
réitigh is fearr is féidir a chomhaontú 
 
•  Ráiteas sábháilteachta / 
lámhleabhar sábhailteachta nua a 
ullmhú agus a chur in iúil don 
eagraíocht 
 
•  Oibriú leis an Roinn Iompair, 
Turasóireachta agus Spóirt, an 
tÚdarás um Bóithre Náisiúnta agus 
údaráís áitiúla eile ar athbhreithniú ar 
riachtanais Bainistíochta Tráchta 
Sealadach 
 
•  Oibriú leis An Ghníomhaireacht 
Bainistíochta Rialtais Áitiúil chun sraith 
straitéisí anailíse bun-chúise a 
fhorbairt, lena úsáid i mionscrúdaithe 
ar imeachtaí, chun bun-chúis(eanna) a 
aithint, agus féachaint chuige go 
gcuirtear bearta rialithe i bhfeidhm 
ionas nach dtárlódh a leithéid arís 
 
 
 
 
 

 
•  Sraith cruinnithe a thionól mar 
cruinnithe roimh thús, cruinnithe den 
Choiste Ardbhainistíochta Sláinte agus 
Sábháilteachta agus cruinnithe 
d'ionadaithe sábháilteachta, rud a 
chuireann cultúr dearfach 
sábháilteachta chun cinn mar aon le 
comhlíonadh leis an reachtaíocht 
 

•  Dlúth-theagmháil a dhéanamh leis 
an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta 
(ÚSS) in imscrúdaithe sláinte agus 
sábháilteachta 
 
•  Dlúth-theagmháil a dhéanamh leis 
an Rannóg Oiliúna chun a chinntiú go 
soláthraítear cúrsaí tábhachtacha 
oiliúna 
 
•  Cinnte a dhéanamh de go ndéantar 
gach tionóisc agus teagmhas a 
imscrúdú chun na rudaí is cúis leo a 
shainaithint agus a chosc amach 
anseo 
 
 •  Roinnt iniúchtaí ar an láthair a 
dhéanamh lena n-áirítear iniúchtaí ar 
chonraitheoirí chun a chinntiú go bhfuil 
siad i gcomhlíonadh leis an 
reachtaíocht agus le nósanna 
imeachta inmheánacha sláinte agus 
sábháilteachta. 
 
•  Cruinnithe comhairliúcháin le 
ComharÁrachais Comhairlí Éireann, 
Teo. (IPBMI) maidir le h-éilimh 
árachais faoi dhliteanas poiblí agus 
fostóra araon 
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Uisce agus Seirbhísí 
Comhshaoil 
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Seirbhísí Uisce 
 
 

Bunaíodh Uisce Éireann i Márta 2013 
mar chomhlacht leathstáit faoin Acht 
um Sheirbhísí Uisce 2013, chun 
seirbhísí uisce agus fuíolluisce i ngach 
ceann den 34 údarás áitiúla a thabhairt 
le chéile faoi aon soláthraí seirbhíse 
náisiúnta amháin. 
 
Tógfaidh sé tuairim is cúig bliana sula 
mbeidh Uisce Éireann lánbhunaithe. 
Beidh freagracht air ag an bpointe sin 
as seirbhísí uisce poiblí a oibriú, lena 
n-áirítear sócmhainní náisiúnta uisce a 
bhainistiú, an córas uisce a 
chothabháil, infheistíocht agus pleanáil 
a dhéanamh, tionscadail chaipitil a 
bhainistiú agus cúram do chustaiméirí 
agus billeáil a dhéanamh. 
 
Is í Rannóg Seirbhísí Uisce na 
comhairle a dhéanann feidhmeanna 
laethúla Uisce Éireann i gCill Dara, ag 
gníomhú dóibh mar ghníomhairí de 
chuid Uisce Éireann de réir théarmaí 
Chomhaontú Seirbhíse. 
 
Anuas ar fhreagracht a bheith air as 
seirbhísí uisce poiblí, déanfaidh Uisce 
Éireann cinntí caipitil agus 
infheistíochta maidir le bonneagar 
uisce gach contae ar bhonn náisiúnta. 
Beidh Uisce Éireann freagrach do dhá 
chomhlacht rialála – an Coimisiún um 
Rialáil Fuinnimh (CRF) arb é an rialálaí 
eacnamaíoch é don earnáil uisce, 
agus an Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil (GCC), arb é 
an rialálaí comhshaoil é. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tá feidhm na Seirbhísí Uisce roinnte 
ina ceithre rannóg: 
 

• Oibriú agus cothabháil 
leanúnach scéimeanna uisce 
agus fuíolluisce 

 
• An Clár Infheistíochta Caipitil 

 
• An Clár Uisce Tuaithe 

 
• Laghdú Tuilte 

 
 
Oibríochtaí agus Cothabháil 
Soláthar Uisce 
 
Tá an rannóg Oibríochta Uisce 
freagrach as leorsoláthar uisce a chur 
ar fáil agus a chothabháil i 
gcomhlíonadh le Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Uisce Óil) 
(Uimh. 2) 2007 agus feidhmíonn sí 
amhlaidh de réir théarmaí an 
Chomhaontú Seirbhíse le hUisce 
Éireann. 
 
Faoi láthair, tá 80% den uisce óil i 
gContae Chill Dara á fháil ó na 
húdaráis béal dorais, m.sh. Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath (ó Ionad 
Cóireála Uisce an Bhaile Mhóir) agus 
Comhairle Contae Fhine Gall (ó Ionad 
Cóireála Uisce Léim an Bhradáin). 
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Chun laghdú ar an spleáchas sin ar 
údaráis eile uisce a sholáthar agus 
chun a chinntiú go gcothóidh an 
chomhairle tuilleadh gnó le hUisce 
Éireann, caithfimid foinsí breise uisce 
a fhorbairt sa chontae, m.sh. Ionad 
Cóireála Uisce Shruthláin i mBaile 
Átha Í (40ML) agus toibreacha Rátha 
Iomgháin/Mhainistir Eimhín (8ML). 
 
 
Is leis na réimsí seo a leanas a 
bhaineann formhór na hoibre 
cothabhála ar an soláthar atá anois 
ann: 
 

 Taiscumair, píobáin agus feistí 
a chothabháil agus a 
uasghrádú. 

 

 Monatóireacht a dhéanamh ar 
fheidhmíocht agus bainistíocht 
a dhéanamh ar an líonra chun 
úsáid éifeachtach acmhainní a 
chinntiú. 

 

 Custaiméirí nua tráchtála agus 
príobháideacha a cheangal leis 
an líonra. 

 

 Monatóireacht a dhéanamh ar 
chaighdeán an uisce agus é a 
chosaint. 

 

 Comhoibriú le Réigiúin Bhaile 
Átha Cliath agus le Uisce 
Éireann chun éilimh a 
chomhlíonadh ar fud an 
chontae. 

 

 Cuireadh Ionad Soláthair 
Astarraingte na Bearú i 
bhfeidhm i mí Iúil 2013 agus 
cuireadh gléasra cóirithe chun 
cruas uisce a laghdú i bhfeidhm 
faoi Shamhain 2014. 

 

 Cur i bhfeidhm Scéim 
Chaisleáin Bhairiúin go Bhaile 
Ghabhráin agus Scéim Bhaile 

Ghabhráin go Baile Chóilín 
chun slándáil soláthair go Intel a 
dhaingniú i mí Eanair 2015. 

 

 Córas soláthair nua Uisce 
Éireann chun earraí agus 
seirbhísí a cheannach agus 
Maximo chun plé le ceisteanna 
a chur i bhfeidhm. 

 

 Leabhar sonraí agus deais 
Uisce Éireann a chomhlánú 
gach mí. 
 
 

Bhí sé mar thoradh ar 
ghníomhaíochtaí leanúnacha 
caomhnaithe uisce agus iad á 
stiúradh ag an Aonad Braite Silte, gur 
laghdaíodh méid an uisce gan chuntas 
i Líonra Chill Dara ó mhéid ard 32% in 
Eanáir 2011 go dtí 23.3% ar an meán i 
Nollaig 2014. Éacht suntasach é seo i 
bhfianaise go bhfuil an meánleibhéal 
d'uisce gan chuntas sa tír ina 
hiomláine thart ar 40%. 
 
Cóireáil Fuíolluisce 
 
Déantar fuíolluisce as Cill Dara a 
chóireáil i roinnt ionad cóireála 
fuíolluisce sa chontae. 
 
Is iad na hionaid is mó díobh seo ná 
ionad cóireala uisce na Scéime 
Séarachais Réigiúnach Gleann 
Íochtarach na Life (SSRGÍL)  i Léim an 
Bhradáin (ag freastal ar Chill Choca, 
Maigh Nuad, Cill Droichid, Léim an 
Bhradáin agus Teach Srafáin) agus  
ionad cóireala uisce na Scéime 
Séarachais Réigiúnach Gleann 
Uachtarach na Life (SSRGUL)  i 
mBaile Osbeirn (ag freastal ar an Nás, 
Droichead Nua, Cill Chuillinn, Áth 
Garbháin, an Chorrchoill, na Solláin, 
Claonadh, An Currach, Baile an 
Bhrúnaigh, Crochta na Gréine, Baile 
Eoin agus An Chill).  
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Dearadh an dá ionad le go mbeadh 
d'acmhainn acu freastal ar dhaonra 
coibhéiseach (DC) de 80,000. Ta 35 
ionad cóireala fuíolluisce eile scaipthe 
ar fud an chontae, ag dul ó méid 10 
DC go 24,000 DC.  Ag freastail ar na 
h-ionaid seon tá líonra de bhreis agus 
2,000 km de shéaraigh agus 110 
staisiúin caidéalúcháin fuíolluisce.  
 
 
Leanadh le mór-obair caipitiúil le linn 
na bliana chun uasghrádu a 
dhéanamh ar roinnt de na h-ionaid.  
Cuireadh tús i mí Lúnasa 2014 ar obair 
uasghrádaithe ag Ionad Cóireála 
Fuíolluisce Bhaile Osbeirn, rud a 
mhéadóidh toilleadh ceirtleáin an 
SSGRUL go 130,000 DC, ón 80,000 
DC atá ann faoi láthair.  Leanadh le 
obair ag Ionad Cóireála Fuíolluisce 
Léim an Bhradáin, rud a mhéadóidh 
toilleadh an SSGRÍL go 150,000 DC, 
ón 80,000 roimhe seo. Rinneadh 
coimisiniú deiridh freisin ag Ionad 
Cóireála Fuíolluisce an Bhaile Mór, rud  
a mhéadaigh a thoilleadh go 2,000 DC 
ón toilleadh de 500 DC a bhíodh ann. 
 
Rinneadh mionoibreacha 
uasghrádaithe ag ionaid cóireála 
fuíolluisce ag Coill Dubh, Cill 
Maodhóg, Ráth Iomgháin, Tigh Moling 
agus Cill Daingin, chun cabhrú le 
géilliúntas ceadúnais agus laghdú ar 
tionchar ar uiscí glactha. Rinneadh 
uasghrádú freisin ar chuid mór de 
staisiúin caidéalúcháin, le haghaidh 
laghdú fuinnimh agus éifeachtúlacht 
ach go h-áirithe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tá an rannóg Oibríochta Fuíolluisce ag 
obair go dlúth leis an bhfoireann 
Rialaithe Forbartha chun dul i 
gceannas ar na h-ionad cóireála 
fuíolluisce agus na stáisiúin 
caidéalúcháin a bhaineann le 
scéimeanna tithíochta príobháidí. 
Rinneadh dul chun cinn suntasach ar 
fhorbairtí áirithe, ach tá bacainní móra 
fós ann toisc go bhfuil go leor forbróirí 
tar éis dul faoi ghlacadóireacht nó titim 
i bhféimheacht. De bharr deachrachtaí, 
lean an Comhairle le h-ionad cóireala 
fuíolluisce príobháideach a chothabháil 
san Fhorrach Mhór.  Tá obair ag dul ar 
aghaidh go buan maidir le coimisiniú 
deiridh ar ionad cóireala fuíolluisce 
úrnua 1,500 DC i mBéal Átha an Tuair 
chun riachtanais an tsráidbhaile a 
chomhlíonadh, agus freastalóidh sé  
freisin ar an scoil nua ata á thógail faoi 
láthair, gar dó, i mBaile Chrúc. 
 
Leanadh le h-oibreacha a phleanáil 
maidir le roinnt mór-thionscadail 
caipitiúla go bhfuil súil ann go rachaidh 
said ar aghaidh chun tógála i 2015.  Tá 
dhá cheann de chonraithe líonraí don 
SSGRUL, Conraithe 2A agus 2B, ag 
dul ar aghaidh go maith. D’aontaigh 
Uisce Éireann le dul ar aghaidh leis an 
tairscint don Séarach Idircheapóra An 
Dhroichead Nua Theas (Conradh 2A), 
agus tá athbhreithniú á dhéanamh ar 
an conradh líonraí eile (2B), agus é ar 
intinn dul ar aghaidh chun tairscinte.  
Síníodh conraithe chun oibreacha 
uasghrádú, ar luach beagnach €1 
milliúin, ag Ionad Cóireála Fuíolluisce 
Choill Dubh, chun a chinntiú go 
gcloíonn sé le riachtanais cheadúnais 
an GCC. 
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De réir na Rialachán um Scardadh 
Fuíolluisce (Údarú), 2007 (I.R. Uimh. 
684 de 2007), ceanglaítear ar an 
nGníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil (GCC) scardadh 
fuíolluisce ag gach údarás áitiúil a 
cheadú. Is é an cuspóir atá le sin ná 
truailliú uiscí a laghdú agus a chosc 
agus tá sé ag teacht le ceanglais na 
Creat-Treorach Uisce. Faoi láthair, tá 
Teastas Údaraithe ag gach ceirtleán i 
gCill Dara ata faoi bhun 500 DC i 
méid, agus ta ceadúnas ag deich 
gcinn de na h-ionaid níos mó.  Táthar 
ag súil go gceadófar an trí cinn eile 
(Cill Dara, Mainistir Eimhín agus Ráth 
Iomgháin) le linn 2015.  Ta foireann 
Seirbhísí Uisce Chomhairle Contae 
Chill Dara ag obair go dlúth le h-Uisce 
Éireann agus leis an GCC sa chás 
seo. 
 
 
Clár Caipitil 
 
Ta Oifig Tionscadal Caipitiúla Seirbhísí 
Uisce Chomhairle Contae Chill Dara, 
ag gníomhú dóibh mar ghníomhairí de 
chuid Uisce Éireann de réir théarmaí 
Chomhaontú Seirbhíse, ag bainistiú 
seacadach ar na tionscadail uisce 
agus fuíolluisce uile a n-áirítear i 
bPlean Infheistíochta Chaipitil Uisce 
Éireann 2014-2016. 
 
Conarthaí a críochníodh i 2014 
 

 Scéim Astarraingte na Bearú 
Conradh 1 - Ionad Cóireála 
Uisce - Athrú Ionaid chun Uisce 
a Dhéanamh Níos Boige 

 

 Conradh Scéime Séarachais 
Léim an Bhradáin Thuaidh 
 
 
 
 

 
 

Conarthaí i mbun tógála i 2014 
 

 Scéim Séarachais Íochtar 
Ghleann na Life – Conradh 
Uasghrádaithe Ionad Cóireála 
Fuíolluisce 

 

 Conradh Píblíne agus 
Taiscumair Chaisleán Bhairnín 
go  Baile Ghabhráin 

 

 Conradh Phríomhphíobáin 
Uisce ó Bhaile Ghabhráin go 
Bhaile Chóilín 

 

 Scéim Séarachais an Bhaile 
Mhóir 
Conradh A – Ionad Cóireála 
Fuíolluisce 
Conradh B – Stáisiún 
Caidéalúcháin agus Píblínte 

 
 
 
Conradh faoinar tosaíodh tógáil i 
2014 
 

 Conradh Uasghrádaithe Ionaid 
Cóireala Fuíolluisce Bhaile 
Osbeirn 

 
 
 
An Clár Uisce Tuaithe 
Grúpscéimeanna Uisce 
 
Is é atá i gceist le grúpscéim uisce ná 
go soláthraíonn sé uisce do dhá 
theach, nó níos mó, as foinse soláthair 
agus trí chóras dáilte atá coitianta nó 
roinnte. Cabhraíonn an chomhairle le 
grúpaí trí bheith ag obair i gcomhpháirt 
leo agus sna bealaí seo a leanas: 
 

 Comhairle agus treoir a 
sholáthar maidir le 
grúpscéimeanna a bhunú 
agus a oibriú 
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 Comhairle theicniúil a sholáthar 
maidir le fadhbanna foinse agus 
soláthair, líonraí dáilte, 
caighdeán agus cóireáil uisce, 
dearadh scéime, etc. 

 

 Cur ar chumas grúpaí soláthar 
uisce a thógáil ón bpríomhlíonra 
uisce phoiblí nuair is féidir a 
leithéid a dhéanamh 

 

 Comhairle agus cúnamh a 
sholáthar maidir le tairiscint a 
fháil agus a mheasúnú 

 

 Deontais i gcabhair a thabhairt 
do ghrúpscéimeanna suas le 
85% den chostas faofa, faoi réir 
teorainn €6,475 in aghaidh an tí 

 

 Maoirseacht ar chaighdeáin 
tógála 

 
 

 Fóirdheontas bliantúil a 
sholáthar i dtreo na gcostas 
oibriúcháin agus cothabhála a 
thabhaíonn an grúpa faoin 
scéim 

 
Tá 97 Grúpscéim Uisce i bhfeidhm i 
gCill Dara faoi láthair. 
 
 
 
Achoimre ar dheontais a íocadh i 
2014 
 
Fóirdheontais  €128,694.40 
Leis na grúpscéimeanna uisce éagsúla 
sa chontae. 
 
Ardoibreacha DTO  €11,951.69 
 
 
 
 
 
 

 
Grúpscéimeanna Uisce a ghlacadh 
faoi chúram 
 
Níor tógadh aon grúpscéim faoi 
chúram i 2014 toisc nach raibh 
prótacal maidir le grúpscéimeanna a 
thógail faoi chúram curtha i bhfeidhm 
ag Uisce Éireann. 
 
Grúpscéimeanna Séarachais 
Píolótacha 
 
Grúpscéim Séarachais Theachíní 
Boston. 
 
Níor leanadh ar aghaidh le ne h-
oibreacha de bharr staid na haimsire 
ag druidim le deireadh 2014, ach tá 
iarratas déanta ar maoiniú chun dul ar 
aghaidh le na h-oibreacha seo i 2015. 
 
Mion-Scéimeanna Uisce agus 
Séarachais  
 
Cuirtear maoiniú ar fáil anois, ó Eanair 
2014 i leith, le haghaidh tionscadal 
caipitil chun uasghrádú a dhéanamh ar 
scéimeanna beaga uisce agus 
séarachais trí Mion-Tionscadail 
Caipitiúla Uisce Éireann. 
 
Scéim Deontas le haghaidh Soláthar 
Uisce Aonair (Deontais Tobair) 
 
Tá deontas 75% den chostas faoi réir 
uasdheontas €2,031.58 iníoctha chun 
uasghrádú a dhéanamh ar sholáthar 
uisce aonair príobháideach, muna 
bhfuil aon soláthar grúpa nó poiblí eile 
ar fáil. Íocadh cabhair deontais 
€25,295.98 faoin scéim seo i 2014. 
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An Coiste Monatóireachta ar Uisce 
Tuaithe 
 
Bunaíodh an Coiste Monatóireachta ar 
Uisce Tuaithe in 1998. Tagann an 
coiste le chéile gach ráithe chun an 
Clár Uisce Tuaithe a chomhaontú agus 
monatóireacht a dhéanamh air. 
Cuimsíonn an coiste ionadaithe ó FAÉ, 
ó CSBÉ, ó Chónaidhm 
Ghrúpscéimeanna Uisce an Chontae, 
ón gCónaidhm Náisiúnta de 
Ghrúpscéimeanna Uisce agus 
comhaltaí agus oifigigh Chomhairle 
Contae Chill Dara. 
 
Laghdú Tuilte 
 
Oibríonn aonad tiomnaithe um laghdú 
tuilte laistigh de Sheirbhísí Uisce chun 
an Clár Caipitiúil um Laghdú Mórthuilte 
a chur i bhfeidhm. Faightear maoiniú le 
haghaidh a leithéid de scéimeanna ón 
Scéim Ranníocaíochta Tobhach 
Forbartha agus Oifig na nOibreacha 
Poiblí (OOP).  Críochnaíodh na 
scéimeanna seo a leanas le roinnt 
blianta anuas:  
 

• Scéim Laghdaithe Tuilte 
Abhainn Toni 
 

• Scéim Laghdaithe Tuilte 
Butterstream, Céim 2 

 
• Scéim Laghdaithe Tuilte 

Chonfaí 
 

• Scéim Laghdaithe Tuilte an 
Bhaile Nua 

 
• Scéim Laghdaithe Tuilte na 

Sollán, Céim 1 
 

• Scéim Laghdaithe Tuilte Kilbelin 
 

• Scéim Laghdaithe Tuilte 
Butterstream, Céim 3 

 

• Scéim Laghdaithe Tuilte an 
Bhaile Mhóir (Cosán na 
hAbhann) (Céim 1) 

 
• Scéim Laghdaithe Tuilte Bhaile 

Eoin 
 
 

• Scéim Laghdaithe Tuilte na 
Sollán 
 

• Scéim Laghdaithe Tuilte Ard 
Cloch 

 
 
Tá na scéimeanna seo a leanas arna 
gcur ar aghaidh tríd an gcéim 
réamhthuairisce agus cuirfear ar 
aghaidh chuig an gcéim tógála iad i 
2014 agus 2015. Ba cheart a thabhairt 
faoi deara go mbeidh cur ar aghaidh 
na scéimeanna seo in 2014 ag brath 
ar mhaoiniú: 
 

• Scéim Laghdaithe Tuilte an 
Bhaile Mhóir, Céim 2 
 

• Scéim Laghdaithe Tuilte 
Dhomhnach Compair 
(Collchoill) 

 
• Scéim Laghdaithe Tuilte 

Abhainn na Moréile 
 

• Scéim Feabhsú Uisce Dromchla 
Pháirc Dara 

 
 
I dteannta na n-oibreacha thuas, 
ceapadh innealtóirí comhairleacha ar 
Scéim Laghdaithe Tuilte Abhainn na 
Moréile. Mar chuid den scéim seo, 
soláthrófar bearta a ndearnadh 
innealtóireacht orthu chun tuilte 
i ndobharcheantar Abhainn na Moréile 
a laghdú lastuaidh den N7 suas go dtí 
an cumar leis an Life i dToirnín, Teach 
Srafáin, lena n-áirítear aibhneacha na 
Sláine, na Cille, Painestown agus 
Hartwell lastuaidh den N7. Tá an  

101



 

geallantas cistithe don réamhobair seo 
faighte cheana féin ó Oifig na 
nOibreacha Poiblí. Ba chóir a thabhairt 
faoi deara go mbeidh cur ar aghaidh 
oibreacha ar bith ag brath ar na nithe 
seo a leanas: 
 
• Costas tairbhe a bheith leis na 

réitigh bheartaithe 
 
• Cead pleanála a fháil le haghaidh 
na n-oibreacha beartaithe 
 
• Tailte a bheith ar fáil le haghaidh na 
n-oibreacha beartaithe 
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Seirbhísí Comhshaoil 
 
 
Athchúrsáil 
 
Tugtar bealach éasca áisiúil do 
mhuintir Chill Dara go fóill ábhar a 
athchúrsáil tríd an líonra de bhainc 
gloine agus cannaí ar fud an chontae. 
Rinneadh breis agus 3,508 tonna 
gloine agus 37 tonna cannaí a 
aisghabháil, chomh maith le breis agus 
500 tonna teicstílí. 
 
Eagraíodh roinnt bailiúchán le 
haghaidh Dramhthrealamh Leictreach 
agus Leictreonach (DTLL) do mhuintir 
an phobail. Athchúrsáladh breis is 100 
tonna de dhramhaíl leictreach de 
thoradh air seo. 
 
Bhí bainc phoiblí 'fág anseo' á 
gcothabháil ag an gcomhairle ag 42 
suíomh ar fud an chontae. Bhí an-rath 
go fóill ar áiseanna bailithe cadhnraí i 
scoileanna, siopaí agus an dá 
shuíomh chathartha fóntas. 
Cabhraíonn an scéim bhailithe 
cadhnraí, go háirithe, le díobháil don 
chomhshaol a chosc agus le daoine a 
chur ar an eolas faoin gá atá le 
diúscairt chúramach dramhaíola. 

 

 
      
 
Oideachas agus Feasacht 
 
Le linn na bliana thug ár nOifigeach 
Feasachta Comhshaoil thart ar 120 
cuairt ar scoileanna, gnólachtaí agus  

 
 
 
 
grúpaí pobail (m.sh. grúpaí na mbailte 
slachtmhara) d’fhonn feasacht an 
phobail ar chúrsaí dramhaíola a 
mhúscailt agus dea-chleachtas a chur 
chun cinn i measc an phobail maidir le 
diúscairt dramhaíola. 
 
Bronnadh bratach uaine ar 94 scoil sa 
chontae mar chuid d'Fheachtas na 
Brataí Uaine agus tá 128 scoil san 
iomlán cláraithe le haghaidh an 
ghradaim seo. Feidhmíonn an 
chomhairle mar éascaitheoir do 
scoileanna ar mian leo a bheith 
páirteach sa chlár seo agus spreagann 
sí gach scoil go gníomhach le bheith 
páirteach sa tionscadal seo. 
 
Cuireann an chomhairle ábhar agus/nó 
cúnamh airgid ar fáil maidir le tograí 
oiriúnacha sna Scoileanna Uaine 
rannpháirteacha. Is gné den dúthracht 
a léiríonn Comhairle Contae Chill Dara 
ar oideachas comhshaoil iad na turais 
scoile chuig na hÁiseanna 
Bainistíochta Dramhaíola Comhtháite i 
gCnoc Saileata agus i mBaile Átha Í a 
dhéantar i rith na scoilbhliana ar 
iarratas ón scoil. 
 
 
 
Tacaíonn an chomhairle freisin le 
tionscnaimh chomhshaoil ag grúpaí 
pobail  trí dhá scéim a dhéantar a 
chómhaoiniú i gcomhar leis an Roinn 
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais 
Áitiúil; is iad an Ciste 
Comhpháirtíochta Comhshaoil LA21 
agus an Scéim Deontas Feasachta in 
Aghaidh an Bhruscair. Thug an Ciste 
Comhpháirtíochta Comhshaoil 
€32,200 le haghaidh 22 tionscadal a 
dhírigh, i measc nithe eile, ar 
cheardlanna scoile a sholáthar agus ar 

103



 

chabhair a thabhairt do ghrúpaí bailte 
slachtmhara an bhithéagsúlacht a 
chosaint agus a chothú. 
Thug an Deontas um Fheasacht in 
aghaidh an Bhruscair agus an Ghraifítí 
€32,000 le haghaidh 10 thionscadal ar 
leith, ina measc feasacht ar shalú ag 
madraí, lena n-airíodh clos-
meabhrúcháin don phobal. 
 
 

 
 
Árdan Iascaireachta ar Abhann na Life 

ag An Baile Mór 
 

 

Na Bailte Slachtmhara 
 
D'oibrigh an chomhairle go dlúth chun 
tacaíocht a thabhairt do choistí na 
mbailte slachtmhara i gCill Dara i 
2014. Mar chuid de sin, cabhraíodh 
leis an nglantachán, cuireadh málaí 
agus piocadóirí bruscair ar fáil, tugadh  
deontais do na hiontrálaithe ar fad 
agus rinneadh roinnt tionscadal 
taispeána sa cheantar áitiúil. Chomh 
maith le sin, d'oibrigh roinnt éiceolaithe 
cáilithe go deonach ag cabhrú leis na 
grúpaí an bhithéagsúlacht áitiúil a 
chosaint agus a chothú. Suirbhé ar 
ghnáthóga agus monatóireacht ar 
ialtóga a bhí i gceist le seo. 
 
D'éirigh go han-mhaith le Cill Dara i 
gcomórtas na mBailte Slachtmhara. 
Bhain Teach Srafáin agus An Nás  
boinn óir amach. Bhain An Chill, Léim 

an Bhradain agus Droichead Nua 
boinn airgid amach agus bhain Rath 
Iomgháin, An Baile Mór, Maigh Nuad 
Claonadh agus Cill Droichid boinn cré-
umha amach.  
 

 
 
Gradam an Bhoinn Óir i gComórtas na 
mBailte Slachtmhara á bhronnadh ar  

Teach Srafáin 
 
 

An Glantachán Earraigh Náisiúnta 
 
Tiomnaíodh mí Aibreáin chun an 
Feachtas Náisiúnta in aghaidh an 
Bhruscair a chur chun cinn – An 
Glantachán Náisiúnta Earraigh. 
Tacaíodh le coistí bailte slachtmhara 
agus le cumainn áitritheoirí trí 
mhálaí bruscair agus athchúrsála a 
sholáthar, chomh maith le bainteoirí 
bruscair agus lámhainní. Músclaíodh 
feasacht freisin faoi ócáidí a bhí ar siúl 
i rith na míosa. 
 
 
Tá cláir éagsúla ar fáil chun tacú leis 
an iarracht dheonach áitiúil, agus iad 
dírithe ar ghrúpaí pobail agus ar 
chumainn cónaitheoirí, lena n-áirítear 
Deontais do Chumainn Cónaitheoirí 
agus an Tionscnamh Bród Áite. 
Déantar soláthar leis na scéimeanna 
seo do ghabhdáin bruscair, troscán 
sráide, plandaí agus sceacha a chur ar 
fáil, agus d’obair fheabhsúcháin maidir 
le réimsí féaraigh. Chabhraigh foireann 
na comhairle chomh maith le grúpaí 
aonair bailte slachtmhara sa phróiseas 
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rannpháirtíochta de chomórtas 
náisiúnta na mBailte Slachtmhara. 
 
Ar an drochuair, ní leor an t-oideachas 
amháin chun deireadh a chur le 
bruscar agus b’éigean don chomhairle 
pionós a ghearradh ar chiontóirí, le 
537 fíneáil á eisiú as cionta bruscar i 
2014. 
 
 Bruscar 
 
Is iad na maoir bruscair an ghné is 
feiceálaí de straitéisí éagsúla na 
Comhairle chun bruscar a chosc agus 
is maith an deis é leas a bhaint astu 
chun cur le tuiscint an phobail ar 
fhadhb an bhruscair agus ar obair na 
Comhairle chun déileáil leis. Seo a 
leanas roinnt gnéithe d’obair na 
maor maidir le heolas a scaipeadh: 
 
• Freastal ar chruinnithe grúpaí 
pobail, cumainn áitritheoirí agus 
coistí bailte slachtmhara, d’fhonn 
comhairle a chur orthu maidir lena 
gcuid oibre agus plé a dhéanamh ar 
aon fhadhbanna a bhaineann le 
bruscar. 
 
• Teagmháil neamhfhoirmiúil 
leanúnach le páirtithe leasmhara, a 
chuireann ar chumas na maor beart 
a dhéanamh gan mhoill maidir le 
siocracha móra bruscair nua, 
cásanna nua dumpála mídhleathaí, 
gluaisteáin tréigthe, etc. 
 
• Cuairteanna ar láithreacha 
miondíolacháin, tionsclaíochta agus 
tráchtála ar fud an chontae d’fhonn 

comhairle a chur ar úinéirí, áitritheoirí 
agus lucht foirne faoi na dualgais a 
leagtar orthu faoin Acht um Thruailliú 
Bruscair 
 
 • Casadh leis an bpobal chun cúrsaí 
bruscair a phlé go díreach leo siúd 
lena mbaineann siad, agus 
cuairteanna ar scoileanna chun na 
maoir a chur in aithne do mic léinn , 
agus ceisteanna bruscair a phlé leo. 
 
• Tá foireann comhshaoil 
shoghluaiste ann, a bhfuil beirt 
fhostaithe aici, chun tabhairt faoi 
réimse feidhmeanna, lena n-áirítear 
glantachán siocracha móra bruscair 
agus áiteanna a dtarlaíonn dumpáil 
mhídhleathach, comharthaí “Cosc 
ar Bhruscar” agus a leithéid a 
chrochadh, agus monatóireacht a 
dhéanamh ar bhruscar a fhágtar ag 
áiseanna athchúrsála.  
 
• Táthar ag úsáid stionsal ar bhonn 
trialach a chuireann in aghaidh an 
tsalaithe ag madraí i roinnt áiteanna 
a thaobhaíonn siúlóirí madraí. 
Úsáidtear an stionsal chun siombail 
a phéinteáil a mheabhraíonn do 
dhaoine salachar madraí a 
phiocadh suas agus a chaitheamh 
amach i gceart. Méadaíodh seo i 2014 
trí chlos-feiste rabhaidh sealadach, a 
bhain úsáid as brateoir gluaisne, a 
chur leis. Cuireadh an gléas in airde 
ag ionad ina dtarlódh mórán salaithe 
ag madraí. Bhí failte mór roimh an 
gléas, agus tá sé ar intinn trialliú breise 
a dhéanamh i 2015. 
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. 
RÁITEAS AIRGEADAIS 

Don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2014 
(agus figiúirí cuntais ioncaim comparáideacha do bhlianta roimhe seo) 

 
CUNTAS IONCAIM  
 
     CCCD*  CCCD  CCCD  CCCD 
 Caiteachas     2014  2013  2012  2011 
 
     €  €  €  € 
   
Tithíocht agus Tógáil    22,806,753 23,336,991 20,263,507 22,375,627 
Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre  31,169,089 25,781,693 24,683,802 27,914,562  
Soláthar Uisce agus Séarachas   12,953,104 21,982,457 23,051,625 23,673,594 
Dreasachtaí agus Rialuithe Forbartha    8,918,678   7,927,111   8,151,139   8,680,129 
Cosaint an Chomhshaoil   26,709,722 29,573,757 28,394,126 32,750,134 
Áineas agus Áiseanna      8,185,083   8,275,033   7,863,202   8,246,631 
Talmhaíocht agus Oideachas     2,848,229   4,636,973   7,687,392 13,642,277 
Seirbhísí Ilghnéitheacha   22,550,150 19,190,232        17,542,126   6,960,813 
 
Iomlán   `             136,140,808      140,704,247       137,636,919      144,243,767 
 
        
Fáltais (Deontais, Earraí agus Seirbhísí) 
  
Tithíocht agus Tógáil    22,339,579 21,109,465 18,553,726 20,419,668 
Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre  13,228,306 11,899,047 12,384,971 13,880,457 
Soláthar Uisce agus Séarachas   12,882,404 13,685,200 12,069,423 12,353,255 
Dreasachtaí agus Rialuithe Forbartha    2,518,538   1,282,369   1,334,899   1,306,399 
Cosaint an Chomhshaoil   16,099,267 19,639,564 17,475,323 21,252,249 
Áineas agus Áiseanna         860,526   1,313,456   1,194,113   1,387,880 
Talmhaíocht agus Oideachas     2,168,360   3,628,687    6,684,822  12,679,258 
Seirbhísí Ilghnéitheacha     4,495,017   4,882,285    4,303,184    4,239,618 
 
Fo-Iomlán     74,591,997 77,440,073 74,000,461 87,518,784 
 
Cuntais Údaráis Uirbigh                   0   2,865,954    2,807,836    2,852,094 
Asbhaintí a Bhaineann le Pinsean    2,068,865   2,120,213    2,126,952    2,268,787 
Ciste Rialtais Áitiúil      9,686,924  20,634,229  19,628,180  21,604,877 
Rátaí an Chontae   57,823,714  47,194,791  46,928,784  36,235,752 
Iomlán                144,171,500      150,255,260      145,492,213      150,480,294     
         
Aistrithe chuig/ó C(h)úlchistí     -7,660,596   -9,297,151   -7,603,996   -5,321,720 
Barrachas/Easnamh don Bhliain        370,096        253,863       251,297       914,810 
Iarmhéid Tosaigh      -1,815,806    -2,747,147    -2,998,444  -3,913,254 
 
Iarmhéid Deiridh     - 1,445,710   - 2,493,284   - 2,747,147  -2,998,444 
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INFHEISTÍOCHT CHAIPITIL  2014  2013  2012  2011 
 
     €  €  €  € 
  
Tithiocht agus Tógáil     5,929,014   3,463,268    6,299,888 14,641,512 
Iompar agus Sábhailteacht ar Boithre 32,012,329 30,012,454  46,359,890 26,371,931 
Soláthar Uisce agus Séarachais    3,206,835 38,830,475  38,283,194 20,339,215 
Dreasachtaí agus Rialuithe Forbartha   3,351,515   1,984,954    2,757,447       15,293,521
Cosaint an Chomhshaoil       336,590      663,829    1,257,504      831,287 
Áineas agus Áiseanna     1,318,218   1,357,612       496,575      921,476 
Talmhaíocht agus Oideachas      0     0      0                 0 
Seirbhísí Ilghnéitheacha     1,813,847             373,149                  0    6,794,682 
 
 
Iomlán     47,968,348 76,685,741 91,454,498        85,193,624 
 
 
* Áirítear leis an bhfigiúir do 2014 na hIar-Chomhairlí Baile seo leanas: 
 
Comhairle Baile Bhaile Átha Í 
 
Comhairle Baile An Náis
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Plean Corparáideach 2009-2014 
Tuairisc ar Dhul Chun Cinn 2014 

 

Cuspóir 1: Tacaíocht a thabhairt don daonlathas áitiúil agus é a fheabhsú 

Roinn 
 

Fochatagóir an Phlean 
Chorparáidigh 

Cuspóir an Phlean 
Gnó 

Dul Chun Cinn 

Pobal agus 
Fiontar  
 

1.2 Oiliúint a chur ar fáil agus  
acmhainní an phobail a fhorbairt 
le go nglacfaidh siad páirt ina 
bpobal féin mar shaoránaigh 
ghníomhacha  

• Pobail a chothú atá 
láidir, cuimsitheach agus 
inbhuanaithe 

• Bronnadh breis agus €250,000 i 2014 ar ghrúpaí mar thacaíocht 
lena n-iarrachtaí pobail láidre chuimsitheacha a chothú.  

 1.8 Aird a dhíriú i gcónaí ar an 
gcuimsiú sóisialta mar rud a 
thabharfaidh dúshlán na 
bochtaineachta agus an  
mhíbhuntáiste.  

• Comhdheiseanna a 
thabhairt dóibh siúd atá ar 
imeall an phobail.  

 

• Is tionscnamh de chuid Chomhairle Contae Chill Dara é K–
Comhpháirtithe, a forbríodh chun comhoibriú thar eagraíochtaí agus 
rannóga a éascú. Freagraíonn K- Comhpháirtithe ar riachtanais an 
phobail agus cuireann siad cur chuige éifeachtach 
réamhghníomhach le chéile chun dul i ngleic leo.  

 1.9 Ról na comhairle i  
gceannaireacht an phobail a  
fhorbairt tríd an mBord Forbartha  
Contae (gur cuireadh an Coiste 
Forbartha Pobail Áitiúil (CFPÁ) 
ina áit), agus tríd an bhfóram  
pobail agus deonach.  

 

• Tacaíocht a thabhairt do 
chur i bhfeidhm Straitéis 
an Bhoird Forbartha 
Contae (Coiste Forbartha 
Pobail Áitiúil) agus é a 
chomhordú.  

 

• Tá Clár Seirbhísí Comhtháite (CSC) Chill Dara agus Chill Choca 
idirthréimhseach faoi láthair, le CSC bunaithe anois i gCill Droichid. 
Oibríonn an CSC trí bheith ag aithint na mbealaí nach bhfuiltear ag 
freastal ar riachtanais áitiúla, ag coimisiúnú tionscadal atá indéanta, 
ag déanamh staidéar scóipe ar na riachtanais agus ag obair as 
láimh le gníomhaireachtaí eile chun spriocanna an tionscadail a 
bhaint amach.  
• Tá an CFPÁ bunaithe anois, agus tá deireadh leis an chéad céim 
den taighde. 

Pobal & Fiontar 
(Seirbhísí  
Fóillíochta)  

 

1.7 Bheith ag obair as láimh i  
gcónaí le cumainn cónaitheoirí / 
pobail atá ann cheana agus ag 
tacú le forbairt chumainn nua 
cónaitheoirí i gceantair uirbeacha.  

 

• Tacaíocht a thabhairt do  
phobail maidir le 
hoibreacha  
taitneamhachta agus  
tírdhreacha.  

 
 

• Cabhair teicniúil agus airgeadais do roinnt Coistí na mBailte 
Slachtmhara, ina measc Léim an Bhradáin, Cill Droichid, Cairbre, 
Cill Dara, An Chill, Droichead Nua, An Nás, An Fhorrach Mór, An 
Urnaí, Mainistir Eimhín agus Díseart Diarmada i 2014. 
• Críochnú ar chlár crann a chur don Chontae 
• Críochnú ar chlár crann a phrúnáil agus a bhaint 
• Críochnú ar chlár bleibeanna a chur 
• Clár Cothabhála Féir 
• Tacaíocht do Bailte Slachtmhara Chill Dara go Gháirdín na 
Mainistreach. 
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• Leanadh le h-obair ar chaomhnú ar Thobar Spa Léim an Bhradáin 

Seirbhísí 
Corparáideacha  
 

1.4 Oibriú chun feabhas a chur ar 
chruinneas chlár na dtoghthóirí 
agus ar rannpháirtíocht sa 
phróiseas toghcháin trí bheith ag 
fiosrú teicneolaíochtaí úra agus 
clár eolais saindírithe don phobal.  

• Tacaíocht a thabhairt 
don daonlathas áitiúil 
agus é a fheabhsú 

Leanúint le feabhas a chur ar cruinneas chlár na dtoghthóirí trí: 
• Bolscaireacht agus eolas faoin próiséas clárúcháin a dhíriú trí 
fheachtais fógraíochta ar meáin soisialta agus bileoga a scaipeadh 
• Aird a dhíriú ar institúidí den dara agus tríú leibhéil chun foláireamh 
a thabhairt dóibh siúd ata ag druidim le h-aois cláraithe 
• Leanúint le h-ionchur ó bhaill na Comhairle agus baill an 
Oireachtas chun cruinneas an chláir a chinntiú 
• R-iarratais le haghaidh eolais agus foirmeacha iarratais, roimh an 
clár forlíontach a éisiúnt ach go h-áirithe, a chur chun cinn 

 1.6 Cinnte a dhéanamh de go  
dtugtar eolas do chomhairleoirí  
contae agus baile agus go  
gcuirtear comhairle agus oiliúint  
orthu go tráthúil le go  
bhfeidhmeoidh siad mar  
ionadaithe pobail.  
 

Tacaíocht a thabhairt do 
ról ceaptha beartais na 
Comhairle tofa 

• Athbhreithniú ar nósanna imeachta, rialacha seasta ina measc, 
roimh toghadh na comhairle nua le 40 baill faoi Bhealtaine 2014. 
 • Aonad Seirbhísí do Bhaill a bhunú chun cabhrú agus éascú don 
comhairle le 40 baill  
• Cinnte a dhéanamh de go mbíonn cláir oibre agus an cháipéisíocht 
a thacaíonn leo á n-eisiúint go tráthúil le haghaidh cruinnithe 
comhairle agus coiste, agus optamú ar úsáid TF á dhéanamh 
• Forbairt leanúnach a dhéanamh ar MembersNet chun riachtanais 
na gComhaltaí a chomhlíonadh 
• Forbairt coistí beartais a spreagadh trí obair coistí beartais a 
mheasúnú ar bhonn bliaintiúil, agus é seo a mheasúnu tríd an 
ghrúpa polasaí corporáideach 
• Leanúint le cabhair a thabhairt do na Comhaltaí chun traenáil a 
aithint chun a riachtanais a chomhlíonadh, go h-áirithe maidir le 
obair na gCoistí um Beartais Straitéiseacha a éascú 

An Comhshaol  1.5 Athbhreithniú a dhéanamh ar 
ról na gCoistí um Beartais 
Straitéiseacha agus é a fheabhsú  

 • Tuilleadh dul chun cinn trí phlé agus cinnteoireacht ag leibhéal na 
hardbhainistíochta chun saincheisteanna a bhaineann le bainistíocht 
dramhaíola, trialliú uisce, trialliú aeir agus trialliú ó thorann a mheas. 

 1.7 Bheith ag obair as láimh i 
gcónaí le cumainn cónaitheoirí / 
pobail atá ann cheana agus ag 
tacú le forbairt chumainn nua 
cónaitheoirí i gceantair uirbeacha.  

 • Deontais do chumainn cónaitheoirí, araidí urraithe agus deontais 
reilige a bhronnadh i gcónaí.  
• Breis teagmhála a dhéanamh le grúpaí cónaitheoirí tríd an 
Oifigeach Feasachta Comhshaoil agus na Maoir Bruscair  

Tithíocht  
 

1.6 Cinnte a dhéanamh de go 
dtugtar eolas do chomhairleoirí 
contae agus baile agus go 
gcuirtear comhairle agus oiliúint 
orthu go tráthúil le go  

 Teagmháil leanúnach a dhéanamh le comhaltaí tofa tríd an gCoiste 
um Beartais Straitéiseacha Tithíochta agus an Coiste um Beartais 
Straitéiseacha Pobail agus Cultúrtha, an Coiste Comhairliúcháin 
Áitiúil um Chóiríocht do Thaistealaithe agus an Fóram Réigiúnach 
um Easpa Dídine. 
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bhfeidhmeoidh siad mar 
ionadaithe pobail.  

Teagmháil rialta a dhéanamh le foireann na Rannóige Tithíochta 
maidir le ceisteanna a bhaineann le toghthóirí na mball. 

 1.2 Oiliúint a chur ar fáil agus 
acmhainní an phobail a fhorbairt 
le go nglacfaidh siad páirt ina 
bpobal féin mar shaoránaigh 
ghníomhacha 
 

 • Tacaíocht leanúnach do bhreis agus 90 cumainn cónaitheoirí. 
• Tá cabáin agus áiseanna pobail le fáil i roinnt eastáit agus oibrionn 
an foireann le grúpaí pobail chun na tionscadail seo a choinneáil. 
• Comhordú ar Comhairle na nÓg, ar Thionscnamh Aoisbhách Chill 
Dara  agus ar Chomhchoiste Póilíneachta Chontae Chill Dara. 
• Straitéis Imeasctha Chontae Chill Dara 2014-2019 a chríochnú. 

Teicneolaíocht 
Faisnéise  
 

1.6 Cinnte a dhéanamh de go  
dtugtar eolas do chomhairleoirí  
contae agus baile agus go  
gcuirtear comhairle agus oiliúint  
orthu go tráthúil le go  
bhfeidhmeoidh siad mar  
ionadaithe pobail.  
 

• Athfhorbairt a dhéanamh 
ar eislíon na 
gComhairleoirí 

• Cuireadh dearadh nua ar fáil don chomhairle nua. Is é eislíon na 
gComhairleoirí an príomh-fhoinse do malartú faisnéise idir 
Comhairleoirí.  Is é an dearadh nua seo an príomh-chomhéadan idir 
na comhairleoirí agus an comhairle maidir le cruinnithe, mion-sonraí, 
cláir gnó agus cumarsáid ar an iomlán.  Is mór an athfhorbairt seo, 
agus déanfar é a dhearadh chun comh-oibriú leis an infreastruchtúir 
nua i seomra na comhairle agus le gléasanna a sheoladh amach do 
chomhairleoirí. 

  • Gléasanna nua a 
sholáthar do na 
comhairleoirí uile in ionad 
na cinn ann anois atá cúig 
bliana d’aois. 

• Curtha i gcrích. Tugadh ríomhairí glúine nua do na comhairleoirí 
uile. 

  • Leanúint le tacú do 
chrua-earraí do 
chomairleoirí, rochtain 
idirlín gan sreang, 
priontáil ó seomraí na 
bpáirtithe, etc. 

• Réiteach WiFi nua sa seomra comhairle. Priontáil ar fáil i seomraí 
na mball. 

  • Chun an éileamh ón 
phobail ceangal leis an 
idirlíon lena ngléasanna 
féin i leabharlanna poiblí, 
rud atá ag dul i méid, a 
éascú, cuirfear tionscadal 
infreastruchtúir nua i 
bhfeidhm a thabharfaidh 
faoi chúiseanna imní 
maidir le bainistíocht ar 
inneachar agus 

• Cuireadh córas nua, bunaithe ar ghléasanna WiFi Meraki, le bog-
earrraí smachta néalríomhaireachta, i bhfeidhm thar líonra na 
leabhalainne. 
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sábháilteacht. Tá sé mar 
phríomh-riachtanas 
réiteach a chur i bhfeidhm 
nach n-úsáideann 
acmhainní daonna, gur 
féidir é a cheangal le 
córais bainistíochta 
leabharlainne ach atá 
neamhspleách ó aon 
córas faoi leith, agus a 
thugann an smacht agus 
an fheidhmiúlacht 
tuairiscithe riachtanach 
don bhfoireann. 

  • Leantar ar aghaidh le 
móréileamh ar na meáin 
shóisialta. Leanfaidh an 
rannóg TF le cur chun 
cinn agus infheistiú i 
gcomhéadáin meán 
shóisialta leis an pobal, 
agus déanfar iarracht ar 
tuilleadh a dhéanamh 
maidir le gutháin póca 
agus taibléid. 

• Ar leanúint i 2014. 

Seirbhísí 
Leabharlainne 
agus Ealaíon  

 
 

1.11 Deis a thabhairt do mhuintir  
uile an chontae teacht ar 
áiseanna leabharlainne agus 
gabháil i mbun ealaíon.  
 
 
 
 
 

• Teacht an phobail ar 
fhaisnéis, ar oideachas 
agus ar dheiseanna 
cultúrtha a chur chun cinn 
agus a éascú agus 
tacaíocht a thabhairt do 
sin faoin tSeirbhís 
Leabharlainne agus 
Ealaíon.  
 
 
 
• An úsáid is mó is féidir a  
bhaint as córais faisnéis  

I 2014: 
• Tionóladh an cúigiú Féile Léitheoirí Chill Dara i nDeireadh  
Fomhair, agus i measc rannpháirtithe na n-imeachtaí éagsúla bhí an 
staraí Pádraig Yeates, an craoltóir Tracy Pigott, Dermot Bolger, 
Jennifer Johnston, Francis Brennan, An t-Ollamh Jim Lucey agus 
Peter Sheridan. D’fhreastail breis agus 1,500 daoine ar na h- 
imeachtaí.  
• Ag Léamh le Chéile agus Rua, Iora na Leabharlainne: leathnaíodh 
an scéim margaíochta seo, ata dírithe ar pháistí, chun scileanna 
réamh-litearthachta a chur chun cinn le tuismitheoirí páistí óga i 
2014. 
 
• An Tionscadal ‘Play2Read’ – sraith spriocdhírithe de cúig 
ceardlann do pháistí réamh-scoile agus a dtuismitheoirí, chun 
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bhainistíochta na  
leabharlainne chun 
feabhas a chur ar 
sheirbhísí fíor-ama  
agus ríomhsheirbhísí   
d’úsáideoirí.  
 

cabhrú leo na scileanna réamh-litearthachta gur gá leo roimh dul ar 
scoil a fhoghlaim. 
• Comh-chlár idir Ollscoil Maigh Nuad agus Leabharlann Pobail 
Maigh Nuad - léacht agus taispeántas faoi Teresa Brayton, 
imeachtaí Oíche Cultúrtha, Scannáin Maigh Nuad do Chách, 
Feachtas Ballraíochta do Mic Léinn agus imeachtaí Nollag.  
• Meantóireacht ar scríbhneoirí Chill Dara: Ceardlanna 
Scríobhnóireachta Cruithitheach agus grúpaí, le meantóireacht do 
scríbhneoirí ó údair bunaithe ó Chill Dara, mar John McKenna, Ann 
Egan, Mae Leonard agus Niamh Boyce. 
• Bailiúchán de bhréagáin speisialaithe agus den teicneolaíocht 
oiriúnaitheach is ea an Tionscadal Bréagán, Teicneolaíochta agus 
Oiliúna. Tairgíodh catalóg nua bréagan agus teicneolaíochta agus 
cuireadh le seo le catalóg ar-líne.Tarraingíodh breis agus 1,500 
duine chuig sraith léachtaí agus ceardlann a thacaigh le 
tuismitheoirí, cúramóirí agus múinteoirí. 
• Shelf Help – tionscadal comhroinnte idir Seirbhís Leabharlainne 
Chill Dara, Seirbhís Leabharlainne Chill Mhantáin, Feidhmeannacht 
Seirbhíse Sláinte Chill Dara, Tascfhorsa Drugaí Réigiúin an Iar-
Dheiscirt agus Meabhairshláinte Éireann. Mion-chnuasach de 60 
teidil a bhaineann le taghd íseal agus dúlagar, imní, strus agus 
buairt, meabhairsláinte agus folláine ginearálta, andúil, 
tuismitheoireacht, caidrimh agus ceisteanna shóisialta. Maille le seo, 
bhí freastal maith ar sraith léachtaí agus ceardlanna chun tacú leis 
an gcnuasach agus é a chur chun cinn sna 7 príomh-bhrainsí agus 
in Ollscoil Maigh Nuad. 

 
Dul Chun Cinn 2014 don Seirbhís Ealaíon: 
• Déanamh ‘All about Eve’, príomhscannán déanta ar an suíomh i 
mBaile Átha Í faoi Bhealtaine.  Léirigh Comhairle Contae Chill Dara 
an scannán agus stiúir Ferdia MacAnna é. Scríobh foireann de 
scríbhneoirí áitiúla é agus bhí foireann aisteoirí agus criú áitiúil ann.  
Eagraíodh taispeántas don bhfoireann agus criú ar an óiche roimh 
Oíche an Chultúir. 
• Tionóladh an Scoil Samhraidh Rince débhliantúil in Ollscoil Maigh 
Nuad i mí Iúil 2014.  Bhí 68 daoine páirteach, ina measc 
proifisiúinaigh cúraim sláinte, aisteorí, rinceoirí, múinteoirí agus 
oibrithe pobail. 
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• Fuair na rannpháirtithe i gcúrsa Ceannaraí Rince Pobail an 
Chumann Laban a dteastas i Meán Fomhair.  Tháinig rannphairtithe 
ó gach áird in Éirinn chun freastal ar an cúrsa bliana mór le rá seo. 
• The Creative Well – Cuireadh clár comhtháite ealaíon agus sláinte 
ar fáil sa Droichead Nua agus san Nás, i gcomhcheangal le seirbhísí 
meabhairshláinte an FSS agu le tacú ón CSC. 
 • Scaipeadh ‘Clár na nDánta’ do bhardaí ospidéal, seomraí feithimh, 
ionaid pobail agus cúraim lae agus ionaid sláinte eile ionas go 
mbainfeadh othair, cuairteoirí agus baill foirne sult as ar 3 Deire 
Fomhair. Is tionscadal de chuid Comhordaitheoirí Ealaíon agus 
Sláinte na hÉireann é Clár na nDánta, agus fuair sé tacaíocht i 2014 
ón Chomhairle Ealaíon, ó Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Chill 
Dara agua ó Chomhordaitheoirí Ealaíon agus Sláinte na hÉireann. 
 • 'Dá mbeadh ealaíontóir agam ar feadh lá amháin’ …Ghlac 3,600 
páiste i 40 bunscoileanna ar fud an chontae páirt sa chlár ealaíon 
agus oideachais i gcomhar le físealaíontóirí, ceoltóirí, daimhseoirí, 
ailtirí agus siamsóirí sorcais áitiúla. 
• Oíche Chultuir - anois ar siúl don chúigiú bliain, d'fhreastail 6,350 
idir aosaigh agus páistí ar 59 imeachtaí ar fud an chontae.  
Páirteach don chéad uair bhí Feirm Doire Bheag, Cill Droichid, 
Banna Práis An Bhaile Mhóir, Ostán Celbridge Manor agus Seomra 
Taispeántais Gluaisteán Nissan, An Nás, rud a thaispeánann 
éagsúlacht na deiseanna ealaíon atá ar fáil ar fud an chontae. 
• Cúnamh Deontais - Tugadh cúnamh deontais €42,400  
d'ealaíontóirí gairmiúla agus do ghrúpaí pobail ar fud an chontae 
chun saothair nua a chruthú, tionscnaimh ealaíon chomhoibríocha a 
dhéanamh, deiseanna forbartha gairmiúla a thabhairt, drámaíocht 
amaitéarach agus léirithe in Amharclanna Óige a thaibhiú agus 
ealaíontóirí a chur i scoileanna. 

Bóithre, Iompar 
agus  
Sábháilteacht 
Phoiblí  
 

1.3 Comhairliúchán agus 
cumarsáid a chur chun cinn trí 
chomhpháirtíocht le fostaithe 
agus saoránaigh.  
 

  • Tá an Stiúrthóireacht um Bóithre, Iompar agus Sábháilteacht 
Phoiblí tar éis struchtúr oifigí an cheantair a chothabháil chun a  
cinntiú go mbeidh teacht ar sheirbhísí na comhairle ar fud an 
chontae agus go mbeidh faisnéis imleor ábhartha ar fáil i ngach aon 
oifig.  
• Tá an Stiúrthóireacht um Bóithre, Iompar agus Sábháilteacht 
Phoiblí tar éis dul i mbun comhairliúcháin phoiblí, idir reachtúil agus 
neamhreachtúil, ag céim pleanála gach tionscadail ábhartha.  

 1.6 Cinnte a dhéanamh de go 
dtugtar eolas do chomhairleoirí 

 • Chinntigh an Stiúrthóireacht go dtugtar eolas tráthúil do na 
comhairleoirí.  
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contae agus baile agus go 
gcuirtear comhairle agus oiliúint 
orthu go tráthúil le go  
bhfeidhmeoidh siad mar 
ionadaithe pobail.  

 

 1.13 Leanúint orainn ag dul i 
mbun nósanna imeachta 
comhairliúcháin oscailte chun 
ionadaíocht leathan a chinntiú le 
haghaidh oibreacha pleanáilte.  

 • Tá an Stiúrthóireacht tar éis dul i mbun nósanna imeachta 
comhairliúcháin oscailte chun ionadaíocht leathan a chinntiú le 
haghaidh oibreacha pleanáilte.  

Seirbhísí Uisce  
 
 

1.6 Cinnte a dhéanamh de go 
dtugtar eolas do chomhairleoirí 
contae agus baile agus go 
gcuirtear comhairle agus oiliúint 
orthu go tráthúil le go  
bhfeidhmeoidh siad mar 
ionadaithepobail.  
 

• Fónamh a dhéanamh do 
chruinnithe agus do 
cheisteanna ag comhaltaí.  
• Monatóireacht agus 
tuairisciú ar chúrsaí 
airgeadais de réir an 
comhaontú seirbhíse le h-
Uisce Éireann 
• Teagmháil idir-rannach.  
• Comhordú seirbhíse do  
Chustaiméirí de réir an 
comhaontú seirbhíse le h-
Uisce Éireann 
• Bainistíocht riosca de 
réir an comhaontú 
seirbhíse le h-Uisce 
Éireann 
• Oiliúint foirne de réir an 
comhaontú seirbhíse le h-
Uisce Éireann 
 

• Rinne an Rannóg Seirbhísí Uisce fónamh mar ba riachtanach agus 
ba chuí do na cruinnithe uile a bhí ag an gCoiste um Beartais 
Straitéiseacha, ag Coistí Áitiúla agus ag an gComhairle trí thuairiscí 
teicniúla, tograí beartais agus freagraí ar cheisteanna na gcomhaltaí 
a thabhairt.  

• Tugadh faoi gach ceist custaiméirí go tráthúil, de réir prótacail an 

comhaontaithe seirbhíse le h-Uisce Éireann 
 

• Ullmhaíodh tuairiscí le haghaidh chruinnithe uile na Comhairle. 
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Cuspóir 2: Fás geilleagrach inbhuanaithe agus fostaíocht a éascú agus a spreagadh 

Roinn 
 

Fochatagóir an Phlean 
Chorparáidigh 

Cuspóir an Phlean 
Gnó 

Dul Chun Cinn 

Pobal & Fiontar  
 

2.1 Dícheall a dhéanamh chun an  
tionchar a imríonn ár 
ngníomhaíochtaí uile ar an 
gcomhshaol a laghdú trí  
fhuinneamh a chaomhnú agus  
astuithe carbóin a laghdú.  

• Pobail a chothú atá 
láidir, cuimsitheach agus 
inbhuanaithe 

• Beartas leanúnach a laghdaíonn ar an méid páipéir a úsáidtear i  
riarachán ár seirbhísí agus a chruthaíonn éifeachtúlachtaí tríd a 
bheith ag méadú ar an úsáid a bhaintear as na suíomhanna  
gréasáin atá againn – m.sh. Suíomh Gréasáin Comhphóilíneachta, 
scéimeanna deontas. 

 2.3 Deiseanna fostaíochta 
inbhuanaithe a chruthú chomh 
maith le limistéir chónaithe ar  
ardchaighdeán.  

• Plean Pobail agus 
Eacnamaíochta a 
fhorbairt 

• Rinneadh tosnú ar chéimeanna comhairliúchain agus forbartha an 
Phlean Pobail agus Eacnamaíochta. 
 

An Comhshaol  
 

2.2 An Plean Bainistíochta  
Dramhaíola a chur i bhfeidhm 
agus beartais a fhorbairt chun an 
méid athchúrsála a dhéantar a 
mhéadú.  
 

 • Leanadh de bheith ag cur  beartais bhainistíochta dramhaíola i 
bhfeidhm. 
• Méadaíodh arís ar líon na scoileanna glasa agus na mbanc 'fág 
anseo' i gcomhthéacs an phlean bainistíochta dramhaíola.  
• Tugadh tuilleadh cúnamh airgeadais chun na boscaí bruscair a 
urraíodh cheana féin a chur ar fáil.  
• Rinneadh bainistíocht na n-áiseanna athchúrsála i gCnoc Saileata 
agus i mBaile Átha Í a sheachfhoinsiú ar conradh 5 bliana. 
 • Ullmhíodh dreacht-phlean bainistíochta dramhaíola réigiúnach. 

 2.13 Feabhas leanúnach a lorg ar 
cháilíocht an uisce in aibhneacha 
agus i srutháin agus pleananna 
bainistíochta abhantraí a chur i 
bhfeidhm.  

 • Cur i bhfeidhm leanúnach na bPleananna Bainistíochta Abhantraí  
agus an clár beart.  
• Oibriú leanúnach an chlár samplála, tástála agus monatóireachta ar 
dramhaíl. 

Tithíocht  
 

2.3 Deiseanna fostaíochta  
inbhuanaithe a chruthú chomh 
maith le limistéir chónaithe ar  
ardchaighdeán.  
 

 • Tacaíocht a thabhairt go ghnólachtaí beaga trí dheontais tithíochta 
a thabhairt agus obair dheisiúcháin/éifeachtúlachta fuinnimh a 
dhéanamh ar thithe folamha 
• Éascaíodh iasachtaí le haghaidh árais chónaithe phríobháideacha 
de réir scéimeanna faofa.  

Teicneolaíocht 
Faisnéise  
 

2.8 Féachaint chuige go gcloíonn 
gach áras údaráis áitiúla le 
riachtanais inbhuanaitheachta, trí 
iniúchóireacht fuinnimh agus 
astuithe carbóin a laghdú.  
 

• Is ceann de na príomh-
thionscadail do 2014 chun 
idiú cumhachta a laghdú 
ná seirbhís priontála 
bhainistithe a chur i 
bhfeidhm. Agus 

• Tá Réiteach Priontála Bainistithe (RPB) nua i bhfeidhm in Áras Chill 
Dara. Tá cuíchóiriú ar phrintéirí agus athrú go gléasanna atá nua-
aimseartha agus ilfheidhmeach tugtha chun críce agus curtha faoi 
chonradh sna h-oifigí forimeallacha. 
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gléasanna priontála cliste 
á n-úsaid, beidh laghdú 
thar barr ar idiú fuinnimh 
sa limistéar ar fad.  Trí 
formhór na priontála a 
réamhshochrú go bheith 
dhéthaobhach, beidh 
laghdú suntasach freisin 
ar úsáid páipéir. 

 Pleanáil  
 

2.3 Deiseanna fostaíochta  
inbhuanaithe a chruthú chomh 
maith le limistéir chónaithe ar 
ardchaighdeán.  
 

• Bheith ag tacú le 
fostaíocht agus forbairt 
gheilleagrach atá 
inbhuanaithe.  
 

• Tacaithe ag an Oifig Fiontair Áitiúil:  
•  10 ghnólact nuathionscanta 
•  4 leathnaithe ghnó 
•  138 poist bunaithe 
•  437 poist coinnithe 
•  532 rannpháirtithe ar chláir forbartha príomh-ghnó 
•  14 deontais molta 
•  14 scoileanna páirteach i Fiontar Mac Léinn 

 2.5 Cinnte a dhéanamh de go  
gcosnófar agus go gcaomhnófar  
oidhreacht nádúrtha agus 
ailtireachta Chill Dara agus go 
ndéanfar cothabháil den 
chaighdeán is airde uirthi.  

• An oidhreacht nádúrtha, 
chultúrtha agus thógtha a 
chosaint agus tacaíocht a 
thabhairt di  
 

• Leanúint le Plean Bithéagsúlachta an Chontae agus Plean 
Oidhreachta an Chontae a chur i bhfeidhm. 
•  Cuireadh 100 imeachtaí ar siúl le linn Seachtain na hOidhreachta, 
le breis agus 5,000 daoine ag freastail orthu 
•  Tugadh breis agus €48,000 do ghrúpaí chun 55 tionscadail 
oidhreachta pobail i gCill Dara a fhorbairt 

Bóithre, Iompar 
agus  
Sábháilteacht 
Phoiblí 

2.9 Leanúint le cabhlach iompair 
na comhairle a athrú sa chaoi go 
mbainfidh sé úsáid as breoslaí 
fuinnimh in-athnuaite agus 
inbhuanaithe, de réir mar is féidir 
leis an maoiniú a bhíonn ar fáil. 

 • Lean an Stiúrthóireacht orthu ag athrú cabhlach iompair na  
comhairle sa chaoi go mbainfeadh sé úsáid as breoslaí fuinnimh in-
athnuaite agus inbhuanaithe, de réir mar ab fhéidir leis an maoiniú a 
bhí ar  fáil. 

Seirbhísí Uisce  
 

2.6 Leanúint le seirbhísí uisce 
agus fuíolluisce a chur isteach 
agus a fheabhsú de réir   
an comhaontú seirbhíse le h-
Uisce Éireann 
 

• An líonra soláthair uisce 
a oibriú agus cothabháil a 
dhéanamh air le go 
bhfreastalófar ar an 
éileamh agus go 
soláthrófar uisce den  
chaighdeán is airde de 
réir  an comhaontú 

• Leanadh le  forbairt agus uasghrádú ar sholáthar uisce agus ar an 
bhonneagar / líonra cóireála i gcomhoibriú le h-Uisce Éireann agus 
tríd an gClár um Scéimeanna Beaga.  
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seirbhíse le h-Uisce 
Éireann 

 2.14 Oibriú le h-Uisce Éireann 
chun cinnte a dhéanamh de gur 
leor an soláthair uisce óil chun 
freastal ar an éileamh agus gur 
leor an cumas cóireála fuíolluisce 
chun freastal ar riachtanais 
Chontae Chill Dara.  
 

• Líonra agus córais 
cóireála fuíolluisce a 
oibriú agus cothabháil a 
dhéanamh orthu chun 
forbairt a éascú agus an 
comhshaol a chosaint de 
réir an comhaontú 
seirbhíse le h-Uisce 
Éireann. 

.  
• D’oibrigh an rannóg le h-Uisce Éireann chun caighdeán reatha 
soláthar uisce agus cóireála fuíolluisce a chothabháil agus a 
fheabhsú.  
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Cuspóir 3: Bonneagar fisiciúil agus sóisialta Chontae Chill Dara a fhorbairt agus a mhéadú  

Roinn 
 

Fochatagóir an Phlean 
Chorparáidigh 

Cuspóir an Phlean 
Gnó 

Dul Chun Cinn 
 

Pobal & Fiontar 3.8 Pobail inbhuanaithe a 
fhorbairt trí thacaíocht chuí do  
phobail a chur ar fáil  
 

• Pobail a chothú atá 
láidir, cuimsitheach agus 
inbhuanaithe.  
 

• Obair agus pleanáil leanúnach don CSC i gCill Dara.  
• Riarachán na Scéimeanna Pobail, Féile, Áiseanna agus 
Oidhreachta Pobail agus Scéim Deontais an Droichid 
• Forbairt ar an Líonra Páirtíochta Pobail Chill Dara 
• Forbairt leanúnach ar an tionscnamh a thacaíonn le daoine 
breacaosta i gCill Dara.  
• Roinnt tionscadal comhtháite a rinneadh trí K-Comhpháirtithe, 
m.sh. Ráth Iomgháin.  

Pobal & Fiontar 
(Seirbhísí  
Fóillíochta)  
 

3.12 Tacaíocht a thabhairt chun  
áiseanna áitiúla spóirt, fóillíochta,  
áineasa agus ealaíon a fhorbairt  
agus a fheabhsú.  
 

• Áiseanna fóillíochta 
agus áineasa a chur ar 
fáil sa chontae, cothabháil 
a dhéanamh orthu agus 
iad a fheabhsú.  
 
 
 
 

 

• Cothabháil leanúnach ar 18 chlós súgartha atá sa chontae  
cheana.  
• Tógadh clóis súgartha  i mBaile Átha Í agus sa Nás agus cuireadh 
tús le clós súgartha a chur ar fáil i gCrochta na Gréine 
• Tógadh spórtlanna d’aosaigh sa Droichead Nua agus i mBaile 
Átha Í 
• Tógadh páirceanna scátála i mBaile Átha Í agus sa Nás.  
• Athchóiriú ar an gclós súgartha i scéim tithíochta Rois Chonaill, 
agus mion-faiche a sholáthar. 
• Lá súgartha in Áras Chill Dara chun an Lá Náisiúnta Súgartha a  
cheiliúradh  
• Tacaíocht d'Amharclann Bhruach na hAbhann le haghaidh 
imeachtaí a reáchtáladh i Láthair Leanaí an ionaid.  

An Comhshaol 3.6 Cinnte a dhéanamh de go 
bhfuil bonneagar ann cheana nó 
pleanáilte chun freastal ar 
fhorbairtí nua.  
 

 • Monatóireacht agus bainistíocht a dhéanamh ar reiligí atá ann  
cheana agus tailte nua a shainaithint / a fhorbairt chun freastal ar 
riachtanais amach anseo.  
• Rinneadh dul chun cinn ó thaobh tailte a fháil agus síneadh reilige 
nua a thógáil i mBaile Breacháin, Cill Daingin. Tá oibreacha ar intinn 
chun reiligí a shíneadh sa Droichead Nua agus i nDoire an tSoirn.  
• Tá scrúdú á dhéanamh ar ionaid a roghnú le haghaidh áiseanna 
athchúrsála i dtuaisceart an chontae. 
• Monatóireacht leanúnach ar scaipeadh araidí donna ag 
conraitheoirí dramhaíola. 

Tithíocht  
 

3.9 Bearta cuí tithíochta a mheas  
agus a dhéanamh chun freastal ar  
riachtanais tithíochta sa chontae. 

 • Measúnú agus uasdhátú leanúnach ar iarratais tithíochta. 
• Ullmhú le teacht isteach d’Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta. 
• Straitéis Tithíochta do Chontae Chill Dara a ullmhú de reir an 
Straitéis Tithíochta Náisiúnta 2020. 
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• Teagmháil leanúnach le CumainnTtithíochta Deonaí. 
• Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean agus Seirbhísí Teagmhála le 
Tionóntaí a chur ar fáil. 
• Lean le h-oibriú mar phríomh-údaráis do Réigiún an Lár-Oirthir 
maidir le easpa dídine. 
• Riarú ar Deontas na nÁiseanna Soghluaiseachta, Deontas 
Oiriúnaithe Tithe agus Cúnamh Tithíochta do Dhaoine Bhreacaosta. 
• An Plean um Chóiríocht do Theastailaithe 2014 - 2019 a ullmhú 
agus a chur i bhfeidhm ar bhonn leanúnach. 
• Ullmhúcháin don Scéim Cíosa Náisiúnta 2015 a chur i bhfeidhm. 
• Grúpa Stiúrtha Tithíochta agus Míchumais a bhunú. 

Teicneolaíocht 
Faisnéise  
 

3.5 Leanúint le rochtain níos fearr 
ar fhaisnéis faoi na seirbhísí a 
thugann an Chomhairle a chur ar 
fáil tríd an suíomh gréasáin 
'Kildare.ie'  
 

• An suíomh gréasáin 
‘kildarecoco.ie’ a 
chothabháil ar  na 
caighdeáin is airde. 

• Cothabháil agus bainistíocht leanúnanch ar an suíomh gréasáin 
kildarecoco.ie, le dul chun cinn leanúnach i bhfothaí RSS, foláirimh 
agus láithreacht ar Facebook agus Twitter.  Dul chun cinn leanúnach 
ar nósanna nua agus nósanna níos fearr chun gnó a dhéanamh, 
m.sh.trí mór-úsáid ar íocaíocht ar-líne agus Aithint Gutha 
Idirghníomhach (AGI) mar modhanna íocaíochta, agus méadú ar 
meáin sóisialta a úsáíd chun eolas a malartú leis an pobal. 

Seirbhísí 
Leabharlainne 
agus  
Ealaíon  
 

3.11 Tacaíocht a thabhairt chun  
áiseanna áitiúla spóirt, fóillíochta,  
áineasa agus ealaíon a fhorbairt 
agus a fheabhsú.  
 

• Rinneadh dul chun cinn 
maidir le bealach isteach 
chuig gach ionad a bheith 
ann do chách.  
 
• Rinneadh cláir forbartha  
léitheoireachta agus an  
bhainistíocht ar 
bhailiúcháin a neartú sna 
leabharlanna.  
 

I 2014: 
 
• Ballraíocht saor in aisce do bhaill uile na leabharlainne. 
• Raon d’oibreacha deisiúcháin i Maigh Nuad, Cill Chuillinn, An 
 t-Ionad Staire Áitiúil, Claonadh agus Cill Droichid  
• Tionscadal chaoimhnithe fuinnimh i leabharlann Bhaile Chill Dara 
• Oibreacha chaoimhnithe i Leabharlann Pobail Dísirt Diarmada 
• Uasghrádú ar na spásanna taispeántas agus ilchuspóra i 
leabharlanna Chill Droichid agus Rátha Iomgháin 
• Méadú ar soláthar seirbhísí ar-líne agus r-tagairt  
• Cuireadh WiFi ar fáil thar líonra na leabharlainne 
• Uasghrádú ar láithreán gréasáin na leabharlainne, chun clár 
imeachtaí agus leathanaigh léitheoirí a chur ann 
• Rolladh amach breise ar an gclár ‘Scéalta don Chluas’ do 
scríobhneoirí proifisiúnta áitiúla. 
 
Dul chun cinn 2014: 
Eagraíochtaí Acmhainní Ealaíon: Leanadh le cúnamh deontais agus 
tacú leanúnach do Cheolfhoireann Chontae Chill Dara, Stúideo 
Prionta Laighin, Claonadh, Ionad Ealaíon Pobail Bhaile Átha Í, The 
Performance Corporation, Cill Droichid, Amharclann an Móta, An 
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Nás agus Ionad Éalaíon Bhruach na hAbhann – príomh-
eagraíochtaí a chuireann le creatlach cultúrtha an chontae. 

Pleanáil  
 

3.3 Dícheall a dhéanamh chun  
forbairt inbhuanaithe 
ardchaighdeáin a bhaint amach i 
gceantair tuaithe agus uirbeacha 
araon.  

• Cinnte a dhéanamh de 
go n-ullmhaítear go 
tráthúil an Plean 
Forbartha Contae agus 
Plean Forbartha Baile an 
Náis, a tosaíodh faoi 
Bhealtaine 2009, chomh 
maith le Pleananna 
Ceantair Áitiúla.  
 

• Cuireadh tús le h-Athrú Uimhir 3 ar an bPlean Forbartha Contae  
chun socruithe chun tabhairt faoi línte tharchuir cumhachta árd-
voltas a ionchorprú.  Beidh an t-athrú ag braith ar dhreacht-treoir ón 
Áire. 
• Athrú Molta Uimhir 4: leanadh le taighde cúlrach maidir le straitéis 
molta le haghaidh fuinnimh gaoithe don Chontae; leanfar ar aghaidh 
le seo tar éis treoirlínte athbhreithnithe ón Roinn Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Áitiúil 
• Críochníodh Pleananna Ceantair Áitiúla Dhroichead Nua agus Chill 
Chuillinn 
• Leanadh le obair ar na Pleananna Ceantair Áitiúla do Mainistir  
Eimhín, Cill Choca, Claonadh agus Na Solláin, atá le foilsiú sa 
chéad ráithe de 2015 
• Comhairliúchán poiblí críochnaithe ag céimeanna cuí sa phróiseas  
pleanála.  
• Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus Measúnacht  
Chuí críochnaithe le haghaidh na bpleananna uile, de réir mar ba 
ghá.  
• Measúnacht Straitéiseach ar Riosca i gcás Tuilte críochnaithe le  
haghaidh na ndréachtphleananna uile, de réir mar ba chuí.  
• Leanadh le teagmháil leis an Roinn Oideachais agus Scileanna i 
bpleanáil sholáthar áiseanna oideachais sa chontae amach anseo. 

Bóithre, Iompar 
agus  
Sábháilteacht 
Phoiblí  
 

3.1 Líonra bóithre poiblí atá dea- 
chothabháilte a sholáthar a bhuí  
le timthriall suntasach cothabhála  
deich mbliana, faoi réir srianta  
acmhainní airgeadais agus 
daonna.  

 • Tá an Stiúrthóireacht um Bóithre, Iompar agus Sábháilteacht 
Phoiblí tar éis líonra bóithre poiblí atá dea-chothabháilte a sholáthar 
a bhuí le timthriall suntasach cothabhála deich mbliana, faoi réir 
srianta acmhainní airgeadais agus daonna, agus féachfaidh siad 
lena sholáthar amach anseo.  

 3.6 Cinnte a dhéanamh de go 
bhfuil bonneagar ann cheana nó 
pleanáilte chun freastal ar 
fhorbairt nua.  
 

 • Chinntigh an Stiúrthóireacht go bhfuil bonneagar ann cheana nó  
pleanáilte chun freastal ar fhorbairtí nua.  
• Forbraíodh príomhthionscadail bonneagair de réir chlár caipitil  
na Comhairle agus de réir an Phlean Forbartha Contae.  
• Déanann an Stiúrthóireacht cothabháil agus bainistíocht ar 6  
stáisiún dóiteáin (Droichead Nua, An Nás, Baile Átha Í, Maigh Nuad, 
Mainistir Eimhín agus Léim an Bhradáin) agus tá caighdeán na 
hoibre a dhéanann siad chomh h-ard agus is féidir.  
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 3.7 Feabhas a chur ar amanna  
taistil agus ar shábháilteacht ar  
bhóithre, trí bhearta éifeachtúla  
bainistíochta tráchta a chur i 
gcrích, agus trí bheith ag cur le 
scála agus le cumas ionad 
bainistíochta tráchta na 
Comhairle, faoi réir maoiniú cuí a  
bheith ann chuige.  

 • Chuir an Stiúrthóireacht um Bóithre, Iompar agus Sábháilteacht 
Phoiblí feabhas ar amanna taistil agus ar shábháilteacht ar bhóithre 
trí bhearta éifeachtúla bainistíochta tráchta a chur i bhfeidhm.  
 

Seirbhísí Uisce  
 

3.4 Grúpscéimeanna Uisce a 
éascú go fóill, faoi réir an bhuiséid 
atá ar fáil.  
 

• An Clár Uisce Tuaithe a 
chur i bhfeidhm agus a 
leathnú  
 

• Rinne Nicholas O’Dwyer Tuaisisc Féidearthachta faoi Ghrúp-
Scéim Séarachais Chill Mochriodóg / Bhaile Barróg. 
 
Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil na Scéimeanna Beaga 
Uisce Poiblí agus Séarachais á mhaoiniú ó thús 2014 ag Uisce 
Éireann, mar Scéimeanna Mór-Chaipitil nó Scéimeanna Mion-
Chaipitil. 

 3.6 Cinnte a dhéanamh de go 
bhfuil bonneagar ann cheana nó 
pleanáilte chun freastal ar 
fhorbairtí nua.  
 

• Straitéis agus clár cur 
chun feidhme a fhorbairt 
maidir le laghdú tuilte.  
 

Tionscadail  maidir le straitéis laghdú tuilte a bhaineann le 2014: 
 
Cuid mór curtha i grích: 

- Butterstream 
- Na Solláin 
- Abha Toni 
- An Bhaile Nua 
- Confaí 
- Baile Eoin 
- Ard Cloch 

 
Ar Leanúint: 
 

- Abha na Moréile 
- Collchoill, Cill Droichid 
- An Bhaile Mór 
- Páirc Dara, An Droichead Nua 
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Cuspóir 4: Feabhas a chur ar an gcaoi a dtugann Údaráis Áitiúla Chill Dara seirbhísí ó thaobh éifeachta agus 
éifeachtúlachta de  

Roinn 
 

Fochatagóir an Phlean 
Chorparáidigh 

Cuspóir an Phlean 
Gnó 

Dul Chun Cinn 
 

Pobal & Fiontar 4.6 Díriú isteach ar obair foirne 
agus ar a thábhachtaí atá sé 
bheith ag comhoibriú thar 
dhisciplíní, thar rannóga agus thar 
cheantair tíre.  
 
4.7 Tacaíocht a thabhairt don  
fhoireann le go mbainfidh siad  
barr a n-acmhainne féin amach  
tríd an oideachas, trí thaithí a  
roinnt agus trí scileanna a aistriú.  

• Tacaíocht a thabhairt 

don obair a dhéanann K-
Comhpháirtithe agus í a  
chomhordú.  
 

• Is comh-mheitheal de bhaill foirne Chomhairle Contae Chill Dara 
agus oibrithe bainteacha sna Seirbhísí Pobail agus Cultúir iad K-
Comhpháirtithe, atá tar éis roinnt cláir comhordaithe a chur i 
bhfeidhm go céimneach sa chontae. Ar an iomlán, féachann an 
mheitheal leis an tairbhe is mó is féidir a bhaint as a gcuid eolais, a 
gcuid teagmhálacha agus a gcuid saintaithí trí chéile.  

 

Pobal & Fiontar 
(Seirbhísí  
Fóillíochta)  
 

4.10 An comhoibriú idir Údaráis  
Áitiúla Chill Dara a mhéadú sa  
chaoi is go laghdófar ar dhúbailt  
oibre agus ar 
neamhéifeachtúlacht sa chaoi a 
dtugtar seirbhísí.  

• Tacaíocht a thabhairt do 

chomhairlí baile an 
chontae maidir le cúrsaí  
taitneamhachta agus 
tírdhreachta.  

 

• Tugadh faoi chúram na clóis súgartha, na páirceanna agus na 
dualgaisí tírdreachta a bhíodh idir láimhe ag na Comhairlí Baile. 
 

Seirbhísí 
Corparáideacha  
 

4.1 Barr feabhais a chur ar úsáid 
na dteicneolaíochtaí nua TF agus  
cumarsáide chun feabhas a chur 
ar an gcaoi a dtugtar seirbhísí.  

• Feabhas a chur ar an 

gcaoi a dtugtar seirbhísí 
do chomhaltaí agus do 
chustaiméirí.  

• Baineadh úsáid leanúnach as líonraí TF agus meáin sóisialta chun 
barr feabhais a chur ar an gcaoi a dtugtar seirbhísí do chomhaltaí 
agus do chustaiméirí.  

 4.2 Cinnte a dhéanamh de go 
bhfaighfear luach ar airgead as 
soláthar earraí agus seirbhísí de  
bharr dea-chleachtas a leanúint 
agus bheith ag cloí le beartais 
soláthair náisiúnta.  

• Córas soláthair a 

thabhairt isteach le 
haghaidh ábhar 
stáiseanóireachta.  
 

• Leanúint le  socrú chun ábhar stáiseanóireachta a sholáthar agus 
a stóráil go láraithe, i.e. páipéar, clúdaigh litreach, cartúis tonóra. 

 4.9 Leanuint le bheith ag freagairt 
ar riachtanais an phobail trí  
múnlaí dea-chleachtais agus  

• Spreagadh a thabhairt 

chun feabhas a chur ar an 

• Leanúint le bheith ag obair leis an Rannóg TF chun Córas 
Bainistíochta Caidrimh Custaiméirí (BCC) a aithint agus a fhorbairt 
don eagraíocht, chun bainistíocht a dhéanamh ar cheisteanna ó 
chustaiméirí agus uiríll ó bhaill. 
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chur chuige comhtháite a chur  i 
bhfeidhm chun seirbhísí a 
sholáthar. 
 
.  
 

gcaoi ina gcuirtear 
seirbhísí ar fáil.  
 

• Leanúint le pleananna a chur i bhfeidhm le haghaidh Ionad 
Seirbhíse do Chustaiméirí ag Leibhéal 1 in Áras Chill Dara, mar 
chuid de Chlár Leasú Rialtais Áitiúil agus de réir an straitéis 
seirbhíse do chustaiméirí atá sa Chlár Gnímh do Rialtas Áitiúil 
Éifeachtach: Tús Aite do na Daoine. 
• Úsáíd teicneolaíochta TE agus cumarsáide a bharrfheabhsú chun 
feabhas a chur ar soláthar seirbhísí. 
• Úsáíd an suímh gréasáin a leathnú chun tuilleadh eolais a chur ar 
fáil don phobal i bhformáidí so-aimsithe. 
• Leanúint le tacú agus forbairt don suíomh gréasáin ‘Deisigh Do 
Shráid’. 
• Gearáin a déantar don eagraíocht a chlárú ar ionas go mbeidh 
cúntas cuimsitheach ar gheáráin agus ar ama freagartha. 
• Tacú leis an Rannóg Cúraim Custaiméirí chun dualgais a 
chomhlíonadh ag an lasc-chlár agus an t-ionad fáiltiú. 
• Tacú le rannóga chun bainistíocht guthán a fheabhsú agus traenáil 
breise a chur ar fáil de réir mar is gá. 
• Cultúr lena n-áirítear seirbhís poiblí ard-chaighdeánach, 
trédhearcacht, freagracht agus luach ar airgead a spreagadh. 
• Leanúint le béim ar obair bhuine agus comh-oibriú thar disciplíní 
agus rannóga. 
• Éifeachtúlacht istigh de rannóga i soláthar seirbhísí a spreagadh 
agus a chothú. 
• Leanúint le tacú le rannóga trí lár-fhógraíocht don eagraíocht a 
fheabhsú, agus cinnte a dhéanamh de go gcloítear le gnáthaimh 
soláthair comhaontaithe. 
• Aiseolas ón pobal faoi caighdeán soláthair seirbhísí agus eispéiris 
custaiméirí a spreagadh, agus monatóireacht a dhéanamh ar  
chéimeanna chun feabhsúcháin a dhéanamh de réir mar is gá. 
• Cinnte a dhéanamh de go gcloítear le riachtanais maidir le 
feabhsúcháin ar seirbhís do chustaiméirí de réir an Clár 
Gníomhaíochta do Rialtas Áitiúil Éifeachtach. 
• Clár Rioscaí na Seirbhísí Corporáideacha a uasdhátú, agus aird a 
thabhairt d’fheidhmeanna na roinne.  
• Cinnte a dhéanamh de go dtuigeann an foireann uile sa Roinn 
Seirbhísí Corporáideacha na riachtanais agus na freagraíochtaí atá 
orthu, mar a leagtar síos i Ráiteas Sláinte agus Sábháilteachta na 
rannóige seo. 
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•Tacú agus feabhsú a thabhairt do ról an Oifigigh Ionannais agus na 
Foirne Gníomhaíochta Ionannais. 

 4.16 Bunachar sonraí  
cuimsitheach a bhunú mar chlár  
sócmhainní ar thalamh, ina 
mbeidh taifead léarscáile ar gach 
píosa talún agus maoin atá in 
úinéireacht na Comhairle.  
 
 

 Tá bogearraí speisialaithe in úsáid ag an bhFoireann um Chlár 
Leasa i Maoin, chun teacht ar sonraí stairiúla agus reatha ó comhaid 
inmheánacha agus taifid Clárlainne na Talún.  Cuireadh 811 taifid 
leis an Clár Leasa i Maoin i 2014, rud a fhágann iomlán na taifid sa 
chlár anois ag 2,002. 
Tá tionchar dearfach ag an obair seo ar aidhmeanna 
corporáideacha eile, trí daonlathas áitiúil a fheabhsú, tacú le fás 
eacnamaíoch, infreastruchtúr a fhorbairt agus leibhéil seirbhísí a 
fheabhsú trí: 
 Déileáil le ceisteanna faoi socmhainní ar thalamh ó bhaill foirne, ó 
bhaill tofa agus ó dhaoine ón pobal (103 i 2014). 
Feidhmiú a dhéanamh ar thionscnaíochta ón Údarás Clárúcháin 
Maoine, mar caighdeánú a dhéanamh ar malartú ainmneacha agus 
Oll-Fóiliónna a mhiondealú. 
Uasdhátú ar breis agus 4,000 léarscáileanna Chlárlann na Talún ar 
bhonn rialta (eatraimh dhá bhlain faoi láthair). 

Airgeadas  
 

4.1 Barr feabhais a chur ar úsáid 
na dteicneolaíochtaí nua TF agus  
cumarsáide chun feabhas a chur 
ar an gcaoi a dtugtar seirbhísí.  
 

Bailiú éifeachtach ioncaim 
a chinntiú.  
 
 Eisiúint luath bhillí.  
  
Uathíocaíochtaí  
 
 

Chun an méid is mó ioncaim agus is féidir a bhailiú, ní mór don 
Roinn Airgeadais a chinntiú go n-eisítear gach bille (Rátaí / Uisce / 
Dramhaíola / Iasachtaí Tithíochta / Cíosanna) go tráthúil. Cuireadh 
córais nua i bhfeidhm chun billí uisce a eisiúint.  
 
Rinneadh iarrachtaí leanúnacha spreagadh a thabhairt do  
chustaiméirí cíosa agus iasachtaí tithíochta íocaíocht a dhéanamh le 
buanordú nó le dochar díreach. Cuireadh cuid mhór soláthraithe leis 
an gcóras uathíocaíochta freisin. Tugadh cartaí An Post do 
chustaiméirí cíosa chun bealach íocaíochta eile a chur ar fáil. 
An tAcht Rialtais Áitiúil 2014. 

 4.13 Éascaíocht a dhéanamh do  
mhaoirseacht éifeachtach  
airgeadais, go hinmheánach, go  
náisiúnta agus ag leibhéal an AE,  
agus tacaíocht a thabhairt dó sin.  
 

Pleanáil Airgeadais 
agus Bainistíocht 
Cisteáin  
An buiséad bliantúil agus 
na ráitis airgeadais a 
ullmhú go gairmiúil, go 
soiléir agus go tráthúil.  
Luach ar airgead a chur 
chun cinn mar chuid 
riachtanach den 

Ullmhaíodh Buiséad 2014 faoi Shamhain  2013 agus ghlach an  
Chomhairle leis ar 16 Nollaig 2014.  
 
Tá freagracht reachtúil  an Ráiteas Airgeadais Bliantúil (RAB) a 
fhoilsiú faoi cheann an chéad lá de mhí Iúil na bliana dár gcionn. I 
2014, cuireadh RAB na bliana 2013 faoi bhráid na Comhairle ar an 
28 Aibreáin 2014.  
 
Ullmhaíodh an buiséad bliantúil agus clár rollach caipitil trí bliana i 
bhfianaise spriocanna an Phlean Chorparáidigh.  
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bhainistíocht 
feidhmíochta.  
Cabhrú leis an Comhairle 
bheith ag cloí leis an 
bPlean Corparáideach  
trí chláir chaipitil agus 
ioncam réamh-mheasta.  

 4.13 Éascaíocht a dhéanamh do  
mhaoirseacht éifeachtach 
airgeadais, go hinmheánach, go 
náisiúnta agus ag leibhéal an AE, 
agus tacaíocht a thabhairt dó sin.  
 

Straitéis Buiséid agus  
Bainistíocht Airgeadais  
 
• Rialú Buiséid  
 
• Measúnú ar riachtanais 
an todhchaí ionas go  
gcuirfear dóthain 
acmhainní ar fáil.  

 Leanadh den mhonatóireacht mhíosúil ar ioncam agus ar  
chaiteachas in aghaidh an bhuiséid d'fhonn a chinntiú go mbainfí 
spriocanna amach agus go seachnófaí an róchaiteachas. 
  
• Meastar i 2014-2016 go gcaithfidh Comhairle  
Contae Chill Dara thart ar €90 milliún ar bhonneagar.  
  

 4.13 Éascaíocht a dhéanamh do 
mhaoirseacht éifeachtach 
airgeadais, go hinmheánach, go 
náisiúnta agus ag leibhéal an AE, 
agus tacaíocht a thabhairt dó sin. 

Bailiú ioncaim a   
chinntiú 
Athbhreithniú ar 
fhéichiúnaithe aosaithe 
agus ar fhéichiúnaithe a 
réitigh a gcuntas chun an 
líon drochfhiach a laghdú. 

 • Rinneadh athbhreithniú gach mí ar iarmhéideanna gan íoc d'fhonn 
a chinntiú go ndéanfaí luathidirghabháil agus, nuair ba chuí, 
rinneadh socruithe le féichiúnaithe chun fiacha gan íoc a 
urscaoileadh. 

 4.15 Leanúint le feabhas a chur ar  
phróisis inmheánacha chun na 
córais a bhaineann le hacmhainní 
daonna, leis an struchtúr 
eagraíochtúil agus leis an bpárolla 
a tharraingt le chéile ar bhealach 
nua-aimseartha a chuimseoidh 
modúil aoisliúntais, earcaíochta  
agus oiliúna.  

Bogadh chun Lár- Ionad 
Seirbhísí MyPay le 
haghaidh párolla. 
 

Rinne Comhairle Contae Chill Dara tosnú ar chéim réamh-fheidhmiú 
den trasdul go MyPay i Ráithe 4 de 2014.  Tathar ag súil go mbeidh 
crioch leis an trasdul i Ráithe 1 de 2015 

Tithíocht  
 

4.1 Barr feabhais a chur ar úsáid 
na dteicneolaíochtaí nua TF agus  
cumarsáide chun feabhas a chur 
ar an gcaoi a dtugtar seirbhísí.  

 • Coinníodh iarratais ar thithíocht sa bhunachar sonraí iHouse,  
chomh maith le nithe a bhaineann le bainistíocht agus cothabháil an 
stoic tithíochta.  
• An Córas Cóiríochta agus Tacaíochta Slí Abhaile a chur i bhfeidhm 
(Easpa Dídine). 
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 4.2 Cinnte a dhéanamh de go  
bhfaighfear luach ar airgead i  
soláthar earraí agus seirbhísí de  
bharr dea-chleachtas a leanúint 
agus bheith ag cloí le beartais 
soláthair náisiúnta.  

 • Rinneadh cinnte de gur tarraingíodh anuas an leithdháileadh 
iomlán maoinithe d'Údaráis Áitiúla Chill Dara agus gur tabhaíodh 
caiteachas faoi na ceannteidil éagsúla ar bhealach éifeachtach agus 
éifeachtúil.  
• Tosnú agus feidhmiú ar chreat-aontaithe chun seirbhísí cothabhála 
tithíochta a sholáthar. 

 4.6 Díriú isteach ar obair foirne  
agus ar a thábhachtaí atá sé  
bheith ag comhoibriú thar 
dhisciplíní, thar rannóga agus thar 
cheantair tíre.  

 • Cuireadh feabhas ar an obair le gníomhaireachtaí seachtracha –  
An Tascfhórsa Réigiúnach um Dhrugaí, Comhchoiste  
Póilíneachta.  
• Oibríonn Foireann an Pobail go dlúth le K-Comhpháirtithe ar 
thionscadail idir-roinne agus ó Bhord Forbartha an Chontae. 

Teicneolaíocht 
Faisnéise  
 

4.1 Barr feabhais a chur ar úsáid 
na dteicneolaíochtaí nua TF agus  
cumarsáide chun feabhas a chur 
ar an gcaoi a dtugtar seirbhísí.  
 
 

• An cumasc uile ó 
chomhairlí bhaile go 
chomairle contae a 
bhainistiú ó thaobh TF de, 
maidir le córais agus 
sonraí a chumasc. 
• Críoch a chur le rolla 
amach an líonra achair 
fairsing gan sreang, chun 
oifigí seachtracha a 
nascadh le h-Áras Chill 
Dara. 
• An post a aistriú go 
seastán Linux chun 
feidhmíocht a fheabhsú. 
• Tacú le na toghcháin 
áitiúla agus leis an méadú 
i líon na gcomhairleoirí 
contae. 
• Uasghrádú a dhéanamh 
ar na phríomh-bogearraí 
slándála, in éadan méadú 
ar chastacht córais 
slándála TFC. 
• An Réiteach 
Bainistíochta Priontála in  
Áras Chill Dara a chur i 
bhfeidhm, agus an cuid is 

• Críochnaíodh an cumasc. 
 
 
 
 
 
• Cuireadh an t-ionad deireannach i gcrích i Ráithe 4 de 2014. 
 
 
 
 
 
• Aistriú déanta. 
 
 
• Tacaíodh le na toghcháin. 
 
 
 
• Tá obair leanúnach ag dul lar aghaidh sa chás seo 
 
 
 
 
• Fuarthas tairscint don RBP, bronnadh conradh agus cuireadh an 
reiteach i bhfeidhm. 
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fear den fearas atá ann 
faoi láthair a athrú go h-
oifigí seachtracha agus é 
a chur faoi chonradh 
cothabhála amháin. Na 
sean-ghléasanna a 
athchúrsáil go daingin. 
• Leanúint le tacaíocht 
ard-caighdeánach don 
lion úsáideoirí tré úsáíd 
agus bainistíocht 
éifeachtach ar an deasca 
cabhrach IT. 
• Stóráil Bunachair Sonraí 
a bhainistiú don 
Chomhairle, lena n-
áirítear cúltacaí, cur i 
gcartlann agus córais 
aiscurtha. 
• Uasghrádú a dhéanamh 
ar an gCóras Deontais 
Tithíochta um Míchumas 
de réir riachtanais na 
gcustaiméirí, agus an 
bunachar sonraí a aistriú 
go braisle SQL, chun é a 
chomhoiriúnú leis an creat 
.NET is deanaí. 
• Leanúint le tacaíocht 
agus cothabháil a 
dhéanamh ar chórais 
reath na comhairle 
(HOME, RAS, Agresso, 
Córas Taistil, CBA etc.). 
Is dúshlan mór e seo toisc 
nach bhfuil ach duine 
amhain nó duine go leith 
ag tacú le na córais seo. 

 
 
 
 
 
 
 
• Ar leanúint.  Is cuid mór de saothar an rannóg TFC gach bliain é 
seo. 
 
 
 
 
• Is obair leanúnach é seo.  Bíon uasghrádú ar siúl i gcónaí. 
 
 
 
 
 
• Curtha i gcrích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Is obair leanúnach é seo. 
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• Forbairt breise a 
dhéanamh ar an gCóras 
Bainistíochta Sonrasc 
agus an Tairseach 
Fuinnimh agus 
Cumarsáide atá ann 
anois, chun figiúir bunlíne 
/ tairseacha a chur ar 
eolas do gach UTM 
leictreachais, chun 
bainistíocht úsáideoirí ar 
sonraisc leictreachais a 
éascú, agus chun chur ar 
chumas coimeádaithe 
búiséid billí iomarcacha a 
aithint gan mhoill. 
• Críoch a chur le Córas 
Rianaithe Dlíthiúil a 
rolladh amach go gach 
rannóg go dteastaíonn 
seirbhísí dlíthiúla uathu de 
réir an creatlach nua. 
• Feidhmchlár bogearraí 
nua CFG a chur in áit an 
feidhmchlár DTR atá ann 
anois, mar thriail píolótach 
ar úirlisí nua CFG foinse 
oscailte. 

• Curtha i gcrích.  Ta an tairseach nua á n-úsáid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Curtha i gcrích. 
 
 
 
 
 
• Curtha in áit. 
 
 
 
 
 

Iniúchóireacht 
Inmheánach  
 

4.2 Cinnte a dhéanamh de go  
bhfaighfear luach ar airgead i  
soláthar earraí agus seirbhísí de  
bharr dea-chleachtas a leanúint  
agus bheith ag cloí le beartais  
soláthair náisiúnta.  
 
4.8 Seirbhís phoiblí  
ardchaighdeáin, follasacht,  
freagracht agus luach ar airgead  
a chur chun cinn ar fud na n- 

 • Ullmhaítear pleananna iniúchóireachta gach bliain de réir chláir 
rioscaí na rannóg atá nasctha le pleananna gnó agus  
leis an bPlean Corparáideach ar deireadh. I bPlean Iniúchóireachta 
Inmheánaí 2014, cuimsíodh iniúchóireachta a bhí roinnte thar na  
Stiúrthóireachtaí uile. Eisíodh seacht dtuairiscí deiridh agus dreacht-
thuarisc amháin, agus tosaíodh cúig iniúchóireacht eile.  
• Rinneadh imscrúdú amháin nua, mar aon le h-obair leanúint ar 
roinnt neamhréitigh bheaga airgid thirim. 
• Cuireann gach iniúchóireacht, agus an obair ilghnéitheach, go 
díreach nó go hindíreach, le cuspóirí straitéiseacha na Comhairle 
faoi mar a leagtar amach sa Phlean Corparáideach iad.  
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údarás áitiúil mar chultúr oibre.  
 

• Déantar monatóireacht ina dhiaidh sin ar mholtaí na n- 
iniúchóireachtaí chun a chinntiú go gcuirtear i bhfeidhm iad de  
réir mar a aontaíodh.  
• D’oibrigh an Rannóg Iniúchóireachta Inmheánach go dlúth leis an 
Coiste Iniúchóireachta, agus glacadh le conharliúcháin uathu, le linn 
2014. 

Seirbhísí 
Leabharlainne 
agus  
Ealaíon  
 
 

4.9 Leanuint le bheith ag freagairt 
ar riachtanais an phobail trí  
múnlaí dea-chleachtais agus  
chur chuige comhtháite a chur  i 
bhfeidhm chun seirbhísí a 
sholáthar. 
 
4.12 Teacht éasca a bheith ag 
cách ar sheirbhísí agus ar áitribh 
na comhairle agus sin a chur 
chun cinn go leanúnach.  
 

• Taighde a dhéanamh ar 
uaireanta oscailte agus 
iad a chur ar chomhréim 
ar fud an chontae ar 
bhealach a fhreagraíonn 
do riachtanais seirbhíse 
agus do ghannchion 
foirne i ngach pobal.  
 
 
 
• Teacht an phobail ar 
fhaisnéis, ar oideachas 
agus ar dheiseanna 
cultúrtha a chur chun cinn 
agus a éascú agus 
tacaíocht a thabhairt dó 
sin faoin tSeirbhís 
Leabharlainne agus 
Ealaíon.  
 

I 2014: 
 
• Baineadh mór-úsáid as na meáin shóisialta chun imeachtaí 
leabharlainne agus ealaíon uile a chur cinn cinn agus chun an pobal 
a chur ar an eolas fúthu.  Cuireadh cúntas Twitter na Seirbhíse 
Leabharlainne ar an gearrliosta le haghaidh Ghradam Bíogaíola 
Raidio 2014. 
• Méadú ar uaireanta seirbhíse i Leabharlann Pobail Clocha Rince. 
• Méadú ar chnuasach Bréagáin, Teicneolaiocht agus Oiliúint, agus 
sraith nua de léachtanna. 
• Comhchomhairle fairsing le fócasghrúpaí (aoisbháúileacht, 
seirbhísí don aos óg, rochtain agus úsáideóiri leictreonacha) chun 
eolas a chur ar fáil do Phlean Forbartha na Leabhlainne, atá le 
foilsiú i 2015. 
• Leanúint le Clár Aoisbháúil na Leabharlainne. 
 
Uasdhátú 2014: 
• Forbraíodh an clár Rinceora Cónaithe i gcomhoibriú leis an Roinn 
Oideachais Froebel in Ollscoil Maigh Nuad. 
• Forbraíodh cláir Ealaíon agus Sláinte le Cumann Tithíochta Nás na 
Ríogh agus Ospidéal an Náis. 

Pleanáil  
 

4.1 Barr feabhais a chur ar úsáid  
na dteicneolaíochtaí nua TF agus  
cumarsáide chun feabhas a chur  
ar an gcaoi a dtugtar seirbhísí.  
 

Iarratais Pleanála agus 
an Próiseas 
Ceadúnaithe  
 
• Seirbhís ardchaighdeáin 
a thabhairt don phobal.  
 

• Cuireadh an córas I-Plan i gcrích san iomlán chun go mbeadh 
teacht ar an gcóras pleanála ag an bpobal. 
• Cuireadh an córas bainistíochta doiciméad I-Doc i bhfeidhm le go  
mbeadh teacht ar dhoiciméid i gcomhaid phleanála.  
 • Cuireadh an córas CTPF (Cion Tairbhe um Pleanáil agus Forbairt) 
i bhfeidhm.  
• Tá bainistíocht ar comhaid Chomhairlí Baile An Náis agus Atha Í 
comhcheangailte le riaracháin comhad an Chontae anois, agus 
córas I-Plan amháin á n-úsáid. 
• Feidhmiú ar an gCóras Bainistíochta ar Riarú Tógála (CBRT) nua. 
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 4.9 Leanuint le bheith ag freagairt 
ar riachtanais an phobail trí  
múnlaí dea-chleachtais agus  
chur chuige comhtháite a chur  i 
bhfeidhm chun seirbhísí a 
sholáthar. 
 

Faisnéis agus Rochtain 
Phoiblí  
• Seirbhís chuimsitheach 
a thabhairt don phobal.  
 
Forfheidhmiúchán agus  
Comhlíonadh  
• Tuilleadh forbartha a 
dhéanamh ar 
fheidhmeanna 
forfheidhmiúcháin agus 
comhlíonta.  

• Bailíochtú thar an gcuntar a dhéanamh ar gach teach agus 
síneadh aonuaire.  
• Seirbhísí for-rochtana – Leanadh le reáchtáladh clinicí 
réamhphleanála in Áras Chill Dara ar bhonn rialta.  Cuirtear fógraí 
amach i mí Eanair gach bliain. 
• Rinneadh éascaíocht in Áras Chill Dara, de réir mar ba ghá, do 
chlinicí aonair réamhphleanála i gcás forbairtí tráchtála agus/nó 
forbairtí a d'fhéadfadh fostaíocht a chruthú.  
• Leanadh de ghníomh forfheidhmiúcháin trí Litreacha Rabhaidh 
agus Litreacha Forfheidhmiúcháin a eisiúint agus trí  
chaingean dlí a thabhairt in aghaidh fhorbairtí neamhúdaraithe.  

  Rialú Foirgníochta  agus 
Tógála 
 
• Cur i bhfeidhm agus 
forfheidhmiú na Rialachán 
um Rialú Foirgníochta 
Forbartha ar fud an 
chontae. Cinnte a 
dhéanamh de go 
gcríochnófar gach forbairt 
nua cónaithe sa chontae 
(seachas forbairtí ina 
bhfuil gá le cuideachtaí 
bainistíochta) ar  
chaighdeán inghlactha 
agus go dtógfar na 
heastáit sin i gcúram faoi 
cheann tréimhse ama 
inghlactha tar éis iad a 
bheith críochnaithe chun  
sástacht na Comhairle 
Contae.  

• Rinneadh próiseáil leanúnach ar dheimhnithe sábháilteachta ó  
dhóiteáin, ar dheimhnithe ar bhealach isteach do dhaoine faoi 
mhíchumas agus ar fhógraí tosach feidhme de réir cheanglas 
reachtúil.  
• Feidhmiú ar an gCóras Bainistíochta ar Riarú Tógála (CBRT) nua. 
Tá obair leanúnach ar siúl chun an córas a rolladh amach. 
• Tá an proiséas maidir le tógáil faoi chúram, mar a moltar de reir 
ciorclán 5-2014 ón Roinnn Comhshaoil, Pobail agus Rialtas Áitiúil, 
curtha i bhfeidhm. 
• Bíonn monatóireacht á déanamh ar bhonn leanúnach ar gach   
forbairt ghníomhach cónaithe agus tá cuirtear tús dearta 
forfheidhmithe nuair is gá.  
• Leanadh de bheith i dteagmháil leis an Roinn Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Áitiúil agus le Cumann Bainistíochta an Rialtais Áitiúil 
maidir le heastáit neamhchríochnaithe. Is minic anois a thagann an 
Rannóg um Rialú Forbartha ar fhadhbanna maidir le heastáit 
neamhchríochnaithe nó eastáit a bhfuil deacrachtaí airgeadais ag a 
bhforbróirí nó atá faoi ghlacadóireacht nó faoi leachtú.  
• Tá clár oibre leanúnach ann chun forbairtí tithíochta cónaithe  
a thógáil i gcúram.  
 

Bóithre, Iompar 
agus  
Sábháilteacht 
Phoiblí 

4.2 Cinnte a dhéanamh de go  
bhfaighfear luach ar airgead i  
soláthar earraí agus seirbhísí de 
bharr dea-chleachtas a leanúint 

 • D'éirigh leis an Stiúrthóireacht um Bóithre, Iompar agus  
Sábháilteacht Phoiblí luach ar airgead a fháil i soláthar earraí agus 
seirbhísí de bharr dea-chleachtas a leanúint agus bheith ag cloí le 
beartais soláthair náisiúnta agus Eorpacha.  
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agus bheith ag cloí le beartais 
soláthair náisiúnta.  

Seirbhísí Uisce 4.4 Comhoibriú le Uisce Éireann 
de réir an Comhaontú Seirbhíse 
chun cailleadh agus cur amú 
uisce sa chóras uisce poiblí a 
laghdú trí bheith ag caomhnú 
uisce agus ag aimsiú sceitheanna 
go leanúnach.  

• Méadrú leanúnach ar 
sholáthairtí tráchtála.  
• Laghdú ar uisce gan 
chuntas (toirt agus 
céatadán)  

• Tá méadrú ar sholáthairtí tráchtála suas chun data, agus tá 
ceangal custaméirí nua ag dul ar aghaidh. 
• Brath sceite réigiúnach agus neamh-réigiúnach: Bhí sé mar 
thoradh ar ghníomhaíochtaí leanúnacha caomhnaithe uisce gur 
laghdaíodh méid an uisce gan chuntas ó mhéid ard 32% in 
Eanáir 2011 go dtí 23.3% ar an meán i Nollaig 2014. Éacht 
suntasach é sin i bhfianaise go bhfuil an meánleibhéal 
d'uisce gan chuntas sa tír ina hiomláine thart ar 40%. 

 4.5 Comhoibriú le Uisce Éireann 
de réir an Comhaontú Seirbhíse 
chun soláthar uisce a leathnú go 
dtí an méid suíomhanna is féidir 
sa chontae. 

• Comhoibriú le Uisce 
Éireann de réir an 
Comhaontú Seirbhíse 
Uisce chun éileamh a 
chomhlíonadh ar fud an 
chontae. 

 • Coimisiúnadh Ionad Soláthair Astarraingte na Bearú, Sruthlán i mí 
Iúil 2013, agus coimisiúnadh an t-Ionad Cóirithe Uisce faoi 
Shamhain 2014. 
• Cothabhail, deisiú agus uasghrádú a dhéanamh ar thaiscumair, 
píobáin agus feistis. Coimisiúnadh Scéim Caisleáin Bháirdín  go 
Baile Ghabhráin agus Scéim Baile Ghabhrain to Bhaile Chóilín chun 
soláthar chuig Intel a chur i bhfeidhm agus a dhaingniú. 
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Cuspóir 5: Cill Dara a chur chun cinn agus a fhorbairt mar áit mhaith cónaithe agus gnó. 
 

Roinn 
 

Fochatagóir an Phlean 
Chorparáidigh 

Cuspóir an Phlean 
Gnó 

Dul Chun Cinn 
 

Pobal & Fiontar  
 

5.2 Oibriú chun naisc le hOllscoil  
Maigh Nuad a láidriú sa chaoi is 
go gcruthófar deiseanna 
fostaíochta trí leas a bhaint as 
inniúlachtaí taighde agus 
forbartha an choláiste agus as an 
taithí atá acu bheith i 
gcomhfhiontair le tionscail den 
scoth. 

• Tacaíocht, forbairt agus 
comhordú a thabhairt don 
Plean Pobail agus 
Eacnamaíochta Áitiúil.  

• Tá an chéad cuid den taighde déanta, agus tá an céim pleanala 
den phlean á fhorbairt. 

 5.5 Dreach agus deilbh agus  
timpeallacht Chontae Chill Dara a  
fhorbairt agus a fheabhsú.  
 

• Áiseanna áineasa agus  
taitneamhachta a chur ar 
fáil sa chontae, iad a 
fheabhsú agus cothabháil 
a dhéanamh orthu trí 
pháirceanna, spásanna 
oscailte, clóis súgartha 
agus tírdhreachú a  
chur ar fáil.  

• Rinneadh tírdhreacú ar thimpealláin ag Maigh Nuad, An Chill agus 
Baile Phámar. 
• Cuireadh bleibeanna ar fud an chontae, mar a dhéantar gach  
earrach.  
• Cuireadh crainn ar fud an chontae, mar a dhéantar gach bliain.  
• Rinneadh clár cothabhála féir i 2014. 
• Suiteáladh suíochánra ar Ascal Chartún, Maigh Nuad. 
• Cuireadh críoch le plean draenála do na Bánóg. 
• Cuireadh críoch le tírdhreachú i bPáirc an tSráidbhaile san Urnaí. 
• Suiteáladh dealbh “An Fairtheoir” agus rinneadh tírdhreachú sa  
Droichead Nua. 
• Tosaíodh obair ar atógáil Balla Páirc an Phóna. 
• Rinneadh tírdhreachú ar an bhfochla i gCill Droichid. 

An Comhshaol  
 

5.7 Tuilleadh beart láidir a chur i  
bhfeidhm chun bruscar a laghdú 
agus rialacháin bainistíochta  
dramhaíola a fhorfheidhmiú.  
 

 • Athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar sheanlíonta talún an 
chontae a fuarthas trí leagáid.  
• Rinneadh tuilleadh dul chun cinn chun láithreáin tréigthe a dhíothú.  
• Athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar cheadúnais scaoilte i 
sruthchúrsaí. 
• Leanadh den chlár faoina dtugtar aghaidh ar fhoirgnimh  
chontúirteacha.  
• Rinneadh tuilleadh dul chun cinn chun láithreáin do feithiclí ag 
deireadh a saol a dhíothú. 
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• Cuireadh roinnt tionscadal mar boscaí bruscaiir greamaithe a chur 
ar fáil, graifítí a bhaint, cuireadh crann agus pleananna áitiúla a 
fhorbairt chun cinn i bpáirtíocht le grúpaí Bailte Slachtmhara, chun 
pobail a fheabhsú. 
• Pleananna bainistíochta abhantrach a chur i bhfeidhm. 
• Reachtaíocht maidir le cháilíocht an aeir agus trialliú ó thorainn a 
fhorfeidhmiú. 

Tithíocht  
 

5.5 Dreach agus deilbh agus  
timpeallacht Chontae Chill Dara a  
fhorbairt agus a fheabhsú.  
 

 • Féachann an Fhoireann Phobail, atá ceangailte leis an Rannóg  
Tithíochta, le pobail inbhuanaithe a chothú in eastáit na n-údarás 
áitiúil, ag tacú le breis agus 90 cumainn cónaítheoirí. 
• Tá cábáin/áiseanna pobail ar fáil i roinnt eastát agus bíonn an 
fhoireann ag obair le grúpaí pobail chun na tionscadail seo a chur 
chun cinn. 
• D'éirigh thar barr leis comórtas 'Bród Áite' Chomhairle Contae Chill 
Dara, le breis agus 58 d'eastáit na n-údarás áitiúil páirteach ann.  
Tháinig críoch leis an gcomórtas le oíche Gradam Pobail an-rathúil, 
in Ollscoil Maigh Nuad, faoi Shamhain 2014. 
• Bíonn na hOifigigh Idirchaidrimh do Thionóntaí ag plé le  
saincheisteanna iompraíochta frithshóisialta agus ag dul i ngleic leo, 
nuair is féidir, trí idirghabháil agus réiteach aighnis, seachas an 
díshealbhú.  

Teicneolaíocht 
Faisnéise 

5.4 Leanadh ag obair le h-
eagraíochtaí stáit, Fáilte Éireann, 
Fáilte Chill Dara agus 
geallsealbhóirí áitiúla chun Cill 
Dara a chur chun cinn mar 
ceannphointe uathúil do 
thurasóirí. 

• Leanadh le tacú leis an 
branda Kildare.ie 

• Leanadh le www.kildare.ie a thacú agus a chur chun cinn mar 
rogha prímh-thairsí do ghnó agus do thurasóracht sa chontae. 

Seirbhísí 
Leabharlainne 
agus  
Ealaíon  
 

5.12 An saol cultúrtha agus saol 
na n-ealaíon i gCill Dara a chur 
chun cinn agus a fheabhsú. 

• Leanfaidh foirne na 
Seirbhíse  
Leabharlainne agus 
Ealaíon den chur chuige 
comhoibríoch chun cláir 
chuí a chur ar fáil i 
gcomhpháirt lena chéile.  
• Na cláir caidrimh phoiblí,  
margaíochta agus 
sealbhuithe agus na 
hacmhainní agus buiséid 

I 2014: 
 
Rinneadh méadú ar sholathar imeachtaí cultúrtha, ealaíon, 
oideachais agus eolas trí líonra na leabhalianne.  I measc imeachtaí 
nua i 2014 bhi: 
 
• Seachtainí Innealtóirí 
• Féile Aoisbháúil 
• Méadú ar an gClár do Meánscoileanna  
• Imeachtaí Clársceidealaithe Naiiúnta – Seachtain na Gaeilge, 
Seachtain na hOidhreachta agus Seachtain na Matamaitice 
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TFC a chur ar chomhréim 
chun tacaíocht a thabhairt 
do na Cláir Chultúrtha 
agus Ealaíon uile a  
bhaineann le hábhar, lena 
n-áirítear an 
Ginealas/Cartlanna  
agus an Staidéar Áitiúil.  
 

• Cóir Idirghlúine 
 
Rinne an Seirbhís Ealaíon, mar phríomh-ghníomaí i gcláir cultúrtha 
an FSS, méadú ar a tacaíocht a tugadh do Amharclann Óige Chill 
Dara  agus Amharclann Óige na Gríse. 
 
Méadaíodh próifíl na Seirbhíse Ealaíon ar leibhéil naisiúnta, trí 
bheith páirteach i dtionscadal tairseacha Ealaíon agus Oideachais 
agus i “Encountering the Arts Ireland” 

Seirbhísí Uisce 5.6 Bheith ag obair le hUisce 
Éireann de réir an 
Chomhaontaithe Seirbhíse chun 
caighdeáin na Gníomhaireachta 
um Chaomhnú Comhshaoil 
(GCC) i leith cháilíocht an 
tsoláthair uisce agus na gcóras 
cóireála fuíolluisce 
achomhlíonadh go fóill agus/nó 
cáilíocht níos fearr ná sin féin a 
bhaint amach. 

• Bheith ag obair le 
hUisce Éireann de réir an 
Chomhaontaithe 
Seirbhíse chun a chinntiú 
go ndéantar próiseáil 
éifeachtach agus 
éifeachtúil ar iarratasóirí 
ar cheadúnais nó ar 
chead pleanála. 

• Bheith ag obair le hUisce Éireann de réir an Chomhaontaithe 
Seirbhíse chun caighdeáin cheadúnais an GCC a chomhlíonadh go 
fóill. 
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Tascairí Seirbhíse 
 
 
SEIRBHÍS DÓITEÁIN 
 
Slógadh na Seirbhíse Dóiteáin 
 

 
 
 
 
 

• An meán-am, i nóiméid, a thóg sé ar 
bhriogáidí dóiteáin a shlógadh i stáisiúin 
lánaimseartha chun dul i ngleic le dóiteán: 
 Níl aon seirbhís dóiteáin lánaimseartha i 
gContae Chill Dara  
• An meán-am, i nóiméid, a thóg sé ar 
bhriogáidí dóiteáin a shlógadh i stáisiúin 
pháirtaimseartha (seirbhís dóiteáin ar 
coinneáil) chun dul i ngleic le 
dóiteán………..………………..…... ..5.37  
• An meán-am, i nóiméid, a thóg sé ar 
bhriogáidí dóiteáin a shlógadh i stáisiúin 
lánaimseartha chun dul i ngleic le gach 
teagmhas éigeandála eile: 
Níl aon seirbhís dóiteáin lánaimseartha i 
gContae Chill Dara  
• An meán-am, i nóiméid, a thóg sé ar 
bhriogáidí dóiteáin a shlógadh i stáisiúin 
pháirtaimseartha (seirbhís dóiteáin ar 
coinneáil) chun dul i ngleic le gach 
teagmhas éigeandála eile…………..5.03  

 
Céatadán na gcásanna ina 
ndearnadh freastal ar an láthair  
 
• Céatadán na gcásanna dóiteáin ina 
ndearnadh an chéad fhreastal ar an láthair 
laistigh de 10 nóiméad ……….....….28.24  
• Céatadán na gcásanna dóiteáin ina 
ndearnadh an chéad fhreastal ar an láthair 
tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 20 
nóiméad ….......................................58.24  
• Céatadán na gcásanna dóiteáin ina 
ndearnadh an chéad fhreastal ar an láthair 
tar éis 20  nóiméad ……………….…13.51  
• Céatadán gach teagmhas éigeandála 
eile ina ndearnadh an chéad fhreastal ar 
an láthair laistigh de 10 nóiméad …..23.87  
• Céatadán gach teagmhas éigeandála 
eile ina ndearnadh an chéad fhreastal ar 
an láthair tar éis 10 nóiméad ach laistigh 
de 20 nóiméad ……………….....…...61.71  
 
 

• Céatadán gach teagmhas éigeandála 
eile ina ndearnadh an chéad fhreastal ar 
an láthair tar éis 20 nóiméad……….14.41 
• Líon iomlán na gcásanna dóiteáin…740  
• Líon na gcásanna dóiteáin ina 
ndearnadh an chéad fhreastal ar an láthair 
laistigh de 10 nóiméad …………….…209  
• Líon na gcásanna dóiteáin ina 
ndearnadh an chéad fhreastal ar an láthair 
tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 20 
nóiméad………….....……………….....431  
• Líon na gcásanna dóiteáin ina 
ndearnadh  an chéad fhreastal ar an 
láthair tráth tar éis 20 nóiméad ……..100  
• Líon iomlán gach teagmhas éigeandála 
eile (i.e. gan dóiteáin san áireamh) ....222  
• Líon gach teagmhas éigeandála eile ina 
ndearnadh an chéad fhreastal ar an láthair 
laistigh de 10 nóiméad …………..…….53  
• Líon gach teagmhas éigeandála eile ina 
ndearnadh an chéad fhreastal ar an láthair 
tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 20 
nóiméad………………………………....137 
• Líon gach teagmhas éigeandála eile ina 
ndearnadh an chéad fhreastal ar an láthair 
tar éis 20 nóiméad …………………..….32 
 
  

Cosc Dóiteán  
 
• Líon iomlán na n-iarratas a fuarthas ar 
dheimhniú sábháilteachta ó dhóiteán ..145  

• Líon iomlán na n-iarratas ar dheimhniú 
sábháilteachta ó dhóiteán a próiseáladh 
(lena n-áirítear cásanna a measadh a 
bheith neamhbhailí) ………………...….166 
• Líon iomlán na n-iarratas a measadh a 
bheith neamhbhailí …………..……....…. 6 
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RANNPHÁIRTÍOCHT AN PHOBAIL 
 
Rannpháirtíocht i scéim áitiúil 
Comhairle na nÓg 
 
• Céatadán na scoileanna agus na ngasraí 
ógra áitiúla atá rannpháirteach i scéim 
áitiúil Comhairle na nÓg ……......……72% 
• Líon iomlán na scoileanna agus na 
ngasraí ógra áitiúla …………..………….54 
• Líon na scoileanna agus na ngasraí ógra 
áitiúla atá rannpháirteach i scéim áitiúil 
Comhairle na nÓg …………………....….30 
 

Grúpaí atá cláraithe leis an bhFóram 
Pobail agus Deonach 
 
• Líon na ngrúpaí atá cláraithe leis an 
bhFóram Pobail agus Deonach ………590 
 
 

SAINCHEISTEANNA 
CORPARÁIDEACHA 
 
Laethanta oibre a cailleadh mar 
gheall ar bhreoiteacht 
 
• Céatadán na laethanta oibre a cailleadh 
mar gheall ar neamhláithreacht 
bhreoiteachta trí shaoire deimhnithe..4.80 
• Céatadán na laethanta oibre a cailleadh 
mar gheall ar neamhláithreacht 
bhreoiteachta trí shaoire 
neamhdheimhnithe ………..…… ……0.36 
• Líon na laethanta oibre a cailleadh mar 
gheall ar neamhláithreacht bhreoiteachta 
trí shaoire deimhnithe ……………….8853 
• Líon na laethanta oibre a cailleadh mar 
gheall ar neamhláithreacht bhreoiteachta 
trí shaoire neamhdheimhnithe ……...661 
• Líon iomlán na mball foirne (coibhéis 
lánaimseartha) ag deireadh mhí na Nollag 
2012 (de réir thuairisc na Roinne 
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil ar 
sholáthar foirne le haghaidh deireadh na 
bliana 2012) .……………………..….813 
 

Oiliúint agus Forbairt Foirne 
 
• Caiteachas ar oiliúint agus ar fhorbairt 
mar chéatadán d'iomlán na gcostas 
párolla……………………………..…….4.25 

 

SEIRBHÍSÍ COMHSHAOIL 
 
UISCE 
 
Uisce gan chuntas 
 
• An t-uisce gan chuntas arna lua mar 
chéatadán den toirt iomlán uisce a 
chuirtear ar fáil faoi scéimeanna soláthair 
uisce atá faoi chúram an údaráis áitiúil 
…………………………..…………...27.15 
• An toirt iomlán uisce a sholáthraítear (m3 
in aghaidh an lae) faoi na scéimeanna 
soláthair uisce atá faoi chúram an údaráis 
áitiúil ……………………..……...…...73768 
• An toirt iomlán uisce gan chuntas a 
sholáthraítear (m3 in aghaidh an lae) faoi 
na scéimeanna soláthair uisce atá faoi 
chúram an údaráis áitiúil …………...20031 
 
 
 

BAINISTÍOCHT DRAMHAÍOLA 
 
Deighilt Dramhaíola 
 
• Céatadán na dteaghlach a gcuirtear 
seirbhís bailiúcháin dramhaíola ar fáil 
dóibh agus ar cuireadh bailiúchán 
dramhaíola deighilte ar fáil dóibh i ndáil le 
hábhar in-athchúrsáilte tirim …….. 99.93 
• Céatadán na dteaghlach a gcuirtear 
seirbhís bailiúcháin dramhaíola ar fáil 
dóibh agus ar cuireadh bailiúchán 
dramhaíola deighilte ar fáil dóibh i ndáil le 
hábhar orgánach …………………....49.40 
• Líon iomlán na dteaghlach a gcuirtear 
seirbhís bailiúcháin dramhaíola ar fáil 
dóibh …………………………….….58801 
• Líon iomlán na dteaghlach a gcuirtear 
seirbhís bailiúcháin dramhaíola deighilte 
ar fáil dóibh i ndáil le hábhar in-
athchúrsáilte ……………………….58761 
• Líon iomlán na dteaghlach a gcuirtear 
seirbhís bailiúcháin dramhaíola deighilte 
ar fáil dóibh i ndáil le hábhar orgánach 
…………………………..……..…...29045 
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Dramhaíl tí a cuireadh ar shiúl le 
haghaidh athchúrsála 
 
• Céatadán na dramhaíola tí a bailíodh ó 
thaobh an bhóthair agus a cuireadh ar 
shiúl le haghaidh athchúrsála …….49.45 
• An tonnáiste dramhaíola tí a bailíodh ó 
thaobh an bhóthair agus a cuireadh ar 
shiúl le haghaidh athchúrsála …….30322 
• An tonnáiste dramhaíola tí a ndearnadh 
athchúrsáil air agus a d'eascair ó 
dhramhaíl a bailíodh ó áiseanna 
athchúrsála (i.e. bainc 'fág anseo', ionaid 
fóntas pobail, stáisiúin aistrithe agus 
áiseanna athchúrsála eile) …..…..4087.92 
• An tonnáiste iomlán de dhramhaíl tí a 
bailíodh ó thaobh an bhóthair ……..61,368 
 

Dramhaíl tí a cuireadh chuig líonadh 
talún 
 
• Céatadán na dramhaíola tí a bailíodh ó 
thaobh an bhóthair agus a cuireadh chuig 
líonadh talún………...……………..….39.18 
 
 

SEIRBHÍSÍ CHOMHSHAOIL 
 
Dramhaíl tí a cuireadh chuig líonadh 
talún 
 
• An tonnáiste dramhaíola tí a bailíodh 
agus a cuireadh chuig líonadh talún 
…………………………………….…..24028 
• An tonnáiste iomlán de dhramhaíl tí a 
bailíodh ……………….....…………..61,322 
• An tonnáiste dramhaíola tí a cuireadh 
chuig líonadh talún ………….……....24028 
 

Áiseanna Athchúrsála 
 
• Líon iomlán na n-ionad 'fág anseo' i 
limistéar an údaráis áitiúil ………….….43 
• Líon iomlán na n-ionad fóntas pobail i 
limistéar an údaráis áitiúil …………..….2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gloine Cannaí Teicstílí Cadhnraí Ola Eile 

Líon iomlán na n-áiseanna 
athchúrsála  

 
43 

 
39 

 
72 

 
3 

 
2 

 
10 

Líon iomlán na n-ionad 
athchúrsála in aghaidh gach 
5,000 duine den daonra 

 

 
1.02 

 
0.97 

 
1.71 

 
0.07 

 
0.05 

 
0.24 

Líon na n-ionad athchúrsála 
'fág anseo'  

 
41 

 
37 

 
70 

 
1 

 
0 

 
8 

Líon na n-ionad fóntas  
pobail 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
 
Bruscar  
 
Cosc agus Forfheidhmiú Bruscair  
 
• Líon na maor bruscair lánaimseartha 
……………………………………….….1  

• Líon na maor bruscair páirtaimseartha 
…………………………………………. 6  

• Líon na maor bruscair (idir lán- agus 
pháirtaimseartha) in aghaidh gach 5,000 
duine den daonra …………………..…0.17  

•Líon na bhfíneálacha ar an láthair a 
eisíodh ……   …………………………655  

• Líon na bhfíneálacha ar an láthair a 
íocadh ……………………………….. 332  

 
 
 
• Líon na gcásanna ionchúisimh mar 
gheall ar neamhíocaíocht fíneála ar an 
láthair ……………………………..…..….37  
• Líon na n-ionchúiseamh a ceanglaíodh i 
gcásanna mar gheall ar neamhíocaíocht 
ar fhíneáil ar an láthair ………….…..….20  

• Líon na bhfógraí a eisíodh (faoi na hailt 
9, 15, 16, 17 agus 20 den Acht um 
Thruailliú ó Bhruscar 1997) ………...….48
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• Líon iomlán na gcásanna ionchúisimh 
(gach ionchúiseamh faoi na hAchtanna 
um Thruailliú ó Bhruscar 1997 go dtí 
2003) ……………………………....….....37 

• Líon iomlán na n-ionchúiseamh a 
ceanglaíodh (gach ionchúiseamh faoi na 
hAchtanna um Thruailliú ó Bhruscar 1997 
go dtí 2003) …..……………............…..20  

• Céatadán de limistéar an údaráis áitiúil 
nach bhfuil truaillithe …………………...52  

• Céatadán de limistéar an údaráis áitiúil 
atá beagán truaillithe le bruscar ……...30  

•Céatadán de limistéar an údaráis áitiúil 
atá measartha truaillithe le bruscar ….16  

• Céatadán de limistéar an údaráis áitiúil 
atá truaillithe go mór le bruscar ……….2  

• Céatadán de limistéar an údaráis áitiúil 
atá an-truaillithe ar fad le bruscar …….0  
 
 
Gearáin & Forfheidhmiúchán maidir le 
Cúrsaí Comhshaoil  
 
• Líon iomlán na gcásanna gearáin faoi 
thruailliú comhshaoil (maidir le dramhaíl, 
bruscar, truailliú uisce, truailliú ó thorann, 
truailliú aeir) …………………..…….1,515 

• Líon na ngearán a fiosraíodh   ….1,463 

• Líon na ngearán a réitíodh gan gá a 
bheith le haon bheart eile … ……..1.280  

• Líon na mbeart forfheidhmiúcháin a 
glacadh (lena n-áirítear fíneálacha as 
bruscar) …………………………….. 861 
 
 Céatadán na scoileanna a bhíonn 
páirteach i bhfeachtais faoi chúrsaí 
comhshaoil  
 
• Céatadán na mbunscoileanna a bhíonn 
páirteach i bhfeachtais faoi chúrsaí 
comhshaoil ……………..…………..89.72  

• Céatadán na meánscoileanna a bhíonn 
páirteach i bhfeachtais faoi chúrsaí 
comhshaoil ……………………………..84  

• An líon iomlán bunscoileanna …….107  

• Líon na mbunscoileanna a bhíonn 
páirteach i bhfeachtais faoi chúrsaí 
comhshaoil ……………………………..96  

• An líon iomlán meánscoileanna …... 25  



 

• Líon na meánscoileanna a bhíonn 
páirteach i bhfeachtais faoi chúrsaí 
comhshaoil ……………………….21  
 
 

TITHÍOCHT  
 
Folúntais Tithíochta  
 
• Líon iomlán na n-áras cónaithe i stoc an 
údaráis áitiúil …………………..…….3,581  

• Líon iomlán na n-áras cónaithe, gan iad 
siúd atá faoi réir mhórthionscadail 
athchóirithe a chur san áireamh ......3,581  

• Céatadán foriomlán na n-áras cónaithe 
atá folamh (gan iad siúd atá faoi réir 
mhórthionscadail athchóirithe a chur san 
áireamh) ………………….….………..1.12  

• Céatadán na n-áras cónaithe folamh 
nach bhfuil ar fáil lena ligean ……….87.50 
 • Céatadán na n-áras cónaithe folamh atá 
ar fáil lena ligean ………………….….12.50  

• Meánlíon na n-áras cónaithe i stoc an 
údaráis áitiúil ……………………..…..3,581  

• Meánlíon na n-áras cónaithe, gan iad 
siúd atá faoi réir mhórthionscadail 
athchóirithe a chur san áireamh ..….3,581  

• Meánlíon na n-áras cónaithe atá folamh 
(gan iad siúd atá faoi réir mhórthionscadail 
athchóirithe a chur san áireamh) ………40  

• Meánlíon na n-áras cónaithe folamh 
nach bhfuil ar fáil lena ligean …….…….35  

• Meánlíon na n-áras cónaithe folamh atá 
ar fáil lena ligean …………………............5 
 
Meántréimhse ama a tógadh chun árais 
chónaithe atá ar fáil a athligean 
 
• An mheántréimhse ama a tógadh (i 
seachtainí) ón dáta ar imíodh as an áras 
cónaithe go dtí an dáta faoinar cuireadh i 
gcrích gach obair dheisiúcháin a measadh 
a bheith riachtanach chun an foirgneamh 
a athligean ……………………………..7.83 
• An mheántréimhse ama a tógadh (i 
seachtainí) ó cuireadh an obair 
dheisiúcháin (thuas) i gcrích go dtí dáta  
an chéad dochar cíosa………………..0.36 
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Deisiúchán Tithe  
 
• Líon na ndeisithe a rinneadh mar 
chéatadán de na hiarratais bhailí ar 
dheisiúchán a fuarthas……………….86.13  

• Líon na ndeisithe a rinneadh……….2837  

• Líon na n-iarratas bailí ar dheisiúchán a 
fuarthas ……………………………..…3294 
 

Cóiríocht do Thaistealaithe  
 
• Líon iomlán na dteaghlach Taistealaithe 
ar cuireadh cóiríocht ar fáil dóibh mar 
chéatadán de na spriocanna a leagtar síos 
sa Chlár Áitiúil Cóiríochta do 
Thaistealaithe ………………………...100%  

• Líon na dteaghlach Taistealaithe ar 
cuireadh cóiríocht ar fáil dóibh ……….... 7 

•Sprioclíon na dteaghlach Taistealaithe a 
bhfuil cóiríocht le cur ar fáil dóibh sa 
bhliain, faoi mar a leagtar síos sa Chlár 
Áitiúil Cóiríochta do Thaistealaithe ……..7  
 
 

Forfheidhmiúchán maidir le 
caighdeáin san earnáil 
phríobháideach  
 
• Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe 
………………………………………...11229  

• Líon na n-áras cónaithe a ndearnadh 
cigireacht orthu …….……………..…….470  

• Líon na gcigireachtaí a rinneadh …...503  

• Líon na n-áras cónaithe a ndearnadh 
cigireacht orthu mar chéatadán de 
thionóntachtaí cláraithe (i.e. B mar 
chéatadán de A) ….…………………...4.19  
 
 

Deontais chun tithíocht a chur in 
oiriúint do dhaoine faoi mhíchumas  
 
• An mheántréimhse ama a tógadh (i 
seachtainí) chun iarratais a phróiseáil faoi 
Scéim Deontas na nÁiseanna 
Soghluaisteachta, lena n-áirítear aon 
chigireacht(aí) riachtanach(a), ón dáta a 
bhfuarthas iarratas bailí go dtí an dáta a 
ndearnadh cinneadh faoin iarratas ......1.6  

• An mheántréimhse ama a tógadh (i 
seachtainí) chun iarratais a phróiseáil 
faoin Deontas Oiriúnaithe Tithíochta do  

 
 
Dhaoine faoi Mhíchumas, lena n-áirítear 
aon chigireacht(aí) riachtanach(a), ón dáta 
a bhfuarthas iarratas bailí go dtí an dáta a 
ndearnadh cinneadh faoin iarratas…...2.7  





Cúrsaí Taithíochta 
Réamhthionóntachta  
 
• An líon iomlán tionóntaí nua ag an 
údarás áitiúil …………………………….109  

• An céatadán de thionóntaí nua an 
údaráis áitiúil ar táirgeadh cúrsaí 
taithíochta réamhthionóntachta dóibh..100  

• Líon tionóntaí nua an údaráis áitiúil ar 
táirgeadh cúrsaí taithíochta 
réamhthionóntachta dóibh .…………....109 
 
 

SEIRBHÍSÍ LEABHARLAINNE  
 
Uaireanta Oscailte Poiblí na 
Leabharlann  
 
• Meánlíon na n-uaireanta oscailte in 
aghaidh na seachtaine ag leabharlanna 
lánaimseartha……………………….38.07  

• Meánlíon na n-uaireanta oscailte in 
aghaidh na seachtaine ag leabharlanna 
páirtaimseartha (nuair is bainteach)..12.17  

• Céatadán na leabharlann lánaimseartha 
a bhíonn oscailte am lóin …………….100  

• Céatadán na leabharlann lánaimseartha 
a bhíonn oscailte um thráthnóna ….….100  

• Céatadán na leabharlann lánaimseartha 
a bhíonn oscailte ar an Satharn ..….…..86  

• Meánlíon na n-uaireanta oscailte in 
aghaidh na seachtaine ag leabharlanna 
lánaimseartha……..…………..……..38.07  

• Meánlíon na n-uaireanta oscailte in 
aghaidh na seachtaine ag leabharlanna 
páirtaimseartha (nuair is bainteach) .12.17  

• Líon na leabharlann lánaimseartha a 
bhíonn oscailte am lóin ………………..….7  

• Líon na leabharlann lánaimseartha a 
bhíonn oscailte um thráthnóna …………. 7  

• Líon na leabharlann lánaimseartha a 
bhíonn oscailte ar an Satharn ………..….6  
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Cuairteanna ar Leabharlanna  
 
• Líon na gcuairteanna ar leabharlanna 
lánaimseartha in aghaidh gach 1,000 
duine den daonra ……………….. 2861.46 

• An líon iomlán cuairteanna ar 
leabharlannalánaimseartha……....601800  
 

Stoc Leabharlainne  
 
• Caiteachas bliantúil ar stoc in aghaidh 
gach duine den daonra (ar fud an 
chontae/na cathrach) ………………€1.75  

• An líon míreanna a eisíodh in aghaidh 
gach duine den daonra (ar fud an 
chontae/na cathrach) i gcás leabhar 
………………………………………….2.75  
• An líon míreanna a eisíodh in aghaidh 
gach duine den daonra (ar fud an 
chontae/na cathrach) i gcás míreanna eile 
……………………………………….….0.61  

• Caiteachas bliantúil ar stoc .…. €369,000  

• An líon iomlán leabhar a eisíodh 
…………………………………..…..587,119  

• An líon iomlán míreanna eile a eisíodh 
………………………..……………..136,779  
 

Teacht ar an Idirlíon sna 
leabharlanna  
 
• An líon seisiún Idirlín a cuireadh ar fáil in 
aghaidh gach 1,000 duine den daonra 
………………………………………. 202.43  

• An líon iomlán seisiún Idirlín a cuireadh 
ar fáil ……………………..……...…. 42,573  
 
 

MÓTARCHÁIN  
 
Líon na n-idirbheart mótarchánach  
 
• Líon na n-idirbheart mótarchánach a 
ndéileáladh leo thar an gcuntar …88,058  

• Líon na n-idirbheart mótarchánach a 
ndéileáladh leo tríd an bpost …….14,763  

• Líon na n-idirbheart mótarchánach a 
ndéileáladh leo ar bhealaí eile (m.sh. ar 
líne, ar an nguthán) ………….….147,604  

• Céatadán na n-idirbheart mótarchánach 
a ndéileáladh leo thar an gcuntar….35.16 

• Céatadán na n-idirbheart mótarchánach 
a ndéileáladh leo tríd an bpost ……….5.90 

• Céatadán na n-idirbheart mótarchánach 
a ndéileáladh leo ar bhealaí eile (e.g. ar-
líne, ar an nguthán)……………….….58.94 

 

Am próiseála ar iarratais ar 
mhótarcháin tríd an bpost  
 

• Líon na n-iarratas tríd an bpost a 
próiseáladh (i.e. eisíodh diosca) an lá 
céanna a bhfuarthas an t-iarratas…...6856  

• Líon na n-iarratas tríd an bpost a 
próiseáladh (i.e. eisíodh diosca) dhá lá nó 
trí lá tar éis an t-iarratas a fháil ……...3668 
 



•Líon na n-iarratas tríd an bpost a 
próiseáladh (i.e. eisíodh diosca) ceithre nó 
cúig lá tar éis an t-iarratas a fháil ….…920  

• Líon na n-iarratas tríd an bpost a 
próiseáladh (i.e. eisíodh diosca) breis 
agus cúig lá tar éis an t-iarratas a fháil 
……………………………………….....3,319  

• Céatadán na n-iarratas iomlán tríd an 
bpost a próiseáladh (i.e. eisíodh diosca) 
an lá céanna a bhfuarthas an t-iarratas 
…………………………………..……..46.44  

• Céatadán na n-iarratas iomlán tríd an 
bpost a próiseáladh (i.e. eisíodh diosca) 
dhá lá nó trí lá tar éis an t-iarratas a fháil 
……………………………………..…..24.85  

• Céatadán na n-iarratas iomlán tríd an 
bpost a próiseáladh (i.e. eisíodh diosca) 
ceithre nó cúig lá tar éis an t-iarratas a 
fháil …………………………..……..…..6.23  

• Céatadán na n-iarratas iomlán tríd an 
bpost a próiseáladh (i.e. eisíodh diosca) 
breis agus cúig lá tar éis an t-iarratas a 
fháil ……….…………………………...22.48  
 
 
 

Am próiseála ar iarratais ar 
cheadúnas tiomána 
 
 

•Líon na n-iarratas ar cheadúnas 
tiomána a próiseáladh an lá céanna a 
bhfuarthas an t-iarratas ……….…...….669  
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• Líon na n-iarratas ar cheadúnas tiomána 
a próiseáladh dhá lá nó trí lá tar éis an t-
iarratas a fháil ……………….……...2,741  

• Líon na n-iarratas ar cheadúnas tiomána 
a próiseáladh ceithre nó cúig lá tar éis an 
t-iarratas a fháil …………………………333 

• Líon na n-iarratas ar cheadúnas tiomána 
a próiseáladh breis agus cúig lá tar éis an 
t-iarratas a fháil ……………………..17946  

• Céatadán na n-iarratas iomlán ar 
cheadúnas tiomána a próiseáladh an lá 
céanna a bhfuarthas an t-iarratas …..3.08  

• Céatadán na n-iarratas iomlán ar 
cheadúnas tiomána a próiseáladh dhá lá 
nó trí lá tar éis an t-iarratas a fháil …12.64  

•Céatadán na n-iarratas iomlán ar 
cheadúnas tiomána a próiseáladh ceithre 
nó cúig lá tar éis an t-iarratas a fháil 
…………….………………….…….….1.57  

• Céatadán na n-iarratas iomlán ar 
cheadúnas tiomána a próiseáladh breis 
agus cúig lá tar éis an t-iarratas a fháil 
…..……………………………….…...82.74  
Uaireanta oscailte poiblí  
• An meánlíon uaireanta oscailte in 
aghaidh na seachtaine ……..………28.3  
 

SEIRBHÍSÍ ÁINEASA  
 

Clóis Súgartha  
 
• Líon na gclós súgartha in aghaidh gach 
1,000 duine den daonra arbh é an t-
údarás áitiúil féin a chuir ar fáil ....….0.08  
• Líon na gclós súgartha in aghaidh gach 
1,000 duine den daonra a d'éascaigh an t-
údarás áitiúil …………………………....0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Líon na gclós súgartha arbh é an t-
údarás áitiúil féin a chuir ar fáil ………..17  

• Líon na gclós súgartha a d'éascaigh an t-
údarás áitiúil ……………………………….2  
 
 
 
 

Áiseanna Fóillíochta arna nÉascú 
ag Údarás Áitiúil  
 
• An líon cuairteoirí ar áiseanna fóillíochta 
arna n-éascú ag údarás áitiúil in aghaidh 
gach 1,000 duine den daonra ….5,209.07  

• An líon cuairteoirí ar áiseanna fóillíochta 
arna n-éascú ag údarás áitiúil ...1,095,530  

 
BÓITHRE  
 
An Clár Athchóirithe Bóithre  
 
• An líon ciliméadar de bhóithre áitiúla 
agus réigiúnacha a feabhsaíodh agus a 
ndearnadh cothabháil orthu faoin gClár 
Athchóirithe Bóithre in aghaidh na bliana 
.....…………………………………..100.14 

• An líon ciliméadar de bhóithre áitiúla 
agus réigiúnacha a tógadh faoin scéim 
deontais d'fheabhsuithe faoi leith in 
aghaidh na bliana ……………….….4825 
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PLEANÁIL 
 

Iarratais pleanála – cinnteoireacht 
 
 

 
 
 

 Teach 
Aonair 

Forbairt 
Nua 

Tithíochta 

Cásanna 
eile nár 

ghá 
MTC ina 

leith 

Cásanna 
eile ar 
ghá 

MTC ina 
leith 

Líon na n-iarratas a ndearnadh cinneadh 
ina leith  

 

 
196 

 
16 

 
508 

 
3 

Líon na n-iarratas a ndearnadh cinneadh ina 
leith taobh istigh de 8 seachtaine 

 
95 

 
7 

 
295 

 
1 

Líon na n-iarratas dá raibh gá le breis eolais 
chun cinneadh a dhéanamh ina leith 

 
101 

 
9 

 
213 

 
2 

Líon na gcinntí inar aontaigh an t-
iarratasóir le síneadh ama faoi Alt 34(9) 
den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000  

 

 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

An mheántréimhse ama (i laethanta) a 
tógadh chun cinneadh a dhéanamh i leith 
iarratais dár lorgaodh breis eolais  

 

 
 

80 

 
 

82 

 
 

80 

 
 

76 

An líon iarratas a deonaíodh  139 13 426 3 

% de chásanna a deonaíodh  70.92 81.25 83.86 100 

% de chásanna dar diúltaíodh  37.83 18.75 16.14 0 

An líon iarratas dar diúltaíodh  57 3 82 0 

% de chásanna inar dhearbhaigh an Bord 
Pleanála an cinneadh, bíodh athruithe ann 
nó as  

 
 

73.33 

 
 

0 

 
 

75.00 

 
 

0 

% de chásanna ina ndearna an Bord 
Pleanála cinneadh a fhreaschur  

 

 

 
26.67 

 
0 

 
25.00 

 
0 

 

Forfheidhmiúchán Pleanála  
 
• Líon iomlán na gcásanna faoi réir 
gearáin a ndearnadh imscrúdú orthu…298  

• Líon iomlán na gcásanna faoi réir 
gearáin a díbheadh ……………      …..548 

• Líon iomlán na gcásanna faoi réir 
gearáin a réitíodh trí idirbheartaíocht…202  

• Líon na mbeart forfheidhmiúcháin a 
rinneadh trí rabhadh a thabhairt i litir ..105  

• Líon na mbeart forfheidhmiúcháin a 
rinneadh trí fhógraí forfheidhmiúcháin ...40  

• Líon na n-ionchúiseamh ……...……….10 

 

 
Uaireanta oscailte poiblí na hOifige 
Pleanála  
 
• An meánlíon uaireanta oscailte in 
aghaidh na seachtaine ………………….35  
 

 
Comhairliúchán Réamhphleanála  
 
• Líon na gcruinnithe comhairliúcháin 
réamhphleanála a tionóladh …………..277  

• An mheántréimhse ama (i laethanta) ón 
dáta ar iarradh cruinniú comhairliúcháin 
leis an údarás áitiúil go dtí an dáta ar 
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tionóladh cruinniú comhairliúcháin 
réamhphleanála go foirmiúil …….….12.74  
 
 
 
  

Foirgnimh nua a ndearnadh 
cigireacht orthu  
 
• Líon na bhfoirgneamh a ndearnadh 
cigireacht orthu mar chéatadán de na 
foirgnimh nua ar fad a cuireadh in iúl don 
údarás áitiúil .……………………..….22.73  

• Líon iomlán na bhfoirgneamh nua a 
cuireadh in iúl don údarás áitiúil ….... 352  

• Líon na bhfoirgneamh nua a cuireadh in 
iúl don údarás áitiúil agus a ndearnadh 
cigireacht orthu ……..………………..….80  
 
 

Eastáit a Thógáil i gCúram  
 
• Líon na n-eastát cónaithe a bhfuil an 
cead pleanála ina leith imithe i léig, agus a 
raibh iarratais fhoirmiúla i scríbhinn (ón 
lucht cónaithe nó ó fhorbróirí) idir lámha 
ag tús na bliana maidir lena dtógáil i 
gcúram  
(Colún A) …………………………….….20  
• Líon na n-eastát a tógadh i gcúram i rith 
na bliana faoi chaibidil  
(Colún B) …………...………………..…..28  
• Líon na n-áras cónaithe i ndáil le colún B  
(Colún C) …………………..……….....2227 
• Céatadán na n-eastát i gcolún A nár 
críochnaíodh chun sástacht an údaráis 
pleanála de réir an cheada pleanála  
(Colún D) …………………...………..…..0  
• Líon na n-eastát i gcolún D a ndearnadh 
beart forfheidhmiúcháin ina leith i rith na 
bliana faoi chaibidil agus/nó dar glaodh 
isteach an banna ……………………..…0 

•Líon na n-eastát i gcolún D a ndearna an 
t-údarás oibreacha iontu chun iad a 
fheabhsú go caighdeán ag an bhféadfaí 
iad a thógáil i gcúram ……………….….0  

• Líon na n-eastát i gcolún A nár 
críochnaíodh chun sástacht an údaráis 
pleanála de réir an cheada pleanála ….0  

 
 
 
 

BAILIÚ IONCAIM  
 
Cíos Tí  
 
• An méid a bailíodh ag deireadh na bliana 
mar chéatadán den mhéid atá dlite as 
cíos……………………………………..84.04  

• Céatadán na riaráistí ar chíos tí nach 
sine ná 4 seachtaine iad ……….….….4.35  

• Céatadán na riaráistí ar chíos tí atá ann 
le 4-6 seachtaine …………………..….4.55  

• Céatadán na riaráistí ar chíos tí atá ann 
le 6-12 seachtaine ………………...…..7.45 
• Céatadán na riaráistí ar chíos tí atá ann 
le breis agus 12 sheachtain ………...83.65  

• An méid atá dlite ag deireadh na bliana 
as cíos tí …………..….…..…. €10,489,709  

• An méid a bailíodh ag deireadh na bliana 
as cíos tí …………………...…..€8,815,844  

• An méid riaráistí ag deireadh na bliana 
ar chíos tí …………………........€1,673,865 
• An méid riaráistí ar chíos tí nach sine ná 
4 seachtaine iad ……………..…...€72,819  

• An méid riaráistí ar chíos tí atá ann le 4 -
6 seachtaine ……………..…….....€76,117  

• An méid riaráistí ar chíos tí atá ann le 6 -
12 seachtaine …………….….....€124,690  

• An méid riaráistí ar chíos tí atá ann le 
breis agus 12 sheachtaine …...€1,400,236  
 

Iasachtaí Tithíochta  
 
• An méid a bailíodh ag deireadh na bliana 
mar chéatadán den mhéid atá dlite as 
iasachtaí tithíochta ……..…………....43.70  

• Céatadán na riaráistí ar iasachtaí tí nach 
sine iad ná 1 mhí amháin ………....….0.34  

• Céatadán na riaráistí ar iasachtaí tí atá 
ann le 1-2 mhí ………………………….0.67  

• Céatadán na riaráistí ar iasachtaí tí atá 
ann le 2-3 mhí ……………………..….0.66  

• Céatadán na riaráistí ar iasachtaí tí atá 
ann le breis agus 3 mhí …………….98.33 
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•An méid atá dlite ag deireadh na bliana 
as iasachtaí tí ………………….€6,890.763  

• An méid a bailíodh ag deireadh na bliana 
as iasachtaí tí ……………...….€3,011,199  

• An méid riaráistí ag deireadh na bliana 
as iasachtaí tí ……………...….€3,879,565  

• An méid riaráistí ar iasachtaí tí nach sine 
iad ná 1 mhí amháin ………….….€13,137  

• An méid riaráistí ar iasachtaí tí atá ann le 
1-2 mhí ………………………….….€25,940  

• An méid riaráistí ar iasachtaí tí atá ann le 
2-3 mhí …………………………….€25,563  

• An méid riaráistí ar iasachtaí tí atá ann le 
breis agus 3 mhí …………..….€3,814,923  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rátaí Tráchtála  
 
• An méid a bailíodh ag deireadh na bliana 
mar chéatadán den mhéid a bhí dlite as 
rátaí tráchtála …………………………74.15  
 

Táillí Bruscair  
 
• Céatadán na dteaghlach a bhí ag íoc 
táillí bruscair (cásanna díolúine san 
áireamh) ag deireadh na bliana .….61.15  
 

Táillí Uisce Tráchtála  
 
• An méid a bailíodh ag deireadh na bliana 
mar chéatadán den mhéid a bhí dlite as 
táillí uisce tráchtála ……………….….61.82 
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Comhairlí Baile 

 

 

Tháinig an tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil i bhfeidhm ar 1 Meitheamh 2014, tar 

éis na toghcháin áitiúla ar 23 Bealtaine 2014. Chuir an tAcht um Athchóiriú comhairlí 

baile Bhaile Átha Í, An Náis, Léim an Bhradáin agus Dhroichead Nua ar ceal, agus 

comhlíonann an comhairle contae anois na feidhmeanna a bhíodh á chomlíonadh ag 

na comhairlí baile. 

 

Iar-Méaraí na gComhairlí Baile 

 

Ó  chlé go deas: Mark Wall (Méara an Chontae), Emer McDaid (Comhairle Baile 

An Náis), Teresa Byrne (Comhairle Baile Léim an Bhradáin) agus Thomas 

Redmond (Comhairle Baile Bhaile Átha Í) 

As Láthair: Mick Deely (Comhairle Baile Dhroichead Nua)   
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Comhairle Baile Bhaile  
Átha Í 
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Comhairle Baile Bhaile Átha Í 
 

Tá fás suntasach tagtha ar Bhaile Átha 
Í le roinnt blianta anuas agus tá daonra 
de bhreis ar 9,500 laistigh de cheantar 
an bhaile anois. Tá forbairt 
eacnamaíoch an bhaile ríthábhachtach 
le cinntiú go bhfuil an fás seo 
inbhuanaithe agus leanann an  
Chomhairle Baile dá ról lárnach i bhfás 
agus i bhforbairt an bhaile. Bhí cuid 
mhaith athruithe spreagúla déanta 
agus curtha ar aghaidh le linn na 
bliana anuas. 
 
Comhaltaí Tofa agus an 
Fheidhmeannacht 
 
Roimh na toghchain áitiúla faoi 
Bhealtaine 2014, b’iad comhaltaí 
Chomhairle Baile Bhaile Átha Í ná an 
Cathaoirleach Thomas Redmond (Sinn 
Féin), an Leas-Cathaoirleach Aoife 
Breslin (Lucht Oibre), na Comhairleoirí 
Mark Dalton (Fianna Fáil), Richard 
Daly (Fine Gael), Ger Kelly (Sinn 
Féin), John Lawler (Fianna Fáil), 
James Mahon (Lucht Oibre), Mary 
O’Sullivan (Fine Gael) agus Mark Wall 
(Lucht Oibre). 
 
Tá na Comhairleoirí Daly agus Wall 
ina gcomhaltaí tofa de Chomhairle 
Contae Chill Dara freisin (Coiste 
Cheantar Bhaile Átha Í). 
 
Bainisteoir Baile/Stiúrthóir Seirbhísí 
Joe Boland 
Cléireach Baile: Brian O’Gorman 
Innealtóir Baile: Diarmuid Donohue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Airgeadas 
 
D'ainneoin na srianta buiséid, tugann 
méid iomlán an chomhchaiteachais 
ioncaim agus chaipitiúil in 2014 (thart 
ar €5.5 milliún, lena n-áirítear thart ar 
€4.5 milliún de chaiteachas ioncaim) 
léiriú ar an baint atá an Chomhairle 
Baile trí bheith ag cur le forbairt 
gheilleagrach, shóisialta, chultúrtha 
agus bhonneagair an bhaile trína gcuid 
clár agus beartas. Toisc go bhfuil 
daonra an bhaile ag dul i méid, bíonn 
ardú mór ar na h-éilimh ar na seirbhísí 
a chuirtear ar fáil. 

 

 
 
Baill Chomhairle Baile Bhaile Átha Í 
 

 
 

Bronnadh don Iar-Bhainisteoir 
Contae, Michael Malone, agus é ag 

dul ar scor 
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Tithíocht  
 
Tá 326 teach i seilbh na Comhairle 
Baile faoi láthair, tar éis 3 aonaid a 
dhíol faoin Scéim Cheannaigh ag 
Tionóntaí i 2014. Tugtar aird 
d’iarratasóirí tithíochta maidir le 
folúntais a tharlaíonn i gcóiríocht nua 
agus cóiríocht a bhí ann cheana, faoi 
chláir tithíochta sóisialta na comhairle, 
a chuimsíonn folúntais a thagann chun 
cinn in aonaid atá bainistithe ag 
cumainn tithíochta deonaí (Respond! 
Agus Cluid), an scéim um chóiríocht ar 
cíos (SCC) agus léasú fadtéarmach.  
 
Le sé bliana anuas, ghlac an 
chomhairle cur chuige 
réamhghníomhach maidir le feabhsú 
chaipitil, agus leanadh le seo le linn na 
bliana.  De bharr an cur chuige seo 
chun na haonaid reatha agus na 
haonaid fholmha a athchóiriú agus a 
uasghrádú, bhíothas in ann aonaid 
fholmha a athligean chomh sciobtha 
agus ab fhéidir. 
 
 
Bóithre 
 
Cuireann críochnú an mótarbhealaigh 
M9 agus agus an bhóthar nua ceangail 
go Baile Átha Í a bhaineann leis béim 
breise ar shuíomh straitéiseach an 
bhaile sa réigiún agus i mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath. 
 
 
Bóthar Dáileacháin ó Dheas 
 
 
Tá tionscadal caipitil beartaithe an 
Bhóthar Daileachain ó Dheas (BDD) 
anois ar an liosta scéimeanna 
tosaíochta na Roinne Iompair (Clár na  
 
 
 
 

 
 
 
mBóithre Speisialta Neamhnaisiúnta), 
le costas an tionscadail thart ar €34 
milliún. Déanfaidh an bóthar nua nasc 
ón N78 – Bóthar Chill Chainnigh – ar 
an taobh thoir theas de lár an bhaile 
go timpeallán nua ar an taobh thiar de 
Bhaile Átha Í.  Ar an mbóthar nua de 
3.2 km beidh droichid thar Abhann na 
Bearú agus thar an iarnród ó Bhaile 
Átha Cliath go Port Láirge. 
 
 
An Plean Bainistíochta Tráchta  
 
 
Tá dul chun cinn suntasach déanta i 
gcur i bhfeidhm an Phlean 
Bainistíochta Tráchta, a glacadh i 2010 
tar éis tréimhse fhada comhairliúcháin 
phoiblí. Tá na tionscadail seo a leanas 
curtha i gcrích go nuige seo:  
 
• Feabhsuithe ar Acomhal an N78 / 
Bóthar Fortbarrington.  
 
• Soilsí do choisithe ag an mbealach 
isteach chuig an gClub CLG  
 
• Feabhsú ar an líonra 
comharthaíochta ag Cearnóg Emíle. 
 
• Bonneagar crua (teilifís chiorcaid 

iata, lúba, etc.) a chur isteach chun 

éascaíocht a dhéanamh don chóras 

nua GFOM. 

  

Táthar ag dul ar aghaidh le na 

scéimeanna seo leanas don todhchaí: 

• Uasghrádú ar Acomhal N78 / Bhóthar 
an tSráidbhaile 
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 • Cur i bhfeidhm iomlán an chórais 
GFOM.  
 
• Trasrian coisithe ag Sráid Laighin 
 
• Feabhsú breise ar cosáin, i 
gcóngaracht stáisiúin na dtraenacha 
ach go h-áirithe 
 
• An tionscnaíocht ‘Bealaí Slán go 
Scoil’ a thabhairt isteach, agus seans 
go mbeidh clár beart do rothaithe i 
gceist. 
 
Tá an cosúlacht ann go mbeidh 
maoiniú do na tionscadail thuasluaite 
le fáil ón Údarás Náisiúnta Iompair.  
Ba cheart a thabhairt faoi deara freisin  
go raibh tionchar mór ag Plean 
Bainistíochta Tráchta na Comhairle ar 
tacú a thabhairt do iarratas ar chistiú 
deontais. 
 
Chomh maith leis sin ar fad, tá an 
droichead coise thar Abhann na Bearú 
fós mar thosaíocht, agus bhí tuilleadh 
dul chun cinn ina leith i 2014. Tá sé 
geallta ag an Údarás Náisiúnta Iompair 
costais dearadh a mhaoiniú, cé nach 
bhfuil aon ceangaltas faighte go fóill 
maidir le chostais tógála, a tuigtear a 
bheith timpeall €1 /1.5 milliúin. 
 
Blocdeontas le haghaidh Oibreacha 
Bóthair  
 
Rinneadh roinnt feabhsuithe eile ar 
bhóithre agus ar chosáin sa bhaile le 
linn na bliana. D'fhaomh an Roinn 
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil 
blocdheontas €161,000.  
 
Feabhsú ar Chearnóg Emíle 
 
Thosaigh an comhairle ar phróiséas 
chun scéim feabhsú timpeallachta do 
phríomh-spás cathartha an bhaile a 
chur chun cinn.  Tá sé i gceist go 
mbeidh dul ar aghaidh ar dhearadh 

foirmiúil, le rannpháirtíocht ó 
gheallsealbhóirí ábhartha. 
 
 
Fo-Dhlíthe Páirceála 
 
Tar éis mór-chomharliúcháin agus 
próiséas breithnithe, tharla 
athbhreithniú ar fho-dhlíthe páirceála 
le linn 2013, le roinnt athraithe 
suntasacha dá bharr.  Ina measc bhí 
páirceáil saor in aisce Dé Satharn, 
agus tréimhse cairde 15 nóiméad. 
 
 
Seirbhísí Uisce  
 
Rinne an Chomhairle Baile bonneagar 
na seirbhísí uisce (soláthar uisce agus 
fuíolluisce) a chothabháil agus a oibriú 
ina ceantar riaracháin, faoi 
chomhaontú thar ceann Uisce Éireann, 
a ghlac freagracht as seirbhísí uisce ó 
1 Eanair 2014. 
 
Soláthar Uisce  
 
Cuireann Scéim Astarraingte na Bearú 
(a choimisiúnadh i 2013) 7 meigilítear 
ar fáil (ón 31 meigilítear san iomlán a 
soláthraítear) chomh maith leis an ½  
meigilítear in aghaidh an lae ó soláthar 
Pháirc Tobair Mhainistir Éimhin.  Is 
mór an sásamh a thabhairt faoi deara 
go bhfuil soláthar maith uisce anois i 
gCill Dara Theas, lena n-áirítear 
ceantar Bhaile Átha Í, agus, dá bharr 
sin, go bhuil sé i suíomh straitéiseach 
chun tionscadail suntasacha nua a 
mhealladh. 
 
Tá obair breise déanta freisin ag an 
gcomhairle, mar chuid den Chlár 
Scéimeanna Beaga, chun solúbthacht 
sa chórais daileacháin taobh istigh de 
limistéar an bhaile a fheabhsú.  Tá sé 
molta freisin go mbeidh fócas 
athnuaite ar brath sceite agus 
caomhnú uisce sa bhliain atá  
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romhainn, agus oibróidh an Comhairle 
 go dlúth le Uisce Éireann agus le 
Comhairle Contae Chill Dara sa chás 
seo.  
 
Fuíolluisce  
  
Tá Ionad Cóireála Fuíolluisce an 
bhaile fós ag obair gan dul thar 
acmhainn, rud atá fíorthábhachtach le 
go mbeidh borradh faoi ghnólachtaí na 
háite amach anseo.  
 
Bainistíocht Tuillte  
 
Mar chuid den athbhreithniú ar an 
bPlean Forbartha Baile, rinne an 
Rannóg Seirbhísí Uisce (Comhairle 
Contae Chill Dara) measúnú ar an 
riosca i gcás tuilte. In éineacht le sin, i 
gcomhréir leis an Treoir um Thuilte, tá 
Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) ag 
stiúradh Measúnaithe ar Riosca i gcás 
Tuilte Abhantraí agus táthar ag dul ar 
aghaidh le léarscáileanna riosca tuilte 
agus léarscáileanna guaise tuilte a 
bhaineann leis. 
 
Bainistíocht Forbartha 
 
Thug an chomhairle an cúntas dhá 
bhlain ar an bPlean Forbartha Baile  
2012-2018 faoi  bhráid ag a crinniú 
míosúil i mí Feabhra. 
 
Tá an fheidhm phleanála á riarú go 
lárnach anois i gComhairle Contae 
Chill Dara, agus is í an Chomhairle 
Baile an t-údarás pleanála reachtúil go 
fóill.  
 
 
An Comhshaol  
 
Bíonn Baile Átha Í ag díriú i gcónaí ar 
obair fheabhsúcháin a dhéanamh a 
chuirfidh ar chumas an bhaile tuilleadh 
gradaim a bhaint amach i gcomórtas 
na mbailte slachtmhara. Ba é seo an 
16ú bliain a chuir an baile isteach ar 

an gcomórtas. Baineadh 272 marc 
amach i gCatagóir na mBailte Móra (E) 
agus, leis sin, feabhsú ar an grád a bhí 
ag an mbaile roimhe seo. Tá Coiste na 
mBailte Slachtmhara (Fochoiste 
Comhairle Baile) ag dul ar aghaidh le 
oibriú ar phlean nua cúig bliana, agus 
iad ag iarraidh feabhsuithe breise a 
dhéanamh ar an mbaile, le comhoibriú 
na Comhairle Baile agus Ceantair, 
scoileanna áitiúla, muintir an phobail 
agus Comhlachas Tráchtála Bhaile 
Átha Í.  
 
Tá Ionad Fóntas Cathartha Bhaile 
Átha Í, atá á h-oibriú anois ag Oxigen 
Environmental, suite ar Bhóthar Bhaile 
Átha Cliath ar an mbaile agus tugadh 
faoi deara arís go mbíonn an pobal ag 
baint níos mó úsáide as an áis. Tá 
ceithre cinn déag de bhainc bhuidéil ar 
dhá shuíomh i lár an bhaile.  
 
 
Lean foireann na Maor Bruscair den 
mhonatóireacht ar dhumpáil 
mhídhleathach agus gan údarás agus 
imscrúdaíodh cuid mhaith tuairiscí ar 
chaitheamh bruscair i rith na bliana 
agus eisíodh fíneálacha nuair a 
aithníodh na ciontóirí. Chomh maith 
leis sin, chuir an Chomhairle Baile 
glantachán rialta áitiúil chun cinn agus 
chabhraigh siad le grúpaí cónaitheoirí 
trí scéim deontas bhliantúil.  
 
Áineas agus Áiseanna 
 
Chuaigh an Chomhairle ar aghaidh le 
pleannanna le haghaidh uasghrádú an 
clóis súgartha i bPáirc an Phobail, 
agus cuireadh dearadh chun cinn le 
linn na bliana, agus críoch le bheith ar 
an obair go luath i 2015. De bhreis ar 
seo, rinne Seirbhísí Óige Chill Dara dul 
chun cinn ar oibreacha le haghaidh 
páirc scátála don aos óg ag Lána na 
Cruinnithe, atá suite gar do Caife na n-
Óg Bhaile Átha Í, le cabhair airgeadais 
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ón gcomhairle agus ó Cuideachta 
Chomhpháirtíocht LEADER Chill Dara. 
 
Tionscadail Ghinearálta  
 
Ag dul ar aghaidh tar éis athbhreithniú 
a dhéanamh ar obair Fhóram 
Infheistíochta, Forbartha agus 
Fostaíochta Bhaile Átha Í (FIFFBÁÍ), 
chuir an grúpa gníomhaíochtaí óna   
dtionscnamh gnó agus margaíochta 
don bhaile chun cinn. Fuair Baile Átha 
Í sár-threisiú le linn na bliana, nuair a 
cuireadh an baile don chéad uair ar 
Léarscáil Chabhrú Réigiúnach, sa 
chaoi gur féidir deontais caipitil agus 
fostaíochta a íoch de réir rialacha an 
Aontais Eorpach. De thoradh ar an 
cuimsiú seo, beidh comhlachtaí go 
bhfuil sé ar intinn acu dul i mbun gnó 
sa cheantair i dteideal deontais stáit de 
30% le haghaidh gnóthais bheaga, 
20% le haghaidh gnóthais 
mheánmhéide agus 10% le haghaidh 
gnóthais mhóra, a aimsiú.  Chomh 
maith le seo, rinne FIFFBÁÍ, i gcomhar 
le Bord Fiontar Contae Chill Dara, 
éascaíocht do dhaoine a bhí ag dul i 
mbun oiliúna i gcúrsaí gnó go háitiúil. 
 
Lean an Tionscadal Turasóireachta 
Allamuigh (TTA) , atá lonnaithe i 
mBaile Átha Í, le deiseanna 
turasóireachta sa chontae a chur chun 
cinn aige, i gcomhnasc le 
rannpháirtíochtaí i gcontaetha eile 
agus sa Bhreatain Bheag. 
 
Bhí Grúpa Tionscóirí Bhaile Átha Í 
(dream a chuimsíonn ionadaithe den 
Chomhairle Baile, Comhlachas 
Tráchtála Bhaile Átha Í, Coiste Seó 
Chontae Chill Dara, na Bailte 
Slachtmhara, Athy Young at Heart, an 
Tionscadal Turasóireachta Allamuigh 
agus Ionad Oidhreachta-Músaem 
Bhaile Átha Í) fós ag cur an téama 
'Ceiliúr Baile Átha  Í' chun cinn go 
gníomhach trí fhéile agus ócáidí a 

reáchtáil, lena n-áirítear paráid 
bhliantúil na Féile Pádraig, Geallta Bád  
Dragain, Lá Spraoi Teaghlaigh Tri Athy 
agus an Féile nua Sráideanna agus  
Sónna na Nollag. Tá an grúpa 
tiomanta d'fhorbairt bhreise a 
dhéanamh ar chlár féilte agus 
imeachtaí an bhaile le cabhair do 
thionscnóirí atá ann cheana féin agus 
do thionscnóirí nua amach anseo. 
 
 

 
 

Lainseáil an Promóisin 
‘Baile Atha Í Oscailte le haghaidh do 

Ghnó’ 
 

D’eagraigh an Chomhairle Baile a 
Failtiú Cathartha dheireannach ar 9 
Aibreáin 2014, chun mórghníomhartha 
Aiden McHugh a chéiliúradh, ar a 70ú 
bhreithlá. Le blianta fada, ta an tUasal 
McHugh ag tacú le tionscadail spóirt 
agus pobail áitiúla, go háirithe 
imeachtaí a chuireann le taitneamh a 
bhaint as uiscebhealaí Bhaile Átha Í a 
chur chun cinn. 
 
D’ullmhaigh Músaem Ionad 
Oidhreachta Bhaile Átha Í, a fuair 
Creidiúnú Eatramhachar Chlár 
Chaighdeáin Músaeim na Comhairle 
Oidhreachta,  Plean Ghnó le haghaidh 
a forbartha as seo amach, le tacaíocht 
ón gcomhairle. Tá sé beartaithe go 
mbeidh an músaem ina mhúsaem 
iomlán nuair a bheidh na 
sainchaighdeáin bainte amach aige.  
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Coinnítear san ionad an t-aon 
taispeántas amháin ar domhan a bhfuil 
buantéama aige a cheiliúrann turais 
pholacha Sir Ernest Shackleton, fear 
arbh as Baile Átha Í é. Ba í Príomh-
Fheidhmeannach na Comhairle, Peter 
Carey a d'oscail Scoil Fhómhair 
Shackleton go hoifigiúil i nDeireadh 
Fómhair, an 14ú bliain a reáchtáladh í. 
 
Bíonn Ionad Fiontar Pobail Bhaile Átha 
Í ag freastal i gcónaí ar riachtanais 
ghnólachtaí nuathionscanta agus 
ghnólachtaí atá dul i méid i mBaile 
Átha Í agus tá áiseanna á fhorbairt 
anois ann chun réimse clár oiliúna a 
óstáil le haghaidh gníomhaireachtaí 
ábhartha.  
 
Rinne Ionad Ealaíon Pobail Bhaile 
Átha Í, atá suite sa Séipéal Modhach 
(Sráid Chluain Dúin), ceiliúradh ar 
chothrom cheithre bhliain a oscailte in 
2014 agus leantar le réimse leathan 
ócáidí agus taispeántas cultúrtha á 
gcur ar siúl anois ann. Tá an 
Chomhairle Baile buíoch as tacaíocht 
fhlaithiúil an phobail Mhodhaigh agus 
na hOifige Ealaíon (Comhairle Contae 
Chill Dara) a chabhraigh leo an 
tionscadal seo a thabhairt ar an saol. 
 
 An Comhchoiste Póilíneachta  
 
Bunaíodh Comhchoiste Póilíneachta 
an Gharda Síochána i 2005. Ó 2006 
go 2014, tháinig an CcP le cheile ar 
bhonn ráithiúil, agus pléadh 
ceisteanna maidir le póilíneacht aitiúil, 
agus chuaigh sé i dteagmháil go 
réamhghníomhach leis an bpobal agus 
le gníomhaireachtaí eile chun bearta a 
chur chun cinn. Bhí mór-rath maidir le 
ceisteanna a bhain le h-iompraíocht 
frithshósiallta, bainistíocht eastát, mí-
úsáid alcóil agus substaintí, rialú capall 
agus feabhsú ar bhainistíocht tráchta. 
Bhí an Comhairleoir James Mahon ina 
Chathaoirleach ar an CcP. 

 
 
Nascadh Baile  
 
Tá Baile Átha Í nasctha le Grandvilliers 
(atá suite i réigiún Picardy sa Fhrainc, 
taobh ó thuaidh de Pháras). Síníodh 
na cairteacha go foirmiúil faoi 
Shamhain 2004 sa Fhrainc agus i 
Márta 2005 i mBaile Átha Í. Oibríonn 
Fochoiste Nasctha Bailte na Comhairle 
go dlúth lenár gcomhpháirtithe sa 
Fhrainc agus eagraíonn siad ócáid 
nasctha bhliantúil. Chomh maith leis 
sin, eagraítear roinnt tionscadal 
malartaithe traschultúrtha chun deis a 
thabhairt do shaoránaigh an dá bhaile 
páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí 
oideachais, gnó agus sóisialta sa dá 
bhaile.   
 
 
Athchóiriú Rialtais Áitiúil 
 
Leagadh amach clar le haghaidh 

athchóiriú ar struchtúir agus 

gníomhartha rialtais aitiúil i Tús Áite do 

na Daoine – Clár Gnímh do Rialtas 

Áitiúil Éifeachtach (Deireadh Fomhair 

2012). Cuireadh na pleananna seo i 

gcrích ag an Acht um Athchóiriú 

Rialtais Áitiúil, a chuir athruithe 

suntasacha i struchtúir rialtais áitiúil i 

bhfeidhm, ina measc córais nua de 

cheantair bardasacha, in áit na 80 

comhairlí baile ar fud na tíre. Tháinig 

na h-athruithe seo i bhfeidhm ó 1 

Meitheamh 2014, tar eis na toghcháin 

áitiúla faoi Bhealtaine. Ag éirí as an 

Chomhairle Baile a chur ar ceal ar 1 

Meitheamh 2014, comhlíonfaidh an 

comhairle contae na feidhmeanna a 

bhíodh á chomlíonadh ag an 

chomhairle baile. 
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D’ostáil an comhairle crinniú speisialta 

den chomhairle ar an 28 Márta 2014, 

chun ceiliúradh a dhéanamh ar ‘114 

bhliain de Rialtas Áitiúil i mBaile Átha 

Í’, agus rinneadh bronnadh ar bhaill 

reatha agus ar iar-bhaill agus do 

ionadaithe óna gclanna. 

 

 

 

 

 
 

Ceiliúradh ar 114 bhliain de  
Rialtas Áitiúil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foireann Chomhairle Baile  
Bhaile Átha Í 

 
 

 
 

Foireann Chomhairle Baile  
Bhaile Átha Í 
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Comhairle Baile 
Dhroichead Nua 
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Comhairle Baile Dhroichead Nua 
 
 

 

Tithíocht  
 
Lean an Chomhairle Baile dá feidhm 
tithíochta a riarú i 2014. Soláthraíodh 
seirbhísí bailithe ioncaim agus 
cothabhála tithíochta do na 26 teach 
atá ag an gComhairle sa Droichead 
Nua. 
 
Comhshaol  
 
Leanann an Chomhairle Baile de 
bheith ag cur maoiniú ar fáil le 
haghaidh chomórtas na mbailte 
slachtmhara agus bíonn an coiste fós i 
mbun mion-ghlantacháin agus 
feabhsuithe ar dhreach an bhaile ar 
bhonn leanúnach.  
 
 
 
An Comhchoiste Póilíneachta  
 
Leanadh den Chomhchoiste 
Póilíneachta i 2014. Is é ról an choiste 
ná fóram a chur ar fáil ina bhféadann 
an t-údarás áitiúil, oifigigh 
shinsearacha na nGardaí sa cheantar, 
comhaltaí na Comhairle agus an 
Oireachtais chomh maith le 
hionadaithe ón earnáil pobail dul i 
gcomhairle agus plé agus moltaí a 
dhéanamh maidir le póilíneacht ina 
gceantar.  Cuirtear fáilte roimh bhaill 
den phobal ag gach cruinniú agus is 
féidir féachaint ar dhoiciméid ar an 
suíomh gréasáin 
www.kildarejointpolicing.ie.  
 
 
 
 
 

 
 
Ar na nithe a pléadh le linn 2014, bhí:  
 
•  Bealai slán do scoil -  Carrchlós Na 
Beanna / Páirc Líneach na Life. 
 
 
Halla an Bhaile  
 
Rinneadh dul chun cinn i 2014 ar 
phleananna chun Halla an Bhaile a  
athchóiriú. Ceapadh conraitheóirí agus 
táthar ag súil le tuilleadh dul chun cinn 
a dhéanamh sa tionscadal seo i 2015. 
 
 
 
Feidhmeanna Ionadaíochta  
 
Nascadh le Bad Lippspringe  
 
Tá Droichead Nua agus Bad 
Lippspringe ag eagrú cruinnithe  le 
cúig bliana déag anuas. Comhoibríonn 
na grúpaí éagsúla spóirt, cultúrtha, 
pobail agus stairiúla ar an mbaile lena 
chéile.  Tagann imeachtaí so-
reachtailte le linn an chuairt ón 
gcomhoibriú idir na grúpaí seo. 
Socraíodh gníomhaíochtaí le linn 
deireadh seachtaine Fhéile Pádraig i 
2014 chun ceiliúradh a dhéanamh ar 
an ócáid.  
 
Nascadh le Ocala  
 
I Márta 2013, thug toscaireacht ó 
Ocala cuairt ar Dhroichead Nua le 
haghaidh paráid na Feile Pádraig. I 
measc na 12  toscairí bhí 
comhraiceoirí dóiteain, póilíní agus 
ionadaithe ón tionscal eacrach. Ghlac 
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na comhraiceoirí dóiteáin agus na 
póilíní páirt i bParáid na Féile Pádraig 
sa Droichead Nua agus a gcuid éidí á 
gcaitheamh acu. Thug ionadaithe ó 
lucht gnó Dhroichead Nua cuairt ar 
Ocala. Bíonn marcaigh as Droichead 
Nua fós ag fáil taithí oibre 
printíseachta ar fheirmeacha in Ocala.  
 
Feidhmeanna Eile  
 
Thairg an Chomhairle Baile tacaíocht 
airgeadais agus cúnamh  
 
 
 

d’eagraíochtaí áitiúla i 2014. Ina  
measc seo, bhí grúpaí le baint acu le 
Bailte Slachtmhara Dhroichead Nua, 
na Cluichí Pobail, Deontais a bhain le 
The Gathering, Grúpaí  Nascadh 
Dhroichead Nua, Féile Lá Fhéile 
Pádraig, Féile Mí na Meithimh, Féile 
Manley Hopkins agus Fáilte Chontae 
Chill Dara. Beidh cabhair airgeadais 
d’eagraíochtaí mar ghné den bhuiséad 
bliaintiúil sa bhliain atá romhainn. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Páirc Líneach na Life
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Comhairle Baile  
Léim an Bhradáin 
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Comhairle Baile Léim an Bhradáin 
 

 
Réamhrá  
 
Bunaíodh Coimisinéirí Baile Léim an 
Bhradáin i 1988 agus athraíodh go  
Comhairle Baile Léim an Bhradáin iad i 
2002 faoin Acht Rialtais Áitiúil 2001.  
 
Bhí an Comhairleoir Teresa Byrne ina 
Cathaoirleach go dtí Meitheamh 2014. 
Toghadh an Comhairleoir Teresa 
Byrne ina Cathaoirleach ag Cruinniú 
Cinn Bliana na Comhairle i Meitheamh 
2013 agus toghadh an Comhairleoir 
Michael O’Brien ina Leas-
Chathaoirleach go dtí Meitheamh 
2014. Is iad na comhairleoirí atá ag 
seirbheáil ar Chomhairle Baile Léim an 
Bhradáin faoi láthair ná: Na 
Comhairleoirí Teresa Byrne, Bernard 
Caldwell, Shane Fitzgerald, Anthony 
Larkin, Denis McCarthy, Joe Neville, 
Colm Purcell, Seán Purcell agus 
Michael O'Brien.  
 
Tá oifig na Comhairle Baile suite i 
dTeach an Bhaile Nua, Cnoc an 
Chaptaein. Tionóltar an Chomhairle ar 
an gcéad Mháirt de gach mí i seomra 
na comhairle agus bíonn na cruinnithe 
ar oscailt don phobal agus don lucht 
preasa. Is é an tUasal Peter Minnock, 
Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae 
Chill Dara an Bainisteoir Baile.  
 
 Buiséad  
 
Ba é an buiséad le haghaidh 2014 ná 
€343,233 agus faightear an maoiniú 
seo ó Chomhairle Contae Chill Dara 
agus ón gCiste Rialtais Áitiúil.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Déanann an chomhairle an-chuid oibre 
trí na fochoistí seo a leanas:  
 

 Comhshaol agus Bainistíocht  
Dramhaíola 

 Feabhsuithe Baile   

 Ealaíona agus Oidhreacht 
 

 
Comhshaol agus Bainistíocht 
Dramhaíola  
 
Comhaltaí: Na Comhairleoirí Denis 
McCarthy (tionólaí), Anthony Larkin, 
Teresa Byrne, Shane Fitzgerald agus 
Michael O’Brien. 
Comhaltaí nach bhfuil ar an 
gcomhairle: Declan Kenny, Matt 
Crehan, Albert Larkin, Tony O’Sullivan, 
Michael Larkin agus Pat Martyn. 
 
Is é cuspóir an choiste seo ná 
spreagadh a thabhairt do dhaoine 
dramhaíl tí a laghdú, a athúsáid agus a 
athchúrsáil, agus monatóireacht a 
dhéanamh ar shaincheisteanna 
comhshaoil. Déanann sé 
monatóireacht freisin ar  
an Scéim Deontas d'Fheabhsú 
Spásanna Oscailte. 
 
Leanann an coiste den 
mhaoirseoireacht ar sholáthar agus ar 
chothabháil na mboscaí fuinneoige, na 
gciseán ar crochadh agus an chuir 
bláthanna i lár an bhaile. Tugtar boscaí 
fuinneoige saor in aisce don chuid is 
mó de na háitribh ar feadh na 
Príomhshráide. Tá ciseáin ar crochadh 
agus gabhdáin mhóra suite ar fud an 
bhaile. 
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D'eagraigh an coiste Laethanta 
Athchúrsála Dramhaíola Glaise i mí 
Aibreáin ag an Scioból Iontach. 
 
Reáchtáladh lá athchúrsála d'ábhar 
leictreach ag CLG Confaí i mí Márta.  
 
Ag comhoibriú leis an innealltóir 
ceantair, shocraigh  an coiste an 
caideal ag Crois Uí Ghealbháin. 
 
Ar mhaithe leis an gcomhshaol a 
chosaint ar shalú ag madraí, 
cheannaigh an Chomhairle málaí caca 
madra atá go hiomlán in-bhithmhillte 
agus chuir siad ar fáil iad saor in aisce 
d'úinéirí madraí. Bhí na málaí seo ar 
fáil ó Theach an Bhaile Nua, 
Leabharlann Léim an Bhradáin, Ionad 
Fóntas Léim an Bhradáin, Áitreabh 
Óige Léim an Bhradáin agus Stáisiún 
Gardaí Léim an Bhradáin. Cuireann an 
Chomhairle Baile áiseanna 
athchúrsála ar fáil le haghaidh cartúis 
printéara, cadhnraí baile agus gutháin 
póca. 
 
An Scéim Deontas Feabhsúcháin le 
haghaidh Spásanna Oscailte  
 
Bronnadh €5,596 de dheontais san 
iomlán ar Chumainn Chónaitheoirí 
Léim an Bhradáin.  
 
Feabhsuithe Baile  
 
Comhaltaí: Na Comhairleoirí Anthony 
Larkin (tionólaí), Shane Fitzgerald, Joe 
Neville, Denis McCarthy, Teresa Byrne 
agus Michael O’Brien. 
 
Comhaltaí nach bhfuil ar an 
gComhairle: Declan Kenny, Matt 
Crehan, Albert Larkin, Pat Martyn, 
Enda Kinnane, Mary Foley agus Tony 
O’Sullivan. 
 
D’eagraigh an coiste imeacht Cásca 
ag an Scioból Iontach, ag cur béim ar 
an bhfoirgneamh uathúil seo agus an 

láthair álainn. San imeacht bhí amharc 
ar an scioból, caint staire, cainteanna 
agus siúlóid dúlra agus tóraíocht 
taisce/uibheacha. 
 
Lean an coiste le ghlantacháin 
míosiúla in ionaid éagsúla sa bhaile. 
 
Ealaíona agus Oidhreacht  
 
Comhaltaí: Na Comhairleoirí Shane 
Fitzgerald (tionólaí), Teresa Byrne, 
Denis McCarthy, Anthony Larkin, 
Michael O’Brien agus Seán Purcell.  
 
Comhaltaí nach bhfuil ar an 
gComhairle: Michael Larkin, Albert 
Larkin, Rivaaj Ramjan agus Séamus 
Kelly. 
 
Is é cuspóir an choiste seo ná na 
healaíona a chur chun cinn agus ár n-
oidhreacht a chosaint.  
 
Tharla paráid rathúil eile do Lá Fhéile 
Pádraig i Léim an Bhradáin i mbliana, 
le paráid ó Lána an Muilinn go 
Cearnóg Arthur Guinness. 
 
Deontais Pobail  
 
Reáchtáil an Chomhairle Baile a 
Scéim Deontais Pobail le buiséad 
iomlán €10,000.  
 
Gradaim Chathartha  
 
Den 22ú bliain as a chéile, d'iarr an 
Chomhairle Baile ar mhuintir an 
phobail daoine a ainmniú le haghaidh 
gradaim. Tá an scéim gradam seo ann 
chun spiorad pobail a spreagadh agus 
a chothú i Léim an Bhradáin, chomh 
maith le braistint féiniúlachta a 
chruthú. Tá an Chomhairle i ndiaidh 
onóir a thabhairt do bhreis agus  200 
duine go dtí seo. Is é cuspóir na 
ngradam ná aitheantas a thabhairt as 
ucht iarracht a dhéanamh ar son an 
phobail i Léim an Bhradáin agus/nó as 
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éacht den scoth a dhéanamh in aon 
cheann de na catagóirí agus sin a 
cheiliúradh. Bhronn an Cathaoirleach 
Teresa Byrne na gradaim, ag ócáid in 
Óstán Theach Léim an Bhradáin ar an 
24 Aibreáin 2014.  
 
 
 
Ábhair Eile  
 
Buíochas faoi leith 
 
Ba mhaith leis an gCathaoirleach agus 
le baill na Comhairle Baile buíochas a 
ghabháíl le baill na fo-choistí as ucht 
an tacú agus an cabhair a thugadar 
thar blianta na Comhairle Baile. 
 
D’eagraigh an comhairle baile ocáid 
chun slán a fhágail in Ostán 
Springfield ar 10 Aibreain 2014, chun 
aitheantas a thabhairt do bhaill uile na 
Comhairle Baile, idir baill reatha agus 
iar-bhaill. 
 
 
Toscaireachtaí 
 
Chuir Comhairle Baile Léim an 
Bhradáin fáilte i gcaitheamh na bliana 
roimh thoscaireachtaí CLG Confaí, 
Féile Léim an Bhradain, Comhaltas 
Ceoltóirí Éireann agus Intel. 
 

An Comhchoiste Póilíneachta 
 
Lean an coiste de bheith ag teacht le 
chéile gach ráithe i 2014. Is iad 
comhaltaí an choiste comhaltaí na 
Comhairle Baile móide an Teachta 
Catherine Murphy, an Teachta 
Bernard Durkan, an Teachta Emmet 
Stagg, an Maoirseoir Paul Dolan, an 
Sáirsint  Aonghus Hussey, Peter 
Minnock agus Pat Cooney, Ionadaí 
Pobail. 
 
Toghadh an Comhairleoir Denis 
McCarthy ina chathaoirleach in 2012 le 
haghaidh tréimhse dhá bhliain. Is é ról 
an choiste ná fóram a sholáthar, áit a 
bhféadann an t-údarás áitiúil agus 
Oifigigh Shinsearacha an Gharda 
Síochána, le rannpháirtíocht 
Comhaltaí Oireachtais agus páirtithe 
leasmhara pobail dul i gcomhairle, plé 
agus moltaí a dhéanamh maidir le 
hábhair a théann i bhfeidhm ar 
phóilíneacht an cheantair. Bíonn na 
cruinnithe go léir ar oscailt don phobal 
agus tá na doiciméid ar fáil ar an 
láithreán gréasáin 
www.kildarejointpolicing.ie. 
 
Tionscadail Pobail agus 
Comhshaoil  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cuireann an Chomhairle buiséad ar 
fáil gach bliain do thionscadail pobail 
agus comhshaoil agus tá duine acu ar 
conradh leis an gcomhairle chun na 
hoibreacha seo a chur i gcrích.  
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Tobar Spá Léim an Bhradáin  
 
Is iad ionadaithe na Comhairle Baile ar 
an gCoiste Spá ná: Na Comhairleoirí 
Shane Fitzgerald, Anthony Larkin, 
Teresa Byrne agus Denis McCarthy. 
Déanann Simon Wallace ionadaíocht 
ar son Chomhairle Contae Chill Dara. 
Déantar ionadaíocht ar son na 
gcomhlachtaí seo a leanas ar an 
gcoiste; An Coiste Comhairleach ar  
Shéadchomharthaí Stairiúla, Cumann 
Allamuigh Nádúraithe Bhaile Átha 
Cliath, Ailtire Caomhantais, Iar-Rúnaí 
An Taisce, an tSeirbhís Páirceanna 
Náisiúnta agus Fiadhúlra, Cumann 
Forbartha Slatiascaireachta Léim an 
Bhradáin agus Seirbhísí Fiadhúlra na 
hÉireann.  
 
Leanadh leis an obair ar chaomhnú 
Spá Léim an Bhradáin. Rinneadh an 
chothabháil bhliaintiúil de strimeáil na 
n-achar móinéir agus cothabháil an 
ionaid freisin. 
 
Nascadh Baile  
 
Is iad comhaltaí an Choiste Nasctha le 
haghaidh 2013/2014 na Comhairleoirí 
Seán Purcell, Teresa Byrne, Joe 
Neville agus Denis McCarthy. 
 
Lean an Chomhairle Baile de bheith ag 
tacú le hobair an Chumainn Nasctha 
Bailte ar mhaithe lena 
ngníomhaíochtaí, agus leithdháileadh 
deontas de €3,000 don chumann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soilse na Nollag  
 
Lean an Chomhairle Baile de bheith ag 
tabhairt tacaíochta d'obair Choiste 
Shoilse na Nollag agus é ag soláthar 
soilse iontacha féiltiúla ar an mbaile. 
Leithdháileadh deontas ar luach 
€14,000 don choiste.  
 
Féile Léim an Bhradáin  
 
Tagann go leor cuairteoirí chuig Léim 
an Bhradáin gach bliain chun freastal 
ar Fhéile Léim an Bhradáin, a 
reáchtáiltear ag deireadh seachtaine 
saoire bainc an Mheithimh. Bhronn an 
Chomhairle Baile deontas €10,000 
chun tacú leis an obair a bhí i gceist 
leis an bhféile.  
 
 
Cumann na mBailte Slachtmhara i 
Léim an Bhradáin  
 
Is mór ag an gComhairle Baile obair 
dhian agus tiomantas Chumann na 
mBailte Slachtmhara agus na ndaoine 
a dhéanann obair dheonach dó. 
Leithdháileadh deontas ar luach 
€7,500 do Choiste na mBailte 
Slachtmhara.  
 
Comhdhálacha  
Comhlachas Údarás Bardasach na 
hÉireann (CÚBÉ) 
 
D'fhreastail an Comhairleoir Teresa 
Byrne ar sheimineár earraigh an 
CÚBÉ i mBun Dobhráin i mí Feabhra 
2014. 
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Comhairle Baile an Náis 
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Comhairle Baile an Náis 
 
 
Is í Comhairle Baile an Náis an t-
údarás áitiúil do cheantar uirbeach an 
Náis agus tá naonúr comhaltaí ann a 
thoghtar go díreach.  
 
D’fhreastail  an Comhairleoir Emer 
McDaid mar Méara i  2013/2014. Tá 
an Comhairleoir Ger Dunne ina Leas-
Mhéara. 
 
Seo mar a leanas comhairleoirí 
Chomhairle Baile an Náis i 2014:  
 
• An Comhairleoir Rioghnagh Bracken  
• An Comhairleoir Anne Breen  
• An Comhairleoir Willie Callaghan  
• An Comhairleoir Pat Clear  
 
 

• An Comhairleoir Ger Dunne  
• An Comhairleoir Emer McDaid 
• An Comhairleoir Seamie Moore  
• An Comhairleoir Jacinta O’Sullivan  
• An Comhairleoir Darren Scully  
 
Tá Comhairle Baile an Náis ina 
príomhsholáthraí seirbhíse don Nás 
agus ina fóram ionadaíoch 
daonlathach do mhuintir an Náis.  
Déantar ionadaíocht ar son na 
gComhaltaí ar roinnt grúpaí pobail 
áitiúla freisin, chomh maith le Coistí 
Beartais Straitéiseacha na Comhairle 
Contae. 
 
 
 

 
 

An Crinniú Míosúil i Seomra na Comhairle 
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Ionadaithe chuig Comhlachtaí Éagsúla 

 

An Coiste Gairmoideachais  
 

An Comhairleoir Rioghnagh Bracken  
An Comhairleoir Emer McDaid  

CÚBÉ  
 

An Comhairleoir Willie Callaghan  
An Comhairleoir Seamie Moore  

Comhar-Árachais Comhairlí Éireann 
Teo 

An Comhairleoir Darren Scully 

Coistí Chontae Chill Dara um Beartais  
Straitéiseacha  

An Comhairleoir Anne Breen  
An Comhairleoir Ger Dunne  

Comhchoiste Póilíneachta an Náis  
 

An Comhairleoir Rioghnagh Bracken  
(Cathaoirleach)  

Bord Amharclann an Mhóta An Comhairleoir Pat Clear 

Grúpa Spóirt an Náis  An Comhairleoir Ger Dunne  

Seirbhísí Fostaíochta Áitiúla Chill Dara  An Comhairleoir Ger Dunne  

 
Airgeadas  
 
Ba é €8.49 milliún an caiteachas 
iomlán a cuireadh sa bhuiséad don 
bhliain 2014 (gan an figiúr oiriúna rátaí 
san áireamh), i gcomparáid le €10.09 
milliún don bhliain 2013. Is cuid mhór 
caiteachais é sin agus is léir go bhfuil 
sé tábhachtach a chinntiú go  
bhfaighfear an luach is fearr ar airgead 
agus bheith ag dearcadh ar an  
 
 
 

 
 
bhforbairt shóisialta agus pobail atá 
mar chuid d'obair na Comhairle. 
 
Ba é €67.61 an ráta bliantúil luachála a 
ghlac Comhairle Baile an Nás don 
bhliain 2014, a bhí mar an gcéanna le 
figiúir rátaí na bliana 2013.  
 
 
 

 

 

2%

20%

6%
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23%

2%

24%

Catagóirí Caiteachais 2014
Árachas 2%

Párolla agus Pinsin 20%

Maoiniu Caipitil 6%

Seirbhísí Bóthar 13%

Pobal 2%

Seirbhísí Comhshaoil 3%

Comhaltaí / CÚBÉ 1%

Seirbhísí Tithíochta 4%

Fuinneamh 0%

Muirear Contae 23%

Bainistiú Eastáit 2%

Eile 24%
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12%

31%

8%6%
8%

4%

31%

Measúnú ar Chaiteachas de réir Chostionad 
Seirbhíse

Costionad A: Tithíocht & Foirgnimh
12%

Costionad B: Iompar &
Sábháilteacht ar Bhóithre 31%

Costionad C: Soláthar Uisce &
Séarachais 8%

Costionad D: Dreasachtaí &
Rialaithe Forbartha 6%

Costionad E: Cosaint an
Chomhshaoil 8%

Costionad F: Áineas & Áiseanna 4%

Costionad H: Seirbhísí
Ilghnéitheacha 31%

28%

66%

3%3%

Measúnú ar Fhoinsí Ioncaim 2014

Earraí & Seirbhísí 28%

Rátaí 66%

Ciste Rialtais Áitiúil 3%

Deontas Bóthar 3%
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Clár Oibreacha Bóthar 
 
Is ann do chlár leanúnach 
feabhsúcháin agus gnáthchothabhála 
ar na bóithre áitiúla atá faoi chuimsiú 
limistéar riaracháin Chomhairle Baile 
an Náis. Áirítear leis sin obair 
dheisiúcháin ar sclaigeanna agus ar 
chosáin, glantachán silteán, cothabháil 
ar chomharthaí bóthair agus ar 
ainmchláir agus cinn nua a chur ina 
n-ionad, lomadh féir, bearradh 
ciumhaiseanna, etc. Cuireadh 
€662,000 ar fail sa bhuiséad bhliaintiúil 
le haghaidh ghnáth-feabhsú bóithre 
agus cothabháil. 
 
Ta na bóithre reigiúnacha taobh istigh 
den bhaile fós faoi chúram Chomhairle 
Contae Chill Dara. 
 
Tithíocht  
 
Tá stoc tithíochta 324 teach ag 
Comhairle Baile an Náis a bhfuil idir 
chóiríocht aonair agus chóiríocht 
teaghlaigh ann. Déanann an 
Chomhairle cothabháil ar a stoc 
tithíochta sóisialta trí mheascán den 
saothar díreach agus de chonraitheoirí 
nuair is gá sin. Úsáidtear Creat-
Chomhaontaithe Údarás Áitiúla Chill 
Dara chun teacht ar chonraitheoirí le 
haghaidh tionscadail suntasacha, nó 
má ta saineolas éagsúil ag teastail. 
Cuireadh €444,000 ar fáil le haghaidh 
ghnáth-cothabháil agus deisiú tithe 
folamha. 
 
 
 
Lean Comhairle Baile An Nais de 
bheith ag freastal ar riachtanais na 
ndaoine a bhfuil cóiríocht de dhíth 
orthu i rith 2014 trí chorrfholúntais a 
leithdháileadh agus tionóntaí a aistriú 
chuig cóiríocht a oireann dá 
riachtanais.  
 

 
 
 

 
 

Iar-Mhéarái Comhairlí Baile Bhaile 
Atha Í, an Náis agus Léim an 

Bhradáin le Méara an Chontae 
 
 

Áineas agus Áiseanna  
 
Cuireann Comhairle Baile an Náis trí 
chlós súgartha ar fáil sa Nás, ag Páirc 
Mhóin Réad, Ballycane agus Bóthar 
Cheárach. 
 
Tá an trealamh súgartha oiriúnach do 
leanaí in aoisghrúpaí éagsúla. 
Osclaíodh an clós súgartha agus páirc 
scátála ag Bóthar Cheárach i 2014.Tá 
páirceanna imeartha curtha ar fáil ag 
Comhairle Baile an Náis freisin ag 
Páirc Mhóin Réad agus Ballycane do 
ghrúpaí áitiúla spóirt.  
 
 
Tugann Tionscadal Bhealaigh an 
Bhaile Stairiúil spreagadh do mhuintir 
na háite agus do chuairteoirí níos mó 
ama a chaitheamh i mbun 
turasóireachta sa Nás chun níos mó 
eolais a fháil faoi thábhacht stairiúil an 
bhaile. Tá cúig bhealach ar leith ann.  
 
Tá an Chomhairle tar éis cláir faisnéise 
faoin bhfiadhúlra agus faoi ghnáthóga 
an cheantair a chur in airde 
mórthimpeall na lochanna agus  ar 
feadh na canála.   
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Pobal  
 
Dheonaigh an Chomhairle Baile 
deontais de luach €85,000 do 
chumainn cónaitheoirí, do ghrúpaí 
spóirt agus amharclannaíochta agus 
d'eagraíochtaí éagsúla. 
 
Bronnadh gradaim chathartha ar roinnt 
daoine aonair agus grúpaí i réimsí an 
chultúir, an léinn acadúil, an phobail 
agus an spóirt mar aitheantas ar a 
bhfuil bainte amach acu agus ar a 
gcuireann siad leis an bpobal.  
 
Is tionscnamh náisiúnta é an Clár do 
Chathracha agus Contaetha 
Aoisbhácha in Éirinn a fhéachann le 
Clár do Chathracha agus Contaetha 
Aoisbhácha a fhorbairt i gceantar gach 
údaráis áitiúil sa tír.  Lean An Nás i 
2014 le cur lena staideas mar Bhaile 
Aoisbhách. 
 
I 2014 freisin, bhain An Nás bonn óir 
amach i gComórtas Náisiúnta na 
mBailte Slachtmhara, agus táthar ag 
súil le cur leis an éacht seo, le 
comhoibriú idir Comhairle an Bhaile, 
an Coiste Bailte Slachtmhara agus an 
pobal áitiúil. 
 
Is imeacht rathúil fós é Paráid na 
Cásca sa Nás, le freastal mór ag baint 
sult as raon leathan d’iontrálacha.  
Tugann Comhairle Baile An Náis 
tacaíocht airgeadais d’eagraithe na 
paraide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Rás an Phost, An Nás 
 
 
 
Comhchoiste Póilíneachta an Náis  
 
Bunaíodh an Coiste chun fóram a 
sholáthar ina bhféadann an t-údarás  
áitiúil agus oifigigh shinsearacha an 
Gharda Síochána, chomh maith le 
comhaltaí Oireachtais agus páirtithe  
leasmhara pobail, dul i gcomhairle 
lena chéile agus plé agus moltaí a 
dhéanamh maidir le hábhair a théann i 
bhfeidhm ar phóilíneacht an cheantair. 
Tá gach duine den naonúr 
comhairleoirí baile sa Nás ina 
gcomhaltaí den Chomhchoiste 
Póilíneachta agus is í an Comhairleoir 
Rioghnagh Bracken an Cathaoirleach.  
 
Nascadh An Náis 
 
Tá forbairt á déanamh go fóill ar an 
gcaidreamh idir an Nás agus na bailte 
atá nasctha leis: Allaire (An Fhrainc), 
Dillingen (An Ghearmáin), St. David's 
(An Bhreatain Bheag), Casalattico (An 
Iodáil) agus Omaha (SAM).  
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Fiontraíocht Áitiúil  
 
Agus iad ag obair as láimh a chéile,  
rinne Comhairle Baile an Náis agus 
Comhlachas Tráchtála Chill Dara 
Thuaidh forbairt ar Phlean  
Gníomhaíochta Margaíochta don Nás, 
chun an geilleagair áitiúil a fheabhsú, 
trí méadú a dhéanamh ar líon na 
gcuairteoirí, rud a bhuanóidh 
gnólachtaí an bhaile agus a chuirfidh 
le comhtháthú sóisialta na háite dá 
bharr.  
 
Le tacaíocht Fháilte Chill Dara, chuir 
Comhairle Baile an Náis feachtas  
margaíochta ar siúl le linn fhéile 
bhliantúil rásaíochta Bhaile Phúinse, a 
d'fhéach leis an mbaile agus a bhfuil le 
feiceáil agus le déanamh ann a chur 
chun cinn i measc an iliomad 
cuairteoirí ar an bhféile as tíortha eile 
agus as áiteanna eile in Éirinn.  
 
 

 
 

An Nás á chur chun cinn le linn 
Féile Bhaile Phúinse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Athchóiriú Rialtais Áitiúil 
 
Leagadh amach pleananna le 

haghaidh athchóiriú ar struchtúir agus 

gníomhartha rialtais aitiúil i Tús Áite do 

na Daoine – Clár Gnímh do Rialtas 

Áitiúil Éifeachtach, a foilsíodh i mí  

Dheireadh Fomhair 2012. Cuireadh na 

pleananna seo i gcrích ag an Acht um 

Athchóiriú Rialtais Áitiúil, a chuir 

athruithe suntasacha i struchtúir 

rialtais áitiúil i bhfeidhm, ina measc 

córais nua de cheantair bardasacha, in 

áit na 80 comhairlí baile ar fud na tíre. 

Tháinig na h-athruithe seo i bhfeidhm 

ó 1 Meitheamh 2014, tar eis na 

toghcháin áitiúla ar 23 Bealtaine 2014. 

Ag éirí as Comhairle Baile An Náis a 

chur ar ceal ar 1 Meitheamh 2014, 

comhlíonfaidh an comhairle contae na 

feidhmeanna a bhíodh á chomlíonadh 

ag an chomhairle baile. 
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