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Taispeántar ar an gclúdach tosaigh Oidhreacht Chill Dara ó eachtraí a cuireadh ar 

bun thar 2017. 
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Bun-Sraith (ó Chlé go Deas): 

1. Gáirdíní Luisne Nic Amhlaigh 

2. Sníomhachán 

3. Plás Nic Amhlaigh 
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Réamhrá 

 

                                        

An Clr. Martin Óg Miley                 Peter Carey 

Méara Chill Dara      Príomh-Fheidhmeannach 

 

 

Tugann an Tuarascáil Bhliaintiúil deis iontach cur síos a dhéanamh ar eachtraí agus 

gaiscí Chomhairle Contae Chill Dara maidir le seirbhísí poiblí agus tionscadail 

infreastruchtúir a chur ar fáil thar na bliana. Leanann Comhairle Contae Chill Dara le h-

éifeachtúlacht agus nuáil a chur i gcrích, agus beim á chur aici ar a ról ceannaireachta 

chun forbairt áitiúil, pobail agus eacnamaíoch a chur chun cinn, chun cinntiú go mbeadh 

an contae tarraingteach le haghaidh cónaí, oibre, gnó a dhéanamh agus teacht ann ar 

cuairt. 

Bhí bliain ghnóthach agus bisiúil againn arís i 2017.  Lean Contae Chill Dara le forbairt 

gasta agus tugadh feabhsaíocht eacnamaíoch faoi deara.  Leanadh le béim mór a chur 

ar fhorbairt eacnamaíoch thar 2017.  Bhí Oifig Fiontair Áitiúíl (OFÁ) Chomhairle Contae 

Chill Dara gnóthach agus Cill Dara á chur chun cinn mar ionad ghnó, ag tacú le 

gnólachtaí áitiúla agus ag díriú ar poist a chruthú.  Chomhoibrigh siad go h-áirithe le 

hOllscoil Maigh Nuad agus le h-eagraíochtaí eile, ina measc An tÚdarás Forbartha 

Tionscail, Fiontraíocht Éireann, BOO agus An Comhlachas Tráchtala chun leanúint le 

Chill Dara a fhorbairt mar mhol teicneolaíochta nuálach, agus d’éirigh leo maoiniú a 

shochrú le haghaidh tionscadal spreagúil, as a dtiocfaidh forbairt ar Spás Macnaimh 

Nuálach Réigiúnach an Lár-Oirthir sa Nás. 

Bhí dea-scéala an-dearfach maidir le na Bailte Slachtmhara nuair a luadh Baile Chill 

Dara mar An Baile is Glaine in Éirinn, rud a chuir tús maith le 2017.  Thainig rath breise 
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ag Comórtas Náisiúnta na mBailte Slachtmhara 2017; fuair Léim an Bhradáin, Maigh 

Nuad, An Nás agus Teach Srafain boinn óir, fuair Cill Droichid, An Chill agus Droichead 

Nua boinn airgid agus fuair An Baile Mór, Ráth Iomgháin agus Claonadh boinn cré-

umha ina gcatagóirí éagsúla.  Lean an Comhairle le tuiscint a ardú agus le clár na 

mBailte Slachtmhara don chontae a chur chun cinn, agus rinneadh comhpháirtíocht nua 

le GLG Chill Dara, inar ainmníodh Johnny Doyle, iar-chaptaen an chontae, mar 

ambasadóir oifigiúil do Líonra na mBailte Slachtmhara Chill Dara. 

I rith na bliana, lean an Comhairle le bun-infreastruchtúir a chur ar fáil, agus bronnadh 

an conradh le haghaidh uasghrádú ar sheachbhóthar an M7 idir An Nás agus 

Droichead Nua. Sa tionscadal seo, leathnófar an mótarbhealach M7 atá ann cheana 

féin ó 2 lána go 3 lána sa dá threo, déanfar athchur agus athshuí ar na rampaíatáann 

cheana fein ag Acomhal 10, agus tógfar seachbhóthar thar Na Solláin. Bhí scéala fíor-

dhearfach freisin maidir le ceadúnas ón Bord Pleanala do Bhóthar Dáileacháin Bhaile 

Átha Í. 

D’fháiltigh Comhairle Contae Chill Dara roimh cistiú de €16 milliúin ón Roinn Tithíochta, 

Pleanála, Pobail agus Rialtas Áitiúil chun mór-infreastructúir poiblí sa chontae a 

mhaoiniú.  Cuirfidh Comhairle Contae Chill Dara ciste comhfhreagrach de €5.3 milliúin 

ar a laghad le seo, rud a thógfaidh an infheistiú iomlán thar €21.3 milliúin. 

Éascfaidh an maoiniú seo na tionscadail seo leanas: 

 Bóthar Faoisimh Laistigh An Náis a chríochnú 

 Cuar-bhealach Thoir Theas Maigh Nuad (Roinn an Droichid) 

 Tionscadal Fóntais Pobail Na Sollán 

Lean Comhairle Contae Chill Dara le raon leathan de sheirbhísí, tionscadail, 

tionscnaimh agus imeachtaí a sholáthar i rith 2017. I measc na h-ilbhuaicphointí bhí na 

nithe seo leanas: 

 Láinseáladh ‘Roghnaigh Cill Dara’ i mí Eanair 2017 chun Contae Chill Dara a 

chur chun cinn agus a mhargú mar ionad le haghaidh gnó agus infheistiú 

 I gcomhoibriú le Grúpa Stiúrtha Straiteise Imeasctha Chill Dara agus Líonra 

Imeasctha Chill Dara, rinne Comhairle Contae Chill Dara ceiliúradh ar ilíocht 

agus rath na h-Aifrice, agus cultúr agus póiteinseal eacnamaíoch na mór-roinne 

Dé Satharn 20ú Bealtaine ag Halla Bhaile Dhroichead Nua 
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 I gcomhphairtíocht le Enable Ireland, chabhraigh an Comhairle le páirc súgartha, 

oiriúnach do riachtanais súgartha gach páiste, a thógáil i mBaile an tSigínigh 

 Lasadh Áras Chill Dara i nglas le haghaidh meabhairshláinte mar chuid den 5ú 

feachtas náisiúnta Ribín Glas ag Sea Change, a láinsealadh Dé Luain 24ú 

Aibreán 2017 

 Mar chuid de Seachtain Tuisceana Aonocsaide Charbóin, spreag Seirbhis 

Dóiteain Chill Dara sealbhóirí tí chun bheith ar an eolas faoi na dainséirí a 

bhaineann le neartú aonocsaide charbóin sa teach 

 Amach leat sa dúlra, le haghaidh Seachtain na Bithéagsúlachta, ó 20 go 28 

Bealtaine 2017, le breis agus 30 imeachtaí saor in aisce, a thug deis do dhaoine 

eolas breise a fháil faoi dhúlra agus fiachúlra i gCill Dara 

 Láinseail Comhairle Contae Chill Dara suirbhé ar-líne chun aiseolas faoina 

suíomh gréasáin a fháil ó pobail Chill Dara.  Thug an suirbhé deis do chách a 

dtuairimí faoin suíomh atá ann faoi láthair, agus conas is feidir é a fheabhsú, a 

chur ar aghaidh 

 Fuair Comhairle Contae Chill Dara Damhachtain um Fheabhas sa Rialtas Áitiúil 

ó Chambers Ireland, sa chatagóir Seirbhís Leabharlainne is Fearr.  Ag na 

Damhachtainí seo, aithnítear dea-chleachtas, nuáil agus cruthaitheacht i Rialtas 

Áitiúil 

 Thug an Rannóg Pobail agus Cultúir tacaíocht do 472 grúpaí pobail le maoiniú 

de €1.4 milliúin i 2017. 

Mar fhocal scoir, ba mhaith linn an deis seo a thógáil chun buíochas a ghabháil le 

comhaltaí tofa agus foireann Chomhairle Contae Chill Dara as ucht a gcomh-oibriú 

agus tacaíocht leanúnach, agus a dtiomantas chun freastail ar mhuintir Chontae Chill 

Dara. 
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Comhaltaí Chomhairle Contae Chill Dara

Ceantar Bardasach Bhaile Átha Í 

Aoife Breslin (Lucht 
Oibre) 

Guthán: 059 8633156 / 

  086 2797694 

breslin.aoife@gmail.com 

 

Mark Dalton 
(Neamhspleach) 

Guthán: 085 2282733 

mdaltonmcc@eircom.net  

 

 

Ivan Keatley (F.G.) 

Guthán: 087 2731335 

 

ivankeatley@gmail.com  

 

 

Martin Óg Miley  (F.F.) 

Guthán: 087 3998478 

cllrmiley@gmail.com  

 

 

 

 

 

Mark Wall (Lucht Oibre) 

Guthán: 059 8632874/ 

083 3341488 

markwall@eircom.net  

 

 

 

Thomas Redmond 
(S.F.) 

Guthán: 086 7037938 

mail@thomasredmond.ie  

 

 

 

Ceantar Bardasach Chill Droichid – 
Léim an Bhradáin 

 

Kevin Byrne (Lucht 
Oibre)  

Guthán: 086 6009449 

byrnekevin1@eircom.net 
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Fiona McLoughlin 
Healy (Neamhspleach) 

Guthán: 086 7811012 

fiona@fmcloughlinhealy.ie  

 

 

 

Joanne Pender 
(Neamhspleach) 

Guthán: 086 0839993 / 
045 531360 

joannependerind@gmail.com  

 

 

 

Sean Power (F.F.) 

Tel: 087 2943299 

seanepower@yahoo.com 

 

Morgan McCabe 
(Neamhspleach)  
Guthán: 087 2875063  
cllrmccabe@gmail.com 
  

 

 

Martin Aspell (F.F.)  
Guthán: 087 7088075  
murtyaspellkcc@gmail.com 
  

 

 

Ceantar Bardasach Maigh Nuad 

 

 

Reada Cronin (S.F.)  
Guthán: 086 3189730  
readacronin@hotmail.com  

 
 
 
 
 

Tim Durkan (F.G.) 

Guthán: 086 8632784 

Tim.durkan321@gmail.com 

 

 Daragh Fitzpatrick 
(F.F.) 

Guthán: 087 2538184 

daraghfitz2007@gmail.com 
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 Seamie Moore 
(Neamhspleach) 

Guthán: 045 879241 

/ 087 2497813 

ssmoore@eircom.net 

 

 

 

 Sorcha O’Neill 
(Neamhspleach) 

Guthán: 085 2000600 

sorchaoneillsf@gmail.com  

 

 Robert Power (F.F.) 

Guthán: 085 7279307 

robbiepower@gmail.com 

 

Darren Scully (F.G.) 

Guthan: 086 3860955 

dpscully@hotmail.com 

 

 

 

Carmel Kelly (F.F.) 
Guthán: 045 898471/ 
086 8268884 
carmelkelly@sallins.org 
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Seirbhísí Corparáideacha 
agus Tithíocht 
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Seirbhísí Corparáideacha 

 

I rith 2017 lean Seirbhísí 

Corparáideacha de bheith ag feabhsú 

agus ag baint úsáid níos fearr as 

acmhainní d'fhonn a chinntiú go 

gcuirfear faisnéis ardchaighdeánach 

agus seirbhísí feabhsaithe do 

chustaiméirí ar fáil do mhuintir an 

chontae agus d'fhonn tacaíocht a 

thabhairt do chomhaltaí na Comhairle 

chun freastal dá n-oibleagáidí do 

toghthóirí.  

 

Bíonn Seirbhísí Corparáideacha ag 

idirghníomhú agus ag tacú le gach 

roinn sa Comhairle agus tá freagracht 

uirthi go ginearálta as tacaíocht a 

thabhairt don Mhéara agus do 

chomhaltaí, cúrsaí cumarsáide, cúram 

do chustaiméirí, clár na dtoghthóirí 

agus áiseanna.  Tá Seirbhísí 

Corparáideacha freagrach anois as 

cosaint sonraí freisin. 

 

Seirbhísí do Chustaiméirí 

Tá sé mar aidhm ag Comhairle Contae 

Chill Dara seirbhís den chéad scoth a 

thabhairt dá gcustaiméirí uile ar 

bhealach cothrom, éifeachtach, 

éifeachtúil agus tíosach ar airgead.  Tá 

Ionad Seirbhíse tiomanta do 

chustaiméirí lonnaithe ar Leibhéal 1 in 

Áras Chill Dara, agus freisin in Ionad 

Seirbhíse do Chustaiméirí i mBaile 

Átha Í.  Tá sé mar aidhm againn an 

méid eolais is mó is féidir a chur ar fáil 

ag an gcéad pointe teagmhála, agus 

féachaint chuige go gcuirtear an 

custaiméir i dteagmháil leis an 

duine/foireann cuí nuair is gá le sin. 

Tá Oifigeach Seirbhisí do Chustaiméirí 

tiomanta ceaptha chun ceisteanna ó 

chustaiméirí a bhainistiú agus chun 

féachaint chuige go bhfaigheann 

custaiméirí seirbhís maith.  

Córas Bainistíochta Caidrimh 

Custaiméirí (BCC) 

Rinneadh feabhsú agus forbairt ar an 

gcóras BCC a tugadh isteach i Mí an 

Mhiethimh 2015 chun bainistíocht, 

ríanú agus taifeadadh a dhéanamh ar 

uiríll ó chomhaltaí tofa agus ó 

Theachtaí Dála agus ar cheisteanna ó 

baill den phobal. Cuireann sé faisnéis 

bainistíochta úsáideach ar fáil. Le linn 

2017, cuireadh iomlán de 10,824 cás 

nua ar bun i BCC: 

 1,548 Uiríll ó Chomhairleóirí 

 2,804 Uiríll ó Theachtaí Dala 

 6,465 Cásanna eile, mar seo 

leanas; 

 2,363 Ceisteanna ÁCPN (Áit 

Chónaithe Phriobhaideach 

Neamhphríomha) 



  

15 
 

 4,102 Ceisteanna ón bPobal 

Dob iad seo na 10 seirbhísi ba mhó 

a thangthas orthu ar BCC i 2017: 

Seirbhís Taifeadta 

Áit Chónaithe 
Phríobháideach 
Neanhphríomha 

 
2222 

Measúnú ar riachtanais 
tithíochta, leithdháileadh 
agus aistriú 

 
1359 

Cothabháil bóthar áitiúla 702 

Bainistíocht bruscair 415 

Cothabháil  Freagrach ar 
Aonaid Tithíochta ÚÁ 

 
290 

Bainistíocht ar Sheirbhís do 
Chustaiméirí 

 
202 

Cothabháil Bóthar in Eastáit 
Tithíochta 

 
199 

Bainistíocht ar Seirbhísí ar 
son an Roinn Tithíochta 

 
195 

Páirceáil Íoc a chur ar fáil 151 

Clár na dToghthóirí 125 

 

Deisigh do Shráid  

I 2017 d’fhreagair Comhairle Contae 

Chill Dara ar 619 cásanna. Leanann 

an suíomh gréasáin  Deisigh do 

Shráid (www.fixyourstreet.ie) le córas 

insroichte a chur ar fáil chun 

ceisteanna neamh-éagandálacha  mar  

graifiti, lochtanna bóthar, soilsiú sráide, 

sceitheadh uisce/draenáil agus 

bruscar/dumpáil neamh-dhleathach a 

chur in iúl do Chomhairle Contae Chill 

Dara.  Próiseáiltear gach ceist Deisigh 

do Shráid tríd an Córas Bainistíochta 

Caidrimh Custaiméirí (BCC) agus 

tugtar freagra orthu taobh istigh de dhá 

lá oibre. 

 

Seirbhísí Dlíthiúla 
 

Leantar le soláthar Seirbhísí Dlíthiúla 

do Chomhairle Contae Chill Dara a 

bhainistiú faoin bhFrámaíocht 

Seirbhísí Dlíthiúla ó 1ú Deireadh 

Fomhair 2013 i leith. Tá an frámaíocht 

i bhfeidhm ar feadh 6 bliain agus 

déantar athbhreithniú uirthi gach bliain. 

Próiseáltar gach iarratas ar seirbhísí 

dlíthiúla trí lár-córas rianaithe, le 

feabhas a chur ar éifeachtúlacht agus 

ar luach ar airgead. 

I 2017 cuireadh thart ar 1,037 cás i 

bhfeidhm, agus cuireadh faoi bhráid na 

dlídóirí cuí iad faoi 5 catagóir: 

Seirbhísi bunaithe ar réadmhaoin 

Códanna a fhorfheidmiú  

Téarnamh Airgeadais 

Seirbhísí Dlíthiúla Comhairleacha 

Rialtais Áitiúla (lena n-áirítear Dlí 

Fostaíochta agus Saothair) 

Soláthar Poiblí / Dlí Conartha 

 

Deontais Ardoideachais  
 
Tá an Scéim Deontais Árdoideachais á 

bhainistiú ag Tacaíocht 

Chomhchoiteann do Mhic Léinn in 

Éirinn (TCMLÉ) ó 2012/2013 i leith.  

Choinnigh Comhairle Contae Chill 
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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 laghdú, agus don 

bhliain acadúil 2017/2018 rinne an 

Rannóg Deontas Ardoideachais 

athnuachaint amháin a phróiseáil. 

 

 

 

Clár na dToghthóirí 

 

Bhi líon de 144,589 ar Chlár na 

dToghthóirí do 2017/2018,a chuaigh i 

bhfeidhm ar 15ú Feabhra 2016, 

méadú de 998 ar an líon a chláraíodh 

sa bhliain roimhe sin. 

 I 2017, leanamar lenár n-iarrachtaí 

chun an Clár a choimeád chomh 

cruinn agus is féidir. Bhaineamar usáid 

as modhanna mar scríobh chuig 

daoine gur seoladh ar ais a gcártai 

vótála mar dosheachadta tar éis vótáil, 

agus chuireamar fógraí sna meáin 

áitiúla, rud a chuir le feachtas náisiunta 

na Roinne Tithíochta, Pleanála agus 

Rialtais Áitiula. Bhaineamar úsáid 

freisin as ár leathanaigh meáin 

shóisialta ar Facebook agus Twitter 

chun mheabhrú do dhaoine gur cheart 

dóibh seiceáil go raibh a n-

ainmneacha cláraithe i gceart. 

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 siad 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. 

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 
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an ghrúpa beartais chorparáidigh agus 

cruinnithe prótacail.  

Seo miondealú ar na cruinnithe a 
tionóladh i 2017:  
 
Cruinnithe den chomhairle ina 

hiomláine       17 

Cruinnithe ceantar bardasacha       66 

Grúpa Beartais Chorparáidigh         11   

CBS        21 

Cruinnithe eile                                  20 

 
Seirbhísí na mBall 
 
Tá aonad Seirbhísí na mBall ar 

Leibhéal 1 i bhfeidhm go h-iomlán ó 

Meitheamh 2014, agus tá iarracht 

déanta ag an bhfoireann an seirbhís a 

cuirtear ar fáil do na comhaltaí tofa a 

athchóiriú agus a fheabhsú sna blianta 

ó shoin i leith. 

Tá ceithre rúnaí ceantair bardasacha 

tiomnaithe, a chabhraíonn le na baill i 

ngach gné dá bhfeidhmiú. Ta foireann 

seirbhísí na mball freagrach as: 

o Mionsonraí a thógail agus 

cúntais a scríobh do na 

Ceantair Bardasacha  

o Moltaí agus ceisteanna a 

ghlacadh agus a dhíriú do 

Chruinnithe na gCeantar 

Bardasacha  

o Uiríll na mball a thaifeadadh ar 

BCC agus athleanúint orthú de 

réir mar is gá 

o Sonraí tinrimh ag cruinnithe 

o Comhdhálacha agus Treanáil a 

chur in áirithe 

o Éilimh taistil agus costas a 

phróiseáil 

o Cúntais a fhoilsiú ar-líne, lena 

n-áirítear Líon na gComhaltaí 

o Dearbhaithe Reachtúla 

o Árachas na mBall  

o 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. 

Leanfaidh an t-aonad um Seirbhísí 

do Bhaill le cinntiú go reachtáilfear 

cruinnithe go héifeachtach, agus go 

dtabharfar cabhair tráthúil do na 

baill tofa. 

 

 

Cumarsáid  
 

Tá an tAonad Cumarsáide freagrach 

as cinntiú go gcuirtear fáisnéis 

ábhartha ar fáil do saoránaigh agus 

custaiméirí maidir le seirbhísí 

riachtanacha a sholáthar ag an 

gComhairle.  Deantar é seo trí 

chomhchomairle agus trí teagmháil 

ghníomhach le gach rannóg seirbhíse. 
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Oibríonn an Comhairle i dtimpeallacht 

atá coimpléiseach agus ilchineálach, 

agus, mar sin, ní mór don rannóg 

cumarsáide bheith níos solúbtha agus 

níos freagrúla agus riachtanais na 

gcustaiméirí á chomhlíonadh.  Chun 

idirphlé poiblí idir saoránaigh agus 

seirbhísí riachtanacha poiblí a 

sholáthar, ceapadh Oifigeach Seirbhisí 

do Chustaiméirí tiomnaithe i 2017.  

Baineann an ról seo le plé le gearáin 

agus ceisteanna nó moltaí ó úsáideoirí 

seirbhísí na Comhairle. 

 

Cé go bhfuil tabhacht fós ag baint le 

modhanna cumarsáide traidisiúnta, 

cabhróidh glacadh le roinnt de na 

cainéil cumarsáide nua agus na meáin 

shóisialta éiritheach linn chun bheith 

cruthaitheach agus reatha sa tslí ina 

gcuirimid eolas ar fáil agus a lorgaimid 

aiseolas. 

 

Preas / Na Meáin  
 
Is mór-chuid d’obair an Aonaid 

Cumarsáide é dea-chaidreamh leis na 

meáin áitiúla agus náisiúnta a fhorbairt 

agus a chothabháil.Scaiptear eolas trí 

roinnt modhanna éagsúla, ina measc 

freagairt ar iarratais ón bpreas trí 

ríomhphost, preasráitis a éisiúint, 

fáisnéis a thabhairt  do iriseóirí, chomh 

maith le agallaimh le haghaidh teilifís, 

raidió agus meáin chló. 

 

I 2017, fuarthas 241 iarratas ón bpreas 

agus eisíodh breis agus 66 

preasráiteas, a bhain le raon leathan 

de thionscnaimh na Comhairle.  Bhí an 

tAonad Cumarsáide thar a bheith 

gnóthach le linn roinnt eachtraí droch-

aimsire ag deireadh na bliana 2017, 

agus baineadh úsáid as gach cainéal 

cumarsáide agus preas áitiúil agus 

náisiúnta chun foláirimh aimsire, na 

nuashonraithe ba dhéanaí agus 

fáisnéis sábháilteachta tabhachtach a 

chur faoi bhráid an pobail. 

 

Líon na mBall agus Inlíon na Foirne  

 
Cuireann an Roinn Seirbhísí 

Corparáideacha faisnéis agus nuacht 

suas-chun-dáta faoin gComhairle ar 

fáil do na comhaltaí tofa ar Líon na 

mBall, agus do na baill foirne ar an 

Inlíon. 

 

Foilseacháin Chorparáideacha  
  
I 2017, foilsíodh an Tuarascáil 

Bhliantúil don bhliain 2016 i mBéarla 

agus i nGaeilge araon.  Foilsíodh an 

Plean Soláthair Seirbhísí 2017 i mí 

Márta.  Le linn na bliana thosaigh an 

tAonad Cumarsáide ar gach polasaí 

seirbhíse do chustaiméirí a 
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athbhrithniú, chun cinntiú go ndéantar 

bainistíocht cuí ar ionchais custaiméirí 

thar rannóga uilig na Comhairle. 

 

Nochtuithe Cosanta a Thuairisciú 

 

Foilsítear polasaithe agus nósanna 

imeachta Chomhairle Contae Chill 

Dara maidir le Nochtuithe Cosanta ar 

suíomh gréasáin na Comhairle. 

 

Ní bhfuair an tOifigeach Ainmnithe um 

Nochtuithe Cosanta aon nochtadh le 

linn 2017. 

 

Lá Twitter 

 
Ar 7ú Márta 2017 ghlac 25 údarás 

áitiúla, agus muidne ina measc, páirt i 

‘Lá Twitter’, agus Twitter á úsáíd chun 

béim a chur ar eachtraí éagsúla na n-

údarás áitiúla.  Bhí rath mór air, leis an 

haischlib ‘#OurCouncilDay’ ag 

treochtáil le 2,118 rannpháirtithe agus 

7,726 giolc. Rinne Comhairle Contae 

Chill Dara breis agus 40 giolc, ag cur 

béim ar na seirbhísí a sholáthraimid, 

na deontais atá ar fáil, na tionscnaimh 

atá á thacú againn etc. 

 

Rochtain ar Fhaisnéis  
 
Fuarthas 172 iarratas faoin Acht um 

Shaoráil Faisnéise 2014 i 2017, ina 

measc 30 iarratas ar fhaisnéis 

phearsanta. Ceadaíodh nó páirt-

cheadaíodh 99 iarratas san iomlán,  

diúltaíodh do 52 iarratas agus 

tarraingaíodh siar 21 iarratas. 

 

Le linn 2017, cheap an Cpmhairle 

Oifigeach Rochtana Faisnéise chun a 

seirbhís  maidir le Saoráil Faisnéise a 

chomh-ordú agus chun dualgaisí 

Oifigigh Cosanta Sonraí a 

chomhlíonadh mar ullmhú don 

Chomhairle le haghaidh tosnú an 

Rialacháin Ginearalta um Cosaint 

Sonraí. 

 

Fuarthas ocht gcás ó Oifig an 

Ombudsman, agus dúnadh ceithre 

cás. 

 

An Ghaeilge 
 
I 2017, lean Oifigeach Gaeilge 

Chomhairle Contae Chill Dara de 

bheith ag cabhrú le baill foirne thar 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 

Chomhairle Contae Chill Dara uirthi  
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• Aistriúchán a sholáthar do 

chomharthaíocht agus fógraí poiblí  

• Foirmeacha iarratais a aistriú nó 

aistríucháin a aimsiú  

• Cabhair a thabhairt maidir le 

comhfhreagras i nGaeilge á dhéanamh 

le baill den phobal gur mhian leo gnó a 

dhéanamh leis an gComhairle i 

nGaeilge  

• Comhfhreagras a dhéanamh, ar son 

Chomhairle Contae Chill Dara, leis an 

gCoimisinéir Teanga, le Ranna Rialtais 

agus le heagraíochtaí agus daoine 

aonair eile mar ba ghá.  

 

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 leanas:  

 

• Sonraí na gComhairleoirí  

• Sonraí Teagmhála  

• Cúram do Chustaiméirí  

• Saoráil Faisnéise  

• Scéim na Gaeilge  

• Cárta nóta tráchta ar-líne  

• Roinnt foirmeacha iarratais 

 

Déantar ábhar na rannóige seo den 

láithreán gréasáin a uasdhátú mar is 

gá, i gcomhairle le ranna ar fud na 

heagraíochta.  

 

Ullmhaíodh Scéim Gaeilge Chomairle 

Contae Chill Dara de réir Achta na 

dTeangacha Oifigiúla 2003, agus rinne 

an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus 

Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus 

Gaeltachta í a faomhadh i 2017. 

Tháinig an scém i bhfeidhm ar 15ú 

Eanair 2017 agus leanfaidh sí i 

bhfeidhm ar feadh 3 bliain, nó go dtí 

go ndearbhaíonn an tAire scéim nua 

de réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha 

Oifigiúla, cibé acu is déanaí. 

 

Leanann Coiste Gaeilge Chomhairle 

Contae Chill Dara le bualadh le, agus 

cabhair a thabhairt do, ghrúpaí áitiúla 

go bhfuil suim acu in úsáid na Gaeilge 

i gCill Dara a chur chun cinn.   

 

Arís i 2017, chuir an coiste cúig 

scoláireachtaí chuig Coláistí Gaeilge a 

chur ar fáil do cúigear mac léinn 

réamh-Ard Teistiméarachta.  Rinne an 

Méara, An Clr. Martin Miley, bronnadh 

ar na mic léinn gur éirigh leo i mí 

Bealtaine 2017. 
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Scoláireachtaí Gaeilge 

 

Bainistíocht Saoráidí 

 

Tá sé mar aidhm ag an Rannóg 

Bainistíochta Saoráidí féachaint chuige 

go soláthraítear na seirbhísí uile 

Bainistíochta Saoráidí i bhfoirgnimh 

corparáideacha de réir prionsabail 

luach is fearr, agus iad ar chaighdeáin 

cuí, éifeachtach agus tráthúil.  

 

Tá sé mar phríomhfheidhm ag an 

Rannóg Bainistíochta Saoráidí straitéis  

bainistíochta sócmhainní an eagrais a 

fhorbairt agus a athbhreithniú.  Ta sé 

mar aidhm againn féachaint chuige go 

bhfuil na foirgnimh corparáideacha 

uilig oiriúnach don fheidhm, maidir le 

riocht, oiriúnacht agus leorgacht. 

 

Tugadh roinnt tionscadail chun críche 

go rathúil in Áras Chill Dara i 2017: 

 

 Athchur ar comharthaí agus 

crainn millte taobh amuigh den 

bhfoirgneamh 

 Athchur ar an gcóras TCI ina 

iomlán de réir treoirlínte nua 

RGCS 

 Cuireadh tús agus críoch leis an 

dara céim den chlár níochán 

fuinneog nua 

 Rinneadh roinnt leithris a 

athchur le h-aonaid nua 

 Rinneadh athbhreithniú iomlán 

ar gach córas cothabhala san 

Áras, chun féachaint chuige go 

gcloínn gach gné den chóras 

leis an caighdeán cuí. 

 

I measc tionscadail eile a chríochnaigh 

an Rannóg Bainistíochta Saoráidí 

taobh amuigh de Áras Chill Dara i 

2017, bhí 

 Athchóiriú iomlán ar an gcóras 

soilsithe DAS in Oifig Seirbhísí 

do Chustaimeirí Cheantair 

Bardasacha Bhaile Átha Í  

 Obair deisithe agus athchóirithe 

ag Club Dornálaíohta An Náis 
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 Réamh-obair dearth ag na 

Muilte Cadáis 

 

Chun ionchuimsiú sóisialta agus 

forbairt pobail a chur chun cinn, 

spreagann Bainistíocht Saoráidí úsáid 

a bhaint as foirgnimh corparáideacha 

sa phobal nuair is féidir. Ta Halla 

Bhaile An Náis mar phríomh-shampla 

de seo, agus baineann an pobal úsáid 

as go rialta chun imeachtaí mar 

Margadh Tuaithe, Cicdornálaíocht, 

Máistrí Sláintí agus Rince Gaelach a 

óstáil.  Is féidir le grúpaí ar bith gur 

mhaith leo úsáid a bhaint as Halla an 

Bhaile teagmháil linn ag 

facilities@kildarecoco.ie . 

Ghlac Bainistíocht Saoráidí páirt freisin 

i roinnt eachtrai lasmuigh de 

ghnáthuaireanta, mar iomaitheoirí Róis 

Thrá Lí a óstáil agus iad ar chuairt go 

Chill Dara, agus Fochla Dhaidí na 

Nollag a eagrú do pháistí faoi 

riachtanais speisialta um Nollaig. 

 

An Méara Martin Óg Miley le Rós Thrá Li 

 

Tá laghdú ar idiú fuinnimh mar 

phríomh-aidhm ag an rannóg 

Bainistíochta Saoráidí.  In Áras Chill 

Dara tá laghdú de 4% tagtha ar idiú 

leictreachais ó 2016 go 2017, in 

ainneoin go bhfuil méadú ar líon na 

foirne sa bhfoirgneamh. 

Tá Bainistíocht Saoráidí freagrach as 

riarú a dhéanamh ar chúntais 

leictreachais/gáis nádúrtha, agus as 

íocaíochtaí fuinnimh a dhéanamh le 

soláthraithe fóntas éagsúla.  Faightear 

na soláthraithe trí úsáid a bhaint as 

creataí an Oifig um Sholáthar Rialtais 

(OSR) chun leictreachas agus gás 

nádúrtha a sholáthar.  Faoi láthair, tá 

170 pointí soláthar leictreachais agus 

10 bpointí soláthar gáis faoi chonradh 

faoi na gcreataí.  Déantar íocaíochtaí 

gach mí go leictreoineach, tríd an 
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gcóras bainistíochta sonrasc, agus 

séanann seo úsáid na céadta ordaithe 

ceannaithe in aghaidh na bliana.  Tá 

na sonraisc go léir ar fáil go 

leictreonach d’úsáideoirí tríd an inlíon.  

Ta gach eolas maidir le cúntais 

leictreachais/gás nádúrtha agus 

bainistíocht fuinnimh ar fáil don 

bhfoireann ar Thairseach Fuinnimh an 

inlín. 

Tá an rannóg Bainistíochta Saoráidí 

freagrach as bealach níos sruthlíní 

agus aonfhoirmí maidir le cothabháil 

foirgneamh ar maoine uilig na 

Comhairle a eagrú.  Nuair is indéanta 

é, agus nuairatáciall oibríochtúil agus 

eacnamaíoch ann, druidfimís i dtreo 

comh-conarthaí le haghaidh réimse de 

ghníomhartha, á bhainistiú ag an 

rannóg Bainistíochta Saoráidí, a chur i 

bhfeidhm.   

Fuinneamh 

Tá Comhairle Contae Chill Dara ag 

cloí le reachtaíocht náisiúnta agus ón 

AE chun ár n-éifeachtúlacht fuinnimh a 

leasú thar 33%.  Tá 12% aimsithe 

againn faoi láthair. 

I 2017, chuir Comhairle Contae Chill 

Dara roinnt tionscadail chun úsáíd 

fuinnimh a fheabhsú i bhfeidhm, ina 

measc:  

Feachtas Feasachta Fuinnimh, le Lá 

Fuinnimh Íseal in Áras Chill Dara i mí 

Bealtaine 2016.  Bhí suim mór agus 

freastal maith ón bhfoireann ar seo.  

Bhí cúntais maith ar an lá i meáin 

áitiúla, lena n-áirítear cúntas speisialta 

thar dhá leathanach sa Kildare 

Nationalist. 

Roinnt uasghrádithe ar soilsiú DAS i 

bhfoirgnimh na Comhairle. 

Oibriú le Seirbhís na Leabharlainne 

chun tógáil na leabhlainne nua i 

mBaile Átha Í a chur trí scéim deontais 

EXEED an ÚFIÉ. 

Leanúint le Céim 1 den Chlár 

Éifeachtúlachta Fuinnimh ar stoc 

tithíochta sóisialta na Comhairle. 

 

Cláraiodh leis an scéim ‘Barrfheabhsú 

Fuinnimh san Ionad Oibre’ de chuid 

Oifig na nOibreacha Poiblí, agus súil 

againn go dtiocfaidh laghdaithe breise 

as seo sna bliantaatáromhainn. 

 

Coiste Iniúchtha 

Is coiste reachtúil den Chomhairle é an 

Coiste Iniúchtha, ceaptha faoi Alt 59 

den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 

2014.  Is é ról an choiste ná: 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar 

nósanna thuairsciú airgeadais 

agus buiséid san údarás áitiil a 

bhunaigh é; 
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 Dea-chleachtas a spreagadh i 

ngníomhú an údaráis aitiúil 

maidir lena bhfeidhmeannas 

iniúchtha inmheánach; 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar 

aon ráiteas airgeadais, 

tuarascáil iniúchóra nó 

tuarascáil speisialta iniúchóra a 

bhaineann leis an údarás áitiúil, 

measúnú a dhéanamh ar aon 

ghníomh a dhéanann an 

príomh-fheidhmeannach taobh 

istigh den údarás mar fhreagra 

ar a leithéid de ráiteas nó 

tuarascáil, agus a chinneadh a 

chur in iúil don údarás úd; 

 Éifeachtúlacht agus luach ar 

airgid maidir lena  

bhfeidhmeanna a chomhlíonadh 

ag an údarás áitiúil a mheas 

agus a chur chun cinn; agus 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar na 

córais atá I bhfeidhm ag an 

údarás áitiúil chun rioscaí a 

bhainistiú. 

Dob iad seo leanas comhaltaí Choiste 

Iniúchadh Chomairle Contae Chill 

Dara i 2017: 

 Denis Doherty, Cathaoirleach 

 Charlie Carri 

 Ken Conway 

 Audrey Kilgallon 

 An Clr. Teresa Murray 

 An Clr. Mark Stafford 

 An Clr. Paul Ward 

 

Tháinig an Coiste Iniúchadh le cheile 

ar na dataí seo i 2017:  

 28ú Feabhra 2017 

 25ú Bealtaine 2017 

 25ú Iúil 2017 

 10ú Deireadh Fomhair 2017 

 05ú Nollaig 2017 

 

I 2017, tugadh faisnéisiú agus  

uasdhátú don choiste ar na h-ábhair 

tosaíochta seo leanas:  

 Luach ar Airgid 

 Seirbhís Sábhailteachta ó 

Dhóiteáin 

 Cód Caiteachais Phoiblí 

 Polasaí Nochtuithe Cosanta 

 Léirtheoirí Seirbhíse Náisiúnta 

 Stocárigh an Stóir 

 Rialú Capall, Ceadúnas Madraí 

agus Póna Madraí 

 Scrúdú Rialaithe Forbartha 
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An Rannóg Tithíochta 

 

Féachann an Rannóg Tithíochta le 

tacaíocht tithíochta shóisialta a 

thabhairt do dhaoine nach bhfuil 

d'acmhainn acu freastal dá riachtanas 

tithíochta féin.  Bhí mór-éilimh ar 

thacaíochtaí tithiochta shóisialta, agus 

ar thacaíochtaí bainteacha eile, mar 

iasachtaí agus deontais tithíochta, i 

2017. 

Leanadh le Atógáil Éireann: Plean 

Gníomhaíochta an Rialtais um 

Tithíocht agus Easpa Dídine i 2017. 

Faoin gClár Infheistíochta Tithíochta 

Shóisialta, chuir Comhairle Contae 

Chill Dara críoch le aonaid tithíochta 

shóisialta a thógáil i gCill Choca – an 

chéad trainse d’aonaid tithíochta 

shóisialta tógtha sa chontae ag an 

údarás áitiúil le roinnt blianta anuas.  

Leanadh le dul chun cinn ar 

thionscadail tógála eile sa chontae i 

rith na bliana, as a leithdháilfear 

aonaid tithíochta shóisialta breise sna 

blianta amach romhainn. 

 

In éineacht le clár tógála na 

Comhairle, agus chun casadh ar an t-

éileamh, lean an Comhairle nua le 

roghanna tithíochta sóisialta a 

sholáthar tríd  an Clár Infheistíochta 

Tithíochta Shóisialta Reatha.  Áirítear 

le seo aonaid a cuireadh ar fáil ag 

Chomhlachtaí Ceadaithe Tithíochta, trí 

sealbhú agus léasú, mar aon le h-

aonaid a cuireadh ar fáil faoin gClár 

Cúnaimh Tithíochta  (CCT) agus an 

Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC) 

 

 

Atógáil Éireann: Plean 

Gníomhaíochta um Tithíocht agus 

Easpa Dídine 

Foilsíodh Atógáil Éireann: Plean 

Gníomhaíochta um Tithíocht agus 

Easpa Dídine i mí Iúil 2016, agus 

rinneadh athbhreithniú air i 2017. Siad 

príomh-aidhmeanna an Phlean 

Gníomhaíochta ná: 

 Tabhairt faoi Easpa Dídine 

 Tithíochta Shóisialta a luathú 

 Tithe breise a thógail 

 An earnáil chíosa a fheabhsú 

 Tithíocht reatha a úsáid 

 

Is é príomh-ghníomh an phlean ná cur 

le soláthar agus seacadach tithíochta i 

ngach earnáil: sóisialta, priobháideach 

agus cíosa. 
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Tithíocht Shóisialta 
 
Áirítear le stoc tithíochta shóisialta i 

gContae Chill Dara maoine stoc 

údarás áitiúil (3,883), SCC (573), ICT 

(1,436), Léasú Sóisialta (378), Scéim 

Iasachta Chaipitil agus Fóirdheontais 

(518) agus Scéim Cúnaimh Chaipitil 

(468 líon leapacha). Ag deireadh na 

bliana 2017, ba é 6,665 an líon iomlán 

iarratasóirí ar an liosta tithíochta. 

Áirítear leis an bhfigiúir seo iarratasóirí 

ar athrú ó tithiocht shóisialta reatha 

lena n-áirítear iostas ó chomhlachtaí 

ceadaithe tithíochta. 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Riachtanais Tithíochta 

2017 

Rinneadh an achoimre bhliaintiúil 

armeasúnú tithíochta shóisialta ar 28ú 

Meitheamh 2017, ag bualadh le aidhm 

sa chlár Atógáil Éireann. Is é príomh-

aschur na h-achoimre ná an glan-

riachtanas, i.e. méid na dteaghlach 

cáilithe ar ár liosta tithíochta nár 

chomhlíonadh a riachtanais tithíochta.  

Ní áirítear le seo teaglaigh ar liostaí 

aistrithe, nó teaghlaigh go bhfuil iostas 

ar fáil acu faoi CCT nó SCC. 

 

D’fhoilsigh an Ghníomhaireacht 

Tithóchta an measúnú i mí Eanair 

2018, agus shocraigh sé go raibh 

5,103 teaghlach i dteideal tithíochta 

shóisialta i gCill Dara i 2016.  Léiríonn 

seo laghdú de 469 teaghlach i 

gcomparáid leis an measúnú ar 

riachtanais tithíochta a rinneadh i 

2016. 

 

Clár Infheistíochta Tithíochta 

Sóisialta – Soláthar Chaipitil 

Faoin gClár Infheistíochta Tithóochta 

Sóisialta, cuireann Comhairle Contae 

Chill Dara aonaid tithíochta sóisialta ar 

fáil trí tógáil, fáltas, fáltas faoi Chuid 5 

agus an Scéim Cúnaimh Caipitil. 
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I 2017 cheannaigh Comhairle Contae 

Chill Dara 114 teach, agus cuireadh 

críoch le 14 aonad breise de réir Cuid 

5, ar chostas €25m. 

Rinneadh dul chun cinn ar na 

tionscadail tógála seo leanas i 2017: 

 Cill Choca: 19 aonad, san 

iomlán (críochnaíodh 6 aonad i 

mí na Nollag 2017) 

 Droichead Nua: 13 aonad 

neodrach ó thaobh carbóin de 

 Ráth Iomgháin: 18 aonad 

 An Chorrchoill: 12 aonad 

 Baile Chill Dara: 32 aonad 

 An Nás: 50 aonad 

 Áth Garbháni: 30 aonad 

 Baile Átha Í: 25 aonad 

 Cill Droichid: 30 aonad 

 Coill Dubh: 9 aonad 

 Clocha Rince: 14 aonad 

 Maigh Nuad: 50 aonad 

 

 

 

Chomh maith leis an méid thuas, 

leanadh le dul chun cinn ar athghinúint 

i bPáirc Phadraig, Ráth Iomgháin, 

agus ar roinnt scéimeanna inlíonta 

beaga. 

 

Scéim Cúnaimh Caipitil 

Cuireann an Scéim Cúnaimh Caipitil 

(SCC) maoiniú caipitil ar fáil do 

Chomhlachtaí Ceadaithe Tithíochta 

(CCT) le haghaidh fáltas agus 

scéimeanna tógála atá tar éis 

faomhadh ag an Roinn Tithíochta, 

Pleanáil agus Rialtais Áitiúil. 

D’iarr an Roinn moltaí SCC i 2017 

chun tithíocht sóisialta a chur ar fáil do 

ghrúpaí tosaíochta, ina measc daoine 

scothaosta, daone gan dídean (lena n-

áirítear daoine ag imeacht ó chúram) 

agus daoine ar míchumas. Is scéim 

neamhiata é seo, agus, go dtí seo, tá 

moltaí faighte ag Comhairle Contae 

Chill Dara maidir le aonaid a chur ar 

fáil chun riachtanais daoine gan 

dídean, daoine ar míchumas, daoine 

ag imeacht ó chúram agus daoine 

scothaosta a chomhlíonadh. 

 I 2017,  thóg comhlachtaí ceadaithe 

tithíochta ceannach 34 aonad, inar 

cuimsíodh 90 líon leapacha, chun 

críche faoi SCC. 
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Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta 

Lean Comhairle Contae go rathúiil le 

hÍocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) a 

chur ar fáil. Tugadh ICT isteach 2015 

in ionad Scéim Fordheontais Cíosa.  

Ag deireadh 2017 bhí iomlán de 1,436 

teaghlach sa chontae ag fáil tacaíocht 

ICT, méadú de 650 ó 2016. 

An Scéim Cóiríochta Cíosa  
 
Is sás tábhachtach go fóill é an Scéim 

Cóiríochta Cíosa (SCC) a thugann 

tacaíocht tithíochta sóisialta. 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 mó. 

Dob é 678 líon na maoine SCC ag 

deireadh na bliana.  

De bharr feabhas sa mhargadh 

tithíochta, d’éirigh roinnt tiarnaí talún 

as an scéim i 2017.  Cheannaigh 

Comhairle Contae Chill Dara roinnt 

maoine SCC mar stoc. 

 
Léasú Sóisialta 
 
Tugadh isteach an Tionscnamh um 

Léasú Tithíochta Sóisialta in 2010. 

Oibríonn Comhairle Contae Chill Dara 

an scéim seo i gcomhpháirtíocht le 

Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta 

(CCT) trí dhul isteach i 

gcomhaontaithe maidir le íocaíocht 

agus infaighteacht. Tig le CCT tithe a 

cheannach agus Réamh-Chistiú 

Chaipitil Éascaíochta Léasú á n-úsáid, 

nó dul isteach i léasaithe fadtéarmach 

le úinéirí réadmhaoine. Leithdháiltear 

na h-aonaid go teaghlaigh atá i 

dteideal tithíochta sóisialta. I 2017 

soláthraíodh 166 aonad faoin scéim 

seo, le mór-scéimeanna i gCill Choca, 

Droichead Nua, Díseart Diarmada, 

Léim an Bhradáin agus Baile Átha Í. 

 

Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean 
 
Is Comhairle Contae Chill Dara an 

príomhúdarás um Sheirbhísí do 

Dhaoine gan Dídean d’Fhóram  

Réigiúnach an Lár-Oirthir, a 

chuimsíonn Cill Dara, An Mhí agus Cill 

Mhantáin, agus cuireann sí tuarascáil 

chuig An Roinn Tithíochta, Pleanála 

agus Rialtais Áitiúil faoin méid daoine 

a mhaíonn go bhfuil siad gan dídean 

agus ar méid na ndaoine agus na 

gclann atá in iostas práinne/trasdula 

thar an réigiúin.  Mar phríomhúdarás, 

tá Cill Dara freagreach freisin as 

leithdháileadh buiséid don reigiúin, ina 

raibh €3,092923.60 i 2017.  I mí na 

Nollag 2017, ghlac na comhaltaí tofa ó 

Chill Dara, An Mhí agus Cill Mhantáin 

le Plean Gníomhaíochta do Dhaoine 

gan Dídean do Réigiúin an Lár-Oirthir 

don tréimhse 2018-2020. 
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Ar an leibhéal aitiúil, bhí 557 cás 

(daoine aonair agus aonaid 

teaghlaigh) a mhaigh go rabhadar gan  

dídean i 2017. Cuireadh 206 duine i 

gcóiríocht práinneach i 2017. 

 

Le aidhmeanna agus cuspóirí an 

Phlean Gníomhaíochta um Tithíocht 

agus Easpa Dídine go daingean in 

aigne, chuaigh Comhairle Chill Dara i 

gcomhpháirtíocht le hIontabhas Peter 

McVerry chun mol clainne a fhorbairt 

in iar-phrióireacht na nDoiminiceach i 

mBaile Átha Í, chun iostas práinneach 

a chur ar fáil do clainn.  Osclaíodh an 

mol le linn 2017, agus ta spás ann do 

7 gclann. 

 

Leanann Iontabhas Peter McVerry, ar 

son Chomhairle Contae Chill Dara, le 

Seirbhís Saorghlao Iar-Ama Eolais 

agus Chomhairle do Dhaoine gan 

Dídean [1800 804 307] a ríarú. Tugann 

an seirbhís seo eolas agus comhairle 

do dhaoine atá i mbaol bheith gan 

dídean, nó atá gan dídean, sa 

chontae. I 2017, rinne an Seirbhís 

Saorghlao garaíocht do 174 duine. 

 

Leanann an tSeirbhís Cosanta 

Tionónachta (SCT) Threshold, atá ar 

fáil ar Saorghlao 1800 454 454, le 

comhairle agus tacaíocht a thabhairt 

do dhaoine atá ar chíos, agus imní 

orthu go gcaillfidh siad a dteach. 

 

Le linn 2017, cuireadh leis an 

bhFoireann Tacaíochta do Dhaoine 

gan Dídean nuair a cheapadh trí 

Oifigigh Inbhuantachta Tionóntacha 

(OIT), chomh maith leis an trí Oibrithe 

For-Rochtana do Dhaoine gan Dídean.  

Roimhe sin fuarthas tacaíocht OIT i 

gcomhphairtíocht le Iontabhas Peter 

McVerry, Clann Shíomóin Átha Cliath 

agus Fócas Éireann.  Taimíd thar a 

bheith buíoch de na h-eagraíachtaí 

seo as ucht an tacaíocht a thugadar 

d’ár bhFoireann Tacaíochta do 

Dhaoine gan Dídean, le blianta beaga 

anuas ach go h-áirithe 
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Deontais Tithíochta  
 
Cuireann Deontais a bhaineann le 

hOiriúnú Tithe, le Deontais Cúnaimh 

Tithíochta do Dhaoine Breacaosta 

agus le Deontais na nÁiseanna 

Soghluaiseachta, le freastal ar 

riachtanais tithíochta, trí tithe atá ann 

cheana in oiriúint don té a bhfuil cónaí 

air/uirthi ann. I 2017, faomhadh 200 

Deontas Cúnaimh Tithíochta do 

Dhaoine Breacaosta, 341 Deontas 

Oiriúnú Tithe agus 5 Deontas 

Áiseanna Soghluaiseachta. 

 

Cíosanna 

 

I 2017, ríomhadh 2,485 athbhreithniú 

ar chíosanna údarás áitiúla agus 341 

athbhreithniú ar chíosanna ÍCT de réir 

Scéime Cíosanna Difreálacha na 

Comhairle. 

 

 

Iasacht Cheannaigh Tí  
 
Faoin scéim seo, tá iasachtaí ar fáil 

chun tithe a cheannach suas go 97%  

(€200,000 ar a mhéad) de chostas an 

tí.  Riarann an Chomhairle an scéim 

de réir chritéar docht a shocraítear ar 

bhonn náisiúnta. Ceadaíodh 25 

iasachtaí cheannaigh tí i gCill Dara i 

2017. 

 

Scéim Ceannaigh ag Tionóntaí 

 

I 2016, cuireadh Scéim Ceannaigh ag 

Tionóntaí (Breisioch) ar bun ar bhonn 

náisiúnta.  Is féidir le tionóntaí a 

chomhlíonann critéir cháileachta 

éagsúla iarratas a chur isteach cun a 

dteach a cheannach ar ráta lascaine 

idir 40% agus 60%.  I 2017 fuarthas 41 

iarratas agus faomhadh 32 acu. 

 

Cóiríocht do Theastailaithe 
 
Faoin gClár Áitiúil Cóiríochta do 

Theastailaithe, cuireadh 33 clann faoi 

dhíon i 2017, rud a chuaigh thar an 

sprioc bhlaintiúil de 14.  Tháinig an 

Coiste Comhairliúcháin Áitiúil um 

Chóiríocht do Theastailaithe le chéile 

ar cheithre ocáid i 2017, chun 

athbhreithniú a dhéanamh ar dhul cun 

cinn ar an gClár Cóiríochta do 

Theastailaithe 2014-2018. 

 

Cothabháil Tithiochta 

 

Tá an Rannóg Cothabhála Tithíochta 

de Comhairle Contae Chill Dara 

freagrach as riachtanais cothabhála na 

3,883 aonad tithíochta atá ann faoi 

láthair.  I 2017, chuir leithdháileadh 

buiséid de €7.6 milliúin le cothabháil 

frithghníomhach, pleanáilte agus 

ginearalta ar an stoc seo.  I 2017, fuair 
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agus logáil an Rannóg breis agus 

5,600 cúntas deisiú. Cuireann an 

chomhairle formhór na hoibre 

cothabhála ar an stoc tithíochta 

shóisialta amach ar chonradh ach tá 

foireann bheag dír-saothair fostaithe 

fós aici.  

I measc na trí bun-réimse cothabhála 

tithiochta tá: 

 

Cothabháil Freagrúil 

 

Baineann cothabháil freagrúil le 

freagairt ar éigeandálaí na dtionóntaí 

agus riachtanais deisiú a tairiscítear.  I 

2017, críochnaíodh breis agus 4,660 

deisiú. 

Le linn 2017 eisíodh leabhrán 

tionóntachta do gach tionónta, le 

sonraí faoi na freagrachtaí atá ag 

tionóntaí agus ag an Comhairle araon 

maidir le cothabháil ar theach sóisialta. 

 

Cothabháil Ginearálta 

 

Baineann cothabháil ginearalta le cláir 

riachtanacha agus oibreacha ar 

réadmhaoin folamha, ceannacháin 

nua, aonaid in-díshuite, cian-teachíní 

agus trí láithreán stad do 

theastailaithe. I 2017, críochnaíodh 

oibreacha ar 123 réadmhaoin 

neamhsealbhaithe agus 123 

ceannacháin nua chun iad a ath-

ligean, agus ath-chuireadh leis an stoc 

tithíochta iad. 

 

 

Cothabháil Pleanáilte 

 

Baineann cothabhail pleanáilte le cláir 

dírithe le haghaidh oibreacha 

feabhsaithe agus athchur a eagrú, ina 

measc córais téimh lárnaigh, cláir 

fuinneog agus doirse, réadmhaoin 

folmhaithe, oibreacha uasghrádú 

fuinnimh agus réadmhaoin le damáiste 

de bharr tine. Rinneadh uasghrádú ar 

fuinneoga agus doirse i 67 teach i 

2017. 

Faoin gclár folmhaithe cuireadh ar ais i 

stoc 7 teaghlach a bhí folamh le fada 

agus go raibh deisiú suntasach ag 

teastáil uathu.  
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I 2017, le buiséad de €445,407, 

rinneadh uasghrádú fuinnimh ar 179 

aonad.  I measc oibreacha faoin gclár 

seo bhí insliú áiléir, insliú cuasbhallaí, 

aerú agus díonmharú ar shéideáin.   

 

I 2017 lean Comhairle Contae Chill 

Dara leis an Scéim Féin-Chabhair , le 

ciste de €200,000. Lig an scéim seo 

do thionóntaí obair uasghrádaithe 

faomhtha a dhéanamh ina dteach. 

Fuair sealbhóirí deontas de 90% den 

chostas iomlán, suas go uasmhéad de 

€2,500.  Faomhadh iomlán de 55 

deontas le hagahaidh íocaíochta. 

 

Cuireadh €50,000 ar fáil le haghaidh 

scéime cócaireán a athsholáthar agus 

faomhadh 11 deontas san iomlán. 
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Eacnamaíocht, 
Pobal agus Cultúr 
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Eacnamaíocht, Pobal agus Cultúr 

 

PEPÁ Chill Dara 

 

Léiríonn PEPÁ Chill Dara 2016-2021 

an polasaí straitéiseach a threoraíonn 

na gníomhartha comhaontaithe a 

chuireann an Rannóg Pobail agus 

Cultúir i gcrích.  Tá ról tabhachtach ag 

an rannóg seo, ag cothú pobail agus ag 

méadú rannpháirtíocht poiblí, agus 

sochaí níos ionchuimsithe á  chruthú trí 

struchtúir agus líonraí éagsúla, mar an 

Chomhchoiste Póilíneachta, an CFPÁ, 

an  CBS Áitiúil Pobail agus Cultúir agus 

an Líonra Rannphairtíochta Pobail.  

Tugann an Scéim Deontais Pobail 

tacaíocht airgeadais do gaiscí na 

bliana, ach, níos tabhachtaí, tugtar 

tacaíocht pobail do na grúpaí ón 

bhFoireann Forbartha Pobail agus ó 

Ionad Fiontair Phobail Bhaile Átha Í. 

 

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil - 

CFPÁ 

Tá an CFPÁ freagrach as chur i 

bhfeidhm ghnéithe pobail an PEPÁ a 

maoirsiú.  Cuireadh críoch leis an 

plean seo go déanach i 2015, agus 

feidhmíodh é i rith 2017.  I measc 

príomh-ghnéithe dul chun cinn bhí:  

 Rinneadh breithmheas rathúil ar 

chlár píolótach Mojo leis an 

Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú 

a Chosc agus láinsáil an tAire 

Nic an Tsaoí é i Márta 2017. 

Lean an clár Mojo ag fás, le 106 

fear páirteach i gcláir Mojo i 

2017.  

 D’oibrigh IBTUÉ in Ollscoil 

Maigh Nuad leis an CFPÁ chun 

uasdhátú a dhéanamh ar an 

Tuarascail Bhonnlíne 

Soceacnamaíoch, bunaithe ar 

Daonáireamh 2016. 

 D’éirigh le Cill Dara Oifigeach 

Óige BOO a fháil don chontae i 

2017.  Bhí an CFPÁ tar eis aird 

a dhíriú ar an bearna seo i 

mórán foram, ina measc 

cruinnithe leis an Aire Zappone. 

 Cuireadh dhá iarratas isteach 

chuig an GLT le haghaidh 

Ionaid Acmhainní Clainne i 

mBalie Átha Í agus i mBaile 

Chill Dara i 2017. 

Maoiniú 

Bhí an CFPÁ freagrach as sruthanna 

maoinithe a maoirsiú thar 2017, mar 

seo leanas: 

 Scéim Saoráidí Pobail - 

€65,000 

 ACPIF - €65,000 

 Sláinte Éireann - €138,000 
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Clár Gníomhachtúcháin Pobail um 

Cuimsiú Sóisialta - CGPCS  

Tá sé mar aidhm ag CGPCS 

míbhuntáiste agus bochtanas a laghdú 

in Éirinn.  Tá an CFPÁ mar 

chomhlacht conartha, agus 

Comhpháirtíocht LEADER Contae 

Chill Dara (CLCCD) mar fheidhmeoir 

chláir, do CGPCS. Bhí buiséid de 

€1,020,277 ag CGPCS i 2017. 

Bhunaigh an CFPÁ fo-ghrúpa CGPCS 

le Pat Doyle, POF Iontabhais Peter 

McVerry ina Chathaoirleach. D’éirigh 

le CLCCD an tairscint le haghaidh 

CGPCS 2018-2022 a aimsiú tar éis 

próiséas r-thairscinte oscailte. 

Clár Forbartha Tuaithe LEADER - 

CFT 

Cuireadh tús le feidhmiú ar Straitéis 

Forbartha Áitiúil LEADER i 2017 nuair 

a bhunaigh an CFPÁ struchtúir 

maoirsithe, i.e. Grúpa Áitiúil 

Gníomhaíochta agus an Coiste 

Breithmheasa Neamhspleách.  

Rinneadh roinnt glaonna ar moltaí thar 

2017 agus faomh an CFPÁ dha 

thionscadal go d eanach i 2017.  Beidh 

méadú ar thionscadail a faomhadh 

thar 2018. 

Ionad Óige na Coirceoge - Baile 

Chill Dara 

 

Is ionad óige il-úsáid i mBaile Chill 

Dara í An Coirceoig.  Tá sí lonnaithe in 

iar-Oifig an Phoist.  Fuair An Coirceoig 

maoiniú ón GLT chun bainisteoir páirt-

aimsireach a fhostú.  Da bharr san tá 

raon níos mó imeachtaí agus 

deiseanna ar fáil do dhaoine óga i 

mBaile Chill Dara. Tá obair idir láimhe 

chun an foirgneamh a cheannach ó An 

Post. 

Cill Choca 

Is iad soláthar cúraim sláinte a 

mhéadú, agus fóntas ilchuspóireach a 

fhorbairt, na príomh-thosaíochtaí do 

Chill Choca.  Leanadh le dul chun cinn 

i 2017, le críoch á chur ar obair tógála 

ar Ionad Cúram Príomhúla an FSS.   

Cuireadh críoch le foireann dearadh a 

fháil chun tógáil an ionaid inchuspóra a 

chur chun cinn go déanach i 2017. 
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Leanadh le obair chun Seantán Fear 

Chill Choca a fhorbairt i rith 2017.  

Tagann fir ó thar Cill Choca le chéile ar 

bhonn seachtainiúil agus bhí baint acu 

le clár deilte adhmaid, tacaithe ag an 

CSC, Mini Mojo agus cláir oideachais 

eile.   

Ba chor fíor-dhearfach do Chill Choca 

an fógra maidir leis an Glasbealach – 

an chéad céim den fhorbairt idir Bhaile 

Átha Cliath agus an tIarthar - agus tá 

obair idir láimhe chun an tslí thar an 

chanáil a fhorbairt. 

Cill Droichid 

Lainseáladh an suíomh gréasáin 

turasóireachta  

www.discovercelbridge.com  i dTeach 

an Chaisleáin i  Meitheamh 2017. 

 

Leanadh leis an obair i 2017. Ina 

measc na h-eachtraí bhí: 

 Chuir Mojo clár d’fhir ar siúl i 

gCill Droichid. 

 Cuireadh tús le clár nua ag 

Cumann Críostái na nÓg, 

dírithe ar daoine óga, agus tá 

sé ag dul ar aghaidh go maith. 

 Cuireadh Tionscadal an Acra 

isteach mar cheann de dhá 

thionscadal ó Chill Dara sa 

Chomórtas Náisiúnta Bróid Áite. 

Comhchoiste Póilíneachta Chontae 

Chill Dara 

Bhí ‘Sábháilteacht ar an mBóthar’ mar 

théama ag Comhchoiste Póilíneachta 

(CCP) Chill Dara i 2017.  Cuireadh 

críoch leis an bliain le feachtas Gardaí 

‘Sábháílteach ar an mBóthar don 

Nollag’  

 

Pictiúir le caoinchead ón Kildare Nationalist 

Ag crinniú bliantiúil CCP Chontae Chill 

Dara, ar 7ú Nollaig 2017, thugadar seo 

leanas léirithe: 

 Club Rotary An Náis: ‘Saol 

Amháin’ – Clár Féinfeasachta 

Tiománaithe do Scoileanna. 
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 Patrick Monahan, lúthchleasaí 

parailimpeach, ag cur síos ar 

scéal a bheatha tar éis timpiste 

bóthair a d’athraigh a shaol  

 

Pictiúir le caoinchead ón Kildare Nationalist 

Straitéis Imeasctha Chill Dara: 

Gníomhartha 2017 

Lá na hAfraice 2017 i gCill Dara – 

“Blas na hAfraice”. 

Is tionscnaíocht de chuid Aontais na 

hAfraice í Lá na hAfraice, le ilíocht 

agus rath na hAfraice agus póitenseal  

eacnamaíoch na mór-Roinne a 

cheiliúradh mar aidhm. Phleanáil 

Comhairle Contae Chill Dara “Blas na 

hAfraice” i gcomhoibriú le Ghrúpa 

Stiúrtha Straitéise Imeasctha Chill 

Dara. Rinneadh sárthaispeántas ar 

bia, ceol agus rince na hAfraice Dé 

hAoine an 20ú Bealtaine ag eachtra i 

Halla Bhaile Dhroichead Nua, le 

tacaíocht ó Chúnamh Éireann (clár an 

Rialtais le haghaidh forbairt thar lear). 

Meas trí Tuiscint – Comhdháil 

Garda/Moslamach 

D’óstail Coiste Stiúrtha Straitéise 

Imeasctha Chill Dara Meas trí 

Thuiscint don Gharda Síochána Dé 

Satharn 27ú Bealtaine i Seomra na 

Comhairle. Cur chuige dearfach 

réamhghníomach a bhí ann chun dul i 

ngleic leis an bpobal Moslamach áitiúil 

agus bhí sé mar aidhm aige 

idirghníomhú niós mó a chothú idir an 

pobal Moslamach agus na Gardaí i 

gCill Dara. 

 

 

Deontais Pobail 

I 2017 thacaigh an Rannóg Pobail 

agus Cultúir le 472 grúpa pobail le 

maoiniú de €1.4 milliúin agus tugann 

an léirú seo leanas tásc ar na gaiscí a 

tharla ó thionscadail maoinithe ag na 

scéimeanna éagsúla gur bhain grúpaí 

pobail aitiúla úsáid astu: 
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Griangraf: Buaiteoirí na Gradam Díchill don 

Óige 2017. 

Clár Aoisbháúil Chontae Chill Dara  

 
Leanann an Clár Aoisbháúil Chill Dara 

le dul i nirt. Ó bhliain go chéile, 

baineann níos mó daoine breacaosta 

sa chontae leis an gclár.  Tugann sé 

deis uathúil do dhaoine breacaosta a 

riachtanais agus a dtuairimí a chur 

chun cinn ag an bpointé éagsúil atá 

sroichte acu agus iad ag dul in aois. Ar 

cheann de na tionscadail i gClár 2017 

tá an Tionscadal Idirghlúine.

 

Rannpháirtí sa Tionscadal Idirghlúine 

I 2017, bhí an Tionscadal Idirghlúine 

ina chomh-thionscadal idir mic léinn 

idirbhliana in Ardscoil Rátha Iomgháin 

agus an Clár Aoisbháúil, le ceardlanna 

thar na bliana i scileanna mar 

adhmadóireacht,  découpage, obair 

phéinte, cócaireacht, rince agus 

Fitsticks. 

Chuir na h-oibrithe pobail i gceantair 

Bhaile Átha Í agus Bhaile Chill Dara 

araon cláir Fitsticks do dhaoine 

breacaosta.  Bhí méadú thar anuraidh 

ar an méid a bhí ag freastail ar na h-

imeachtaí.  Bhí na daoine breacaosta 

a tnúth le teacht chuig na ranganna 

chun aclaíocht a dhéanamh agus 

bualadh le chéile le Frank Fahy.  Is slí 

iontach iad na cláir chun caidreamh a 

dhéanamh le daoine breacaosta. 
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Cumann Cónaitheorí Gharrán na 

Fuinseoige, Doire an tSoirn  

Is eiseamláir oibríoch í Cumann 

Cónaitheorí Gharrán na Fuinseoige, 

Diore an tSoirn ar cad is féidir a bhaint 

amach nuair a chomh-oibríonn an 

Foireann Forbartha Pobail leis an 

bpobal áitiúil. I 2017 chuir an Cumann 

Cónaitheoirí seo campa sacair ar siúl 

do na daoine óga i gcomhoibriú le Pat 

Behan ó CPÉ. Chuir rannpháirtíocht 

an phobail i roinnt tionscadail 

garradóireachta, gairneoireachta agus 

bithéagsúlachta freisin le sult a bhaint 

as an dtimpeallacht áitiúil. 

Fóram Choill an Chip, Baile Átha Í 

Cuimsíonn an grúpa seacht eastáit i 

gceantar Choill an Chip, gur leis an 

Comhairle nó le Respond iad.Thacaigh 

an t-oibrí pobail leis an bhfóram lena 

n-iarratais ar deontais agus le h-

imeachtaí a chur ar bun sa cheantar.  

Bhí rath ar thacaíocht leanúnach an 

Oibrí Pobail agus ar iarrachtaí an 

bhfóram nuair a d’éirigh leo i 

gcomórtas Bróid Áite an Chontae mar 

‘Iontráil Ghrúpa is Fearr’. Cuireadh 

eachtra Nollaig faoi leith do dhaoine 

breacaosta ar siúl le airgead ón duais 

Bróid Áite. 

 

Seó Soilse Léasar Oíche Shamhna, 

Cearnóg Emíle, Átha Í: imeacht breise 

nua ag ag féile a cuirtear ar bun ag 

Tionscnóirí Bhaile Átha Í. Is 

tionscnamh dearfach é seo, maoinithe 

ó airgead a chaithfí roimhe seo ar 

athríanú tar éis damáiste de bharr tinte 

cnámh. 

Is imeacht mórthaibhseach é Ocáid 

Soilsí na Nollag i mBaile Átha Í, agus 

tagann clainn amach ina sluaite chun 

bualadh le Daidí na Nollag.  Thug an 

tOibrí Pobail litreacha Nollag do na 

scoileanna go léir, chun iad a líonadh 

agus a thabhairt do Daidí na Nollag ar 

an oíche. 
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Lascadh Mór: Searmanas Soilsí Nollag 

chun an pobal a spreagadh chun 

siopadóireacht a dhéanamh go h-

áitiúil. 

Tionscadal Capall Lucht Siúil Bhaile 

Átha Í 

Thacaigh an rannóg pobail le 

Tionscadal Capall Lucht Siúil Bhaile 

Átha Í. Chuir a tionscadal cúrsaí 

scileanna maidir le cúram do chrúba,  

fiaclóireacht, díphéistiú agus 

marcaíocht ar fáil thar na bliana. Ghlac 

na páistí pairt i gceachtanna 

marcaíochta agus bhain siad an-shult 

as an traenáil.  Chuaigh na mná i 

ngleic le cócaireacht agus le traenáil i 

mbia sláintiúil, chomh maith le traenáil 

i Dathaigh Mé go hÁlainn.  Thug an 

Roinn Talmhaíochta tacaíocht maidir 

le na costais traenála de €30,000 in 

aghaidh na bliana. 

 

Chuir Comhairle Contae Chill Dara 

dhá thionscadal isteach don 

Chomórtas Náisiúnta Bróid Áite – An 

tAcra i gCill Droichid agus Carthanas 

Páistí Bhaile an Bhairéadaigh. 

Bhuaidh Carthanas Páistí Bhaile an 

Bhairéadaigh duais i gcatagóir na 

ngradam speisialta sa chomórtas. 

https://prideofplace.ie/portfolio-
item/special-awards-barretstown-
childrens-charity-co-kildare/ 
  

 
Ionad Fiontair Pobail Bhaile Átha Í 
 

 
 

Is fiontar sóisialta e Ionad Fiontar 

Pobail Bhaile Átha Í le h-aonaid 

gorlainne le haghaidh gnólachtaí 

nuathionscanta.  Tá 41 duine ag obair 

ón áitreabh.  Is urraitheoir é don scéim 

TÚS, le 12 oibrí agus maoirseoir 

amháin.  Tacaíonn an tionscadal le 

feabhsú i gceantair Choill an Chip , 

Abhann na  Bearú agus na Canála 

Móire. 

Tacaíonn sé le 3 tionscadal pobail – 

Tionscadal an Dara agus Clár 

Tionscnaimh Traenála Áitiúil i Sráid 

Choill an Chip, ag tabhairt cíos 

tosaíochta chun tacú lena tionscadail a 

chur i láthair. Oibríonn se freisin 
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Thurais Báid Bhaile Átha Í, tionscadal 

atá ina mór-dhíol spéise do thurasóirí 

don bhaile agus a fhostaíonn cúigear 

go páirt-aimseartha. 

 

 

 

Rinne an tIonad Fiontar iarratas ar 

Rannóg Forbartha Tuaithe Páirtithe 

LEADER Chill Dara chun canúnna 

agus rothair a cheannach chun gnó 

fruillithe a eagrú ar Abhann na Bearú, 

chun cur le póiteinseal turasóireachta 

Slí Gorm na Bearú. 

 

Nascadh 

 

Chuaigh toscaireacht ó Chontae Chill 

Dara ar cuairt go Lexington i 2017, 

agus chuir roinnt príomh-théama bonn 

eolais faoin gcuairt.  Bhí seans ann 

chun deiseanna ar intéirneacht 

urraithe sa réimse eachaí d’Ollscoil 

Maigh Nuad a phlé.  Tharla 

díospóireachtaí eile chun nascanna a 

chruthú le tógáilithe i gCill Dara agus i 

Lexington araon.  Tionóladh roinnt 

cruinnithe chun deiseanna ghnó agus 

turasóireachta a phlé, chun nascanna 

breise idir Chill Dara agus Lexington a 

fhorbairt. 

 

Bhí sé d’onóir ag Coiste Nasctha An 

Náis fáilte a chur roimh Leas-Mhéara 

Dillingen chuig ceiliúradh Paráid na 

Cásca acu i 2017.  Tháinig 

buaicphointe na bliana acu i 

Meitheamh nuair a thaistil 25 duine ón 

Nás go Cassalatico san Iodail le 

haghaidh Féile Gaelach ann. 

 

Tionóladh an crinniú tionscnaimh 

Choiste Nasctha Dhroichead Nua / 

Argentre Du Plassis i nDeireadh 

Fomhair, agus d’óstail siad grúpa de 

39, a thug cuairt ar Ghréithe Airgid 

Dhroichead Nua, agus a fuair léiriú ar 

cheol agus rince Gaelach, á chur i 

láthair ag daoine óga ón mbaile.I 2017 

freisin, thainig grúpa de 39 ó Ocala go 

Droichead Nua agus ghlacadar pairt i 

bParáid Lá Fhéile Phádraig. 

 

Rinneadh ceiliúradh ar an 20ú 

comóradh bliana ar Nascadh Bad 

Lippspringe, nuair a thaistil grúpa mic 

léinn chuig an Ghearmáin ar feadh trí 

seachtain, agus tháinig grúpa de 39 ón 

Ghearmáin ar cuairt ar a seal i Márta 

2017. 

I 2017 caitheadh €48,500 san iomlán 

ag tacú le tionscadail Nasctha.
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Forbairt Eacnamaíoch agus Fiontar Áitiúil

Forbairt Eacnamaíoch 

 

Ba phríomh-pháirt den Clár Rialtais 

Áitiúil (2014) é Rialtas Áitiúil a shuiteáil 

mar “Ineall Ghnóthaite”  le príomh-ról 

maidir le forbairt eacnamaíoch 

inbhuanaithe a éascú agus a 

spreagadh. 

 

Aithníodh roinnt príomh-thosaíochta i 

2017: 

 Infheistíocht Dhíreach 

Eachtrach                      

Oibreoidh Comhairle Contae 

Chill Dara le na soláthraithe 

tionscail agus oideachais chun 

freagairt do riachtanais, atá ag 

athrú i gcónaí, ó infheisteoirí 

ionchasacha don reigiúin. 

 Turasóireacht agus 

Oidhreacht                              

Is beag úsáid a bhaintear as 

Mánna an Churraigh agus ba 

cheart an ceantar seo a ainmniú 

mar Pháirc Náisiúnta.     

Ba cheart an tabhartas 

turasóireachta / oidhreachta 

thar an chontae a 

bharrfheabhsú 

 Oideachas agus Oiliúint           

Ba cheart an pobal a oiliúint 

chun dul le riachtanais na 

tionsclaíochta, i.e. an bhfuil 

printíseachtaí nó ceirdeanna go 

leor ann, nó an bhfuill gach mac 

léinn á dhíriú i dtreo oideachais 

tríú leibhéal? 

 Margaíocht                            

Ba cheart do Chill Dara a 

straitéis margaíochta a neartú, 

agus bheith ag smaoineamh ar 

bhrandáil cuí. Cuireadh tús ar 

na réimsí tosaíochta seo i 2017 

agus leanfar leo i 2018. 

Oifig Fiontair Áitiúil Chill Dara 

Is é seo leanas príomh-obair Oifige 

Fiontair Áitiúil (OFÁ) Chill Dara: 

 Straitéis forbartha 

micreaghnóthais Fiontraíochta 

Éireann a sholáthar 

 Tacaíocht airgeadais agus 

bogthacaíocht a thabhairt don 

earnáil micreaghnóthais 

 Cultúr fiontair a chur chun cinn 

sa chontae  
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 Roinnt cláir forbartha ghnóthais 

náisiúnta a sholáthar 

 Comhairle agus eolas a 

sholáthar maidir le 

eifeachtúlacht fuinnimh, 

bainisíiocht dramhaíola, pleanáil 

agus forbairt 

 Cill Dara a chur chun cinn mar 

ionad chun gnó a dhéanamh 

 Tacú le gnólachtaí le pleananna 

chun rátaí a íoc agus 

ceisteanna eile a bhaineanna le 

údarás áitiúil 

 Béim a chur ar cláir agus 

scéimeanna chun poist a 

chruthú 

 

 Tacaíodh le 21 comhlacht 

chun EASPORTÁLA a chruthú 

 Cruthaíodh 202 POIST NUA 

 Tugadh traenáil do 1,684 

duine i scileanna ghnó teicniciúil agus 

staitéiseach 

 Tugadh monatóireacht do 431 

gnó 

  Chuaigh 9 comhlacht cliaint 

ar aghaidh chuig Fiontraíocht 

Éireann tar eis fás go >10 fostaí 

Ghlac 1,655 mac leinn páirt i 

cláir fiontraithe scoile ó 18 scoil 

 Caitheadh €70,000 ag cur 

gnólachtaí i gCill Dara ar-líne 

 

 Chuir 14 gnó prionsabail caol 

i bhfeidhm 

 

 

Seirbhísí chun Gnóthais a Thacú 

agus a Fhorbairt 

I 2016 thug OFÁ Chill Dara tacaíocht 

do: 

 60 gnó-eagraí óga trín gClár 

Fiontraí Óg na hÉireann is 

Fearr, le triúr acu ag dul ar 

aghaidh don Babhta Ceannais 

Náisiúnta 
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 20 gnó a óstáil i dTaispeántas 

Comhlachais Tráchtála Chill 

Dara  

 Gradam Líonra Chill Dara na 

mBan i nGnó a óstáil 

 Tacú le 21 cliaint i 

dteaspeántais náisiúnta 

 

 

 

Seirbhísí Forbartha Eacnamaíochta 

Áitiúla   

 

I 2017 bronnadh €1.9 milliúin ar OFÁ 

Chill Dara mar chuid de phróiséas 

iarratais iomaíoch, agus maoiniú 

CFRE á shochrú chun mol 

teicneolaíochta agus nuálaíochta a 

fhorbairt agus a thógáil sa Nás. 

 

D’ullmhaigh OFÁ Chill Dara Plean 

Forbartha Eacnamaíoch Áitiúil agus 

bhí ionchur aici sa Phlean 

Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil agus 

sa Phlean Réigiúnach Gníomhartha 

um Poist. 

 

Ghlac OFÁ Chill Dara páirt freisin i 

gClár Dochtúra Lán-Cathrac URBACT 

agus chomh-oibrigh sí le Leabharlann 

Maigh Nuad sa Tionscadal Tacaíochta 

Leabharlainne do Ghnólachtaí. 
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Spás Macnaimh Nuálaíochta 

Réigiúin an Lár-Oirthir 

Tharraing braisle ardteicniúil éiritheach 

Chill Dara aird ó luch déanta beartas 

agus fiontraithe, agus fuarthas €2 

milliúin ó Chistí Forbartha Fiontair 

Reigiúnach ó Fiontraíocht Éireann, 

comhoiriunaithe le €13 milliúin breise ó  

Chomhairle Contae Chill Dara.  

Cumasóidh an ciste seo forbairt Spáis 

Macnaimh Nuálaíochta Réigiúin an 

Lár-Oirthir – tionscadal tógála nua a 

bhraisleoidh comhlachtaí nua-

theicniúla Éireannacha agus 

idirnáisiúnta i spás comh-oibríoch i lár 

bhaile An Náis.  Cuireadh tionchar ar 

an tionscadal seo ag ginealach Chill 

Dara de chomhlachtaí ardteicniúla mar 

Intel, méadú ar éilimh ón réimse 

teicniúla éiritheach ar thacaíocht le 

haghaidh forbairt, méadú ar éilimh ó 

mion-ghnólachtaí ar thacaíocht le 

haghaidh nuálaíocht, an rath a bhi ag 

MaynoothWorks agus roinnt 

gníomhartha leagtha amach i bPlean 

Gníomhaíochta an Lár-Iarthar um 

Poist i bPlean Chontae Chill Dara 

2017-2023.  Tá sé ar intinn ag an 

gComhairle dul ar aghaidh leis an 

bplean seo, ag gníomhú mar 

maighnéad le haghaidh infheisteoirí 

fiontraithe agus teicneolaithe.  Sa 

tionscadal seo tá comh-oibriú le 

Ollscoill Maigh Nuad agus roinnt 

eagraíochtaí eile, ina measc An tÚFT, 

Fiontraíocht Éireann, BOO agus An 

Comhlachas Tráchtala, agus le aidhm 

chun leanúint le Chill Dara a fhorbairt 

mar ionad teic/nuálach. 
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Páirceanna agus Fóillíocht 

Cuirtear infreasruchtúr agus tacaíocht 

fóillíochta don chontae ar fáil tré 

Rannóg na bPáirceanna, 

Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara 

agus K-Leisure. 

Páirceanna agus Tírdhreachú 

 

Faoin gClár Feabhsaithe Pairceanna 

2017, rinneadh na gníomhartha seo 

leanas: 

 Cuireadh críoch le obair 

draenála, saothair thalúnta agus 

slí siúil 1 km a chur isteach ar 

Na Bánóga. 

 Bronnadh Bratach Glas ar 

Pháirc Líneach na Life i 

Droichead Nua 

 Cuireadh críoch le dearadh don 

timpeallán ag Páirc Fiontair An 

Náis / An Teach Dearg, agus 

cuireadh tairscint isteach. 

 

Mar chuid de Chlár Forbartha Clós 

Súgartha cuimshitheach thar an 

chontae, osclaíodh Clós Súgartha Tí 

Mochua i Meitheamh 2017, chun 

freastail ar dhaoine óga an phobail 

áitiúil.  Maoiníodh é trí Scéim 

Maoinithe An Droichid. 

 

Ag tógail ar rath 2016, d’fhreastail 

3,000 ar Lá Clainne Chomhairle 

Contae Chill Dara ag Áras Chill Dara 

go déanach i Meán Fomhair 2017, 

chun ceiliúradh a dhéanamh ar Lá 

Súgartha Náisiúnta, a chuirtear chun 

cinn ag an tAire Leanaí agus Gnóthaí 

Óige. Sa chlár i mbliana bhí sugradh 

inrochtana agus seomra céadfach. 
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Plean Straitéiseach 

Chomhpháirtíochta Spóirt Chill Dara 

Tharla foilsiú agus láinseáil Phlean 

Straitéiseach Chomhpháirtíochta 

Spóirt Chill Dara 2017-21 i nDeireadh 

Fomhair, ag cur béim ar obair 

thabhachtach na Comhpháirtíochta 

chun rannpháirtíocht a mhéadú i 

measc grúpaí gur deachair teacht i 

dteagmháil leo. 

Chun bualadh le aidhmeanna 

straitéiseacha, ta an Clár Míchumais 

Cuimsithe Spóirt agus an clár ‘Cuir Cill 

Dara ag Siúl’ mar bhuaicphointí i gClár 

CSCD i 2017. 

 

 

 

 

Clár Míchumais Cuimsithe Spóirt 

Is féidir tabhacht an chlár seo a 

thomhas ón méadú atá ann i gcónaí ar 

líon na ndaoine gur mhaith leo bheith 

páirteach inár gcláir éagsúla, mar an 

Clár Foghlama Rothaíochta, 

Cicdhúiseacht go h-Athshlánú,Clár 

Foghlama Snáimh, Dé-atlan 

Cuimsitheach, Peil do Chác agus 

MOJO. Faoi láthair roinntear an 

tOifigeach Míchumais Cuimsithe Spóirt 

(OMCS) le Comhpháirtíocht Spóirt 

Bhaile Átha Cliath Theas, ach tá súil 

againn go mbeidh OMCS tiomnaithe ar 

fad do cheantar Chill Dara roimh 

deireadh 2018. 

 

 

Clár ‘Cuir Cill Dara ag Siúl’ 

 

Mar chuid dá fís iomlán, d’fhorbraigh 

Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara an 

clár ‘Cuir Cill Dara ag Siúl’ i 2014, leis 

an mór-aidhm go mbeadh níos mó 

daoine ag siúl agus go mbeadh daoine 

ag siúl níos mó. Tharla na 
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gníomhartha seo leanas mar chuid 

den chlár i 2017: 

 Feilé Siúil Chill Dara  

 Operation Transformation 

 Fitsticks – Traenáil Siúil 

Nordach 

 Traenáil do Cheannaraí Siúil 

 Forbairt ar Slí na Slainte agus 

ar Slí Siúil 

 Grúpaí Siúil a eagrú 

 

 

Chuaigh Comhpháirtíoch Spóirt 

Chill Dara i dteagmháil le breis agus 

20,000 duine i 2017. 

 

 K-Leisure  

http://www.kildareleisure.ie/  

Leanann Áiseanna Spóirt agus 

Fóillíochta Chill Dara Teo. le trí áis an 

Chontae a bhainistiú: K-Leisure Bhaile 

Átha Í, An Náis agus Dhroichead Nua. 

Tá imeachtaí do gach leibhéal 

chumais agus do gach aois ar fáil sa 

chlubanna ultra-nua-aoiseach seo, go 

bhfuil il-ghradaim buaite acu. Ar fáil tá: 

 linnte snámha, a chuireann 

spraoi i snámh a fhoghlaim; le 8 

leibhéal, freastailítear ar gach 

aois agus cumas. 

 ranganna corpacmhainne, le 

breis agus 120 aclaíocht 

spreagúil agus bríomhar do 

ghrúpaí. 

 Ionaid gleacaíochta. seomrai 

allais agus seomraí gaile, 

agus iad den chineál is úire. 
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Seirbhísi Leabharlainne agus Ealaíon

 

Seirbhís Leabharlainne 

 

I 2017 lean Seirbhís Leabharlainne 

Chill Dara le seirbhís leabharlainne 

nuálach agus nua-aoiseach a chur ar 

fáil go rathúil do mhuintir Chill Dara. 

Ghlac ár Foireann Sinsireach ról 

thabhachtach ar na grúpaí oibre 

náisiúnta seo leanas: Cúrsaí Oibre, 

Liteartheacht agus Forbairt 

Léitheoireachta, Éire Sláintiúil, Córas 

Bainistíochta Leabharlainne Náisiúnta 

agus R-Sheirbhísí Leabharlainne 

Náisiúnta. Chabhraigh baint le na 

grúpaí náisiúnta seo linn chun ár 

gcnuasaigh agus ár gcláir a fhirbairt 

agus a a mheasúnú chun an soláthar 

is fearr a chur i grích maidir lenár 

seirbhís trí-pháirt, faoi na gceannteideil 

‘Am Sceadalaithe’, ‘Am Oscailte’ agus 

an tseirbhís 24-uair ‘Am ar Bith’. 

 

 

 

 

 

Am Sceadalaithe 

D’eagraigh Seirbhís Leabharlainne 

Chill Dara sraith imeachtaí agus 

gmíomhartha cláraithe thar na bliana, 

mar clubanna leabhar, ranganna 

ealaíne, grúpaí do thuismitheoirí agus 

lapadáin, ranganna TF, léachtaí, 

clubanna staire áitiúil, clubanna 

códúcháin agus ceardlanna saoire 

scoile do pháistí. 

Cuireann Am Sceadalaithe am agus 

tacaíocht tiomnaithe ónár bhfoireann 

cleachta agus proifisiúnta, mar chuid 

de raon leathan de chláir agus 

imeachtaí for-rochtnana de réir coinne. 

I measc buaicphointí Chláir 2017 bhí: 

 Agus é ar siúl ó 2012 i leith, 

bronnadh Damhachtain um 

Fheabhas sa Rialtas Áitiúil ó 

Chambers Ireland, sa chatagóir 

Seirbhís Leabharlainne is Fearr, 

ar an gClár Tacaíochta do 

Mheánscoileanna i 2017. 

Baineann na ceardlanna le raon  

leathan d’ábhair, ag tacú leis an 

gcuraclam, chomh maith le 

forbairt gairme agus pearsanta 

do mic léinn i meánscoileanna. 

Chuir leabharlanna An Náis, 
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Bhaile Chill Dara, Léim an 

Bhradáin agus Chill Droichid 

ceardlanna ar fáil do scoileanna 

ina gceantar. Cuireadh 

ceardlanna dírithe ar fáil faoi 

Shakespeare, Stair, Stair na 

hEalaíne, Taifeadadh i Stiúideo, 

Scríobhneoireacht 

Cruthaitheach, ETIEM agus 

Gaeilge.  I 2018, beidh 

Leabharlann Bhaile Átha Í ina 

mol nua don tseirbhís seo. 

 Tionóladh a t-ochtú Féile 

Léitheoirí Chill Dara  ó 1ú go 

15ú Deireadh Fomhair 2017 ag 

Ionad Ealaíon Bhruach na 

hAbhann, agus imeachtaí 

imeallacha ar siúl i Maigh Nuad, 

An Nás agus Cill Droichid; i 

measc na rannpháirtithe ag 

imeachtai éagsúla bhí Donal 

Ryan, Dermot Bolger, John 

Connolly, Louise McSharry, 

Paul Howard agus Martin Dyar. 

 Tionscadal Play2Read: tá 

éileamh mór fós ar raon 

ceardlanna dírithe ar pháistí 

réamh-scoile agus a 

dtuismitheoirí chun cabhrú leo 

na scileanna réamh-

litearthachta a bheadh ag 

taisteáil uatha roimh dul ar scoil 

a fhoghlaim. 

 Dob iad Sarah Griffin agus Rob 

Doyle na  Scríobhneoirí 

Cónaithe do 2017 faoin 

gcomhpháirtíocht idir Seirbhísí 

Leabharainne agus Ealaíon 

Chill Dara agus Ollscoil Maigh 

Nuad. Tionóladh léachtaí, 

léamha agus díospóireachtaí i 

dtuaisceart an Chontae i 

leabharlanna poiblí agus san 

Ollscoil mar chuid den 

gcomhpháirtíocht seo. 

 Bímís ag Caint faoi 

Tuismitheoireacht: tionóladh 

sraith ceardlanna agus traenáil 

do thusimitheoirí thar 2017.  

D’fhreastail breis agus 1,000 

tuismitheoir ar 50 caint agus 

ceardlann thar an chontae thar 

na bliana. 

 Older Wiser Laughter (OWL): 

Sa chlár bliaintiúil aoisbháúil 

d’imeachtaí seo bhí béim ar 

imeachtaí aithnithe ag daoine 

breacaosta inár bpobal, agus 

áiríodh leis ceardlanna faoi 

sean-troscán a uas-stíleail, 

líníocht a fhoghlaim, glanadh 

amach, cothú teiripeach, feiltiú, 

glasraí a shaothrú agus 

léirthuiscint don cheol. 

Tionóladh 64 imeacht OWL i 

lleabharlanna i 2017. 
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 D’oibrigh Lár-Fhoireann 

Cláraithe Leabharlainne agus 

Ealaíon le chéile chun clár 

d’imeachtaí bliaintiúla do gach 

aois thar an chontae a chur i 

gcrích. Eagraíodh imeachtaí 

agus ceardlanna inár 

leabharlanna uilig, tré for-

rochtain do scoileanna, 

creiseanna agus naíonraí, agus 

i gcomhpháirtíocht le 

geallsealbhóirí. I measc cláir 

blianitiúla faoi leith bhí 

Bréagain, Teicneolaíocht agus 

Oiliúint, Féile Aoisbháúil, 

Tacaíocht do Thuismitheoirí, 

Féile Leabhar na bPáistí, Clár 

Meánscoile, Imeachtaí do 

Seachtain na hEolaíochta, 

Oíche Chultúir, Imeachtaí 

oideachais ETIEM, Seachtain 

na Matamaitice, Ceardlanna 

Códála, Seachtain na 

nInnealltóirí, Seachtain 

Oideachas na Sinsir ag Aontas 

agus Seachtain na Gaeilge.  Ta 

breis eolais faoi na cláir le fáil 

ag www.kildare.ie/library . 

Am Oscailte 

Cuireann leabharlanna Chill Dara 

cnuasaigh de físdioscaí, dlúthdioscaí, 

irisí agus cluchí consól ar fáil, chomh 

maith le na leabhair móréilimh is 

déanaí, idir ficsean agus neamh-

fhicsean, ar fáil ar iasacht. Ta rochtain 

idirlín ar fáil freisin saor in aisce i 

ngach brainse.  Thug breis agus 

600,000 duine cuairt ar ár 

leabharlanna i 2017. 

I measc buaicphoimtí 2017 bhí: 

 Bhí Leabharlann Maigh Nuad 

mar ionad píolótach don 

tionscadal ‘Cúrsaí Oibre’, agus 

tar éis éirí leis, cuiread ‘Cúrsaí 

Oibre’ ar fáil ar bhonn náisiúnta 

ó Dheireadh Fomhair 2017.  

Cuireadh clár ceardlanna a 

chuimsigh ábhair mar muinín 

agus féin-chumasú, spriocanna 

a bhunú agus inspreagadh, 

bainistíocht ama, scileanna 

ceannasaíochta, cumarsáid 

éifeachtach, féinchaomhnú 

agus folláine ar siúl i mbliana i 

Maigh Nuad. 

 Reachtáileadh an Clár 

Léitheoireachta Réalta 
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Samhraidh i 2017 le breis agus 

8,000 páiste ag clárú chun 6 

leabhar a léamh le linn míosa 

an tsamhraidh.  D’fjreastail breis 

agus 8,000 páiste ar imeachtaí 

leabharlainne samhraidh a 

bhain le seo.  

 

 

 Is clár feabhsaithe 

léitheoireachta é Better Basics, 

atá dírithe chun scileanna 

léitheoireachta a thacú agus a 

chur chun cinn i measc páistí 

atá in aois bunscoile.  Tá 

Seirbhís Leabharlainne agus 

Ealaíon Chill Dara ag comh-

oibriú le Comhpháirtaíocht 

LEADER Chontae Chill Dara 

agus scoileanna aitiúla sa 

tionscadal seo. 

 Cuireadh córas náisiúnta 

dáileacháin stoic i bhfeidhm i 

2017. Ó Márta, bhí rochtain 

tapaidh ag baill i gCill Dara ar 

leabhar agus ábhair eile in 

údaráis leabharlainne ar fud na 

tíre. 

 Cuimsíonn cnuasaigh 

leabharlainne de thart ar 

450,000 mír clubanna leabhar 

agus leabhair sár-dhíola, 

cnuasaigh i dtaca le 

cuairteanna ó ranganna, 

tacaíocht do liteartheacht agus 

réamh-liteartheacht, agus sain-

ábhair cúnta mar an chnuasach 

BTO. Tugadh breis agus 

600,000 mír ar iasacht i 2017. 

 Reachtáileadh sraith léachtai 

saor in aisce faoi Léamh le 

haghaidh Tuiscint agus 

Taitneamh i Leabharlann Chill 

Droichid le linn 2017. I 

gcomhpháirtíocht le Rannóg 

Bun-Oideachais agus 

Oideachais Luath-Óige, Ollscoil 

Maigh Nuad., bhí an clár seo 

ina chuid de chlár píolótach 

náisiúnta, agus thug sé deis 

uathúil do thuismitheoirí úsáid a 

bhaint as saineolas oideoirí 

proifisiúnta i litearthacht chun 

cabhrú leo chun tacú le 

scileanna léitheoireachta, 

scríobh agus teanga na bpáistí. 

(Aois 4 – 12). 

 WiFi taobh amuigh ag do 

leabharlann: cuireadh críoch i 
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2017 le h-oibreacha chun WiFi 

taobh amuigh a chur i gcrích ag 

Leabharlanna Léim an 

Bhradáin, Dhroichead Nua, 

Bhéal Átha an Tuair agus Maigh 

Nuad, chun an WiFi taobh 

amuigh ag Leabharlann Bhaille 

Átha Í a chomhlánú. 

 Seó Bóthair r-Seirbhísí: Thionóil 

an foireann r-Seirbhísí a seó 

bóthair bliaintiúil, ag tabhairt 

cuairt ar 7 brainse lán-

aimseartha chun na r-Seirbhísí 

a sholáthraíonn Seirbhís 

Leabharlainne Chill Dara a 

léiriú.  Comhlánadh an seo 

bóthair rathúil seo le bróisúir r-

Seirbhísí nua. 

 

 

Gradaim Rialtais Áitiúil 

 

Iniúchtaí Fuinnimh 

 

Rinneadh roinnt iniúchtaí fuinnimh do 

leabharlanna Léim an Bhradáin, Maigh 

Nuad agus Chill Chuillinn.  Rinneadh 

oibreacha fuinnimh comhlachaithe i 

roinnt ionad i 2017. 

 

Athbhreithniú ar Pholasaí Náisiúnta 

Leabharlainne Poiblí 

 

Rinneadh athbhreithniú ar Pholasaí 

Náisiúnta Leabharlainne Poiblí i 2017. 

Ghlac baill foirne ó Chill Dara páirt i 

gcomhchomhairlí i mBaile Átha Cliath, 

i gCorcaigh agus i gCill Dara, agus 

sholathraigh siad grúpa fócais poiblí 

maidir le Foghlaim Aosach chun 

cabhrú le h-eolas a thabhairt chun an 

polasaí leabharlainne nua a fhorbairt. 

Freisin, d’éascaigh baill foirne ó Chill 

Dara comhchomhairle réigiúnach i 

gCúige Mumhan chun treochtaí  

agus aidhmeanna sa todhchaí a 

fhiosrú.  Cuireadh cúnamh deontais ar 

fáil sa dara leath de 2017 chun tacú 

leis an straitéis nua a thabhairt isteach.  

Fuair Seirbhís Leabharlainne Chill 

Dara maoiniú chun gléasanna nua 

ARM féin-seirbhíse a cheannach d’ár 

leabharlanna, chun tacú leis an gClár 

Cursaí Oibre agus chun stoc leabhar a 

cheannach faoin gClár Cearta Léamh. 

 

Preab sa Scéalaíocht 

 

Mhol Grúpa Oibre Liteartheachta agus 

Forbairt ar Léamh an GBRÁ go 
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dtionólfar tionscnamh nua ‘Preab sa 

Scéalaíocht’ i ngach leabharlann i mí 

Aibreáin i mbliana. D’eagraigh gach 

leabharlann sa chontae (agus sa tír) 

seisiúin scéalaiochta le linn Aibreán 

faoin meirge ‘Preab sa Scéalaíocht’. 

 

Seachtain na Gaeilge 

 

Tionóladh ceardlanna i leabharlanna 

Bhaile Átha Í, Chill Droichid, Chill 

Dara, Léim an Bhradáin, Maigh Nuad, 

An Náis agus Dhroichead Nua, ina 

measc ceardlann dá-theangahc  faoi 

athrú aeráide le amhráin ó Enda Reilly 

agus ceardlann ealaíon dhá-

theangach le AnneMarie McCarthy. 

Bhí meas mór ag daltaí bunscoile ar 

an dá cheann acu. 

 

Am ar Bith 

 

Tionscadal Caipitil Bhaile Átha Í 

 

Rinneadh dul chun cinn maith i 2017 

ar Eaglais Naomh Doiminic i mBaile 

Átha Í a athrú go leabharlann, ina 

mbeidh spásanna ilfheidhmeacha, 

seomraí cruinnithe, spás mór do 

pháistí agus rochtain féin-seirbhíse ar 

chnuasaigh na leabharlainne. 

 

 

 

Tionscadal Caipitil An Náis 

Tar éis comórtas measúnachta 

tairsceana, ceapadh foireann dearadh 

i 2017.  

 

Córas Bainistíochta Leabharlainne 

Náisiúnta – Seirbhís Comhroinnte 

 

Cuireadh an Córas Bainistíochta 

Leabharlainne Náisiúnta i bhfeidhm ina 

h-iomlán i ngach údarás leabharlainne 

i 2017. Cumasaíonn seo stoc agus 

seirbhísí a roinnt go h-úsáideoirí 

leabharlainne. 

 

r-Seirbhísí 

 

Le blianta anuas tá raon de r-Seirbhísi 

á chur ar fáil ag Cill Dara do bhaill 

leabharlainne. I mbliana tugadh sraith 

r-Seirbhísí náisiúnta chun críche, agus 

tá siad ar fáil in aice  lenár n-áiseann r-

Seirbhíse féin: 

 r-Leabhair: Bolinda Borrowbox.  

Is féidir lenár patrúin suas go 5 

r-leabhar agus 5 t-Closleabhar 

a fháil ar iasacht chuig a bhfón 

cliste, taibléad, r-Léitheoir nó 

ríomhaire, áit ar bith, am ar bith. 

Íoslóideáladh breis agus 7000 r-

Leabhar agus 5000 r-

Closleabhar i 2017. 
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 r- Fhoghlaim: Cuireann 

Universal Class rochtain saor in 

aisce ar breis agus 500 cúrsa 

traenála ar-líne, le cabhair 

dírithe ag teagascóirí.  

Rinneadh rochtain ar beagnach 

5000 cúrsa le linn na bliana. 

 r-Teanga: Tugann aip Mango 

rochtain saor in aisce do 

phatrúin leabharlainne ar 

teangacha a fhoghlaim.  Tá 

breis agus 70 teanga le fáil, 

agus tá an seirbhís seo fíor-

oiriúnach do dhaoine ar saoire 

thar lear. 

 r-Stair: Leanann ár 

dtréimhseachán Staire Áitiúil 

agus Gineolaíochta 

inmheánach ar-líne le dhul ó 

neart go neart. 

 r-Irisí: Le rochtain saor in aisce 

ar 260 r-Iris móréilimh, ta rud 

éigin le fáil do gach dúil. 

D’íoslódáíl ár n-úsáideoirí breis 

agus 15,000 r-Iris i 2017. 

 r-Tagairt: Is áiseanna fíor-

úsáideach do mic léinn óga iad 

Foclóir agus Áis Tagartha ar-

líne le Oxford University Press 

agus Encyclopedia Britannica.        

 r-Nuacht:  Tá breis agus 800 

nuachtán áitiúil, náisiúnta agus 

idirnáisiúnta ar bunachar sonraí 

ProQuest. 

 Vision-Net: Is seirbhís bunaithe 

ar an idirlíon é seo, a thugann 

baill leabharlainne rochtain 

láithreach ar eolas faoi gach 

comhlacht cláraithe in Éirinn 

agus sa Ríocht Aontaithe. 

 Is seirbhísí nua do 2017 iad r-

Greannáin agus r-Ealaíontóirí. 

 

Tairscint Náisiúnta Leabhar 

 

I Márta 2017 tháinig Tairscint 

Náisiúnta Leabhar i bhfeidhm.  Thug 

tearmaí na n-aontas samhlacha 

lascaine feabhsaithe thar gach formáid 

stoic do leabharlanna Chill Dara. 

 

Éire Ildánach 

 

Ceapadh Marian Higgins, 

Leabharlannaí Contae, mar 

Chomhordaitheoir do Éire Ildánach do 

Chontae Chill Dara agus cuireadh 

Foireann Cultúrtha Chill Dara ar bun. 

Thiomsaigh an Foireann Cultúrtha 

Plean Cultúrtha agus Cruitheachta do 

Chill Dara. Tionóladh crinniú poiblí 

chun eolas a chur leis an bPlean 

Cultúrtha agus Cruitheachta.  D’oibrigh 

Foireann Cultúrtha Chill Dara ar 
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fhorbairt Straitéise Chultúrtha Chill 

Dara. 

Chun an clár cultúrtha agus pobail a 

chomhlánú, agus maoiniú á bhainistiú 

ag rannóga éagsúla na Comhairle, 

fógraíodh gradam sparántachta do 

dhaoine aonair agus eagrachtaí gur 

mhaith leo tionscadal nó imeacht 

pobail/cultúrtha a fhorbairt. Dob é 

príomh-aidhm na sparántachta ná 

tacaíocht a thabhairt do dhaoine 

aonair agus eagrachtaí le haghadh 

imeachtaí forbartha agus tionscadail a 

spreag cruthaitheacht, comh-oibriú 

agus rannpháirtíocht cultúrtha. 

 

 

 

Deich mBliana na gCuimhneachán 

Chill Dara 

 

I measc gníomhartha a chríochnaíodh 

ó chlár 2017 bhí: 

 Montáis deich nóiméid ó 

Chuimhneacháin 1916; 

scaipeadh cóipeanna ag crinniú 

na Comhairle ina iomlán i Meán 

Fomhair. 

 ‘Witness’: Foilseachán a thug 

cúntais ó rannpháirithe ó Chill 

Dara i 1916; tabharfar 

cóipeanna do meánscoileanna 

agus leabharlanna mar áis 

stairiúil tabhachtach. 

 Foilseachán Oidhreachta: Cill 

Dara 1916-2016; foilseachán 

comórtha lena láinseáil ag Féile 

Léitheoirí Chill Dara 2017. 

 Seiminéar Tionscnaimh Míleata 

na hÉireann, Meitheamh 2017. 

 Cath Mhullach Maistean: 

athachtú, Meitheamh 2017. 

 Taighde tosaigh do 1918: 

grianghrafanna de leaca uaighe 

agus séadchomharthaí ón 

gCéad Chogadh Domhanda, 

scanadh, doiciméid taighde - 

Cartlanna Míleata. 

 Nochtú Bratacha 1916-2016 

Maigh Nuad i Leabharlann 

Maigh Nuad. 

 Ionad Acmhainní Clainne an 

Churraigh: Taispeantas 

Potaireachta 1916. 

 

 

 

 

 



  

58 
 

Seirbhís Ealaíon 

Rince agus Sláinte 

Bhronn An Chomhairle Éalaíon 

€36,500 ar Chomhairle Contae Chill 

Dara chun clár rince agus sláinte 

uathúil agus uaillmhianach a fhorbairt 

le Comhairlí Contae Chiarraí agus 

Thiobraid Árann, agus fuair an 

Chomairle maioniú breise de €20,000 

chun tuarascail INDECON a 

choimisiniú (le Comhairlí Contae 

Luimní, Liatroma agus Fhine Gall). 

Léiríonn seo aidhm stratéiseach ag na 

comhpháirtithe rialtais aitiúla a 

gcleachtais oibre a scrúdú agus 

tuiscint níós fearr a bheith acu ar a róil 

atá ag athrú, eolas a chur le forbairt sa 

todhchaí, agus riachtanais na todhchaí 

a chomhlíonadh. 

 

Creatach Aontaithe na Comhairle 

Ealaíona 

 

Roghnaigh An Chomhairle Éalaíon 

Comhairle Contae Chill Dara chun 

páirt a ghlacadh sa chéad babhta 

díospóireachta ag dul le ‘Creatlach 

Aontaithe’ idir Comhairle Contae Chill 

Dara agus An Chomairle Ealaíon a 

chur i bhfeidhm. Tá an cuireadh sa 

bhreis ar an ‘Creatlach le haghaidh 

Chomhoibriú 2016-2025’ idir CBCC 

agus An Chomhairle Ealaíon, 

tionscnamh náisiúnta chun oibriú níos 

fearr go straitéiseach ar leibhéal 

chontae / cathrach. 

 

Plean Ealaíon 

 

Faomh an Coiste um Beartais 

Staitéiseach ‘Scéalta Ghearr-Fhéir: 

Straitéis Ealaíon Chomhairle Contae 

Chill Dara 2018-2022’, agus faomhadh 

ag an gComhairle í i 2017. 

 

Oíche an Chultúir 

Ar an t-ochtú Oíche Chultúir i gCill 

Dara bhí 87 ea chtraí ar siúl i mbailte, 

sráidbhailte agus ionaid tuaithe thar an 

chontae. 

Chuir iarrachtaí an Ambasadóra 

Chultúir 2017, an dornálaí, tráchtaire 

agus anailíse dornálaíchta RTÉ, Eric 

Donovan, go mór le feasacht thar lucht 

féachana ealaíon traidisiúnta.  

Thacaidh oifig náisiúnta Oíche an 

Chultúir le Solus, chun múrphictiúir 

saincheaptha a chruthú do Chlub 

Dornálaíochta Bhaile Átha Í ar Óiche 

an Chultúir. 

D’ofráil an Seirbhís Ealaíon traenáil ins 

na meáin digiteacha do ghrúpaí gur 

mian leo imeachtaí Oíche an Chultúir a 

eagrú, chun cabhrú leo chun a 

fístéipeanna promóisín féin a 

dhéanamh. 
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Ealaín Poiblí 

 

Nochtadh ‘Croí Dara’, dealbh le 

ealaíontóir Noel Scullion ó Chill 

Chuillinn, i gCearnóg Bhríde, Bhaile 

Chill Dara, Dé hAoine 22ú Meán 

Fomhair 2017, chun tús a chur le 

Oiche an Chultúir. Choimisiúnadh an 

dealbh eibhir chun mór-ghníomh 

Bhaile Chill Dara, ainmnithe mar an 

baile ba ghaline in Éirinn 2016 ag Gnó 

Éireann i gCoinne Bruscar (GÉCB) a 

aithint. 

 

 

Scannáin 

 

Is grúpa óige ealaíon, bunaithe I 2015 

agus lonnaithe i Stúideo Platform4 i 

Leabharlann Léim an Bhradáin, iad 

Scannánóirí Óga Chill Dara.  Cuireadh 

a saothar ar scaileán ag roinnt féilte in 

Éirinn, chomh maith le ‘Féile Scannán 

REC’ i mBeirlín.  Scríobhann, 

stiúireann agus léiríonn an ghrúpa a 

scannáin bunaidh féin ag a seisiúin 

seachtainiúla, chomh maith lena 

scileanna scannáin teicniúla a 

fhorbairt. Chuaigh beirt iar-bhaill ar 

aghaidh chun staidéar a dhéanamh ar 

scannánóireacht ag an tríú leibhéil. 
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Traenáil agus Forbairt 
 
Le linn 2017, chuir an clár oiliúna 

ilmheánach traenáil ar fáil do 898 ball 

foirne sna h-earnálacha seo leanas: 

Chórais Bainistíochta agus Forbartha 

Feidhmíochta (CBFF), Oiliúint Sláinte 

agus Sábháilteachta , Pleanáil le Dul 

ar Scor, Oiliúint um Seirbhís do 

Chustaiméirí, Plé le Cásanna Deacra, 

Clár Forbartha Maoirseachta, 

Rialacháin Tógála, Microsoft Excel, 

Rothaí Scríobacha, Diogálaí Fáil agus 

Struimeálaithe, Spraeire Lotnaidicide 

Láimhe, Oibríochtaí Ionad Cóireála 

Fuíolluisce, Maoirseoir Tionscadail le 

haghaidh an Próiseas Tógála, 

Tiomáint Tarracóra, Tiomáint Trucaile, 

Traenáil CTF um Bhainistíocht 

Sábhailteacht i dTógáil, Traenáil 

Fáisnéise Teicneolaíochta, etc. 

 

Chríochnaigh naoi mball foirne 

Teastas An Forais Riaracháin i Rialtas 

Áitiúil agus chríochnaigh naoi mball 

foirne an Dioplóma i Staidéar Rialtais 

Áitiúil i 2017. Chríochnaigh beirt bhall 

foirne an Clár Ceannasaíochta i 

Rialtas Áitiúil. 

 

Faomhadh 39 ball foirne de réir Scéim 

Cúnaimh 2017 le haghaidh cursaí 

breisoideachais. 

 
 

An Clár Cúnaimh d'Fhostaithe  
 
Is iad Workplace Options soláthróirí an 

CCF.  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 

 

Leanann Acmhainní Daonna leis an 

CCF a chur chun cinn thar na bliana.  

Tá úsáid láidir ar an CCF, le meascán 

maith idir thacaíocht comhairlithe 

mothúchánach agus iarratais ar eolas. 

 

Caidreamh Tionsclaíoch agus 

Fostaithe  

 

Déanann Acmhainní Daonna 

bainistíocht ar an gcaidreamh le 

ceardchumainn agus le hionadaithe 

foirne, ag plé le saincheisteanna 

náisiúnta agus áitiúla araon de réir mar 
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a thagann siad chun cinn. Cuireadh 

forálacha na n-Aontas Seirbhíse 

Poiblí, agus aon athraithe a tharla dá 

réir, i gcrích ina n-iomlán, agus leantar 

le h-athbhreithniú orthu. 

 

Tá Údaráis Áitiúla 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. 

 

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 áitiúla. 

Ní féidir sin a bhaint amach gan 

comhoibriú agus iarracht leanúnach ó 

lucht saothair na Comhairle. 

 

Aoisliúntas 

 

Cuireadh tús leis an Tionscadal um 

ullmhacht Sonraí Aoisliúntais i Mí 

Márta 2016, agus cuireadh críoch leis 

agus bogadh go MyPay é i Meán 

Fomhair   Déanann MyPay bainistíocht 

anois ar íocaíochtaí a ríomh agus 

meastúcháin a dhéanamh re réir 

scéimeanna Aoisliúntais, Baintreacha 

agus Dílleachtaí agus Céilí agus 

Leanaí. 

 

Taobh leis an tionscadal, bhí an 

rannóg aoisliúntais ag plé le baill foirne 

ag dul ar scor. Chuaigh 46 ball foirne 

san iomlán ar scor i 2017. 
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Pleanáil agus Forbairt 

Straitéiseach 
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Pleanáil Chun Cinn 

Bhí bliain fíor-ghnóthach ann maidir le 

pleanáil chun cinn i 2017, le críoch á 

chur ar athbhreithniú ar Phlean 

Forbartha an Chontae agus 

athbhreithniú ar roinnt Phleananna 

Ceantair Áitiúla ar siúl. 

Pleananna Forbartha  

 

Is é an cuspóir atá ag Plean Forbartha 

ná straitéis fhoriomlán a leagan amach 

le haghaidh pleanáil chuí agus forbairt 

inbhuanaithe a limistéar 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. 

 

 

Athbhreithniú ar an bPlean 

Forbartha Contae 2017-2023 

 

Thosaigh Comhairle Contae Chill Dara 

ar ullmhú do Phlean Forbartha Contae 

Chill Dara nua in Aibreán 2015 agus 

ghlac Comhairle Contae Chill Dara leis 

i Feabhra 2017. Tháinig sé i bhfeidhm 

ar 1ú Márta 2017 agus leanfaidh sé i 

bhfeidhm go 2023. Leagann an Plean 

Forbartha nua amach stratéis le 

haghaidh pleanáil agus forbairt 

inbhuanaithe todhchaíoch do Chontae 

Chill Dara don tréimhse 2017 – 2023. 

 

Athrú 2 ar Phlean Bhaile Átha Í 

2012-2018 

 

Ullmhaíodh Athrú 2 ar Phlean Bhaile 

Átha Í 2012-2018 i 2017 chun criosú 

úsáide talún de 3.4 heictear talún ag 

Coill an Chip Theas, Baile Átha Í a 

athrú ó ‘R’ - Miondíol agus Tráchtáil – 

(chun tabhairt faoi agus feabhas a 

chur ar imeachtaí mionndíola agua 

tráchtála ag an ionad) go ‘Q’ – Fiontar 

agus Fostaíocht (chun deiseanna le 

haghaidh úsáidí fostaithe agus 

forbartha, tionscal éadrom, úsáidí 

fostaithe agus forbartha taobh istigh 

d’fhorbairt ardchaighdeánach 

campas/páirce a éascú); agus chun na 

léarscaileanna agus learáidí cuí sa 

Phlean Forbartha a athrú chun an 

athrú criosaithe a aithint. 

 

Glacadh leis an athrú ag crinniú 

Ceantair Bardasach Bhaile Átha Í ar 

19ú Feabhra 2018. 

 

Pleananna Ceantair Áitiúla 

 

Leanadh le obair athbhreithnithe ar 

Phleananna Ceantair Áitiúla i 2017. 
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 Glacadh le Plean Ceantair 

Áitiúil Claonadh i Bealtaine 

agus chuaigh sé i bhfeidhm ar 

6ú  Meitheamh 2017.  

 Glacadh le Plean Ceantair Chill 

Droichid i Lúnasa 2017 agus 

chuaigh sé i bhfeidhm ar14ú 

Meán Fomhair 2017.  Tharla 

treoir aire, agus, níos déanaí, 

Athbhreithniú Breithiúnach ina 

leith. Cuireadh críoch leis an 

bplean i Bealtaine 2018 tar éis 

an Athbhreithniú Breithiúnach a 

chur i gcrích.  

 Glacadh le Plean Ceantair Léim  

an Bhradáin i Samhain 2017 

agus chuaigh sé i bhfeidhm ar 

18ú Nollaig 2017.  Tharla treoir 

aire ina leith agus threoraigh an 

tAire go ndéanfar atbhreithniú 

ar an bplean arís agus go 

gcuirfear dreachtphlean ar 

thaispeáint faoi Meán Fomhair 

2018. 

Cuireadh tús le h-athbhreithniú ar trí 

plean ceantair aitiúla le linn 2016, agus 

leanadh leis i 2017. 

 

 Plean Ceantair Áitiúil An Náis: 

Dreacht ar taispeáint le linn 

Samhradh 2018. 

 Plean Ceantair Áitiúil Bhaile 

Átha Í: Dreacht ar taispeáint le 

linn Samhradh 2018. 

 Plean Ceantair Áitiúil Bhaile 

Chill Dara: Dreacht ar taispeáint 

Geimhreadh 2018. 

 

Ionchúisimh agus Forfheidhmiú 

Pleanala 

 

Is iad cuspóirí an chórais 

forfheidhmiúcháin ná chinntiú go 

stopfar forbairt inlochtaithe agus go 

bhfaighfear cead pleanála sula 

gcuirfear tús le forbairt. Tá dualgas ar 

an údarás pleanála gearáin scríofa a 

imscrúdú nach measann siad a bheith 

suarach nó gan bhunús.  

 

Fuarthas158 gearán nua san iomlán 

maidir le forbairt gan údarás i 2017. 

Eisíodh 270 Litir Rabhaidh chuig 

forbróirí agus seirbheáladh 104 Fógra 

Forfheidumiúcháin. Tosaíodh 

imeachtaí dlí i 19 cás. 

 

Oidhreacht 

Lean Comhairle Chontae Chill Dara, trí 

Oifig na hOidhreachta, de bheith ag 

forbairt a ról maidir le acmhainní 

oidhreachta tógtha agus nádúrtha an 

chontae a chosaint agus a chur chun 

cinn thar 2017.  Baineadh é sin amach 
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trí chomhairle a sholáthar maidir le 

saincheisteanna oidhreachta Chill 

Dara, 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 

Plean Oidhreachta an Chontae agus 

Plean Bithéagsúlachta an Chontae i 

bhfeidhm. I measc imeachtaí a 

cuireadh i bhfeidhm faoi na pleananna 

seo i 2017 bhí: 

Sonraí Oidhreachta a Bhailiú 

 Iniúchadh ar Phleacanna 

chomórtha: Cuireadh an dara  

céim d’iniúchadh ar 

chuimhneacháin agus 

pleacanna sa chontae i gcrích, 

inar rinneadh suirbhéireacht, 

taifeadadh agus 

grianghrafadóireacht ar na 

pleacanna, cuimhneachain 

agus comharthaí oidhreachta 

lonnaithe thar an contae. 

 Léarscaileacht Gnathóige ar 

dhá bhaile: Baile Átha Í agus 

An Nás, mar ullmhú do PCA. 

 

 

 Plean Pailneora a 

Bheochan: D’fhorbraigh 

Comhairle Contae Chill 

Dara, i gcomhoibriú le 

Comhairle Contae Chill 

Mhantáin agus an tIonad 

Náisiúnta le Sonraí 

Bithéagsúlachta, beochan a 

théann le Plean Pailneora 

Uile-Éireann a chur chun 

cinn.  Fuarthas maoiniú trí 

Éire Ildánach. 
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 Gradam Pailneora ÚÁ um 

Bhailte Slachtmhara: 

D’fhorbraigh an tOifigeach 

Oidhreachta an Gradam 

Pailneora ÚÁ um Bhailte 

Slachtmhara, le Líonra na 

nOifigeach Oidhreachta 

 Leabhar Dathúcháin 

Oidhreachta Chill Dara 

20,000 cóip dáilithe agus 

aistrithe go Gaeilge. 

 Comhpháirtíocht le Fáilte 

Chill Dara maidir le 

tionscadail turasóireachta sa 

chontae. 

 Seachtain na 

hOidhreachta 2017: 123 

imeacht eagraithe ag 71 

grúpa, le 26,000 duine ag 

freastail orthu 

 Seachtainna  

Bitheolaíochta 2017:  30 

imeacht agus 950 

rannpháirtí. Eagrítear an 

tSeachtain i gcomhoibriú le 

Seirbhís Leabharlainne Chill 

Dara, grúpaí Oidhreachta 

Nádúrtha áitiúla, Ollscoill 

Maigh Nuad agus grúpaí na 

mBailte Slachtmhara. 

 Scéim Deontais 

Oidhreachta Pobail 2017:  

Tacaíodh le 58 tionscadal.  

Chabhraigh an tOifigeach 

Oidhreachta le grúpaí chun 

maoiniú a iarraidh, taighde a 

dhéanamh agus a 

dtionscadail oidreachta 

pobail a fhorbairt agus a 

chur i gcrích.  Is cosúil go 

bainfeadh cabhrú le 

teagmháil le saineolaithe 

oidhreachta le seo. 

 Féile Meánaoise Chill 

Dara: Tionóladh an Féile 

Meánaoise Bliaintiúil ag 

Grúpa Bhaile Múrtha Chill 

Dara, Grúpa Turasóireachta 

Chill Dara, Grúpa Staire 

Áitiúla Chill Dara, Bailte 

Slachtmhara agus úinéirí 

ghnó sa bhaile.  D’fhreastail 

breis agus 5,000 duine 

uirthi. 
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 Clár Deich mBliana na 

gCuimhneachán 2017: 

Chabhraigh an tOifigeach 

Oidhreachta le roinnt 

suntasach de htionscadail 

Cláir Deich mBliana na 

gCuimhneachán 2017, mar 

Seiminéar Tionscnaimh 

Mileata na hÉireann i 

nDroichead Nua.  Leanann 

an clár, atá   á bhainistiú ag 

Seirbhís na Leabharlainne, 

ar feadh bliain. 

 Foireann Cultúrtha Éire 

Ildánach: Ta an tOifigeach 

Oidhreachta ina ball 

d’Fhoireann Cultúrtha Chill 

Dara. I 2017 tionóladh dhá 

seisiún comhairliúcháin mar 

úllmhú do Dhreacht-Straitéis 

Cultúrtha Éire Ildánach Chill 

Dara 2017-2022. 

 Bileog Clos-Treoir Chill 

Dara: Táirgeadh bileog chun 

5 clos-treoir forbartha do 

Chill Dara a chur chun cinn, 

agus scaipeadh an bileog 

seo trí na leabharlanna, le 

cabhair ó Fáilte Chill Dara. 

 

 

 

Bainistíoch Forbartha 

Iarratais Pleanála 2017 

Dhéileáil an Rannóg um Bainistíocht 

Forbartha le 1,494 iarratas pleanála i 

2017, méadú de 8.6% ar an bhliain dár 

gcionn. 

 

Forbairtí Tithíochta Straitéiseacha 

(FTS) 

 

Tháinig reachtaíocht nua i bhfeidhm ar 

3ú Iúil 2017.  Fuair An Bord Pleanála 

agus Comhairle Contae Chill Dara 5 

iarratas ar comhairliúcháin réamh-

phleanla le linn 2017.  Tar éis na 

cruinnithe réamh-phleanála seo, 

cuireadh Iarratas Tithíochta 

Straitéiseacht amháin isteach chuig An 

Bord Pleanála faoi dheireadh na 

bliana. 

 

Dhéileáil an Rannóg um Bainistíocht 

Forbartha leis na nithe seo leanas 

freisin i 2016: 

 

 21 iarratas ar cheadúnas faoi 

Alt 254 

 16 togra faoi Cuid 8 

 38 iarratas ar Dheimhniú 

Díolúine faoi Alt 5   
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 77 iarratas ar Dhíolúine ó Chuid 

V faoi Alt 97 

 

 16 iarratas ar Ceadúnais 

Leagan Crann 

 12 iarratas faoin Scéim 

Deontais Foraoiseachta (SDF) 

 

Cruinnithe Réamhphleanála 

 

Ceaptar cruinnithe réamh-phleanála 

d’fhonn plé a dhéanamh le 

hiarratasóirí ionchasacha, agus tá sé 

ar intinn go gcabhródh said le 

iarratasóirí ionchasacha agus go 

mbeadh cáilíocht níos fearr ar iarratais 

pleanála ina dhiaidh sin. 

 

Tionóladh 182 cruinniú réamh-

phleanála tráchtála san iomlán in 

2017, agus iad ag déileáil le forbairtí 

tráchtála agus forbairtí móra ilaonaid.  

Bhí clinicí réamhphleanála ar siúl i rith 

na bliana chomh maith, chun déileáil 

go sonrach le hiarratasóirí 

ionchasacha tí aonair nó forbairtí eile 

ar scála beag.  

 

Tionóladh 10 gclinic réamh-phleanála 

san iomlán in Áras Chill Dara i 

2017, ar ar fhreastail 180 iarratasóir 

ionchasacha.
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Bóithre, Iompar agus 

Sábháilteacht Poiblí 
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Tionscadail Caipitil 

Ciste Gníomhachtaithe Tithíochta 

Infreasrtuchtúir Áitiúla (CGTIÁ) 

I 2017, fuair Comhairle Contae Chill 

Dara faomhadh de €21.4 milliúin le 

haghaidh trí Tionscadal: Bóthar 

Faoisimh Laistigh An Náis, Bóthar 

Faoisimh Oirthir Maigh Nuad agus 

Tionscadal Aise Pobail na Sollán. 

Déanann an Grúpa Stiúrtha CGTIÁ, 

agus an Stiúrthóir Seirbhísí sa rannóg 

Bóthair, Iompar agus Sábháilteachta 

Poiblí mar Chathaoirleach acu, 

maoirseacht ar an trí tionscadal CGTIÁ 

a chur i gcrích, agus tagann an Grúpa 

le chéile go míosúil.  Éascfaidh an 

maoiniú CGTIÁ dul chun cinn ar dhá 

príomh-thionscadal – críoch a chur le 

Bóthar Faoisimh Laistigh An Náis agus 

Bóthar Faoisimh Oirthir agus 

droichead nua a thógáil i Maigh Nuad.  

Tá an dá thionscadal ag dul ar aghaidh 

chun spriocdátaí i 2021 agus, faoi 

dheireadh, éascfaidh siad 800 teach a 

sholáthar sa dá bhaile. 

Sa Náis, tá Comhairle Contae Chill 

Dara ag cur críoch faoi láthair le 

próiseas roghnaithe bealaigh don 

bóthar a bheidh mar nasc idir Bóthar 

Bhaile Átha Cliath R445 agus Bóthar 

Bhaile Coimín trí Bóthar an Tobair. 

Is é aidhm an próisis roghnaithe 

bealaigh ná an bealach is fearr a 

tabharfaidh buntaistí fad-thearmacha 

don Nás a aithint.  Tar éis faisnéisiú 

eolas poiblí, fuarthas breis agus 400 

aigneacht maidir le na bealaí molta a 

cuireadh amach le haghaidh scrudú 

agus measúnú.  Ta obair ag dul ar 

aghaidh chun an bealach roghnaithe a 

aithint. 

Tá athrú riachtanach ar Phlean 

Ceantair Áitiúil Naigh Nuad mar 

phríomh-dhúshlán i dtionscadal 

Bóthair Faoisimh Oirthir Maigh Nuad.  I 

dteannta le próiseas roghnaithe 

bealaigh do bhóthar, foilseofar athrú ar 

an PCÁ i lár 2018.  Tá an Measúnacht 

Straitéiseach Timpeallachta agus na 

Measúnachtaí Oiriúnacha 

riachtanacha á n-ullmhú freisin. 

Bóthar Dáileacháin Bhaile Átha Í 

Tar eis faomhadh a fháil ón Bord 

Pleanála i nDeireadh Fomhair 2017, 

agus Fógra Cinnithe a fhoilsiú mar ba 

chuí, ní fhuarthas agóid ar bith agus tá 

an tionscadal ag dul ar aghaidh de réir 

amlínte bunaithe.  Ta teagmhail le 

úinéirí talún ar siúl agus leanfar leo i 

2018.  Cuirfear oibreacha áise tosaigh 

i gcrích i 2018.  Tá maoiniú ón Roinn 

Iompair, Turasóireachta agus Spóirt ar 
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fáil chun an tionscadal tabhachtach 

seo do Bhaile Áthá Í a éascú. 

Scéim Feabhsaithe ar Rochtain ar 

Sráid Ceangal Thuaidh agus 

Ceantar Faiche Theas i mBaile Chill 

Dara 

Cuirfidh an scéim seo aidhm i bPlean 

Ceantair Áitiúil Chill Dara chun cinn, 

agus mar chuid de beidh scrúdú ar an 

riachtanas chun droichead / crosaire 

iarnróid a uasghrádú / a ionadú / a 

sholáthar.  Feabhsóidh an tionscadal 

seo freisin rochtain don mótarbhealach 

M7 agus don stáisiún iarnróid do 

úsáideoirí bóthair uilig ó thailte go 

bhfuil criosú cónaithe orthu ar an 

dtaobh thiar thuaidh de Bhaile Chill 

Dara. Cuireadh tús le doiciméid 

tairsceana chun seirbhísí 

sainchomhairleoireachta 

innealltóireachta a thabhairt chun 

críche don scéim seo, agus chuaigh sé 

ar aghadh de réir amlínte bunaithe i 

2017. 

Cliseadh Fána Bhaile Uí Cochláin, 

An Baile Mór 

De bharr an cliseadh fána ag Baile Uí 

Cochláin, An Baile Mór, dúnadh an 

bóthar áitiúil L6047 ar an toirt, agus 

fanfaidh sé dúnta ar feadh tamall fada.  

Aithníodh roinnt fóntais straitéiseacha 

a fhreastalaíonn ar An Baile Mór ar an 

mbóthar áitiúil seo; is iad san 

príomhphíobán aníos bréan, píobán 

sceite fuíolluisce ag scaoileadh chun 

na Life, príomhphíobán uisce, 

príomhphíobán gáis agus 

leathanbhanda. Ullmhaíodh doiciméid 

tairsceana chun seirbhísí 

sainchomhairleoireachta 

innealltóireachta a thabhairt chun 

críche, le saineolas geoiteicniúil faoi 

leith chun scrúdú a dhéanamh ar an 

cliseadh fána ag Baile Uí Cochláin,atá 

gar d’Abhann na Life, agus chun 

teacht ar réiteach optamach 

inmharthana, bunaithe ar anailís 

costais is tairbhe fónta.  Níl teacht fós 

ar a maoiniú a bheadh riachtanach 

chun an réiteach innealltóireachta 

aitheanta a chur i bhfeidhm. 

Uasghrádú ar Sheachbhóthar an M7 

idir An Nás agus Droichead Nua, 

Acomhal an M7 ag Baile Osbeirn 

agus Seachbhóthar R407 na Solláin  

 

Áirítear na tionscadail Uasghrádaithe 

ar Sheachbhóthar an M7 idir An Nás 

agus Droichead Nua, agus 
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Seachbhóthar R407 na Solláin i gclár 

na Roinne Caiteacheas Phoiblí agus 

Athchóirithe, dár teideal ‘Ag Dul le 

Téarnamh – Infreastruchtúr agus 

Infheistioch Chaipitil 2016-2021’ 

Bronnadh an conradh le haghaidh 

Uasghrádú ar Sheachbhóthar an M7 

idir An Nás agus Droichead Nua, 

Acomhal an M7 ag Baile Osbeirn agus 

Seachbhóthar R407 na Solláin a 

thógail i Meán Fomhair 2017.  Is 

príomh-ghné den mór-thionscadail 

infreastruchtúir seo ná go bhfuil ann 

40% de chaiteachas iomlán náisiúnta 

an Rialtais ar infreastruchtúr. 

 

Tá trí mór-ghné sa chonradh: 

1. An mótarbhealach atá ann a 

leathnú ó dha lána go trí lána sa 

da threo thar thart ar 14 km, ag 

tosnú ag débhealach trí-lána an 

N7, taobh thoir de acomhal N9, 

An Nás Thuaidh, go acomhal an 

M7 agus M9 ag Acomhal 11. 

2. Na rampaí atá i láthair ag 

Acomhal 10, An Nás Theas, An 

Hall Nua go débhealach An Nás 

go Droichead Nua, an R445, a 

athchur agus a athshuí, agus 

acomhal nua a thógáil ag Baile 

Osbeirn idir Acomhail 9 ahus 

10, ar a dtabharfar Acomhal 9A. 

3. Seachbhóthar Na Sollan a 

thógail, ina mbeidh thart ar 1.7 

km. de débhealach  nua agus 

2.0 km. de carrbhealach singil, 

mar aon le nasc-bóthar 1.2 km. 

de carrbhealach singil ón 

seachbhóthar go lár bhaile na 

Sollán. Áirítear freisin le 

Seachbhóthar na Sollán dhá 

dhroichead a thógáil thar 

Abhann na Life, droichead thar 

an Canail Mór agus mion-

droichead bóthair a thógfaidh 

Bóthar Bhaile Osbeirn thar 

Seachbhóthar na Sollán. Beidh 

nasc idir an seachbhóthar agus 

an M7 ag Acomhal nua Bhaile 

Osbeirn (Acomhal A). 
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Nasc Bhóthair Úi Dhubhuí, An Nás – 

Bóthar Sheáin Úi Dhubhuí go dtí an 

Cuarbhóthar 

 

Chuaigh obair ar aghaidh go maith ar 

an an bóthar ceangail seo a tosnaíodh 

i Lúnasa 2017 agus atá le críoch i 

Márta/Aibreán 2018. 

 

Athbhreithniú ar Luasteorainneacha 

an Chontae 

 

Tá athbhreithniú teicniúil ar 

luasteorainneacha an chontae ar fad 

ar léanúint agus chuaigh sé ar aghaidh 

go maith i 2017. Is cosúil go dtarlóidh 

comhchomhairlí réamh-dreacht le 

comhaltaí tofa, An Garda Síochána 

agus daoine eile i R3 de 2018, agus 

éascaíodh sin dul ar aghaidh le na h-

imeachtaí reachtúla riachtanacha. 

Scéim Cosáin Droichid Iarnróid 

Chill Daingin 

Ag a gcrinniú ar 23ú Deireadh Fomhair 

2017, ghlac comhaltaí tofa Ceantair 

Bardasach Bhaile Átha Í le moladh 

Cuid 8 chun cosán nua a thógáil thar 

an droichead iarnróid i sráidbhaile Chill 

Daingin, agus córas trácht tóinteála 

aontreo a chur i bheidhm. 

Chuaigh an mion-dearadh ar aghaidh 

go maith, agus fuarthas an comhaontú 

cuí ó Iarnród Eireann freisin chun 

tógáil na n-oibreacha seo a éascú i 

2018. 

 

Fo-Dhlíthe Páirceála An Náis agus 

Na Sollán agus Comharthaíocht Eile 

 

Ghlac comhaltaí Ceantair Bradasach 

An Náis le na fodhlíthe seo ar 18ú Iúil 

agus cuireadh tús le na h-aistrithe 

riachtanacha dá bharr maidir le 

comharthaíocht, líneáil etc. i Mí na 

Samhna.  Áiríodh leis an tionscadal 

seo comharthaíocht saincheantair 

mall, treocomharthaíocht thart ar An 

Nás, comharthaíocht as dáta a athchur 

agus deireadh a chur le 

comharthaíocht críon thart ar An Nás. 

Ar cheann de na mór-aistrithe a 

d’éirigh as faomhadh fodhlíthe An Náis 
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bhí athbhunú ar táillí páirceala Dé 

Satharn, rud gut tosaíodh leis ar 2ú 

Deireadh Fomhair. Chuir APCOA 

Parking Ireland tús le páirceála íoc a 

fhorfheidhmiú san Náis ar 24ú 

Samhain 2017.  Tháinig aiseolas 

dearfach ón bpobal agus ó ghnóthais. 

De bharr APCOA a thabhairt isteach 

chun seirbhísí forfheidhmiú páirceála a 

chur i bhfeidhm san Náis agus i mBaile 

Átha Í, éascaíodh íoc le téacs agus íoc 

le dochar sna bailte seo.  Cuireadh tús 

freisin i 2017 le h-uasghrádú ar 

Charrchlós Hederman agus ar 

Carrchlós Sráid na Mainistreach. 

Fodhlíthe Páirceáil do Claonadh, 

Díseart Diarmada agus Cill Choca 

 

Bhí Dreacht-Fodhlíthe Páirceála do 

Claonadh agus Díseart Diarmada ar 

taispeáint poiblí, le meán-lae ar 28ú 

Iúil mar spriocdháta le haghaidh 

taiscthí. 

Díseart Diarmada: D’iarr na comhaltaí 

go n-áirítear an clós súgartha molta 

don sráidbhaile agus páirceáil ceaptha 

sna dreacht-fodhlíthe.  Tá an clós 

súgartha molta le dul go Cuid 8 go 

luath i 2018, agus cuirfear na fodhlíthe 

faoi bhráid na gcomhaltaí ag an am 

sin. 

Claonadh: Ghlac Ceantar Bardasach 

Maigh Nuad le na fodhlíthe seo ar 13ú 

Nollaig. 

Cill Choca: Cuireadh Dreacht-

Fodhlíthe Páirceála Chill Choca ar 

taispeáint poiblí, le áiseanna Páirceála 

Íoc, Taispeáin agus Taistil ar Sráid an 

Cuain, Cill Choca san áireamh.  Ghlac 

na comhaltaí le na fodhlíthe seo i 

Nollaig 2017. 

Fodhlíthe Seastán Ceaptha 

(Tacsaithe) 

Cuireadh Dreacht-Fodhlíthe Seastán 

Ceaptha (Tacsaithe) do Maigh Nuad, 

Cill Droichid, An Nás agus Cill Choca 

ar taispeáint poiblí, le 28ú Iúil mar 

spriocdháta le haghaidh taiscthí. 

 Glacadh le Dreacht-Fodhlíthe 

Seastán Ceaptha (Tacsaithe) 

do Maigh Nuad i nDeireadh 

Fomhair. 

 Glacadh le Dreacht-Fodhlíthe 

Seastán Ceaptha (Tacsaithe) 

do Chill Droichead i Mí na 

Samhna. 

 Glacadh le Dreacht-Fodhlíthe 

Seastán Ceaptha (Tacsaithe) 

do Chill Choca i Mí na Nollag. 

 Glacadh le Dreacht-Fodhlíthe 

Seastán Ceaptha (Tacsaithe) 

don Náis i Mí na Nollag. 
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Athlonnú an Chlóis Innealra 

Tá Clós Innealra na Comhairle 

lonnaithe faoi láthair i nDroichead Nua. 

Moltar an Clós Innealra a athlonnú 

agus úsáid an ionaid i nDroichead Nua  

a uasmhéadú. Cuireadh tús le 

chonradh seirbhísi dearadh go luath in 

Aibrean 2017 agus ta obair ag dul ar 

aghaidh le haghaidh na himeachtaí 

reachtúla cuí a thosnú in R3 de 2018.  

Tháinig moill ar críoch a chur le leagan 

amach an ionaid agus muid ag 

feitheamh le cinntiú ón RITS maidir le 

scioból salainn straitéiseach a shuí. 

Údarás Iompair Náisiúnta: Dearadh 

Líonra Rothaíochta Mórcheantair 

Bhaile Átha Cliath (An Nás) 

Leanadh ar aghaidh le trí scéim i 2017: 

 An Nás go Chill 

 Bóthar Chill Chuillinn, An Nás: 

Faomhadh Cuid 8 ag crinniú 

Ceantair Bardasacha An Náis 

ar 18ú Iúil  

 Bealach Glas ó Bóthar 

Dhroichead Nua, An Nás go 

stáisiún traenach Na Sollán thar 

bhealach na canálal 

Cuireadh tús leis an gcomhchomhairle 

poiblí Cuid 8 le haghaidh an Scéim 

Rothaíochta ón Nás go Chill ar 3ú 

Deireadh Fomhair 2017.  Ullmhaíodh 

Tuairisc Taiscthí agus Tuairisc ón 

bPríomhfheidmeannach le chur faoi 

bhráid na gcomhaltaí tofa. 

Is cosúl go leanfar ar aghaidh leis an 

Bealach Glas ó Bóthar Dhroichead 

Nua, An Nás go stáisiún traenach Na 

Sollán go Cuid 8 go luath i 2018. 

Conair Bóthair Bhaile Átha Cliath / 

Cearnóg na Poibleoige, An Nás 

Cheap an Comhairle an 

sainchomhairleoir le haghaidh céim 

mion-deartha agus ullmhú 

doiciméidiúcháin conartha an 

tionscadail seo. Cuireadh plean 

feidhmithe tionscadail ar aghaidh chuih 

an ÚIN le haghaidh díospóireacht.  

Mhol an ÚIN go gcaithfear maoiniú le 

haghaidh tionscadail i gCill Dara a 

bhainistiú de réir na h-áiseanna 

teoranta a bheadh faoi lámh acu le linn 

2018 agus 2019.  Dá bharr sin, 

caithfear an tionscadal seo a bhainistiú 

de réir a maoiniú a bheidh le fáil. 

 

 

Bealach Glas na Canála Ríoga: 

Maigh Nuad go dtí an Iarthar 

                 

I 2017, rinneadh mórán oibre ar 

Bhealach Glas na Canála Rioga: 
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Cuid 1 – Teorainn na hIarmhí go 

Maigh Bhealaigh: críochnaithe agus 

oscailte. 

Cuid 2 – Maigh Bhealaigh go 

hUiscerian na hAbhann Duibhe: críoch 

curtha le glanadh agus bunsraith 

bóthair in áit thar 70% den chuid seo. 

Beidh gá le comhaontú le hIarnród 

Éireann agus le droichead rochtana a 

thógáil don chuid atá fágtha. Ceaptar 

go mbeidh spriocdháta go déanach i 

2018. 

Cuid 3 – An Abha Dubh go Cluain 

Chonaire i gContae na Mí: 90% 

criochnaithe agus oscailte. 

Cuid 4 – Cluain Chonaire go Loc 

Fhearna trí An MI agus Cill Dara: 

táthar ag súil le críoch go déanach i 

2018. 

Cuid 5 – Loc Fhearna go Droichead a 

Casaidh, Cill Choca: faoi thógáil; 70% 

críochnaithe agus táthar ag súil le h-

oscailt i 2018. 

Cuid 6 – Droichead an Casaidh go 

Droichead an tSeomraigh (Cill Dara 

Thuaidh): críochnaithe agus oscailte. 

Cuid 7 – Droichead an tSeomraigh go 

Calad Maigh Nuad: críochnaithe agus 

oscailte. 

Bealach Glas na Canála Ríoga idir 

Maigh Nuad agus teorainn Chontae 

Bhaile Átha Cliath 

Sa scéim seo tógfar bealach 

rothaíochta agus áis do choisithe thar 

cosán tarraingte na canála.  Tá an 

scéim 8.4 km. i bhfad agus beidh áis 

idir 2.5 m. agus 3 m. roinnte idir siúil 

agus rothaíocht. Ta mion-dearadh ar 

an cuid seo den Bhealach Glas ag dul 

ar aghaidh, agus ullmhaíodh réamh-

phacáiste dearadh le haghaidh dáta 

tairsceana i 2018.  Críochnaíodh 

suirbhéanna topagrafacha, 

suirbhéanna crann agus inscrúdaithe 

talún freisin i 2018. 

 

Conair Thuaidh Theas, Maigh Nuad 

– Céim 4 

 Cuireadh tús leis an tionscadal se oar 

6ú Samhain agus ta sé le críochnú i 

2018. Is tionscadal suntasach e seo, 

agus ba thrua gur cuireadh 

míchaoithiúlacht trom ar coisithe agus 

tiománaithe i Maigh Nuad.  Rinneadh 

dul ar aghaidh maith agus ba bheag 
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nár críochnaíodh an tionscadal faoi 

dheireadh 2017. 

 

 

Conair Thuaidh-Theas: Maigh Nuad 

– Céim 6 (Bóthar Mhaigh gCláir) 

Chuaigh obair ar aghaidh go maith i 

2017. D’eagraigh Innealtóirí 

Comhairleacha AECOM mion-dearadh 

ar Céim 6 den Conair Thuaidh-Theas 

ar Bóthar Mhaigh gCláir.  Bhí ga le 

comh-ordú leis an bhfoireann dearadh 

ar Champas Oideachais Maigh Nuad 

agus le CLG chun dearadh an 

acomhail . a chríochnú Tá súil go 

ndeimhneofar maoiniú le haghaidh 

Céim 6 Bóthair Mhaigh gCláir a thógáil 

i 2018. 

Soilse Poiblí, An Príomh Sráid, Cill 

Droichid 

Faomh comhaltaí Ceantair 

Bardasacha Chill Droichid/Léim an 

Bhradáin Cuid 8 le haghaidh 

uasghrádú ar soilse poiblí ar an 

Príomh Sraid i gCill Droichid, chomh 

maith le oibreacha sibhialta eile agus 

cáblaí eile a chur faoi thalamh, chun 

an sráid-dreach agus an ríocht phoiblí 

a fheabhsú. Meastar go gcuirfear tús 

le h-oibreacha poiblí ar an dtionscadal 

seo i 2018. 

Staidéar Bainistíochta Tráchta 

Dhroichead Nua 

D’aontaigh an tÚdarás Iompair 

Náisiúnta le staidéar ar Dhroichead 

Nua a mhaoiniú agus a thosnú agus ta 

obair ag dul ar aghaidh sa chás seo. 

An Corrchoill 

Cuireadh críoch ar 30ú Lúnasa 2017 

ar an bpróiseas Cuid 8 chun Páirc 

Bhaile, Sportlann Taobh Amuigh agus 

Carrchlós (Páirceail agus Taistil ag 

freastail ar An Corrchoill) a thógáil. Ta 

an tionscadal seo le tosnú i 2018. 

Seachtain Náisiúnta na Rothaíochta 

agus Fóram Rothaíochta Chill Dara 

Is príomh-ghnéithe de Chlár Forbartha 

Chontae Chill Dara 2017-2023 

(Caibidil 6: Gluaiseacht agus Iompar) 

iad rothaíocht agus siúl. D’eagraigh An 

Comhairle a Fóram Rothaíochta go 

luath i 2017 le na h-aidhmeanna agus 

cuspóirí seo leanas:  

 Forbairt tionscadal rothaíochta 

thar an chontae, agus 

tionscadal eile go bhfuil tionchar 

acu ar rothaíocht, a thacú agus 

léirmheas a dhéanamh orthu; 
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 Cur chun cinn ar níos mó 

rothaíocht a thacú, agus 

‘rochtaiin agus cailitheacht 

inbhuanaithe’ á éascú; 

 Fóram rialta a chur ar fáil do 

eagraíochtaí proifisiúnta agus 

abhcóideachta chun cur le 

polasaí leanúnach agus forbairt 

praiticiúil ar réitigh iompair 

inbhuanaithe a eagrú i gCill 

Dara. 

Áirítear leis an Fóram Rothaíochta, atá 

ina fo-choiste den Choiste um Beartas 

Straitéiseach – Iompar agus 

Sábhailteacht, ionadaithe ó 

eagraíochtaí a bhaineann le rothaíocht 

agus le forbairt inbhuanaithe Chill 

Dara, agus a thacaíonn le aidhmeanna 

an Fóraim.  Le linn Seachtain na 

Rothaíochta (10ú go 18ú Meitheamh) 

tharla na h-imeachtaí seo leanas, agus 

fógraíodh iad ar láithreán gréasáin na 

Comhairle agus ar na meáin shóisialta: 

 Spraoi-Rothaíocht Clainne i  

mbailte sa chontae 

 Rothaigh chun Oibre: dírithe ar 

mór-fhostóirí sa chontae, i.e. 

Pfizer, Kerry Group, Intel agus 

Oral B 

 Rothaigh chun Scoile: dírithe ar 

101 bunscoil sa chontae 

 Rothaigh le haghaidh lón; 

tionscadal dírithe ar fórsa 

saothair Chomhairle Contae 

Chill Dara 

Tionóladh roinnt tionscadail 

rothaíochta ag am lóin san áit oibre le 

linn Seachtain na Rothaíochta, agus 

bhí mór-éílimh agus rath mór orthu. 

Rinne an Comhairle teagmháil freisin 

le URBO, tionscadal nua roinnte rothar 

gan nasc, atá le píolótú go luath in 

Ollscoil Maigh Nuad. Oibreoidh an 

Comhairle le URBO tar éis an 

tionscadal píolótach seo, agus é in 

aigne go mbeidh rothair URBO le fáil 

ag ionaid roghnaithe i gContae Chill 

Dara. 

Tugadh seaicéid sofheicthe agus 

bandaí muinchille rothaíochta do 

bhunscoileanna a bhí páirteach i 

Seachtain na Rothaíochta, agus 

rinneadh tagairt do feasacht faoi 

sábháilteacht rothaíocht lena linn.  

Leanfaidh an Comhairle ag obair le na 

scoileanna uilig chun sábhailteacht 

rothaíochta agus bóthair a choimeád 

ina n-aigne, agus chun muinín a 

thabhairt do pháistí scoile chun dul ag 

rothaíocht ar bhóithre poiblí. 

Leanann Comhairle Contae Chill Dara 

le raonta rothair agus scéimeanna 

rothaíochta a fhorbairt; tá an Bealach 

Glas ó Bhaile Átha Cliath go Gaillimh a 

thógáil faoi láthair i dtuaischeart an 
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Chontae, agus tá comhaontaithe i 

bhfeidhm le Comhairle Contae na 

hIarmhí agus Comhairle Contae na Mí 

chun an próiséas tógála a bhrostú.Ta 

an raon rothair molta i mBaile An Náis 

tar éis dul ar aghaidh chun a céim 

pleanála riaracháin (Pleanail Cuid 8) 

agus tabharfaidh tógáil  an raon rothair 

seo éascú do dhaltaí scoile a bhí 

páirteach i dtreanáil rothaíochta thar 

na bliana. 

Cuireadh an lána rothair ón Nás go 

Chill thar céim na pleanála (Cuid 8) 

agus tús curtha freisin le pleanáil don 

Bhealach Glas ón Nás go Na Solláin.  

Le roinnt lánaí rothair á phleanáil agus 

á thógáil, chomh maith le geallantas 

na Comhairle chun oideachas agus 

traenáil i sábháilteacht rothaíochta a 

chur ar fáil i scoileanna, tá muinín 

againn go mbeidh méadú suntasach i 

líon na rothaithe agus na turais rothair 

sa Chontae ar bhonn bliaintiúil. 

 

Seachtain Soghluaiseachta na 

hEorpa 16ú – 22ú Meán Fomhair 

(www.mobilityweek.eu) 

Tionóladh Seachtain Soghluaisteachta 

na hEorpa ón 16ú go 22ú Méan 

Fomhair, dírithe ar cur le bogadh i 

dtreo iompar inbhuanaithe, agus é a 

chur chun cinn.  Cuireadh an fócas ar 

soghluaisteachta inbhhuanaithe, le 

‘soghluaisteacht glan, roghnaithe agus 

cliste’ mar théama agus mana 

comhfhreagrach ‘Níos fuide le 

comhroinnt’. 

 

 

D’fhógair Comhairle Contae Chill Dara, 

i gcomhpháirtíocht le GoCar, scéim 

píolótach roinnte gluaisteán le linn 

Seachtain Soghluaisteachta AÉ 2017. 

Is clár ballríochta roinnte giuaisteán é 

GoCar, lenar féidir, tar éis dul isteach 

ann, gluaisteán nó veain a fháil ar 

chíos 24/7, 365 lá sa bhliain.  

Dearbhaíodh gur féidir le gach 

gluaisteán roinnte dul in ionad idir 10 

agus 15 gluaisteán príobháideach, 

chomh maith le méadú a dhéanamh ar 

iompar poiblí. 

 

Tacfaidh an scéim píolótach roinnte 

gluaisteán le Comhairle Contae Chill 

Dara chun dul le laghdú a dhéanamh 

ar méid na gluaisteán ar bhóithre, 

agus, as sin, cabhrú le rothaíocht a 
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chur chun cinn ar bhealaí rothaíochta 

pleanáilte, agus le tionscnaimh eile atá 

idir láimhe i bhfábhar coisithe agus 

rothaithe, ina measc 

luasteorainneacha i gceantair 

uirbeacha a laghdú agus moilliú 

tráchta. 

Cuireadh gluaisteáin GoCar ar fáil i 

gContae Chill Dara i gcarrchlóis eas-

sráide: An Nás, Maigh Nuad, 

Droichead Nua agus Cill Droichid.  

Bhíodar ar fáil freisin ag stáisiúin 

Iarnród Éireann i mBaile Átha Í, Léim 

an Bhradáin, Cill Droichid agus 

Droichead Nua. 

www.gocar.ie  
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Seirbhís Dóiteáin 

 

Cuireann Seirbhís Dóiteáin Chill Dara 

raon de sheirbhísí ar fáil do  

shaoránaigh Chill Dara. Ina measc tá 

próiseáladh ar theastais um 

shábháilteacht ó dhóiteán, iniúchadh 

ar fhoirgnimh féachaint an bhfuil siad i 

gcomhlíonadh leis na riachtanais 

sábháilteachta ó dhóiteáin, stáisiúin 

peitril a cheadúnú, forbairt ar 

Phleananna Móréigeandála agus 

freagra oibríoch a sholáthar ónár sé 

stáisiún dóiteáin. 

 

An Rannóg um Sábháilteacht ó 

Dhóiteán 

 

Fuair ár Rannóg um Shábhailteacht ó 

Dhóiteán 156 iarratas ar dheimhnithe 

um shábháilteacht ó dhóiteán i 2017, 

chomh maith le 10 iarratas ar 

dheimhnithe maidir le tabhairt chun 

rialtachta. 

 

Rinneadh iomlán de 106 iniúchadh 

sábháilteachta ó dhóiteán ar 103 

áitreabh san iomlán ar fud an chontae.  

Rinne an tSeirbhís Dóiteáin trácht 

freisin ar 485 iarratas pleanála. 

 

Fuarthas 21 gearán maidir le 

sábhailteacht ó dhóiteán, agus 

rinneadh scrúdú orthu, i rith na bliana. 

 

Sábháilteacht ó Dhóiteán i Measc an 

Phobail 

 

Reáchtáladh dhá ‘Lá Oscailte’ i 

stáisiúin dóiteáin Mhainistir Eimhín 

agus An Náis i 2017. 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.  Le linn 

ár ‘Laethanta Oscailte’ tógann na 

comhraiceoirí dóiteáin áitiúla an deis 

chun an teachtaireacht maidir le 

sábháilteacht ó dhóiteáin a scaipeadh. 

Ar cheann de na bealaí is dramatúla 

chun seo a dhéanamh tá an 

taispeántas le panna sceallóg, a 

léirítear sa phictiúir thíos ón lá oscailte 

i Mainistir Eimhín. 
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An Rannóg Oibríochta 

 

Cuirtear ár seirbhís oibríochtúil ar fáil ó 

sé stáisiún dóiteáin suite i Droichead 

Nua, An Nás, Baile Átha Í, Maigh 

Nuad, Mainistir Eimhín agus Léim an 

Bhradáin. 

 

D’fhreagair Seirbhís Dóiteain Chill 

Dara do 1,521 imeacht éigeandala i 

2017. D’éirigh 1,817 slógadh stáisiúin 

astu (ag braith ar an chineál d‘imeacht 

a bhí i gceist, b’fhéidir go nglaofar ar 

níos mó ná stáisiún amháin).  Seo 

thíos an líon slógaí a tharla i ngach 

stáisiún: 

Droichead Nua  437 glao 
 
An Nás   456 glao 
 
Baile Átha Í   258 glao 
 
Maigh Nuad   279 glao 
 
Mainistir Eimhín  153 glao 
  
Léim an Bhradáin 234 glao 
 

Le linn 2017 rinne Seirbhís Dóiteáin 

Chill Dara uasghrádú ar TCP comhraic 

dóiteain struchtúrach don bhforeann 

oibríoch uile.  Láinseáladh an TCP ag 

imeacht i Staisiún Dóiteain An Náis; 

taispeánadh ár drón nua agus 

chuireamar fáilte ar ais roimh roinnt 

dár n-iarbhaill. 

 

 

 

 

 

 

An Rannóg Bainistíochta 

Éigeandala agus Tionscadail 

Speisialta 

 

Comh-ordaíonn an rannóg seo forbairt 

leanúnach agus uasdhátú ar 

pleananna agus fo-pleananna 

éigeandála. Le linn 2017 rinne an 

rannóg comh-ordú ar na céimeanna 

tosaigh de RCTTE a rolladh amach 

d’ár Seirbhís Dóiteáin.  Is cosúil go 

dtarlóidh lán-ascnamh chuig an 

léibheann seo i 2018. 
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Cosaint Shibhialta Chill Dara 

 

Is eagraíocht í Cosaint Shibhalta Chill 

Dara, bunaithe ar dheonacha, ina 

gcabhraíonn na baill mar sheirbhís 

chúltacaithe, ag tacú le na príomh-

sheirbhísí éagandala agus leis an 

bpobal áitiúil. 

 

Traenáil 

 

Tá il-scileanna ag deonacha agus is 

iad seo leanas na príomh-

ghníomhartha a bhíonn idir láimhe ag 

an eagraíocht: 

 

 Garchabhair 

 Scileanna Cuardaigh agus 

Tarrthála 

 Comhrac Dóiteain  

 Scileanna Leasa 

 Seirbhís Bardach agus 

Monatóireacht ar Rádaíocht 

 Cumarsáid Raidió 

 

Sa traenáil do dheonacha tá Láimhsiú 

Sábháilte, Chéad Freagra Cairdiach, 

Cúrsa Chéad Freagróra Garchabhar, 

Cumarsáid, Feasacht Dóiteáin, Druill 

Cos, Léarscaileanna a léamh, CSD, 

Bun-Chuardach agus Tarrtháil, Cúrsa 

Cosaint Páistí, BSFT agus Taithíocht 

ar Threallaimh. 

Cuireadh cúrsaí ar fáil do dheonaigh i 

rith na bliana ar bhonn áitiúil, agus i 

gCeannáras Brainse an Chosaint 

Shibhilata i Ros Cré. 

 

Imeachtaí 

D’óstail Cosaint Shibhialta an 

Cleachtadh Réigiúnach Cosanta 

Shibhialta Dé Satharn 1ú Aibreán 

2017.  I measc na tascanna bhí: Druill 

Cos, Taismeach/Garchabhair, 

Cuardach Amuigh, Cumarsáid, Tuilte, 

Dróin agus scileanna eile.  D’fhreastail 

beagnach 100 deonach agus ball 

Cosanta Sibhialta ar an cleachtadh, a 

tionóladh ag ár gceanncheathrú af 

Páirc Uí Dhubhuí, An Nás. 

 

 

 

 

D’fhreastail Cosaint Shibhialta Chill 

Dara ar 80 imeacht Pobail agus Spóirt, 

ina measc Féile Rásaíochta Bhaile 
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Phúinse, Dearbaí Gaelach Saor ó 

Dhleacht Dubai sa Churrach, Féile na 

mBád Dragain i mBaile Átha Í, rásaí 

rothar agus rásaí bóthair áitiúla , ag 

soláthar seirbhís gharchabhrach, ríalú 

tráchta agus maoirseacht, agus roinnt 

eigeandálaí a bhain leis an aimsear. 

 

Thabhaigh Comhairle Contae Chill 

Dara caiteachas de €160,340.93 i 

2017 de bharr a bhfeidhmeanna maidir 

le Cosaint Shibialta.  Chabhraigh 

Cosaint Shibhialta Chill Dara le 74 

imeacht i 2017. 

 

Fuair Comhairle Contae Chill Dara 

tabhartais deonacha de €144,442.52 

i 2017 maidir le na feidhmeanna thuas. 
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 Ta Sláinte agus Sábháilteacht 

mar abhar seasamhach ar chlár 

Cruinnithe na Sinsearach 

 Crinniú démhíosúil den Choiste 

Bainistíochta um Sláinte agus 

Sábháilteacht. 

Bhí sé mar phríomh-aidhm ag an 

Rannóg Sláinte agus Sábháilteachta 

do 2017 béim níos mó a chur ar 

shlainte agus folláine na bhfostaithe. 

Agus seo in aigne, cuireadh roinnt 

cainteanna ar fáil don bhfoireann ar 

ábhair mar: 

 Feasacht faoi Ailse Bhrollaigh 

 Sláinte na bhFear 

 

Chomh maith le seo, mar chuid de 

Seachtain Eorpach Sláinte agus 

Sábháilteachta, chuir an eagraíocht a 

seachtain féin ar siúl, le raon 

d’imeachtaí agus eachtraí; mar 

bhuaicphointe iontu bhí Comhdháil 

Sláinte agus Sábháilteachta ar a 

d’fhreastail 470 ball foirne. Bhí Ionaid 

Oibre Sláintiula do Gach Aois mar 

théama don comhdháil i 2017, agus 

bhí raon de chainteoirí thar barr a phlé 

ábhair mar: 

 Forbairt Pearsanta agus 

Proifisiúnta a Spreagadh: Gerry 

Duffy (Aclaí Seasmhachta) 

 Meabhairshláinte Dhearfach – 

Spreag, Cumhachtaigh, Bain 

Amach: Enda O’Doherty             

(Abhchóide agus Tiomsaitheoir 

Airgid do Meabhairshláinte 

Dhearfach) 

 Aithne ar do Phobal: Alan Shortt 

(Fuirseoir agus Cainteoir 

Inspreagtha) 

 Ó Angar go Rath: Patrick 

Monahan (Parailimpeach agus 

Buaiteoir i Maratón Cathrach 

Bhaile Átha Cliath) 

 An tabhacht a bhaineann le 

ghníomhaíocht choirp do lán-

folláine: Eric Donovan (Dornálaí 

Proifisiúnta) 

.    

I measc tionscnaimh sláinte eile le linn 

na seachtaine bhí: 

 Measúnachtaí Folláine ( Scan 

Choirp - % Saill Choirp, Mais 

Matáin, % Hiodraitiúcháin, 

Bunráta Meitibileach, Aois  

Meitibileach agus Saill an 

Ionathair) 

 Cainteanna faoi 

meabhairshlainte tugtha ag 

Oifigeach Meabhairshlainte a 

Chur Chun Cinn, An Roinn 

Sláinte, Cur Chun Cinn agus 

Feabhsú, Rannóg Sláinte agus 

Folláine, Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte 
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 Ionsamhlóir Tointeála agus 

Iompaithe Idirghníomhach ag 

an tÚdarás um Sábháilteachta 

ar Bhóithre 

 

Chomh maith le seo, thug an Rannóg 

Sláinte agus Sábháilteachta tacaíocht 

don eagraíocht sna réimsí seo leanas: 

 

 Tacaíocht ar láthair do na 

Ceantair Bardasacha 

 Traenáil ar Bainistíocht a 

dhéanamh ar Teagmhais 

Tromchúiseacha agus baol ann 

go mbeidh Imscrúdú Coiriúil i 

gceist. 

 Athbhreithníu agus faomhadh a 

dhéanamh ar ghach measúnú 

riosca a críochnaíodh. 

 Sraith cruinnithe a thionól mar 

cruinnithe roimh thús, cruinnithe 

den Choiste Bainistíochta 

Sláinte agus Sábháilteachta 

agus cruinnithe den Choiste 

Sábháilteachta, rud a 

chuireann cultúr dearfach 

sábháilteachta chun cinn mar 

aon le comhlíonadh leis an 

reachtaíocht. 

 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  

nithe is cúis leo a shainaithint 

agus a chosc amach anseo. 

 Iomlán de 53 iniúchadh ar an 

láthair a dhéanamh lena n-

áirítear iniúchtaí ar 

chonraitheoirí chun a chinntiú 

go bhfuil siad i gcomhlíonadh le 

nósanna imeachta 

inmheánacha sláinte agus 

sábháilteachta agus le 

reachtaíocht 

 Seónna Bóthair Shláinte agus 

Sábháilteachta le na Rannóga 

Bóithre agus Uisce 

 Eolas a chomhroinnt le h-

eagraíocht ilnaisiúntach 

 

Ar leibhéal náisiúnta: 

 

 Tacaíodh leis an GBRÁ maidir 

le Comhdháil Náisiúnta Sláinte 

agus Sábhailteachta a eagrú 

 Tugadh léiriú don ÚSS faoi 

rannán Sláinte agus 

Sábhailteachta den 

Treoirdhoiciméid nua 

Bainistíochta Tráchta 

Sealadach 

 Tugahd tacaíocht Sláinte agus 

Sábháilteachta do 
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chomhghleacaithe i gComhairle 

Contae eile tar éis timpist 

tromchúiseach. 

 

 

Inrochtaineacht 

 

Leananna Údaráis Áitiúla Chill Dara le 

bheith ag obair le daoine ar míchumas 

agus lena n-ionadaithe chun 

inrochtaineacht ar sheirbhísí údarás 

áitiúla a fheabhsú. I 2017 cuireadh 

fócas ar roinnt réimse thar na h-

eagraíochta. 

 

I measc gníomhaíochtaí 

inrochtaineachta i Leabharlanna 

Chill Dara i 2017 bhí na buaicphointí 

seo: 

 

 Chuir Seirbhís Leabharlainne 

Chill Dara béim ar 

inrochtaineacht ar 

thimpeallachtaí fisiciúla i 

Leabharlann Maigh Nuad, ina 

measc 

 Bealach isteach 

inrochtana – póirse agus 

doras uathoibreach 

 Seilfre inrochtana 

 Soilse 

 Treochomharthaíocht 

 

Leanann cláir Seirbhíse Leabharlainne 

Chill Dara ag díriú ar cheisteanna 

inrochtaineachta agus i 2017 cuireadh 

cláir éagsula ar fáil do dhaoine go 

bhfuil deachrachtaí acu teacht ar 

fhorignimh agus cnuasaigh na 

leabharlainne: 

 Rinneadh méadú breise i 2017, 

trí bréagáin breise a 

cheannach, ar Bréagáin, 

Teicneolaíocht agus Oiliúint 

(BTO) – cnuasach dírithe chun 

seirbhísí cáilíochta beatha d’óg 

agus aosta a chomhlánú, agus 

chun tacú le h-úsáid na 

bréagáin agus an 

teicneolaíochta trí 

comhpháirtithe proifisiúnta idir 

Leabharlanna Contae Chill Dara 

agus Proifisiúnaigh Cúraim 

Sláinte. I measc na bréagáin 

nua bhí:  

 Méadú ar  chnuasach na 

mbréagán, agus iad á 

stóráil i Leabharlann 

Pobail nua Bhaile Átha Í 

 Forbairt breise ar an 

gcnuasach, le Áiseanna 

Urlabhra agus Teanga 

san áireamh 

 Catalóg nua don 

chnuasach is déanaí le 
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foilsíodh go déanach in 

Earrach 2018 

 

 

      

 

   

 

Forbairt TF: Méadaíodh ár seirbhísí ar-

líne le na nithe seo leanas a chur san 

áireamh: 

 Comics Plus, a thugann 

rochtain gan teorainn ar na 

mílte úrscéalta grafacha agus 

greannáin do bhaill 

leabharlainne 

 Artist Works, a thugann rochtain 

gan teorainn ar ard-

cheachtanna le haghaidh uirlisí, 

guth agus ealaín fisiciúil 

 

 

 

 

Áras Chill Dara 

 Uathoibríodh roinnt doirse 

laistigh chun rochtain a éascú 

 Cuireadh Traenáil ar Fheasacht 

Inrochtaineachta ar fáil don 

bhfoireann 

 

Ó dhearcadh an phobail: 

D’oibriomar go dlúth le roinnt grúpaí 

Rochtana Áitiúla agus le Cill Dara 

Aoisbháúil, agus chríochníomar roinnt 

siúlóid baile, chun ceisteanna imní 

maidir le siúlóid agus rochtain a aimsiú 

agus chun gníomhartha cuí a chur i 

gcrích dá bharr. 

 

Chríochníadh iniúchtaí rochtana sna 

bailte seo: 

1. An Nás 

2. Droichead Nua 

3. Cill Droichid 

4. Baile Chill Dara 

5. Cill Chuillinn 
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Seirbhísí Uisce agus 

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 soláthraí seirbhíse 

náisiúnta amháin. Tógfaidh sé tuairim 

is cúig bliain 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 (CS). 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 dhá rannóg: 

 

1. Gníomhairí de chuid Uisce 

Éireann de réir thearmaí 

Comhaontú Seirbhíse maidir le 

h-oibriú agus cothabháil 

leanúnach scéimeanna uisce 

agus fuíolluisce agus Clár 

Infheistíochta Caipitil. 

 
2. Clár Uisce Tuaithe. 

 

 

1A- 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) 2014 agus feidhmíonn sí 
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amhlaidh de réir théarmaí an 

Comhaontú Seirbhíse le hUisce 

Éireann. Faoi láthair, tá 70% 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). 

 

Is leis na réimsí seo a leanas a 

bhaineann formhór na hoibre 

cothabhála ar an soláthar atá anois 

ann, mar ghníomhairí de chuid Uisce 

Éireann : 

 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. 

 Monatóireacht a dhéanamh ar 

chaighdeán an uisce agus é a 

chosaint. 

 Córas soláthair Uisce Éireann 

chun earraí agus seirbhísí a 

cheannach agus chun plé le 

ceisteanna ó chustaiméirí a 

chur i bhfeidhm. 

 Leabhar sonraí agus deais 

Uisce Éireann a chomhlánú 

gach mí. 

 Príomh-thascairí feidhmíochta 

Uisce Éireann a chur i bhfeidhm 

mar atá leagtha síos sa Phlean 

Ghnó Bliaintiúil. 

 

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 mhéad ard de 

32% i Mí Eanáir 2011 go dtí 22% ar an 

meán i Mí Eanair 2018.  Éacht 

suntasach é seo i bhfianaise ó Uisce 

Éireann go bhfuil an meánleibhéal 

d'uisce gan chuntas sa tír ina h-

iomláine thart ar 49%. (Feabhra 2016). 

 

1B - 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 Fuíolluisce (ICF) 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  

ICF na Scéime Séarachais Réigiúnach 
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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). De bharr gur 

uasghrádaíodh le déanaí iad, ta 

d’acmhainn acu faoi láthair freastal ar 

dhaonna coibhéasach (DC) de 

150,000 agus 130,000 faoi seach, 

agus tá siad á uasghrádú faoi láthair. 

Tá 35 ICF eile scaipthe ar fud an 

chontae, ag dul ó méid 10 DC go 

24,000 DC.  Ag freastail ar na h-ionaid 

seo tá líonra de bhreis agus 2,000 km 

de shéaraigh agus 110 staisiúin 

caidéalúcháin fuíolluisce. 

 

Rinneadh iarratas ar cheadú chun dul 

ar aghaidh agus ar thairscintí le 

haghaidh oibreacha uasghrádú ar na 

ICF ag Ráth Iomgháin, Baile an 

Chalbhaigh agus Cill Maodhóg, agus 

táthar ag súil le tosnú ar na h-

oibreacha seo i R2/R3 de 2018, agus 

críoch a chur leo go luath i 2019. 

Tá an rannóg Oibríochta Fuíolluisce,  

mar ghníomhairí de chuid Uisce 

Éireann de réir théarmaí an CS, tar éis 

bheith ag obair go dlúth leis an 

bhfoireann Rialaithe Forbartha i 

gComhairle Contae Chill Dara agus le 

Uisce Éireann chun dul i gceannas ar 

na ICF agus na stáisiúin caidéalúcháin 

a bhaineann le scéimeanna tithíochta 

príobháideacha. 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. 

 

Cuireadh críoch le roinnt mór-

thionscadail chaipitil le blianta beaga 

anuas, ina measc Líonra Bhaile Chill 

Dara, Stáisiún Caidéalúcháin An Halla 

Nua, Stáisiún Caidéalúcháin Gharraí 

na Tincéara, ICF Léim an Bhradáin 

agus ICF Bhaile Osbeirn. 

De réir na Rialachán um Scardadh 

Fuíolluisce (Údarú), 2007 (I.R. Uimh. 

684 de 2007), ceanglaítear ar an 

GCC gach scardadh fuíolluisce 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 atá faoi bhun 500 DC i 

méid. Tá ceadúnas anois ag gach 

ceann de na 13 ionad níos mó, ór 

cheadaíodh an trí cinn a bhí gan cead 

(Cill Dara, Mainistir Eimhín agus Ráth 

Iomgháin) i 2015. 
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Thosaigh oibreacha ar an suíomh faoi 

Mheithimh 2015 ar uasghrádú ar ICF 

Choill Dubh.  Cuireadh críoch leis an 

uasghrádu seo i Meán Fomhair 2017. 

Chuir an t-uasghrádú seo gléasra ar 

fáil a chloíann le riachtanais 

cheadúnais an GCC. 

 

2.  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 

gcomhpháirtíocht leo agus sna bealaí 

seo a leanas: 

 

 Comhairle agus treoir a 

sholáthar maidir le 

grúpscéimeanna a bhunú 

agus a oibriú 

 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 €7,650 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 

 Is 2018 an bliain deireannach 

ina mbeidh trasdul go Clár nua 

Uisce Tuaithe il-bhliana ó 2016 

go 2018.  Is é an cuspóir leis ná 

cinnteacht níos fearr a sholáthar 

maidir le maoiniú le haghaidh 

príomh-riachtanais 

infheistíochta. 

 

Tá 97 Grúpscéim Uisce i bhfeidhm i 

gCill Dara faoi láthair. 

 

Grúpscéimeanna Uisce a ghlacadh 

faoi chúram 

 

Tá an  prótacal maidir le 

grúpscéimeanna a thógail faoi chúram 

críochnaithe ag Uisce Éireann. 
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I 2017, uasghrádadh dhá scéim go 

chaighdeán Uisce Éireann – An Cillín 

Thoir agus An Teach Bán. 

 

Tá dhá scéim eile le h-uasghrádú i 

2018. 

 

Grúpscéimeanna Séarachais 

Píolótacha 

 

Grúpscéim Séarachais Theachíní 

Boston: Rinneadh na h-oibreacha. 

 

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 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.  Íocaíodh cabhair deontais 

€51,700 faoin scéim seo i 2017. 

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 

Fheirmeoirí Aontaithe na hEireann 

(FAÉ), ó Chumann Soláthróirí Bainne 

Uachtarlainne na hÉireann (CSBUÉ), 

ó Chónaidhm Ghrúpscéimeanna Uisce 

an Chontae, ón gCónaidhm Náisiúnta 

de Ghrúpscéimeanna Uisce agus 

comhaltaí agus oifigigh Chomhairle 

Contae Chill Dara. 
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Comhshaol 

Laghdú Tuilte 

 

Oibríonn aonad tiomnaithe um laghdú 

tuilte laistigh den Rannóg  

Chomhshaoil, agus tá roinnt  

scéimeanna críochnaithe aige go dtí 

seo, ina measc: 

- Scéim Laghdaithe Tuilte Bhaile 

Eoin 

- Oibreacha Faoisimh Tuilte 

Éagandálach na Sollán - Céim 

1  

- Oibreacha Faoisimh Tuilte 

Éagandálach na Sollán - Céim 

2 

- Scéim Laghdaithe Tuilte 

Abhainn Toni 

- Scéim Laghdaithe Tuilte 

Butterstream 

- Scéim Laghdaithe Tuilte 

Chonfaí 

- Scéim Laghdaithe Tuilte an 

Bhaile Nua 

- Scéim Laghdaithe Tuilte Ard 

Cloch 

- Scéim Laghdaithe Tuilte an 

Bhaile Mhóir 

- Scéim Feabhsaithe Uisce 

Dromchla, Páirc Dara 

 

Cuireadh na tionscadail seo leanas in 

ord tosaíochta le haghaidh maoiniú 

mar chuid den clár chaipitil reatha 

(2016-2018): 

 

• Scéim Laghdaithe Tuilte 

Abhainn na Moréile agus 

Purláin – Staidéar 

Féidirtheachta ag feitheamh le 

faomhadh ag Oifig na 

nOibreacha Poiblí 

• Scéim Laghdaithe Tuilte 

Dhomhnach Compar ag céim 

tús-dhearadh 

 

Tá Comhairle Contae Chill Dara faoi 

bhráid an dá stáidéar SMBRCD an 

Oirthir agus an Oirdheischirt ag OOP, 

a d’ainmnigh 14 achar measúnaithe 

breise (AMB) taobh istigh de Chill 

Dara. Fógraíodh an dá Dreacht-Phlean 

Bainistíochta Riosca Tuilte, agus 

cuireadh ar aghaidh iad le haghaidh 

comhchomhairle i 2016.  Tar éis 

faomhadh ón áire cuí, tiocfaidh na 

pleananna ós comhair comhaltaí 

Chomhairle Contae Chill Dara chun 

glacadh leo. Léiríonn na pleananna na 

gníomhartha, má’s gá, chun na h-AMB 

a chosc ó tuilte le linn DCB 

(dóchúlacht sárú bliaintiúil) de 1%. 

Rinne Comhairle Contae Chill Dara 

iarratas freisin ar maoiniú ón OOP le 

haghaidh staidéir mionsonraithe chun 

foinse na tuile i gCollchoil agus san 

Náis a aithint, agus le haghaidh Mion-
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Tionscadail Oibre thar an Chontae.  Ta 

leithdháileadh bliaintiúil ann freisin 

maidir le obair an Iar-Choiste Draenála 

na Bearú, gur aistríodh a 

fheidhmeanna go Chomhairle Contae 

Chill Dara.  Tá a chlár oibre ar dul ar 

aghaidh go normálach. 

 

Athchúrsáil 
 
Tugtar bealach 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 

3,650 tonna gloine agus 47 tonna 

cannaí a aisghabháil, chomh maith le 

breis agus 500 tonna teicstílí. 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 h-áirithe, le díobháil don 

chomhshaol a chosc agus le daoine a 

chur ar an eolas faoin gá atá le 

diúscairt chúramach dramhaíola. 

 

Chomh maith le seo, suiteáladh roinnt 

dé-araidí (le dhá urrann, ceann do 

bhruscar, agus ceann le h-athchúrsáil) 

i gCrochta na Gréine, An Corrchoill 

agus An Nás.  Suiteálfar dé-araidí 

breise thar an chontae nuair a bheidh 

deis ann. 

 

Scaipeadh bileog eolais ar úsáid 

cheart ar araidí tí (bruscar, athcúrsáil 

agus dramhbhia) go 80,000 seoladh 

sa chontae chun cabhrú le daoine 

chun dramhaíl a bhainistiú i gceart. 

 

Oideachas agus Feasacht 
 
Le linn na bliana thug ár nOifigeach 

Feasachta Comhshaoil thart ar 105 

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 98 scoil sa 

chontae mar chuid d'Fheachtas na 

Brataí Uaine agus tá 132 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 
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rannpháirteacha. Is gné den dúthracht 

a léiríonn Comhairle Contae Chill Dara 

ar oideachas comhshaoil iad ná 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 Deontas Frithbhruscair agus 

Frithghraifítí. Thug an Ciste 

Comhpháirtíochta Comhshaoil 

€36,000 le haghaidh 22 tionscadal a 

dhírigh, i measc nithe eile, ar 

cheardlanna scoile a sholáthar agus ar 

chabhair a thabhairt do ghrúpaí bailte 

slachtmhara an bhithéagsúlacht a 

chosaint agus a chothú. Thug an 

Deontas Feasachta  Frithbhruscair 

agus Frithghraifítí €26,000 le haghaidh 

naoi dtionscadal ar leith, ina measc 

feasacht ar shalú ag madraí, bunaithe 

ar an Plean Bainistíochta Bruscair, ar 

a dtugtar ‘Mála ar Bith, Araid ar Bith’. 

 

 

 

 

Na Bailte Slachtmhara 
 
D'oibrigh an chomhairle go dlúth chun 

tacaíocht a thabhairt do choistí na 

mbailte slachtmhara i gCill Dara i 

2017. 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 i gceantair áitiúla.  

 

Bhí bliain an-spreagúil ag Líonra na 

mBailte Slachtmhara Chill Dara i 2017.  

Chun tacú le clár na mBailte 

Slachtmhara sa chontae, lainseáladh 

agus síníodh aontas comhpháirtíochta 

trí bliain idir Comhairle Contae Chill 

Dara agus CLG Chill Dara ar 29ú 

Bealtaine 2017. 

 

Díríodh seo ar próifíl ghrúpaí Bailte 

Slachtmhara an chontae a chur chun 

cinn.  Fógraíodh Johnny Doyle, 

Sárimreoir agus Iar-Chaptaen Peile 

Sinsearach Chill Dara mar Ambasadóir 

Líonra na mBailte Slachtmhara Chill 

Dara. Taobh amuigh dá thréithe 

cheannasaíchta soiléir, tá cúlra ag 

Johnny sa ghairneoireacht agus 

tuigeann sé ar fad an tabhacht a 

bhaineann le plandú agus tírdhreachú 

áitiúil. 
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D'éirigh go han-mhaith le Cill Dara i 

gcomórtas na mBailte Slachtmhara. 

Bhain Maigh Nuad, Teach Srafáin, 

Láim an Bhradáin agus An Nás boinn 

óir amach. Bhain Cill Droichid, An Chill 

agus Droichead Nua boinn airgid 

amach agus bhain An Baile Mór, 

Claonadh agus Ráthh Iomgháin boinn 

cré-umha amach sa chomórtas.  

Tugahd aitheantas dóibh ag Oiche na 

Gradam Pobail in Ollscoil Maigh Nuad 

i Samhain 2017. 

 

Grúpa na mBailte Slachtmhara Léim an 

Bhradáin, le Johnny Doyle, Ambasadóir Nua 

na mBailte Slachtmhara 

 
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 Bróid Áite. 

Déantar soláthar leis na scéimeanna 

seo do araidí 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 

rannpháirtíochta de chomórtas 

náisiúnta na mBailte Slachtmhara. Ní 

leor an t-oideachas amháin chun 

deireadh a chur le bruscar, agus 

b’éigean don chomhairle pionós a 

ghearradh ar chiontóirí, le breis agus 

400 fíneáil á eisiú as cionta bruscar i 

2017. 

 

Chun fócas níos fearr a chur ar 

ghlantacháin sa chontae, tionóladh an 

chéád ‘Glantachán na Lilli’ i mí 

Aibreáin. Tugadh mór-phoiblíocht don 

imeacht seo agus táthar ag súil go 

bhfásfaidh sé sa chontae ó bhliain go 

bliain. 
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Múiríniú Pobail 

 

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 freagra na 

Comhairle ina leith. I measc imeachtaí 

faisnéise na maor tá: 

 

• 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 bhaineann go díreach leo a 

phlé, 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.  

 

• Suiteáladh gléas chlos-feiste 

rabhaidh sealadach ag roinnt ionaid 

ina dtarlódh mórán salaithe ag madraí. 

Bhí fáilte mór roimh an gléas, agus tá  

sé ar intinn trialliú breise a dhéanamh i 

2017. 
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Glacadh leis an Plean Bainistíochta 

Bruscair 2016-2019 i 2015, agus 

leantar lena rolladh amach i 2017. 

Cuitrtear béim faoi leith ar salaithe ag 

madraí, agus déantar é seo trí uinéirí 

madraí a spreagadh chun ‘Mála ar 

bith, araid ar bith’ a úsáid chun sileacht 

madraí a chur de láimh. Baintear úsáid 

as comharthacht cuí agus stionsalú 

chun an teagasc seo a neartú. 

 

 

 

D’eagraigh Comhairle Contae Chill 

Dara Lá Eolais Poiblí agus Seisiúin 

Aiseolais Dé Máirt 17ú Deireadh 

Fomhair, maidir leis an Creat-Treoir 

Uisce (CTU), an Dreacht-Phlean 

Bainistíochta Abhantrach (PBA) agus 

na h-Earnála Gníomhaíochta Molta, 

chun teagmháil agus aiseolas faoin 

obair a rinneadh chun reimsí le 

haghaidh fiosrú breise a chur in ord 

tosaíochta, mar chuid den dara céim 

den PBA. 

 

 

 

Aoife McGrath, Oifigeach Uisce Pobail agus 

An Clr. Seán Power 

 

 

 

An Clr. Brendan Young, An Clr. Íde Cussen 

agus Aoife McGrath, Oifigeach Uisce Pobail
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An Rannóg TFC 

Bhí bliain gnóthach eile ag TF i 2017, 

le raon mór de bhun-tionscadail 

infreastruchtúrtha á soláthar, agus 

obair suntasach déanta maidir le 

slándáil TF, teicneolaíocht cumarsáide 

agus tairgí bogearraí.  Is mór-chúis 

imní do ghach ghnóthas é cibear-

slándáil, de réir mar a fhásann méid 

agus castacht na mbagairtí go 

heaspónantúil.  Bhí bainistíocht agus 

cosaint ar sócmhainní eolais na 

Comhairle mar phointe fócasach den 

obair i mbliana chun an seans go 

sárófar áiseanna na Comhairle a 

laghdú.  Dob iad seo leanas na bun-

réimsí fócais i 2017: 

 

Feidhmiúcháin agus Forbairt TF 

Tá an rannóg TF freagrach as roinnt 

mór-chórais TF a bhun-tacaíonn le na 

rannóga seirbhíse, mar shampla iPlan, 

iHouse, Agresso, r-Íocaíochtaí, CFG 

agus BCC.  Ní mór don bhfoireann 

teicniúil aird seasmhach a thabhairt do 

na córais seo, chun a cinntiú go 

mbeidh siad paistithe agus oibríoch 

agus go mbeidh siad mar chroílár do 

chumas na rannóg seirbhíse chun 

freastail ar an bpobal.  Tá an foireann 

forbartha freagrach freisin as forbairt 

agus cothabháil suíomhanna gréasáin 

éagsúla na Comhairle, agus úsáid 

ceart na meán shóisialta a chur chun 

cinn chun teagmháil a dhéanamh le 

daoine taobh amuigh den eagraíocht.  

I measc na príomh-thionscadail sa 

réímse seo tá: 

 Forbairt leanúnach ar an 

réiteach SugarCRM 

(Bainistíocht Caidrimh 

Custaiméirí),  ní amháin chun 

iarratais ar sheirbhísí ó 

chomhaltaí tofa a ríanú agus a 

bhainistiú, ach freisin chun raon 

leathan de idirghníomhaíachtaí 

custaiméirí le na rannóga 

seirbhíse a ríanú agus a 

bhainistiú.  I mbliana 

leathnaíodh an córas chuig na 

Ceantair Bardasacha, agus 

leathnaíodh úsáid a bhaint as 

go h-inmheánach, i gcomhoibriú 

le Seirhísí Corparáideach, chun 

ceisteanna agus iarratais chuig 

liostaí seachadta ríomh-phoist 

na Comhairle a ríanú ags a 

bhainistiú. 
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Méid na nglaonna go BCC (go lár 2018) 

 

 Bhí gá le mór-thacaíocht ó TF i 

2017 do Forbairtí Tithíochta 

Straitéiseach, scéim pleanála 

susntasach nua. Déantar 

bainistíocht ar iarratais Céime 1 

de FTS sa Chóras Réamh-

Phleanála.  Déantar bainistíocht 

ar Chéimeanna 2 agus 3 trí  

meascán de tháblaí CFG, iDocs 

le hagaidh bainistíocht ar 

doiciméid agus comhpháirt 

gréasáin saincheaptha lenar 

féidir le na pleanáilaithe na 

dátaí abhartha le haghaidh dul i 

nlgeic le bearta a léiriú. 

 

Roghblúire ar an chomhpháirt FTS a 

úsáidtear sa Rannóg Pleanála 

 

Tá líon mór leantóirí fós ag suímh 

gréasáin na Comhairle i 2017: 

 

 

 

 

Radhairc ar Leathanaigh Suímh 

Gréasáin: 

Súiomh Gréasáin CCCD 2,008,137 

Leabharlann      426,464 

Ealaíon        21,046 

CSCD         13,019 

 

Leathanaigh Meáin Shóisialta: 

Twitter  6,307 Leantóir 

Facebook  9,345 Cáirde 

        19 Fístaifead 

                               14,423 Radharc 

Vimeo          3 Fístaifead 

    1,822 Imirt 

Instagram      123 Leantóir 

 

Infreastruchtúr TF 

Tá aird mór a thabhairt do Cibear-

Slándáil.  Leis na bagairtí dearfacha 

agus láithreacha ar shláine 

infreastruchtúir na Comhairle, chaith 

an Rannóg TF mórán ama agus díchill 

ag déanamh uasghrádu ar crua-earraí 

agus bog-earraí chuig na leagan ba 

dhéanaí gur féidir, ag baint feidhm as 

na paistí slándála agus feidhmchláir ba 

dhéanaí le fáil.  Leanaimíd le bheith ag 

obair le saineolaithe slándala chun 

seisiúin traenála feasachta a chur ar 

fáil don bhfoireann, chun tástáil treáite 

a dhéanamh ar córais na Comhairle 

atá nocht don idirlíon, agus chun 



  

105 
 

gnásanna reatha a athbhreithniú i 

gcomparáid le dea-chleachtas. 

Ar thaobh an infreastruchtúra, 

chríochnaigh an rannóg TF roinnt bun-

thionscadail mór le rá: 

 Maoirseacht agus seacadadh ar 

infreastruchtúir TCF don 

Leabharlann Pobail nua i 

mBaile Átha Í. 

 Réiteach ar chartlanna ríomh-

phoist a chur i gcrích. 

 Athbhreithniú agus imscaradh 

ar Autocad nua a cheadúnú. 

 Trealamh lasctha cóir agus imill 

a fháil agus a athshuí chun tacu 

le líonra na Comhairle.  

Tarláíonn an tionscadal seo 

gach deich mbliana, agus bíonn 

gach nód ar an líonra san 

áireamh. 

 Pointí WiFi a rolladh amach go 

6 ionad thar an chontae, atá in 

úsáid go gníomhach. 

 Feabhsú leanúnach ar an líonra 

gan sreang a cheanglann oifigí 

na Comhairle leis an Áras. 

 Ríomhairí agus ríomhairí glúine, 

agus gléasanna móibíleacha 

(gutháín agus taibléid), a chur 

ar fáil do bhaill foirne, le 

bogearraí slándála agus 

criptithe. 

I 2017, tugadh freagra ar timpeall 

8,000 iarratas ar thacaíocht do 

deasca cabhra TF thar na leibhinn 

crua-earraí agus bogearraí go léir 

atá á n-úsáid sa Chomhairle. 

Féachann foireann tiomanta 

d’Oifigigh Tacaíochta Theicniúla 

agus Foireann Riaracháin chuige 

go n-íoslaghdaitear an cur isteach 

ar ghnó na Comhairle nuair a 

tharlaíonn fadhbanna maidir leis an 

teicneolaíocht. 
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Ceantair   

Bardasacha 
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Ceantar Bardasach Bhaile 

Átha Í 

 

 

 

 

Baill den Cheantar Bardasach 

Cathaoirleach 

An Clr. Ivan Keatley (F.G.)  

 

Leas Cathaoirleach 

 

An Clr. Aoife Breslin (Lucht Oibre) 

 

Baill na Comhairle 

 

An Clr. Mark Dalton (Neamhspleach) 

An Cllr. Martin Óg Miley (F.F.) 

An Clr. Thomas Redmond (S.F.) 

An Clr. Mark Wall (Lucht Oibre) 

 

Sceideal Oibreacha an Cheantair 

Bardasacha 

Bóithre, Iompar  

& Sábháilteacht 

Maoiniú CMÁ coinnithe le 

haghaidh Deisiú Cosán 

€275,000 

Pobal agus 

Fiontar 

Deontais do Ghrúpaí 

Áitiúla 

 

€25,000 

 Ciste CMÁ - Tionscadail 

Pobail 
€52,500 

 Tionscnaimh Áitiúla €55,000 

 

Tionscnaimh 

Nua 

 

Straitéis Athnuachana 

Bhaile Átha Í €12,500 

 Scéim Comharthaíochta 

Mhainistir Eimhín 
€10,000 

 Ionad Oidhreachta Bhaile 

Átha Í (Oscailt Dé 

Satharn) 

€5,000 

 Feabhsú ar Shráidbhailte €20,000 

 Gáirdín Pobail Mhainistir 

Eimhín 
€10,000 

 Tionscnaimh Comhtháite 

(CFPÁ) 
€10,000 

 Clóis Súgartha Dísirt 

Diarmada 
€10,000 

Comhshaol 
Cumainn Cónaítheoirí  

(Breisiú) 
€15,000 

Mór-Scéimeanna 
Uasghrádú ar Chearnóg 

Emíle 
€140,000 

 Ionad Oidhreachta Bhaile 

Átha Í 
€15,000 

 Feabhsú ar Ríocht 

Phoiblí, Bhaile Átha Í 

(Dearadh) 

€10,000 
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Ceantar Bardasach Chill 

Droichid – Léim an 

Bhradáin 

 
 

Baill den Cheantar Bardasach 

Cathaoirleach 

 An Clr. Bernard Caldwell (Neamhspleach) 

Leas Cathaoirleach 

An Clr. Michael Coleman (F.F.)  

Baill na Comhairle 

An Clr. Kevin Byrne (Lucht Oibre) 

An Clr. Íde Cussen (S.F.) 

An Clr. Anthony Larkin (Neamhspleach) 

An Clr. Brendan Young (Neamhspleach) 

An Clr. Joe Neville (F.G.) 

 

Sceideal Oibreacha an Cheantair 

Bardasacha 

Bóithre, Iompar & 
Sábháilteacht 

Cistí CMÁ* Coinnithe le 

haghaidh Cosain, Soilse 

Poibli/Tráchta agus 

Moilliú Tráchta 

€277,000 

Pobal agus 
Fiontar 

Cistí CMÁ le haghaidh 
Tionscadail Pobail 

€308,000 

Comhshaol Cumainn Cónaitheóirí €14,060 

 Araidí Bruscair Urraithe €15,000 

 Bailte Slachtmhara €19,220 

 Reiligí: Oibreacha 
Speisialta 

€28,000 

Tionscadail 
Comhpháirtíochta 
Spóirt 

 €10,000 

Áineas agus 

Folláine 
Tionscadail Páirceanna €60,000 

 
Clós Súgartha Léim an 
Bhradáin 

€30,000 

 
Páirceanna agus 
Tírdhreachú 

€78,500 

 

 
Bainistíocht agus 
Fearas Clós Súgartha 

€21,000 
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Ceantar Bardasach Chill 

Dara – Dhroichead Nua 

 

 

 

Baill den Cheantar Bardasach 

Cathaoirleach 

An Clr. Mark Stafford (F.G.) 

Leas Cathaoirleach 

An Clr. Sean Power (F.F.) 

Baill na Comhairle 

An Clr. Suzanne Doyle (F.F.) 

An Clr. Paddy Kennedy 

(Neamhspleach) 

An Clr. Mark Lynch (S.F.) 

An Clr. Morgan McCabe 
(Neamhspleach)  

An Clr. Fiona McLoughlin Healy 

(Neamhspleach) 

An Clr. Murty Aspell (F.F.) 

An Clr. Joanne Pender 

(Neamhspleach) 

Sceideal Oibre an Cheantair 

Bardasacha 

Bóithre, Iompar 
& Sábháilteacht 

 

Cistí CMÁ*/ Páirceála 
coinnithe le haghaidh 
cosáin / oibreacha 
deisiúcháin in eastáit 
tithíochta 

€200,160 

 

 Trasrian Peiliceánach, 
Coill Dubh 

€9,000 

 Greille Eallaigh, Baile an 
Bhrúnaigh / An Currach 

€47,500 

 Baile Mhuire, Céim 1  €80,000 

 Scéim Comharthaíochta 
Bailte 

€59,623 

Pobal agus 
Fiontar 

Grúpaí Bailte  
Slachtmhara 

€91,256 

 Féilte €66,000 

 Tionscadail Pobail €89,976 

 Deich mBliana na 
gCuimhneachán 

€8,000 

Tithíocht Stórail  agus Ionad Ros 
Chonail a oscailt 

€10,000 

 Maoiniú don Phlean Trí-
Bliana 

€63,879 

Seirbhísí  
Corparáideacha 

Páirt-cheannach Club 
Dornálaíochta 

€45,628 

Oifig Fiontair 
Áitiúil 

Scéim Aghaidheanna 
Siopa 

€18,251 
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Pleanáil Ciste Heather Hunphreys €36,502 

Comhshaol  €45,628 

Áineas agus 
Folláine 

Fearas giomnásiam 
Lasmuigh 

€15,000 

 Cothabháil ar Clóis 
Súgartha 

€45,628 

 Clárchosán Dhroichead 
Nua 

€54,753 
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Ceantar Bardasach Maigh 

Nuad 

 
Baill den Cheantar Bardasach 

Cathaoirleach  

An Clr. Brendan Weld (F.G.) 

Leas Cathaoirleach 

An Clr. Paul Ward (F.F) 

Baill na Comhairle 

An Clr.  Réada Cronin (S.F.) 

An Clr. Tim Durkan (F.G.) 

An Clr. Daragh Fitzpatrick (F.F.) 

An Clr. Pádraig McEvoy 

(Neamhspleach) 

An Clr. John McGinley (Lucht Oibre) 

An Clr. Teresa Murray 

(Neamhspleach) 

An Clr. Naoise Ó Cearúil (F.F.) 

Sceideal Oibreacha an Cheantair 

Bardasacha 

Bóithre, Iompar 
& Sábháilteacht 

Cistí CMÁ* Coinnithe la 
haghaidh Cothabháil agus 
Feabhsú Bóthar, agus 
Scathláin Bus 

€272,404 

Pobal agus 
Fiontar 

Cistí CMÁ le haghaidh 
Tionscadail Pobail 

€104,000 

Comhshaol Bailte Slachtmhara €39,220 

 Araidí Bruscair Urraithe €17,000 

 Bainc Buidéal €14,517 

 Reiligí €28,000 

 Glanadh Sráideanna €351,234 

Tithíocht Tógáil faoi chúram €127,000 

Áineas agus 
Folláine 

Bainistíocht agus Fearas 
do Chlóis Súgartha 

€121,000 

 Clós Súgartha Léim an 
Bhradáin 

€30,000 

 Páirceanna agus 
Tírdhreachú 

€78,000 

 Cothabháil Leabharlainne €78,489 

Forbairt 
Eacnamaíoch 

Scrúdaithe Slainte i 
mBailte agus Sráidbhailte 

€80,000 

 Scéim Feabhsu Ghnó €30,000 
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Ceantar Bardasach An 

Náis 

 

 

Baill den Cheantair Bardasach 

Cathaoirleach 

An Clr. Fintan Brett (F.G.) 

Leas Cathaoirleach 

An Clr. Robert Power (F.F.) 

Baill na Comhairle 

An Clr. Anne Breen (Lucht Oibre) 

An Clr. Deborah Callaghan (F.F.) 

An Clr. Billy Hillis (F.G.) 

An Clr. Carmel Kelly (F.F.)  

An Clr. Seamie Moore 

(Neamhspleach) 

An Clr. Sorcha O’Neill 

(Neamhspleach) 

An Clr. Darren Scully (F.G.) 

Sceideal Oibreacha an Cheantair 

Bardasacha 

Bóithre, Iompar 
& Sábháilteacht 

Cistí CMÁ* coinnithe le 
haghaidh Bóithre agus 
CosáinTuaithe 

€422,479 

 Cistí CMÁ* coinnithe le 
haghaidh cáblaí faoi 
thalamh agus soilsí 
poiblí, An Nás 

€105,000 

Forbairt 
Eacnamaíoch 

Scéim Aghaidheanna  
Siopaí 

€20,000 

Pobal agus 
Fiontar 

Cistí CMÁ* coinnithe le 
haghaidh: 

 

 Ionad Pobail Mhóin 
Réad 

€25,000 

 Suíomh a cheannach do 
Phobail Bhaile Eoin 

€65.000 

 Soilse Nollag An Náis €24,000 

 Buiséad Pobail agus 
Féilte 

€92,400 

 Nascadh An Náis €8,000 

 Soilse Nollag Chill 
Chuillinn 

€10,000 

Seirbhísí 
Comhshaoil 

Cumainn Cónaitheorií €76,000 

 Glanadh Sráideanna €15,000 

 Cistí CMÁ* Coinnithe le 
haghaidh  Cothabháil 
Páirceanna agus Clóis 
Súgartha 

€320,000 

  

CMA* = Cáin Mhaoine Áitiúil
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RÁITEAS AIRGEADAIS 

Don bhliain dar chríoch 31ú Nollaig 2017 

(agus figiúirí cuntais ioncaim comparáideacha do bhlianta roimhe sin) 

 

CUNTAS IONCAIM 

 
CCCD / CBÁÍ / CBDN 

Caiteachas 2017 2016 2015 2014 

 
€ € € € 

Tithíocht agus Tógáil 36,731,251 34,639,737 28,925,238 22,806,753 

Iompar agus Sábháilteacht ar 
Bhóithre 32,370,045 30,326,849 31,539,539 31,169,089 

Soláthar Uisce agus Séarachas 10,093,142 11,077,177 11,069,653 12,953,104 

Dreasachtaí agus Rialuithe 
Forbartha 14,474,331 11,788,167 10,582,924 8,918,678 

Cosaint ar Chomhshaoil 29,759,112 30,983,692 28,387,805 26,709,722 

Áineas agus Áiseanna 10,242,092 8,861,033 9,423,550 8,185,083 

Talmhaíocht agus Oideachas 1,359,621 1,142,623 1,795,200 2,848,229 

Seirbhísí Ilghnéitheacha 14,005,006 13,373,486 13,520,488 22,550,150 

Iomlán 149,035,200 142,192,764 135,244,397 136,140,808 

 

Fáltais (Deontais, Earraí agus 
Seirbhísí 

    
Tithíocht agus Tógáil 35,244,200 30,785,748 26,851,195 22,339,579 

Iompar agus Sáibáilteacht ar 
Bhóithre 14,019,308 12,745,732 12,958,829 13,228,306 

Soláthar Uisce agus Séarachas 10,471,990 11,511,754 11,498,965 12,882,404 

Dreasachtaí agus Rialuithe 
Forbartha 5,580,827 3,795,991 2,683,299 2,518,538 

Cosaint ar Chomhshaoil 17,979,449 19,787,593 17,922,132 16,099,267 

Áineas agus Áiseanna 1,653,565 1,209,506 1,754,454 860,526 

Talmhaíocht agus Oideachas 420,165 421,877 1,114,423 2,168,360 

Seirbhísí Ilghnéitheacha 5,580,156 6,576,211 3,766,404 4,495,017 

Fo-Iomlán  90,949,660 86,834,412 78,549,701 74,591,997 

Cúntais Údaráis Uirbigh 0 0 0 0 

Aisbhaintí a bhaineann le 
Pinsean 0 1,529,668 2,072,326 2,068,865 
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Ciste Rialtais Áitiúil / CMÁ 16,058,831 12,462,107 11,274,628 9,686,924 

Rátai an Chontae 58,125,047 57,555,963 57,554,512 57,823,714 

Iomlán 165,133,538 158,382,150 149,451,167 144,171,500 

 

Aistrithe chuig/ó C(h)úlchistí -15,875,691 -15,948,864 

 

-13,960,632 

 

-7,660,596 

Barrachas/Easnamh don Bhliain 222,647 240,522 246,138 370,096 

Iarmhéid Tosaigh -959,050 -1,199,572 -1,445,710 -1,815,806 

Iarmhéid Deiridh  -736,403 -959,050 -1,199,572 -1,445,710 

     
INFHEISTÍOCHT CHAIPITIL 2017 2016 2015 2014 

 
€ € € € 

Tithíocht agus Tógáil 48,109,084 34,593,273 19,275,265 5,929,014 

Iompar agus Sábháilteacht ar 
Bhóithre 28,530,804 23,745,128 15,851,919 32,012,329 

Soláthar Uisce agus Séarachas 1,133,043 17,855,243 2,289,673 3,206,835 

Dreasachtaí agus Rialuithe 
Forbartha -10,256,136 -15,647,624 520,731 3,351,515 

Cosaint ar Chomhshaoil 4,013,356 4,214,571 940,560 336,590 

Áineas agus Áiseanna 2,783,289 1,815,253 1,078,302 1,318,218 

Talmhaíocht agus Oideachas 0 0 0 0 

Seirbhísí Ilghnéitheacha 90,897 -1,113,155 311,883 1,813,847 

IOMLÁN 74,404,337 65,462,689 40,268,333 47,968,348 
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Coistí na Comhairle 2016    Aguisín 1 

Finnéithe le Greamú an tSéala  
 
Comhaltaí uile na Comhairle  
 
An Coiste Iniúchta  
 
Na Comhairleoirí Teresa Murray, Mark Stafford, Paul Ward 
 
An Coiste Airgeadais  
 
Na Comhairleoirí Ivan Keatley, Brendan Young, Suzanne Doyle, Séamie Moore, 
John McGinley 
 
An Coiste Monatóireachta um Uisce Áitiúil Tuaithe  
 
Na Comhairleoirí Martin Óg Miley, Íde Cussen, Réada Cronin, Mark Stafford, Fintan 
Brett 
 
An Coiste Comhairleach Áitiúil faoi Chóiríocht don Lucht Siúil  
 
Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Íde Cussen, Réada Cronin, Joanne Pender, Anne 
Breen 
 

An Coiste Prótacail agus Nósanna Imeachta  
 
Na Comhairleoirí Deborah Callaghan, Réada Cronin, Suzanne Doyle, Tim Durkan, 
Anthony Larkin, Mark Lynch, Fiona McLoughlin-Healy, Séamie Moore, Murty Aspell, 
Robert Power, Darren Scully, Mark Wall 
 
 
An Grúpa Beartais Corparáidigh 
 
Na Comhairleoirí Darren Scully, Seán Power, Suzanne Doyle, Kevin Byrne, Paddy 
Kennedy, Paul Ward, Ivan Keatley, agus an Méara Martin Óg Miley 
 
 
Coiste Deich mBliana na Cuimhneachán                                                                    
 
Na Comhairleoirí Pádraig McEvoy, Anne Breen, Bernard Caldwell, Brendan Weld, 
Murty Aspell, Réada Cronin, Martin Óg Miley 
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Comhaltaí na gComhlachtaí Seachtracha 2016   Aguisín 2 
 
 
Aontas Rialtas Áitiúil na h Éireann  
 
Na Comhairleoirí Mark Dalton, Deborah Callaghan, Joe Neville, Mark Stafford, Paul 
Ward 
 
Comhairle Reatha Polasaithe Aontais Rialtas Áitiúil na h Éireann 
 
Na Comhairleoirí Mark Dalton, Paul Ward, Mark Stafford 
 
Comhlacht Oidhreachta Bhaile Átha Í Teo.  
 
An Comhairleoir Aoife Breslin  
 
Fóram Infheistíochta, Forbartha agus Fostaíochta Bhaile Átha Í  
 
Na Comhairleoirí Mark Dalton, Mark Wall  
 
Coiste Caidrimh Tionscadail Pobail an Bhaile Mhóir  
 
Na Comhairleoirí Billy Hillis, Robert Power 
 
 
Comhchoiste Póilíneachta an Chontae  
 
Na Comhairleoirí Martin Miley, Michael Coleman, Suzanne Doyle, Paul Ward, 
Carmel Kelly, Anthony Larkin, Morgan McCabe, Pádraig McEvoy, Íde Cussen, Mark 
Lynch, Tim Durkan, Ivan Keatley, Fintan Brett, Aoife Breslin, Anne Breen. 
 
Coiste Nasctha Chontae Chill Dara 
 
Na Comhairleoirí Sorcha O’Neill, Fintan Brett, Billy Hillis, Morgan McCabe, Brendan 
Weld 
 
Fáilte Chontae Chill Dara  
 
An Comhairleoir Suzanne Doyle 

 
Coiste Caidrimh Pobail an Droichid  
 
Na Comhairleoirí Mark Stafford, Daragh Fitzpatrick 
 
Fóram Sláinte Réigiúnach Bhaile Átha Cliath agus Lár Laighean  
 
Na Comhairleoirí Mark Dalton, Thomas Redmond, Anthony Larkin, Brendan Weld, 
Paul Ward 
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Coiste Comhairleach Cheantar Abhantraí an Oirthir  
 
Na Comhairleoirí Tim Durkan, Murty Aspell 
 
Comhar-Árachais Comhairlí Éireann  
 
An Comhairleoir Naoise Ó’Cearúil  
 
Comhlacht Líonra Pobail Chill Dara  
 
Na Comhairleoirí Séamie Moore, Fintan Brett, Robert Power 
 
Fóram Oidhreachta Chill Dara  
 
Na Comhairleoirí Ivan Keatley, Teresa Murray, Carmel Kelly 
 
Comhlacht Oidhreachta Bhaile Chill Dara Teo.  
 
Na Comhairleoirí Mark Stafford, Joanne Pender, Mark Lynch 
 
Áiseanna Spóirt agus Fóillíochta Chill Dara Teo. 
 
Na Comhairleoirí Ivan Keatley, Deborah 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, Naoise Ó’Cearúil 
 
Ionad Fóntas Léim an Bhradáin  
 
Na Comhairleoirí Bernard Caldwell, Joe Neville  
 
Cumann Comhaltaí na n-Údarás Áitiúil 
 
An Comhairleoir Seán Power 
 
Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 
 
Na Comhairleoirí Suzanne Doyle, Fintan Brett, Mark Wall 
 
Tionóil Réigiúnach An Oirthir agus Lár Tíre 
 
Na Comhairleoirí Martin Óg Miley, Ivan Keatley, Pádraig McEvoy 
 
An Painéal Sóisialta agus Comhshaoil maidir leis an gCeantar Lár Tíre ag 
Coillte Teoranta  
 
An Comhairleoir Martin Miley  



  

118 
 

 
 
 
 
 
Coiste Comhairleach Cheantar Abhantraí an Oirdheiscirt  
 
Na Comhairleoirí Mark Dalton, Ivan Keatley  
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Coistí um Beartais Straitéasacha     Aguisín 3 

Scéim Coistí um Beartais Straitéasach 2014 -2019 

Ballraíocht 

Forbairt Eacnamaíochta, Fiontar agus Pleanáil  

 

Ainm Leas Earnála 

An Clr. Suzanne Doyle (Cathaoirleach) Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Daragh Fitzpatrick Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Naoise Ó’Cearúil Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Mark Lynch Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Mark Wall Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Pádraig McEvoy Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Billy Hillis Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Morgan McCabe Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

Brendan Allen Gnó / Tráchtáil 

Gerry Prendergast Forbairt / Tógáil 

Folúntas Ionchuimsiú Sóisialta 

Folúntas Teampallacht / Caomhnú 
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Stiúrthóir Seirbhísi le haghaidh Pleanáil agus Forbairt Straitéaseach 
 
Peter Minnock 
 
Tacaiócht Riarachain 
 
Ken Kavanagh, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, Pleanáil agus Bonneagar 
Eacnamaíoch 
 
Guthán 045 980972 
 
R-Phost kkavanagh@kildarecoco.ie 

 
 
Clár Oibre 2017 
 

 Fo-choiste a eagrú chun Cabhair Dearadh / Treoirlínte le haghaidh 
Áitribh Tuaithe Aonair a phlé 

 Tionscadal Taighde Ghnó – dul ar aghaidh 

 Straitéisí Réigiúnacha Spásúil agus Eacnamaíoch / An Creat Náisiúnta 
Pleanala 

 Fo-choiste a eagrú chun maoirseacht a dhéanamh ar Aidhmeanna 
Forbartha Eacnamaíoch an PÁEP / Plean Gníomhaíochta Réigiúnach le 
haghaidh Poist 

 Athbhreithniú ar próiséas / imeachtas Cuid 8 

 Athbhriethniú ar próiséas Rialaithe Forbartha Pleanála 

 Moltaí a chur ar aghaidh 
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Iompar, Sábháilteacht agus Seirbhísí Éigeandála  

 

 

Ainm Leas Earnála 

An Clr. Darren Scully (Cathaoirleach) Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Réada Cronin Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Paul Ward Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Anne Breen Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. John McGinley Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Joe Neville Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Séamie Moore Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Mark Dalton Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

Cormac Browne Talamhaíocht / Feirmeoireacht 

Seán Lawler Gnó / Trachtaíl 

Vivian Cummins Forbairt / Tógáil 

Bill Clear Pobal / Deonach 
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Stiúrthóir Seirbhísi le haghaidh Bóithre, Iompar agus Sábháilteacht Poiblí 
 
Niall Morrissey 
 
Tacaiócht Riaracháin 
 
Evelyn Wright, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, Bóithre agus Iompar 
agus Sábháilteacht Poiblí 
 
Guthán 045 980427 / 980200 
 
R-Phost ewright@kildarecoco.ie 
 

Clár Oibre 2017 

 Polasaí Pobail le haghaidh Sábháilteacht ó Dhóiteáin 

 Timpealláin a Ainmniú – Athbhreithniú ar Polasaí 

 Rialacháin Páirceala a chur i bhfeidhm agus páirceáil mí-dhleathach 

 Polasaí maidir le feithiclí leictreacha 

 Rampái Moillithe in eastait tithíocha ag fanacht le h-anailís ó Seirbhís  

Chomhairle an RITS 

 Spás Roghnaithe 

 Carrchlóis Príobháideacha: Comharthaíocht agus Forfheidhmiú 

 Moltaí a chur ar aghaidh 
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Seirbhísí Comhshaoil agus Uisce 

 
 

Ainm Leas Earnála 

An Clr. Seán Power (Cathaoirleach) Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Brendan Young Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Íde Cussen Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Fintan Brett Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Anthony Larkin Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Murty Aspell Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Michael Coleman Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Fiona McLoughlin Healy Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

Deirdre Lane Timpeallacht / Caomhnú 

Gerry O’Hagan Gnó / Tráchtáil 

Tom Malone Talamhaíocht / Feirmeoireacht 

Mary Glennon Pobal / Deonach 
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Stiúrthóir Seirbhísi le haghaidh Seirbhísí Comhshaoil agus Uisce 
 
Joe Boland 
 
Tacaiócht Riaracháin 
 
Liam Dunne, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, An Rannóg Comhshaoil 
 
Guthán 045 980321 / 980200 
 
R-Phost ldunne@kildarecoco.ie 
 
Clár Oibre 2017 
 

• Athbhreithniú  a dhéanamh ar rolladh amach an Phlean Réigiúnach 
Bainistithe Dramhaíola (2015-2021) 

• An chéad céim eile den Plean Bainistíochta Abhantraí (An Chreat-Treoir 
Uisce) a phlé 

• Athbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn na Foirne Bainistíochta 
Fuinnimh agus Gníomhú ar son na hAeráide: Fodhlíthe as seo amach do 
reiligí atá faoi chúram na Comhairle a phlé 

• Moltaí maidir le h-ionaid cheaptha i reiligí chun luaithreach na marbh a 
adhlachadh a chur chun cinn  

• Faisnéis a fháil ar chlár reiligí a mhéadu (caipitil) 
• Dul ar aghaidh le h-ionad fóntais pobail a chur ar fáil  gCill Dara Thoir-

Thuaidh 
• Dul chun cinn a aithint ar ghníomhartha sa Phlean Bainistíochta 

Bruscair 2016-2019 
• Ceisteann polasaí maidir le Ghrúp-Scéimeanna Uisce agus Searachais a 

phlé 
• Tionscnaimh feasachta chomhshaoil amach romhainn a phlé 
• Ceisteanna comhshaoil eile a phlé: sruthchúrsaí a chosaint, uisce óil, 

smacht ar comharthaíocht mídhleathach, diúscairt mhídhleathach etc. 
• Athbhreithniú a dhéanamh ar socruithe maidir le smacht ar chapaill 

agus madraí 
• Clár na mBailte Slachtmhara a phlé 
• Athbhreithniú a dhéanamh ar cheisteanna polasaí maidir le láithreáin 

tréigthe / foirgnimh contúirteacha 
• Athbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn ar an Clár Laghdú Tuilte 
• Tionchar na n-athruithe atá le teacht, mar atá i gceist sa Chreatlach 

Rialála maidir le Dramhaíl Tí (2015) a phlé 
• Forbairt breise a dhéanamh ar Polasaí Soláthair Glas 
• Moltai a chur ar aghaidh 
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Tithíocht 

 

 

Ainm Leas Earnála 

An Clr. Paddy Kennedy (Cathaoirleach) Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Joanne Pender Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr Robert Power Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Aoife Breslin Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Thomas Redmond Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Brendan Weld Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Tim Durkan Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Deborah Callaghan Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

Denis Buckley Forbairt / Togáil 

Anthony Egan Pobal /Earnáil Deonach  

Ger Dunne Ceardchumann 

Pat Doyle Ionchuimsiú Sóisialta 
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Stiúrthóir Seirbhísi le haghaidh Tithíocht agus Seirbhísí Corparáideacha 
 
Tadhg McDonnell 
 
Tacaiócht Riarachain 
 
Siobhan Scully, Oifigeach Riarachain, An Rannóg Tithíochta 
 
Guthán 045 980612 / 980200 
 
R-Phost sscully@kildarecoco.ie 
 
Clár Oibre 2017 
 

• Atógáil Éireann 
• Scéim Rogha Tithíochta 
• Polasaí maidir le h-Iompar Frithshóisialta 
• Tithíocht Mear-Thógáil 
• Moltaí a chur ar aghaidh 
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Pobal agus Cultúr Áitiúil 

 

 

Ainm Leas Earnála 

An Clr. Kevin Byrne (Cathaoirleach) Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Martin Óg Miley Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Teresa Murray Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Sorcha O’Neill Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Mark Stafford Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Ivan Keatley Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Carmel Kelly Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Bernard Caldwell Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

Dermot O’Donnell Timpeallacht / Caomhnú 

Frieda O’Connell Gnó / Tráchtáil 

Vivienne Kelly-Keane Pobal / Deonach 

P J Fagan Ionchuimsiú Sóisialta 
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Stiúrthóir Seirbhísi le haghaidh Forbairt Eacnamaíoch, Pobail agus Cultúrtha 
 
Sonya Kavanagh 
 
Tacaiócht Riaracháin 
 
AnneMarie Conneeley, Rannóg Pobail agus Cultúir 
Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach Gníomhach 
 
Guthán 045 980531 / 045 980200 
 
R-Phost aconneel@kildarecoco.ie 
 
Clár Oibre 2017 
 

• Polasaí Súgartha Chontae Chill Dara 
• Polasaí Cuimhneacháin Sibhialta 
• Plean Forbartha Leabharlainne Chill Dara 
• Plean Ealaíon Chill Dara 
• Moltaí a chur ar aghaidh 
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Comhdhálacha ar ar Freastalaíodh le linn 2017    Aguisín 4 

 

Dáta Mionsonraí Comhdhálacha Ionad 

 

An Líon 

Comhairleoirí 

a d’Fhreastail 

29 Márta 2017 

 

Seimineár Turasóireachta 

an GBRÁ 

        Inis Córthaidh 1 

 

5 Aibreán 2017 

 

Comhdháil Trasteorann 

          

        Cairlinn 

 

3 
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Traenáil ar ar Freastalaíodh le linn 2017    Aguisín 5 

Dáta Mionsonraí Traenála Ionad 

An Líon 

Comhairleoirí a 

d’Fhreastail 

11 Feabhra 

2017 

ARAÉ – Modúl 1 Port Láirge 2 

16 Feabhra 

2017 

ARAÉ – Modúl 1 Baile Átha Luain 9 

6-7 Aibreáin 

2017 

IPÉ – Comhdháil Traenála  Cathair na Mart 2 

6-7 Aibreáin 

2017 

ARAÉ – Comhdháil Bliaintiúil Inis 7 

28-29 Aibreán 

2017 

CCÚÁ – Seiminéar an 

Earraigh 

Baille Uí 

Ghormáin 

3 

9 Bealtaine 

2017 

ARAÉ – Modúl 2  An tInbhear Mór 2 

13 Bealtaine 

2017 

ARAÉ – Modúl 2 Cathair na Mart 4 

10 Meithimh 

2017 

ARAÉ – Modúl 3 Dún Dealgan 4 

Meán Fomhair 

2017 – 

Meitheamh 

2018 

AFR – Cúrsa 3ú Leibhéil Baile Átha 

Cliath 

1 

14 Meán 

Fomhair 2017 

ARAÉ – Modúl 4 Baile Uí 

Ghormáin 

2 

23 Meán 

Fomhair 2017 

ARAÉ – Modúl 4 Corcaigh 3 

29-30 Meán 

Fomhair 2017  

CCÚA – Seimineár Fomhair Cluain Meala 8 

6 Deireadh 

Fomhair 2017 

IPÉ – Seimineár Fomhair Baile Átha 

Cliath 

2 
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12-13 Deireadh 

Fomhair 2017 

ARAÉ – Seimineár Traenála 

Fomhair 

Sligeach 8 

19 Derireadh 

Fomhair 2017 

ARAÉ – Modúl 5 An Tulach Mór 1 

26 Deireadh 

Fomhair 2017 

ARAÉ – Modúl 5 Cill Chainnigh 2 

18 Samhain 

2017 

ARAÉ – Modúl 6 Dún Búinne 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

133 
 

Seirbhísí 
Corparáideacha  

 

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

• Tacaíocht a 
thabhairt don 
daonlathas áitiúil 
agus é a fheabhsú 

Leanúint le feabhas a chur ar 
cruinneas chláir na dtoghthóirí 
trí: 
• Bolscaireacht agus eolas 
faoin bpróiséas clárúcháin a 
dhíriú trí fheachtais ar meáin 
soisialta agus fógraíocht 
 
• Aird a dhíriú ar institúidí den 
dara agus tríú leibhéil chun 
foláireamh a thabhairt dóibh 
siúd atá ag druidim le h-aois 
chun bheith ar an gClár. 
 
• R-iarratais le haghaidh eolais 
agus foirmeacha iarratais, 
roimh an clár forlíontach a 
éisiúnt ach go h-áirithe, a chur 
chun cinn 
 
. • Úsáid Eirchód a chur chun 
cinn 

  
1.6 Cinnte a dhéanamh de 
go dtugtar eolas do 
chomhairleoirí 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 

 
• Leanann an tAonad 

Seirbhísí do Bhaill le 
lán-raon seirbhísí a 
chur ar fáil do bhaill, in 
measc costais taistil a 
phróiseail, árachas, 
gutháin póca, 
comhdhálacha agus 
traenáil 
 

• 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 Líonra 
na mBall chun 
riachtanais na 
gComhaltaí a 
chomhlíonadh. 

 
• Leanúint le cabhair a 
thabhairt do na Comhaltaí 
chun traenáil a aithint chun 
a riachtanais a 
chomhlíonadh 
 

 1.12 Leanúint le h-oibriú 
chun soláthar seirbhísí ar 
bhonn for-rochtana a 

Roghanna le haghaidh 
seirbhísi a sholáthar ar 

• Leanúint le seirbhísí a 
chur ar fáil ag an 
bPointe Seirbhíse do 
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mhéadú, de reir mar a 
bhíonn acmhainní le fáil 

bhonn for-rochtana a 
fhiosrú. 

Chustaiméirí i mBaile 
Átha Í 

• Teagmháil le 
Leabharlanna chun 
cinntiú o mbeidh 
foirmeacha eolais agus 
iarratais ar fáil i ngach 
leabharlann 

An Comhshaol 
1.5 Tacú le obair  na 
gCoistí um Beartais 
Straitéiseacha  

 • Tuilleadh dul chun cinn 
trí phlé agus 
cinnteoireacht chun 
saincheisteanna a 
bhaineann le 
bainistíocht 
dramhaíola, trialliú 
uisce, trialliú aeir agus 
trialliú ó thorann a 
mheas, trí 
díospóireacht agus 
cinntiu a dhéanamh ag 
ard-leibhéil. 

 
1.7 Bheith ag obair i gcónaí 
le cumainn cónaitheoirí / 
pobail atá ann cheana agus 
ag tacú le forbairt chumainn 
cónaitheoirí nua 

 • Leanúint le deontais do 
chumainn cónaitheoirí, 
araidí urraithe agus 
deontais reilige a 
bhronnadh. 
 

• Breis teagmhála a 
dhéanamh le grúpaí 
cónaitheoirí tríd an 
Oifigeach Feasachta 
Comhshaoil agus na 
Maoir Pobail Ceantair. 

 

Tithíocht 1.5 Tacú le obair  na 
gCoistí um Beartais 
Straitéiseacha 

Obair an Choiste 
Tithíochta um Beartais 
Straitéiseacha a thacú 
agus a chomh-ordú 

 Cinnitú go tionólfar, ar 
a laghad, an méid 
riachtanach de 
cruinnithe de CBS. 

 Cinntiú go gcuirfear 
moltaí polasaithe ón 
CBS ar aghaidh chuig 
an Chomhairle ina h-
iomlán. 

 Oibriú leis an CBS 
chun an clár oibre 
bliaintiúil a chur chun 
cinn. 

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

 
Teagmháil leanúnach a 
dhéanamh le comhaltaí tofa 
tríd an gCoiste um Beartais 
Straitéiseacha Tithíochta, an 
Coiste Comhairliúcháin Áitiúil 
um Chóiríocht do 
Thaistealaithe, agus an Fóram 
Réigiúnach um Easpa Dídine. 
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Forbairt leanúnach a 
dhéanamh ar BCC a úsáid 
chun moltaí ó chomhaltaí tofa a 
bhainistiú. 
 
Teagmháil rialta a dhéanamh 
le foireann na Rannóige 
Tithíochta maidir le ceisteanna 
a bhaineann le toghthóirí na 
mball. 

 1.10 Leanúint le ghafacht 
tionóntaí i bhfeabhsúchán 
tí, forbairt eastát agus 
forbairt pobail a 
uasmhéadú. 

 Leabhrán do thionóntaí foilsithe 
agus scaipthe do ghach 
tionónta údaráis áitiúil. 

Leanadh leis an Scéim Féin-
Chabhrach i 2017. 

Teicneolaíocht 
Faisnéise  

 

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

Leanúint le tacú do 
ríomairí glúine na 
gcomairleoirí, rochtain 
idirlín gan sreang, 
priontáil ó seomraí na 
bpáirtithe, etc. 

 

  
• Tionscadal 
infreastruchtúir nua a 
chur i bhfeidhm a 
thabharfaidh faoi 
chúiseanna imní maidir le 
bainistíocht ar 
inneachabhforigr agus 
sábháilteacht.  

Cuireadh córas nua, bunaithe 
ar ghléasanna WiFi Meraki, le 
bog-earrraí smachta 
néalríomhaireachta, i bhfeidhm 
thar líonra na leabharlainne. 
Soláthraíodh an córas nua seo 
agus tá sé i bhfeidhm ins na 
leabharlanna go léir i gCCCD.  
Chomh maith le rochtain taobh 
istigh de na foirgnimh 
leabharlainne, tá rochtain ar an 
idirlion ag teophointe WiFi ó 
laistigh den bhforigneamh 
(suas go 200m.) ar fáil i roinnt 
leabharlanna, le teicneolaíocht 
Meraki comhchosúil á n-úsáid. 

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 faisnéise  
bhainistíochta na  
leabharlainne chun 
feabhas a chur ar 
sheirbhísí fíor-ama  
agus ríomhsheirbhísí   

 Eagraíochtaí 
Acmhainní Ealaíon: 
Leanadh le cúnamh 
deontais agus tacú 
leanúnach do 
eagraíochtaí a 
chuireann le creatlach 
cultúrtha an chontae Is 
iad seo leans na h-
eagraíochtaí: 
Cheolfhoireann 
Chontae Chill Dara, 
Stúideo Prionta 
Laighin, Claonadh, 
Ionad Ealaíon Pobail 
Bhaile Átha Í, The 
Performance 
Corparation, Cill 
Droichid,  Amharclan 



  

136 
 

d’úsáideoirí.  
 

Óige na Gríse,  
Amharclann Óige Chill 
Dara agus Amharclann 
an Móta, An Nás. 

 Tá r-Seirbhísí 
Náisiúnta do 
Leabharlanna Poiblí ar 
fáil, ina measc r-
Leabhair, r-
Closleabhair, r-Irisí, r-
Teangacha agus r-
Fhoghlaim. Go h-áitiúil, 
cuireadh r-Ghreannáin 
agus r-Ealaíontóirí leis 
an raon de r-Seirbhísí 
do údáisdeoirí 
leabharlainne Chill 
Dara. Tionóladh seó 
bóthair r-Seirbhísí 
chun r-Seirbhísí a chur 
chunn cinn agus a 
léiriú i 7 leabharlann i 
2017. 

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 
agus 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 i 
2017, ina measc an 
forbairt molta maidir le 
lánaí rothaíochta sa 
Chontae agus an 
Glasbhealach ó Bhaile 
Átha Cliath go 
Gaillimh.  I measc 
tiosncadail teagmhála 
poiblí eile bhí Bóthar 
Dáileacháin Bhaile 
Átha Í, a faomhadh ag 
An Bord Pleanála, 
Cuar-Slí Maigh Nuad 
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Amuigh i gcomh-oibriú 
le Comhairle Contae 
na Mí, agus forbairt 
Páirc Bhaile An 
Chorrchoill. Rinneadh 
sé (6) comharliúcháin 
faoi phróiséas pleanala  
Cuid 8, agus bhí 
próiséis 
comhairlúcháin in ocht 
(8) moltaí dhúnadh 
bóthar.  Críochnaíodh 
dhá comhairliúchán 
déag (12) faoi Alt 38 
d’Acht na mBóthar 
(moilliú agus 
bainistíocht tráchta) 
freisin i 2017. 
 
 

• Rinneadh 11 
comhairliúcháin poiblí 
freisin maidir le h-
athbhreithniú ar Fo-
Dhlíthe Pairceála agus 
Seastáin Tacsaithe 
thar an Chontae. 

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

 • Chinntigh an 
Stiúrthóireacht go 
dtugtar eolas tráthúil 
do Chomhairleoirí. 
Chomh maith le 
cruinnithe míosúla le 
Comhairleoirí, 
d’eagraigh an Roinn 
Bóithre cruinnithe in-
choiste, cruinnithe 
oibríocha agus 
cruinnithe ar-suíomh, 
agus leanaimíd le 
teagmháil go neamh-
fhoirmiúil le na 
geallsealbhadóirí  go 
léir chun eolas a 
uasdhátú agus a roinnt 
ar bhonn tráthúil. 

• Tugann an 
Stiúrthóireacht 
tacaíocht freisin don 
CBS Iompar, 
Sábháilteachta agus 
Seirbhísí Éigeandála 
(lena n-áirítear Fóram 
Rothaíochta Chill 
Dara) agus don 
Ghrúpa Beartais 
Chorparáidigh 

Seirbhísí Uisce  
 

1.6 Cinnte a dhéanamh de 
go dtugtar eolas do 
chomhairleoirí agus go 

• Fónamh a dhéanamh 
do chruinnithe agus do 

• Rinne an Rannóg 
Seirbhísí Uisce fónamh 
mar ba riachtanach 
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gcuirtear comhairle agus 
oiliúint orthu go tráthúil le 
go bhfeidhmeoidh siad mar 
ionadaithe pobail. 

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

agus ba chuí do na 
cruinnithe uile a bhí ag 
an gCoiste um 
Beartais 
Straitéiseacha, ag 
Coistí na gCeantar 
Bardasacha 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 CS 
le h-Uisce Éireann 
 

• Cuireadh tuairiscí ar 
fáil do cruinnithe na 
Comhairle go léir. 
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srutháin agus pleananna 
bainistíochta abhantraí a 
chur i bhfeidhm. 

Bainistíochta Abhantraí 
agus an clár beart.  

• Oibriú leanúnach ar an 
gclár samplála, tástála 
agus monatóireachta 
ar uisce. 

Tithíocht  
 

2.3  Tacú agus éascú a 
thabhairt do dheiseanna 
d’fhostaíocht inbhuanaithe, 
trí chomhoibriú le h-
eagraíochtaí áitiúla agus 
náisiúnta chun cruthú post 
a uasmhéadú sa chontae 

 • Tacaíocht a thabhairt 
go ghnólachtaí beaga 
trí dheontais tithíochta 
a thabhairt agus obair 
dheisiúcháin 
éifeachtúlachta 
fuinnimh a dhéanamh 
ar thithe folamha. 
 

• Iasachtaí le haghaidh 
árais chónaithe 
phríobháideacha a 
chur ar fail de réir 
scéimeanna faofa.  

 
• Tithíocht sóisialta a 

sholáthar trí tithíocht 
den scoth a thógáil, 
tríd an chlár 
uasghrádaithe agus 
fáltais, agus trí Cuid V 
den phróiseas pleanála 
agus an Scéim 
Cúnaimh caipitil do 
Chomhlachtaí 
Ceadaithe Tithíochta. 
 

• Rinneadh 
seachfhoinsiú ar 
sheirbhísí teicniúla do 
mion- agus micrea-
ghnóthais i dtacaíocht 
len chlár tithíochta 
caipitil 
 

• Tacú le comhlachtaí 
ceadaithe tithíochta 
chun teacht ar 
spriocanna chun 
aonaid tithíochta 
sóisialta a sholáthar. 

Teicneolaíocht 
Faisnéise  
 

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

• Réiteach 
bogearraí 
Bainistíochta 
Cumhachta do 
ríomhairí a 
rolladh amach 
thar na h-
eagraíochta 

 
Tá an réiteach seo tar éis chur 
i bhfeidhm i bpríomh-oifigí uile 
de Chomhairle Contae Chill 
Dara. 

Bóithre, Iompar 
agus  
Sábháilteacht 
Phoiblí 

2.8 Leanúint le cabhlach 
iompair na comhairle a 
athrú sa chaoi go mbainfidh 
sé úsáid as breoslaí 
fuinnimh in-athnuaite agus 

 • Rinne an 
Stiúrthóireacht tosnú ar 
athbhreithniú a 
dhéanamh ar 
chabhlach  iompair na 
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inbhuanaithe, de réir mar is 
féidir leis an maoiniú a 
bhíonn ar fáil. 

Comhairle de 120 
feithicil maidir le 
breoslaí fuinnimh in-
athnuaite agus 
inbhuanaithe. 
 

• Tiocfaidh deis chun 
coigealtas in úsáid 
bhreosla a bhaint 
amach i 2018, le 
athlonnú an Chlóis 
Innealra atá anois i 
Droichead Nua. 

Seirbhísí Uisce 2.5 Cabhrú le Uisce 
Éireann chun easnaimh in 
infreastruchtúir uisce sa 
chontae a aithint. 

  Thug Oibríochta Seirbhísí 
Uisce tuaraisc chuig Uisce 
Éireann faoi easnaimh ar 
seirbhísí uisce faoi láthair 
(Plean Infheistíochta Caipitil – 
PIC 2017-2021. 
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 Cuireadh na 
tionscadail seo leanas 
in ord tosaíochta le 
haghaidh maoiniú mar 
chuid den clár chaipitil 
reatha (2016-2018): 
Scéimeanna 
Laghdaithe Tuilte 
Abhainn na Moréile 
agus Purláin  agus 
Dhomhnach Compair. 

 Aithníonn moltaí 
Bainistíochta 
Measúnuithe Riosca 
Tuilte Dobharcheantar 
(BMRTD) 14 ionad 
Achair Measúnaithe 
Breise (AMB) i gCill 
Dara, i gcomhnasc le 
OOP.    
 

Tithíocht 3.4 Caighdeáin ard deartha 
agus tógála a chur chun 
cinn i ngach tionscadal, 
agus cruthaitheacht agus 
nuálaíocht i ndearadh 
ailtireachta á spreagadh. 

Seirbhísí ailtireachta, 
deartha agus bainistithe 
tionscadal a thabhairt do 
rannóga uilig Chomhairle 
Chill Dara, de réir mar a 
bhíonn acmhainní le fáil. 

Seirbhísí ailtireachta agus 
deartha, agus seirbhísí lena n-
áirítear seirbhísí costas tógála, 
a thabhairt do rannóga 
Chomhairle Chill Dara, de réir 
mar a bhíonn acmhainní le fáil. 

 3.14 Bearta cuí tithíochta a 
mheas agus a dhéanamh 
chun freastail ar  
riachtanais tithíochta sa 
chontae. 

Soláthar tithíochta a 
mhéadú agus a 
choinneáil i gContae Chill 
Dara, de réir na cuspóirí 
náisiúnta Phlean 
Gníomhaíochta um 
Tithíocht agus Easpa 
Dídine in Atógáil Éireann. 
 
Cinntiú go bhfeidhmítear 
scéimeanna a eagraítear 
faoin gClár Caiteachais 
Reatha Tithíochta 
Shóisialta (CCRTS) [i.e. 
SCC / CCT / Léasú] de 
réir rialachain agus 
treoirlínte. 
 
Seirbhísí maidir le h-
easpa dídine a chur ar 
fáil do dhaoine gan 
dídean nó atá i mbaol 
bheith gan dídean. 
 
Custaiméirí a éascú chun 
teacht ar thithíocht 
shóisiallta agus ar 
thacaíochtaí eile, tar éis 
dóibh a thaispeáint go 
gcomhlíonann siad le na 
critéir raichtanacha. 
 

 Clár caipitil Chomhairle 
Contae Chill Dara a 
chur ar aghaidh. 

 An clár fáltais a chur i 
bhfeidhm, le aird ar 
spriocanna na Roinne 
Tithíochta, Pleanála, 
Pobail agus Rialtas 
Áitiúil . 

 Tosaíocht a thabhairt 
don rogha chun 10% 
d’aonaid tithíochta a 
chur ar fáil ar an 
laithreán nó lasmuigh 
den láithreán trí Cuid V 
má’s oiriúnach. 

 Teacht ar spriocanna 
na Roinne Tithíochta, 
Pleanála, Pobail agus 
Rialtas Áitiúil maidir le 
aonaid CCT agus SCC 
a sholáthar 

 Tacú le comhlachtaí 
ceadaithe tithíochta  
chun aonaid a 
sholáthar de réir na 
spriocanna sa Phlean 
Gníomhaíochta um 
Tithíocht agus Easpa 
Dídine in Atógáil 
Éireann 

 Leanúint le  h-oibriú 
chun laghdú a 
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Leanúint leis an gclár 
deontas tithíochta a 
sholáthar, de réir mar a 
thagann maoiniú ón 
Roinn ar fáil. 

dhéanamh ar líon na 
ndaoine gur ghá iad a 
chur in iostas 
éigeandála, trí teacht 
ar stoc tithíochta a 
mhéadú agus oibriú go 
dlúth le comhlachtaí 
ceadaithe tithíochta  
agus grúpaí 
abhcóideachta chun 
laghdú a dhéanamh ar 
líon na ndaoine gan 
dídean nó atá i mbaol 
bheith gan dídean. 

 Leanúint le h-oibriú 
mar phríomh-údaráis 
do Réigiún an Lár-
Oirthir maidir le easpa 
dídine. Ghlac 
comhaltaí tofa i gCill 
Dara, An Mhí agus Cill 
Mhantáin le Plean 
Gníomhaíochta Easpa 
Dídine Réigiúin an Lár-
Oirthir 2018-2020 faoi 
Nollaig 2017 

 Iarratais Tithíochta a 
phróiseáil taobh istigh 
de 12 seachtain de réir 
na rialacháin 

 Rinneadh measúnú ar 
riachtanais tithíochta i 
2017, de réir treoirlinte 
na Roinne. 

 Cur i bhfeidhm 
leanúnach ar an 
bPlean Cóiríochta don 
Lucht Siúil 2014-2019 

 Feidhmiú  Deontas na 
n-Áiseanna 
Soghluaisteachta, an 
Deontas Oiriúnú Tiithe 
agus Cúnamh 
Tithíochta do Dhaoine 
Breacaosta. 

 

Teicneolaíocht 
Faisnéise  
 

3.10 Rochtain níos fearr ar 
fhaisnéis faoi na seirbhísí a 
thugann an údarás áitiúil a 
chur ar fáil trí suíomh 
gréasáin na comhairle  
agus trí meáin chló agus 
craolta áitiúla. 

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

Mar chuid den trimthriall 
forbartha nádúrtha de láithreáin 
gréasáin, ta obair ag dul ar 
aghaidh ar dearadh nua don 
láithreán kildarecoco.ie.  Tá trí 
suirbhé déanta: le baill foirne,   
baill den pobal agus na 
comhaltaí.  Tá taighde maidir le 
dea-chleachtas, agus anailís ar 
láithreáin eile san earnáil poiblí 
in Éirinn agus san RA, idir 
láimhe.  Ta teagmháil idir 
láimhe le gach rannóg 
seirbhíse chun fócasú ar réimsí 
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tosaíochta le foilsiú sna 
rannóga éagsula, agus ar 
tosaíocht a thabhairt do na 
seirbhísí don phobal gur féidir 
iad a idirbheartú ar-líne.  
Táthar ag súil leis an gcéad 
dreacht den suíomh gréasáin 
nua a chur faoi bhráid an 
phobail i R1 de 2019. 

Seirbhísí 
Leabharlainne agus  
Ealaíon  
 

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

• Dul chun cinn maidir le 
bealach isteach chuig 
gach ionad a bheith ann 
do chách.  
 
• Cláir forbartha  
léitheoireachta agus an  
bhainistíocht ar 
bhailiúcháin a neartú thar 
líonra na  leabharlainne.  
 

 Eagraíochtaí 
Acmhainní Ealaíon: 
Leanadh le cúnamh 
deontais agus tacú 
leanúnach do 
eagraíochtaí a 
chuireann le creatlach 
cultúrtha an chontae Is 
iad seo leans na h-
eagraíochtaí: 
Cheolfhoireann 
Chontae Chill Dara, 
Stúideo Prionta 
Laighin, Claonadh, 
Ionad Ealaíon Pobail 
Bhaile Átha Í, The 
Performance 
Corparation, Cill 
Droichid,  Amharclan 
Óige na Gríse,  
Amharclann Óige Chill 
Dara agus Amharclann 
an Móta, An Nás. 

 Tá r-Seirbhísí 
Náisiúnta do 
Leabharlanna Poiblí ar 
fáil, ina measc r-
Leabhair, r-
Closleabhair, r-Irisí, r-
Teangacha agus r-
Fhoghlaim. Go h-áitiúil, 
cuireadh r-Ghreannáin 
agus r-Ealaíontóirí leis 
an raon de r-Seirbhísí 
do údáisdeoirí 
leabharlainne Chill 
Dara. Tionóladh seó 
bóthair r-Seirbhísí 
chun r-Seirbhísí a chur 
chunn cinn agus a 
léiriú i 7 leabharlann i 
2017. 

Pleanáil 3.3 Forbairt inbhuanaithe 
ardchaighdeáin a thacú 
agus a éascú i gceantair 
uirbeacha agus tuaithe 
araon. 

• Cinnte a dhéanamh de 
go n-ullmhaítear go 
tráthúil an Plean 
Forbartha Contae agus 
Pleananna Ceantair 
Áitiúla.  
 

• Cuireadh críoch le h-
athbhriethniú ar Phlean 
Forbartha Chontae  
Chill Dara 
 

• Cuireadh críoch le h-
athbhreithniú ar Phlean 
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Ceantair Áitiúil 
Claonadh. 

 
• Cuireadh tús le h-

athbhreithniú ar Phlean 
Ceantair Áitiúil Chill 
Droichid. 

 
• Cuireadh tús le h-

athbhreithniú ar Phlean 
Áitiúil Léim an 
Bhradáin.  
 

• Cuireadh tús le h-
athbhreithniú ar Phlean 
Ceantair Áitiúil An  
Náis. 
 

• Comhairliúchán poiblí 
críochnaithe ag 
céimeanna cuí sa 
phróiseas pleanála.  

 3.6 Cinnte a dhéanamh de 
go ndéantar cothú, 
caomhnú agus cothabháíl 
ar oidhreacht nádúrtha 
agus ailtireachta, don 
chaighdeán is fear. 

 Tacú agus cothú 
a thabhairt don 
oidhreacht 
nádúrtha, tógtha 
agus cultúrtha 

 Leanúint le Pleananna 
Bithéagsúlachta agus 
Oidhreachta an 
Chontae a chur i 
bhfeidhm. 

 Cuireadh an dara  
céim d’iniúchadh ar 
chuimhneacháin agus 
pleacanna sa chontae 

  Léarscaileacht 
Gnathóige ar dhá 
baile. 

Bóithre, Iompar 
agus  
Sábháilteacht 
Phoiblí  
 

3.1 Líonra bóithre poiblí atá 
dea-chothabháilte a 
sholátha,r bunaithe ar 
thimthriall bunúsach 
cothabhála deich mbliana, 
faoi réir srianta acmhainní 
airgeadais agus daonna. 

   Le freagracht as breis 
agus 2,528 ciliméadar  
de bhóithre agus méid 
suntasach de cosáin, 
tá an Stiúrthóireacht 
um Bóithre, Iompar 
agus Sábháilteacht 
Phoiblí tar éis líonra 
bóithre poiblí atá dea-
chothabháilte a 
sholáthar, bunaithe ar 
thimthriall bunúsach 
cothabhála deich 
mbliana, faoi réir 
srianta acmhainní 
airgeadais agus 
daonna, agus 
féachfaidh siad lena 
sholáthar amach 
anseo.   

 3.11 Cinnte a dhéanamh 
de, i gcomhchomhairle le 
gealltóirí reachtúla agus 
geallseabhadóirí, go bhfuil 
bonneagar ann cheana nó 

  Chinntigh an 
Stiúrthóireacht go 
bhfuil bonneagar ann 
cheana nó pleanáilte 
chun freastal ar 
fhorbairtí nua. 
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pleanáilte chun freastal ar 
fhorbairt nua.  
 

Rinneadh breithniú ar 
breis agus 1,200 
iarratas pleanála i 
2017, maidir leis an 
tionchar gur féidir 
bheith acu ar an líonra 
bóthar atá ann faoi 
láthair. 
 

 Bhí iarratas ar maoiniú 
de €67 milliúin ón 
gCiste 
Gníomhachtaithe 
Tithíochta 
Infreasrtuchtúir Áitiúla 
– CGTIÁ – ina 
phríomh-ghné de 
Thionscadail Bóthar 
2017.  Bhí dha príomh-
thionscadal i gceist - 
Bóthar Faoisimh 
Laistigh An Náis agus 
Bóthar Faoisimh Oirthir 
agus droichead Maigh 
Nuad.  Éascfaidh na 
tionscadail 
infreastruchtúrtha seo 
tithíocht a thógáil chun 
dul leis an éileamh ar 
phraghas réasúnta.  
 

 Tionscadal Leathnaithe 
an M7, Acomhal Bhaile 
Osbeirn agus 
Seachród na Sollán: 
 
Tá an céad céim de 
leathnú an M7, i.e. ó 
A9 Nás Thuaidh go 
A10 Nás Theas, ag dul 
ar aghsidh agus 
leanfar leis thar 2018.  
Cuirfear tús leis an dar 
céim, i.e. A10 Nás 
Theas go A11, i R4 de 
2018. 
 
Coimeádfar dhá lána 
tráchta ó 6.00 a.m. go 
10.00 p.m. gach lá,aus 
ta luasteorainneacha 
níos lú i bhfeidhm (60 
ksu de ghnáth), agus 
iad á monatóiriú agus 
á forfheidhmiú ag An 
Garda Síochana 
 
 

 Forbraíodh 
príomhthionscadail 
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bonneagair de réir 
chlár caipitil na 
Comhairle agus de réir 
Plean Forbartha an 
Chontae.  
 
 

 Déanann an 
Stiúrthóireacht 
cothabháil agus 
bainistíocht freisin 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. 
Rinneadh plé le 1,817 
glao oibríocha i 2017. 

 3.12 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.  
 

 Rinne an Rannóg 
Bainistíochta Trachta 
teagmháil leis an 
Garda Síochána agus 
Seirbhísí 
Corparáideacha maidir 
le scéimeanna molta 
TCI pobail agus 
acmhainneacht chun 
úsáid a bhaint as 
infreastruchtúr 
bainistíochta tráchta  

 

 Cuireadh críoch le 
Plean Bainistíochta 
Tráchta do Maigh 
Nuad i 2017. 
 

 Cuireadh tús i 2017 
leis an próiséas chun 
Oifigeach 
Sábháilteachat ar 
Bóithre, Rothaíochta 
agus Iompair 
Inbhuanaithe a 
cheapadh. 
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Seirbhísí Uisce 3.7 Seirbhísí Uisce agus 
tionscadail comhlachaithe a 
sholáthar sa chontae, mar 
ghníomhairí de chuid Uisce 
Éireann, de réir thearmaí 
Chomhaontú Seirbhíse. 

 Líonra soláthar 
uisce a oibriú 
agus a 
chothabháil chun 
éileamh a shású 
agus chun uisce 
den chaighdeán 
is fearr a 
sholáthar de réir 
an CS le Uisce 
Éireann. 
 

 Líonra fuíolluisce 
agus córais 
cóireála a oibriú 
agus a 
chothabháil chun 
forbairt a éascú 
agus chun an 
timpeallacht a 
chosaint de réir 
an CS le Uisce 
Éireann. 

 

 Leanadh le na 
seirbhísí uisce atá ann 
faoi láthair a 
chothabháil. 
 

 Uasghrádu a 
dhéanamh ar 
thionscadail  soláthar 
uisce agus fuíolluisce, 
agus tionscadail nua a 
fhorbairt, de réir an 
Plean Infheistíochta 
Caipitil (PIC) 2017-
2021. 

 3.8 Leanúint le 
Grúpscéimeanna Uisce a 
éascú, faoi réir an bhuiséid 
atá ar fáil.  
 

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

Leanúint le tacaíocht a 
thabhairt don chlár uisce 
tuaithe. 
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trí múnlaí dea-
chleachtais agus chur 
chuige comhtháite a 
chur i bhfeidhm chun 
seirbhísí a sholáthar. 
 
 

 Bainistíochta Caidrimh 
Custaiméirí (BCC) a 
aithint agus a fhorbairt 
don eagraíocht, chun 
bainistíocht a 
dhéanamh ar 
cheisteanna ó 
chustaiméirí agus uiríll ó 
bhaill. 
 

• Ionad Seirbhíse do 
Chustaiméirí lonnaithe 
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 
Áite 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. 

 
• 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 bhuíne agus 
comh-oibriú thar 
disciplíní agus rannóga. 
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• Éifeachtúlacht istigh de 
rannóga i soláthar 
seirbhísí a spreagadh 
agus a thacú. 

 
• Leanúint le tacú le 

rannóga trí lár-
fhógraíocht don 
eagraíocht a éascú, 
agus cinnte a 
dhéanamh de go 
gcloítear le gnáthaimh 
soláthair 
comhaontaithe. 

 4.10 Aiseolas a lorg ón 
bpobal faoi chaighdeán 
soláthair seirbhíse agus 
eispéiris chustaiméirí ag 
déaláil le CCCD. 

Scrúdú a dhéanamh ar ghach 
rogha chun aiseolas a fháil ó 
chustaiméirí 

• Aiseolas ón bpobal faoi 
caighdeán soláthair 
seirbhísí agus eispéiris 
custaiméirí a 
spreagadh, agus 
monatóireacht a 
dhéanamh ar 
chéimeanna chun 
feabhsúcháin a 
dhéanamh de réir mar is 
gá. 
 

• Leanúint le cartaí 
tráchta a úsáid agus 
anailís a dhéanamh ar 
na ráitis a faightear. 

 

Pobal agus 
Fiontar 

4.15 Bunachar sonraí  
cuimsitheach a bhunú 
agus a chothabáil mar 
chlár sócmhainní , a 
chuimsíonn taifead 
mapála ar thailte 
agus réadmhaion uile i 
seilbh na Comhairle 

  Tá bogearraí 
speisialaithe in úsáid ag 
an bhFoireann 
tiomnaithe um Chlárú 
Leasa i Maoin, chun 
teacht ar sonraí stairiúla 
agus reatha ó comhaid 
inmheánacha agus 
taifid Clárlainne na 
Talún.  Cuireadh 123 
taifead leis an Clár 
Leasa i Maoin i 2017, 
rud a fhágann iomlán na 
taifid beo anois ag 
3,090. 

 

 Tá tionchar dearfach ag 
an obair seo ar 
aidhmeanna 
corparáideacha eile, trí 
daonlathas áitiúil a 
fheabhsú, tacú le fás 
eacnamaíoch, 
infreastruchtúr a 
fhorbairt agus leibhéil 
seirbhísí a fheabhsú trí 
dhéileáil le ceisteanna 
faoi socmhainní ar 
thalamh ó bhaill foirne, 
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ó bhaill tofa agus ó 
dhaoine ón pobal – 
pléadh 31 ceist i 2017. 

Airgeadas  
 

4.1 Barr feabhais a chur 
ar úsáid na 
dteicneolaíochtaí nua 
TF agus cumarsáide 
chun feabhas a chur ar 
an gcaoi ina 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 / 
Iasachtaí Tithíochta / Cíosanna) 
go tráthúil.  

 
Leanadh le h-iarrachtaí ionas go 
mbeadh custaiméirí cíosa agus 
iasachtaí tithíochta in ann    
íocaíocht a dhéanamh  trí 
bhuanordaithe agus dochar 
díreach.  Cuireadh líon 
suntasach de soláthróirí le h-
uathíochtaí.  Tugadh cártaí 
íocaíochta An Phoist  do 
chustaiméirí cíosa chun córas 
íocaíochta breise a éascú 

 
4.12 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 bhainistíocht 
feidhmíochta.  
 
Cabhrú leis an Comhairle 
bheith ag cloí leis an bPlean 
Corparáideach trí chláir 
chaipitil agus ioncam réamh-
mheasta. 

Ullmhaíodh Buiséad 2018 faoi 
Shamhain 2017 agus ghlach an 
Chomhairle leis ar 20ú Samhain 
2017.  
 
Tá freagracht reachtúil an 
Ráiteas Airgeadais Bliaintiúil 
(RAB) a fhoilsiú faoi cheann an 
chéad lá de mhí Iúil na bliana 
dár gcionn. I 2017, cuireadh 
RAB na bliana 2016 faoi bhráid 
na Comhairle ar 24ú Aibreáin 
2017.  
 
Ullmhaíodh an buiséad bliantúil 
agus clár rollach caipitil trí 
bliana i bhfianaise spriocanna 
an Phlean Chorparáidigh. 

 
4.12 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 ró-
chaiteachas. 

 
Meastar sa Chlár Caipitil 2018-
2020 go gcaithfidh Comhairle 
Contae Chill Dara thart ar €374 
milliún ar bhonneagar.  

 

 
4.12 Éascaíocht a 
dhéanamh do 
mhaoirseacht 
éifeachtach 
airgeadais, go 
hinmheánach, go 
náisiúnta agus ag 
leibhéal an AE, agus 

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. 
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tacaíocht a thabhairt dó 
sin. 

 
4.14  Leanúint le 
feabhas a chur ar 
phróisis inmheánacha 
chun bogadh chuig 
seirbhísí comhroinnte 
údaráis áitiúla le 
haghaidh párolla agus 
aoisliúntas 
 

Bogadh chun Comh- 
Sheirbhísí MyPay le haghaidh 
párolla. 

 

Bhog Comhairle Contae Chill 
Dara go MyPay le aghaidh 
párolla faoi Eanair 2015. 

Tithíocht  
 

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

 • Leanúint le h-
iarratais ar 
thithíocht shóisialta, 
agus bainistíocht 
agus cothabháil an 
stoic tithíochta, a 
bhainistiú ar an 
gcóras iHouse 

 
• Lenúint leis 

anCóras 
CCTSA(Easpa 
Dídine) a úsáid 

 
• Oibriú leis an 

rannóg TFC chun 
feabhas ar 
bhainistiú taifead, 
agus bainistíocht ar 
comhaid thar an 
rannóg tithíochta a 
fhorbairt, lena n-
áirítear scanadh a 
thabhairt isteach i 
rannáin sa rannóg 
mar is cuí. 

 4.4 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 
scéimeanna éagsúla a 
bhaineann le tithiocht ar 
bhealach éifeachtach 
agus éifeachtúil.  

 

 Forbairt agus feidhmiú 
ar chreataí aontaithe 
chun seirbhísí 
cothabhála tithíochta a 
sholáthar. 

 

 Forbairt agus feidhmiú 
ar chreatai aontaithe 
chun Serbhísí Deartha 
Comhairleach agus 
Seirbhísí Luachála agus 
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Agranamaíochta 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. 

  Cruinnithe coícísiúil 
d’Fhoireann Sinsearach 
Bainistíochta Tithíochta 
a eagrú, agus 
athbhreithniú a 
dhéanamh ar ár bplean 
foirne roinne gach 
ráithe. 
 

  Seirbhísí ailtireachta 
agus deartha, agus 
seirbhísí lena n-áirítear 
seirbhísí costas tógála, 
a thabhairt do rannóga 
Chomhairle Chill Dara, 
de réir mar a bhíonn 
acmhainní le fáil. 
 
 

 Leanúint le h-oibriú mar 
phríomh-údaráis do 
Réigiún an Lár-Oirthir 
maidir le easpa dídine.  
 

 
 

4.7 Tacaíocht a 
thabhairt don 
bhfoireann le go 
mbainfidh siad barr a n-
acmhainne féin amach 
tríd an oideachas, trí 
thaithí a roinnt agus trí 
scileanna a aistriú. 

  Cinntiú go gcuirtear 
CBFF i bhfeidhm thar 
an rannóg trí Pleananna 
Foirne agus Pleananna 
Forbartha Pearsanta 
(PFP), agus 
athbhreithniú a 
dhéanamh de réir mar is 
gá. 

 Cuirtear Oifigeach 
Traenála na 
heagraíochta ar an 
eolas maidir le 
riachtanais traenála a 
léirítear trí an próiséas 
CBFF, nó ar shlí eile. 
 

Teicneolaíocht 
Faisnéise  
 

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

• Uasghrádaithe 
éagsúla ar bhog-
earraí agus crua-
earraí chun 
infreastruchtúr 
agus baill foirne 
na Comhairle a 
chosaint ó 
bhagairtí slándála 
TFC. 

 
• Réiteach 

Bainistíochta 
Caidrimh 
Custaiméirí  
(BCC) a chur i 
bhfeidhm. 

• Foireann ballaí 
dóiteáin braislithe 
nua a choimisiniú. 
Déanta. 

 
• An réiteach 

corparáideach frith-
víreas a uasghrádú. 
Déanta. 

 
• Réiteach Sandbox i 

bhfeidhm chun 
cabhrú le vírís etc. a 
chosc. Déanta 

 
• Traenáil feasachta 

slándála TFC á  
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• Leanúint le 

tacaíocht ard-
caighdeánach 
don lion 
úsáideoirí trí 
úsáíd agus 
bainistíocht 
éifeachtach ar an 
deasca cabhrach 
TF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Stóráil Bunachair 
Sonraí a 
bhainistiú don 
Chomhairle, lena 
n-áirítear 
cúltacaí, cur i 
gcartlann agus 
córais aiscurtha. 

 
 

•  Leanúint le 
tacaíocht agus 
cothabháil a 
dhéanamh ar 
chórais reatha na 
comhairle 
(HOME, SCC, 
Agresso, Córas 
Taistil, CBA etc.). 

 
• Córais glóir níos 

fearr a fhorbairt 
 

• Leanuint le mion-
réitigh TFC a 
fhorbairt le 
haghaidh sain-
riachtanais áitiúla 
CCCD 

 
• Leanúint le réitigh 

teicniciúla TFC a 
rolladh amach 
chun go mbeadh 
próisis 
inmheánacha 
níos éifeachtúla 

athchur ar fáil do 
formhór d’fhoireann 
na Comhairle i 
Bealtaine 2017. 

 
• Leathnaíodh úsáid 

BCC Sugar chun 
uiríll na gcomhaltaí 
a bahinistiu chun 
roinnt ceisteanna 
agus iarratais  ón 
bpobal a bhainistiú. 
Leantar leis an 
rolladh amach chuig 
na Ceantair 
Bardasacha 

 
• Plé le c. 7,500 glao 

don deasca 
chabhrach i mbliana 

 
• Forbairt leanúnach 

ar réitigh AS agus 
stóráil bunachair 
sonraí lasmuigh de 
láthair. 

 
 
 
 
 
 
 

• Leanúnach 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
• Réiteach VoIP a 

chur i bhfeidhm 
chun Ceantar 
Bardasach Bhaile 
Átha Í a chur le 
líonra gutháin na 
Comhairle, agus 
consól oibritheora a 
shuiteáladh i mBaile 
Átha Í chun 
ceisteanna a 
fhreagart agus chun 
costais glaonna a 
íslú don bhfoireann i 
mBaile Átha Í. 
Nascadh suíomh 
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seachtrach eile 
(Baile Chairdif) le 
Áras Chill Dara thar 
VoIP. 

 
• Cuireadh mion-

réiteach rianaithe 
órdaithe i bhfeidhm 
chun orduithe ón 
bPríomh-
Fheidhmeannach, ó 
Stiúrthóirí agus ó 
Oifigigh Údaraithe a 
rianú agus a 
bhainistiú. Déanta. 

 
• Cuireadh réiteach 

áirthinte traenála i 
bhfeidhm don 
bhfoireann, chun 
cúrsaí inmheánacha 
a chur in áirithe. 
Déanta. 

 
• Rinneadh scanadh 

doiciméad agus 
sreabhadh oibre a 
rolladh amach chun 
tacú le meatseáil 
sonrasc láraithe sa 
Rannóg Airgeadais. 
Déanta. Cuireadh 
críoch le tionscadal 
nua sa Rannóg 
Tithíochta a 
scaneann agus a 
bhainistíonn gach 
iarratas tithíochta.  
Ta obair idir láimhe 
sa Rannóg 
Tithíochta chun 
doiciméid Tionóntaí 
agus Tithíochta a 
bhainistiú. 

 
 

Iniúchóireacht 
Inmheánach  
 

4.4 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.  
 
 
 
 
 
 

 Plean iniúchóireachta 
bliaintiúil a ullmhú, 
bunaithe ar cláir 
riosca na rannóige 
agus ar ionchur ón 
gCoiste 
Iniúchóireachta, an 
PF, na Stúirtheoirí 
agus an Iniúchóir RÁ 

 

 Iniuchóireachtaí 
Pleanáilte a 
chríochnú agus 
gníomhartha 

 I bPlean Iniúchóireachta 
Inmheánaí 2016, 
cuimsíodh 13 
iniúchóireacht nua, 
agus 4 iniúchóireacht a 
tugadh anonn ó 2016, 
agus iad roinnte thar na 
Stiúrthóireachtaí uilig.  

 

 Eisíodh 11 tuairisc 
deiridh don bhFoireann 
Bainistíochta agus don 
Choiste Iniúchóireachta 
i 2017.  Tugadh 3 
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4.8 Seirbhís phoiblí  
ardchaighdeáin, 
follasachta,  
freagrachta agus luach 
ar airgead a chur chun 
cinn ar fud na n-údarás 
áitiúil mar chultúr oibre. 

aontaithe  ó 
thuaraiscí ag rannóga 
a chur i bhfeidhm.. 

 

 Páirt a ghlacadh, trí 
iniúchóireachtaí agus 
obair ilchineálach, go 
díreach agus go h-
indíreach, i gcuspóirí 
stráitéiseacha na 
Comhairle a chur i 
bhfeidhm, mar a 
leagtar síos sa 
Phlean 
Corparáideach. 

tuairisc breise chun 
críche i 2017, agus iad 
le chur faoi bhráid an 
Choiste Iniúchóireachta 
go luath i 2018. 
Cuireadh tús leis an 3 
tuairisc eile i 2017, agus 
tugadh anonn iad go 
2018. 

 

 I 2017, thug an tAonad 
Iniúchóireachta 
Inmheánaí an dearbhú 
cáilíochta ba ghá leis 
chuig an CNMI maidir le 
cloí leis an Cód 
Caiteachais Poiblí. 

 

 D’oibrigh an Rannóg 
Iniúchóireachta 
Inmheánaí go dlúth leis 
an Coiste 
Iniúchóireachta, agus 
glacadh le 
comharliúcháin uathu, 
thar 2017. 

 

 Déantar monatóireacht 
da éis ar mholtaí na n-
iniúchóireachtaí chun a 
chinntiú go gcuirtear i 
bhfeidhm iad de réir mar 
a aontaíodh.  

 

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 agus a éascú go 
leanúnach.  
 

• Monatóireacht a 
dhéanamh ar 
sholáthar 
seirbhísí de réir 
acmhainní 

 
• Teacht an 

phobail ar 
fháisnéis, ar 
oideachas agus 
ar dheiseanna 
cultúrtha a chur 
chun cinn agus a 
éascú, taobh 
istigh den 
Seirbhís 
Leabharlainne 
agus Ealaíon.  

 

 D’oibrigh Lár-Fhoireann 
Cláraithe Leabharlainne 
agus Ealaíon le cheile 
chun clár d’imeachtaí 
bliaintiúla do gach aois 
thar an chontae a chur i 
gcrích. Eagraíodh 
imeachtaí agus 
ceardlanna inár 
leabharlanna uilig, tré 
for-rochtain do 
scoileanna, creiseanna 
agus naíonraí, agus i 
gcomhpháirtíocht le 
geallsealbhóirí. I measc 
cláir blianitiúla faoi leith 
bhí Bréagain, 
Teicneolaíocht agus 
Oiliúint, Féile 
Aoisbháúil, Tacaíocht 
do Thuismitheoirí, Féile 
Leabhar na bPáistí, Clár 
Meánscoile, Imeachtaí 
do Seachtain na 
hEolaíochta, Oíche 
Chultúir, Imeachtaí 
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oideachais ETIEM, 
Seachtaine na 
Matamaitice, 
Ceardlanna Códála, 
Seachtain na 
nInnealltóirí, Seachtain 
Oideachas na Sinsir ag 
Aontas agus Seachtain 
na Gaeilge 

 Baint le Cláir Náisiunta, 
ina measc Cúrsaí Oibre, 
Ceart Léimh, Sláinte 
Éireann, Seachtain na 
hOidhreachta, 
Seachtain na 
Bithéagsúlachta agus 
Éire Ildánach. 

 Rinneadh anailís agus 
uasdhátú ar an 
gcnuasach Bréagáin, 
Tecicneolaíocht agus 
Oiliúnt, le cabhair ó 
shain-proifisiunaigh 
cúraim sláinte. 

 Ta taighde agus forbairt 

le haghaidh ‘Scéalta 

Ghearr-Fhéir: Straitéis 
Ealaíon Chomhairle 
Contae Chill Dara 2018-
2022 idir láimhe.  
Cuireadh an straitéis 
faoi bhráid an CBS  
agus cruinnithe na 
Comhairle i Nollaig 
2017.  Is iad seo na 
réimsí tosaíochta: Tacú 
leis an Ealaíontóir agus 
infreastruchtúr ealaíon a 
fhorbairt, Ealaíon, 
Sláinte agus Follaine, 
Daoine Oga, páistí agus 
oideachas, chomh maith 
le rince, ceol, litríocht 
agus scannáin. 

 Deontais agus Gradaim 
Ealaíon: Tionóladh 
clinicí eolais do iarrthóirí 
thar an chontae roimh 
an spriocdháta agus bhí 
freastail maith orthu.  
Cuireadh €74,200 ar fáil 
do 63 ealaíontóir 
proifisiúnta agus grúpaí 
pobail thar an chontae, 
chun oibreacha nua a 
chruthú, tionscnaimh 
comh-oibrithe ealaíon, 
deiseanna forbartha 
proifisiúnta, léirithe 
drámaíochta 
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amaitéarach agus 
Amharclanna na nÓg, 
agus ealaíontóirí i 
scoileanna. 

 Roghnaigh An 
Chomhairle Éalaíon 
Comhairle Contae Chill 
Dara le bheith i measc 
an cheád sraith de 
chontaetha chun ‘Creat 
Aontaithe’ idir CCCD 
agus An Chomhairle 
Ealaíon a chur i 
bhfeidhm. Is tionscnamh 
náisiúnta é seo idir 
CBCC agus An 
Chomhairle Ealaíon, 
chun oibriú níos fearr go 
straitéiseach ar leibhéal 
chontae / cathrach. 
 

Pleanáil  
 

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

Iarratais Pleanála agus an 
Próiseas Ceadúnaithe  
 

• Seirbhís 
ardchaighdeáin a 
thabhairt don 
phobal.  

 

• Cruthaíodh córas 
iarratas ar-líne chun 
iarratais PFC agus 
PCÁ a bhainistiú. 

 

 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 forbairt 
a dhéanamh ar 
fheidhmeanna 
forfheidhmiúcháin 
agus comhlíonta. 

 

• Cruthaíodh córas 
iarratas ar-líne chun 
iarratais PFC agus 
PCÁ a bhainistiú. 
 

• Déantar imscrúdú 
ar ghearáin nach 
meastar iad a 
bheith suarach nó 
gan bhunús, chomh 
tapaidh agus is 
féidir, de réir mar a 
cheadaíonn 
acmhainní agus 
ualach oibre reatha. 

 

  Rialú Foirgníochta  agus 
Tógála 
 

• Cur i bhfeidhm 
agus 
forfheidhmiú ar 
na Rialacháin um 
Rialú 
Foirgníochta 
Forbartha ar fud 
an chontae.  

 
• Cinnte a 

dhéanamh de go 

• 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.  
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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. 

• Leanadh leis an 
proiséas maidir le 
eastáit cónaithe a 
thógáil faoi chúram. 

 
• Leanadh de bheith i 

dteagmháil le na 
geallshelbhadóirí 
cuí uilig chun 
féachaint chuige go 
ndéantar críochnú 
agus tógáil faoi 
chúram sásúil ar 
eastáit tithíochta sa 
chontae. 

 
• Bíonn 

monatóireacht á 
déanamh ar bhonn 
leanúnach ar gach 
forbairt ghníomhach 
cónaithe agus 
cuirtear tús le 
bearta 
forfheidhmithe nuair 
is gá.  

 

Bóithre, Iompar 
agus  
Sábháilteacht 
Phoiblí 

4.4 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. 

  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. 

 

 Déantar monatóireach 
ar bhonn leanunach ar 
na conartha atá ann faoi 
láthair le haghaidh 
Bainistíocht Tráchta 
agus Páirceáil Íoc a 
Fhorfheidmhiú, chun 
féachaint chuige go 
bhfaightear luach ar 
airgead. 

 

 Bhí príomh-ról ag an 
Rannóg Bóthar maidir le 
seirbhísí 
sainchomhairleoireachta 
a sholáthar chun cabhrú 
le údaráis áitiúla go 
náisiúnta chun a 
ndualgaisí mar 
Chomhlachtaí Mapála 
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Torann a 
chomhlíonadh, de réir 
an Treoir Torann 
Comhshaoil agus na 
Rialacha Torann 
Comhshaoil (2007). 

 

 Tá traenáil maidir le 
Soláthar, Bainistíocht 
Conarthaí agus 
breisoiliúint ábhartha ag 
dul ar aghaidh sa 
Rannóg, chun lan-
ghéilliúntas le 
polasaithe náisiúnta a 
chinntiú. 
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• Athbhreithniú 
leanúnach a 
dhéanamh ar 
cheadúnais 
scaoilte i 
sruthchúrsaí. 

 
• Leanadh den chlár 

faoina dtugtar 
aghaidh ar 
fhoirgnimh  
chontúirteacha. 

 

Tithíocht  
 

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

  • 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. 
 

• Dul ar aghaidh le 
h-athfhoras ar 
Pháirc Phádraig, 
Ráth Iomgháin 
agus le scéim 
tithíochta atá 
neodreach ó taobh 
carbóin de a 
fhorbairt i 
nDroichead Nua. 

Teicneolaíocht 
Faisnéise 

5.5 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 
thurasóireacht sa 
chontae.  
Leanúnach. 

Bóithre, Iompar 
agus  
Sábháilteacht 
Phoiblí 

5.5 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 

• Chabhraigh an 
Stúirtheoireacht le 
Fáilte Éireann 
chun Sean-
Oirthear na 
hÉireann (SOÉ) a 
chur chun cinn trí 
comharthacht cuí a 
shuiteáil ag 
príomh-ionaid 
turasóireachta i 
gContae Chill Dara 
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 Thosaigh Grúpa 
Stiúrtha Bóthar 
agus Iompar An 
Náis, a bhunaíodh 
chun fócasú ar 
Bhaile An Náis, le 
feabhsú an sráid-
dreacha, 
comharthaíocht, 
líniú bóthar agus 
an réimse poiblí i 
2017. 

 

Seirbhísí 
Leabharlainne 
agus  
Ealaíon  
 

5.11 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 cláreagrú  cuí a chur ar 
fáil i gcomhpháirtíocht lena 
chéile.  
 
• Na cláir caidrimh phoiblí,  
margaíochta agus sealbhuithe 
agus na hacmhainní agus 
buiséid TFC a chur ar chomh-
réim chun tacaíocht a thabhairt 
do na Cláir Cultúrtha agus 
Ealaíon ábhartha uile, lena n-
áirítear an Ginealas/Cartlanna  
agus Staidéir Áitiúil.  
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Aguisín 7 

 

Plean Bliaintiúil um Soláthar Seirbhíse 2017 

Tuairisc ar Dhul Chun Cinn 

 

 

 

 

 

Comhairle Contae Chill Dara 
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Clár 

 

Réamhrá 

Tithíocht 

Bóithre, Iompar agus Sábháilteacht Poiblí 

Seirbhísí Uisce 

Bainistíocht Forbartha 

Seirbhísí Pobail 

Forbairt Eacnamaíoch 

Seirbhísí Chomhshaoil 

Seirbhísí Leabharlainne agus Ealaíon 

Airgeadas 

TCF 

AD  

Seirbhísí Corparáideacha 
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Réamhrá 

De réir Alt 50 den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, caithfidh an tÚdarás Aitiúil doiciméad ar a tugtar Plean Bliaintiúil um 

Soláthar Seirbhíse a ullmhú.  Is é aidhm an phlean ná doiciméad corparáideach a chur i gcrích a leagann síos na cuspóirí maidir le 

soláthar seirbhíse agus na caighdeáin feidhmíochta atá le bhaint amach i 2017.  Cuirtear san áireamh Buiséad 2017, gur ghlac na 

comhaltaí leis ar 21ú Samhain 2016, agus tá an Plean i gcomhréir leis. 

 

Agus an doiciméad á ullmhú, cuireann Comhairle Contae Chill Dara san áireamh gach plean, ráiteas agus straitéis a leagann síos 

polasaithe agus cuspóirí lena gcláir gníomhartha uilig, le príomh-aird ar ár bPlean Corparáideach, ina bhfuil sé mar ráiteas misin: 

“Cill Dara a chur chun cinn mar ionad le haghaidh maireachtáil, foghlaim, oibre, cuairt a thabhairt agus gnó a dhéanamh.” 

 

Tugadh aird faoi leith do na doiciméid seo leanas agus an plean seo á ullmhú: 

 Riachtanais reachtaíochta ón Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 agus ó reachtaíocht/rialacháin ábhartha eile 

 Polasaí Náisiúnta an Rialtais 

 Plean Corparáideach Chomhairle Contae Chill Dara 2015-2019 

 Plean Forbartha Chontae Chill Dara 2017-2023 

 Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 2016-2021 

 Comhaontú Seirbhíse le Uisce Eireann 

 

 

, 
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Chomh maith le seo, tugann raon leathan de phleananna, ráitis agus straitéisí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta eolas agus treoir 

d’obair na Comhairle, agus tugadh aird orthu agus an Plean Bliaintiúil um Soláthar Seirbhíse á ullmhú 

 

Leagann na rannáin sa phlean seo síos na cuspóirí ard-leibhéil do ghach réimse seirbhíse do 2017, chomh maith leis an caighdeán 

feidhmíochta molta.  Tiomsaíodh iad le aird ar na Cuspóirí Straitéiseacha gur glacadh leo i bPlean Corparáideach Chomhairle 

Contae Chill Dara 2015-2019. Léirítear anseo an maoiniú a leithdháileadh chun na réimsí seirbhíse i 2017: 

Réimse Seirbhíse Caiteachas Faomhtha 

Tithíocht agus Tógáil €32,393,009 

Iompar agus Sábháilteach Bóthair €31,749,772 

Seirbhísí Uisce €10.415,480 

Bainistíocht Forbartha €15,673,592 

Seirbhísí Chomhshaoil €25,214,856 

Áineas agus Áiseanna €10,251,834 

Talamhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas €1,347,104 

Seirbhísí Ilghnéitheacha €16,107,821 

Iomlán an Buiséid  €143,153,469 

 

Déanfar tomhas ar fheidmiocht Chomhairle Contae Chill Dara de réir na caighdeáin a leagtar síos sa doiciméad seo, agus cuirfear 

measúnu ar fheidmíocht soláthair seirbhíse isteach in ár Tuarascail Bhliaintiúil. 
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réir mar a thagann maoiniú ón 
Roinn ar fáil. 
 
 

Clár caiteachais reatha tithíochta 
shóisialta a sholáthar 

Cinntiú go bhfeidhmítear 
scéimeanna a eagraítear faoin 
gClár Caiteachais Reatha 
Tithíochta Shóisialta, i.e. SCC / 
CCT / Léasú de réir rialachain 
agus treoirlínte. 
 

Teacht ar spriocanna na Roinne 
Tithíochta, Pleanála, Pobail agus 
Rialtas Áitiúil maidir le aonaid 
CCT agus SCC a sholáthar 
 
Tacú le comhlachtaí ceadaithe 
tithíochta  chun aonaid a 
sholáthar de réir na spriocanna 
sa Straitéis Tithíochta 2020 
 

Cuireadh tús le 748 tionóntach 
CCT agus 12 tionóntach SCC i 
2017, ar aon dul le spriocanna 
RTPPRÁ. 
 
Lean CCT le h-aonaid a 
sholáthar le haghaidh tithíocht 
shóisialta. 
 
 

Leithdhailtí agus Measúnachtaí Custaiméirí a éascú chun teacht 
ar thithíocht shóisiallta agus ar 
thacaíochtaí eile, tar éis dóibh a 
thaispeáint go gcomhlíonann 
siad le na critéir raichtanacha. 
 

Iarratais Tithíochta a phróiseáil 
taobh istigh de 12 seachtain de 
réir na rialacháin 
 
Measúnú a dhéanamh ar 
riachtanais tithíochta i 2017, tar 
éis treoirlinte a fháil ón Roinn. 
 

Déantar iarratais tithíochta a 
phróiseáil taobh istigh de 12 
seachtain, de réir na rialacháin 
 
Rinneadh measúnú ar 
riachtanais tithíochta i 2017, de 
réir treoirlinte ón RTPPRÁ. 
 

Easpa Dídine Seirbhísí maidir le h-easpa 
dídine a chur ar fáil do dhaoine 
gan dídean nó atá i mbaol bheith 
gan dídean. 
 

Leanúint le  h-oibriú chun laghdú 
a dhéanamh ar líon na ndaoine 
gur ghá iad a chur in iostas 
éigeandála, trí theacht ar stoc 
tithíochta a mhéadú agus oibriú 
go dlúth le comhlachtaí 
ceadaithe tithíochta  agus grúpaí 
abhcóideachta chun laghdú a 
dhéanamh ar líon na ndaoine 
gan dídean nó atá i mbaol bheith 
gan dídean. 

Osclaíodh mol clainne i mBaile 
Átha Í i 2017, á fheidhmú ag 
Iontaobhas Peter McVerry. 
 
Tugadh acmhainní breise don 
bhfoireann easpa dídine i 2017. 
 
Ghlac comhaltaí tofa i gCill Dara, 
An Mhí agus Cill Mhantáin le 
Plean Gníomhaíochta Easpa 
Dídine Réigiúin an Lár-Oirthir 
2018-2020 i Nollaig 2017. 
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Bainistíocht ar Eastáit Straitéis Iompraíochta 
Fritshóisialta a athbhreithniu 
agus a uasdhátú.   

An Straitéis Iompraíochta 
Fritshóisialta, gur ghlac an 
Comhairle iomlan leis i Feabhra 
2017, a chur i bhfeidhm. 

Bíonn Oifigigh Idirchaidrimh do 
Thionóntaí ag plé le 
saincheisteanna iompraíochta 
frithshóisialta agus aird a 
thabhairt ar An Straitéis 
Iompraíochta Fritshóisialta, agus, 
nuair is féidir, dul i ngleic leo trí 
idirghabháil agus réiteach 
aighnis, seachas an díshealbhú. 
 

Cláir Deontais Tithíochta a 

sholáthar 

Leanúint leis an clár deontais 
tithíochta a sholáthar, de réir mar 
a faightear maoiniú ón Roinn 

Ag dul leis an clár deontais 
tithíochta a sholáthar, déanfar 
breathnú ar % den maoiniú a 
chur ar fáil do iarratasóirí i 
gcatagóir C i 2017, agus seo ag 
brath ar dóthain maoiniú a bheith 
ar fáil ón Roinn Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúla. 

Cuireadh an clár deontais i 
bhfeidhm i 2017.  Níorbh fhéidir, 
áfach, % den maoiniú a 
leithdháileadh do iarratasóirí i 
gcatagóir C, de bharr an éilimh ar 
maoiniú deontais ó iarratasóirí i 
gcatagóirí A agus B.  Déanfar 
athbhreithniú ar seo arís sa 
todhchaí. 

Scéim Rogha Tithíochta 
 

Dul chun cinn a dhéanamh ar 
polasaí agus imeachtaí chun 
Scéim Rogha Tithíochta a 
thabhairt isteach. 
 

Polasaí a dhréachtú chun Scéim 
Rogha Tithíochta a thabhairt 
isteach, le aird ar polasaí an 
Rialtas, faoi dheireadh na bliana 
2017. 

Rinneadh dul chun cinn ar obair 
chun Scéim Rogha Tithíochta a 
thabhairt isteach, le 
díospóireachtaí leis an Coiste um 
Beartais Straitéiseach Tithíochta 
i 2017. 
 

Cóiríocht don Lucht Siúil Gealltanais sa Phlean Cóiríochta 
don Lucht Siúil 2014-2018 a chur 
i bhfeidhm. 

Leanúint le obair i dtreo 
uasghrádaithe ar an céad 4 bá i 
láithreán stad Gharraí na 
Tincéara, faoi réir chinnitiú go 
mbeidh maoiniú ón Roinn le fáil.   

Leanadh le obair ullmhúcháin le 
haghaidh uasghrádú ar Láithreán 
Stad Gharraí na Tincéara 

Plean Straitéiseach le haghaidh 
Tithíochta do Dhaoine ar 
Míchumas 

Gealltanais sa Phlean 
Straitéiseach le haghaidh 
Tithíochta do Dhaoine ar 
Míchumas a chur i bhfeidhm. 

Cruinnithe den Ghrúpa Stiúrtha 
Straitéise do Dhaoine ar 
Míchumas a thionóladh, chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar 

Tionóladh cruinnithe ráithiúla den 
Ghrúpa Stiúrtha Straitéise do 
Dhaoine ar Míchumas, ag a 
phléadh an Plean Straitéiseach 
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ghealltanais sa Phlean 
Straitéiseach le haghaidh 
Tithíochta do Dhaoine ar 
Míchumas a chur i bhfeidhm. 

le haghaidh Tithíochta do 
Dhaoine ar Míchumas, agus 
rinneadh trácht ar dhul chun cinn. 
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Méid na bhfíneálacha a eisíodh. 
 
Fo-dhlíte nua / athchóiriú fo-
dhlíte 

Eisiodh 19,165 fíneál. 
 
10 fo-dhlíte nua nó athchóirithe. 
 

Sábháilteacht ar Bhóithre Comhlíonadh le Plean 
Sábháilteachta ar Bhóithre Chill 
Dara 
 
 
 
 
 
 
 
 
An clár bliaintiúil sailte a chur i 
bhfeidhm 

Plean Sábháilteachta ar Bhóithre 
nua a fhoilsiú 
 
Meid na scoileanna ar a tugadh 
cuairt 
 
Imeachtaí poiblí a tionóladh / a 
freastalaíodh orthu 
 
 
 
Méid ciliméadara saileadh 
 

Dréacht-Phlean ag dul ar 
aghaidh 
 
 
Cuairteanna ar 28 scoil (Eanair – 
Meitheamh) 
 
12 imeacht – Seo an Chontae, 
Feachtais um Sábháilteacht ar 
Bhóithre etc. 
 
Saileadh 617 ciliméadar de 
bhóithre 

Iompar Inbhuanaithe Polasaí Rothaíochta Náisiúnta a 
chur chun cinn. 

Ciliméadair de Slí Rothaíochta a 
tógadh 
 
Méid na gcrinniú den Fóram 
Rothaíochta Chill Dara, a 
tionóladh le deanaí 

3 km. 
 
 
Tionóladh 3 cruinniú den Fóram 
Rothaíochta 

Sábháilteacht ó Dhóiteán Reachtaíocht um shábháilteacht 
ó dhóiteán a fhorfheidhmiú in 
áitribh trí chlár iniúchtha, ceadú 
agus forfheidhmithe, in ord 
tosaíochta re réir riosca 
 
Tacú le riachtanais reachtaithe 
sábháilteachta ó dhóiteán an 
Achta um Ríalú Foirgníochta, trí 
próiséas deimhniúcháin 
Sábháilteachta ó Dhóiteán 
éifeachtach a chur i bhfeidhm. 

Iniúchtaí ar áitribh. 
 
 
 
 
 
Teastais um Sábháilteacht ó 
Dhóiteán eisithe 
 
 
 
 

106 iniuchadh / athiniúchadh ar 
103 áitreabh 
 
 
 
 
156 Teastas Sábháilteacht ó 
Dhóiteán agus 10 Teastas 
Sábháilteacht ó Dhóiteán maidir 
le tabhairt chun rialtachta. 
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Bíodh sé mar aidhm laghdú a 
dhéanamh ar méid na ndóiteán 
simléir, trín gclár feasachta 
pobail um sábháilteacht ó 
dhóiteán 
 
Ullmhacht oibríoch agus cumas 
cuí a choinneáil chun freagairt 
cuí a sholáthar d’eachtraí 
seirbhíse dóiteáin 
 
Feidhmeanna pleanála 
éigeandála a chomh-ordú do 
Chomhairle Contae Chill Dara, 
agus cruinnithe démhíosúla den 
Choiste Bainistíochta 
Móréigeandala a eagrú 

Méid na ndóiteán simléir 
 
 
 
 
 
Méid na n-eachtraí dóiteáin ar ar 
freastalaíodh 
 
 
 
 
Cruinnithe den CBM a tionóladh 
 
Cleachtaí idirghníomhaireachta 
áitiúla a tionóladh 
 
 
 
Cleachtaí sonracha a bhain le 
Comhairle Contae Chill Dara 

187 dóiteáin simléir i 2017, i 
gcomparáid le 196 i 2016: sin 
laghdú de 5% 
 
 
 
Bhí 1521 imeacht as a tharla 
1817 freagairt ó stáisiúin (bíonn 
gá le h-acmhainní ó níos mó ná 
stáisiún amháin i gcás roinnt 
imeachtaí) 
 
6 crinniú i 2017 
 
Cleachtadh Gluaiseachta agus 
Cumarsáide leis An Garda 
Síochána agus an FSS i Nollaig 
2017 
 
Cleachtadh leis an bhFoireann 
Bainistíochta Géarchéime i 
Bealtaine 2017 

Cosaint Shibhialta Ullmhacht oibríoch agus cumas 
cuí a choinneáil chun freagairt 
cuí a sholáthar d’éigeandálaí 
agus eachtraí chosaint shibhialta  
 

Méid na n-eachtraí ar ar 
freastalaíodh 
 

D’fhreastail Cosaint Shibhialta 
Chill Dara ar 80 imeacht Pobail 
agus Spóirt, ina measc Féile 
Rásaíochta Bhaile Phúinse, 
Dearbaí Gaelach Saor ó 
Dhleacht Dubai sa Churrach, 
Féile na mBád Dragain i mBaile 
Átha Í, rásaí rothar áitiula, rásaí 
bóthair agus imeachtaí pobail 
agus spóirt, ag soláthar seirbhís 
gharchabhrach, ríalú tráchta 
agus maoirseacht etc., agus, le 
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seo, roinnt eigeandálaí a bhain 
leis an aimsear 

Sáinte agus Sábháilteacht Dea-chleachtas Sláinte agus 
Sábháilteachta a chur chun cinn 
trí teagmhmail foirne / cumarsáid 
/ monatóireacht 
réamhghníomhach. 
 
Feabhsú leanúnach a dhéanamh 
ar an gCóras Bainistíochta 
Sábháilteachta agus clói le  
reachtaíocht Sáinte agus 
Sábháilteachta 

Monatóireacht ar bhonn 
leanúnach ar chloí le polasaithe 
agus próiséis Sláinte agus 
Sábháilteachta. 
 
 
Clói le  reachtaíocht Sáinte agus 
Sábháilteachta 

Tá an Rannóg Sáinte agus 
Sábháilteachta freagrach as 
forbairt, cothabháil agus 
athbhreithniú ar an gCóras 
Sáinte agus Sábháilteachta, 
chun cinntiú go gcloíann sé le 
riachtanais reachtaíochta, 
corparáideacha agus tionscail. 
Áirítear le seo feasacht ar 
shábhailteacht a chur chun cinn 
le fostaithe, comhairle a thabairt 
don bhfoireann bainistíochta 
maidir le  dlíthe agus rialacháin 
comhlacaithe, polasaithe 
sábháilteachta a ullmhú agus 
traenáil a chur ar fáil d’fhostaithe 
ar sábhailteacht agus ábair 
comhlacaithe.  Áirítear leis freisin 
taifid sláinte agus sábháilteachta 
na h-eagraíochta a choimeád 
agus anailís a dhéanamg ar 
sonraí chun treochtaí a aithint, 
agus chun réimsí inar féidir 
feabhas a chur i gcrích a aithint. 
 

Inrochtaineacht Ár dtiomantas do rochtain agus 
comhpháirtíocht a mhéadú do 
dhaoine ar míchumas i ngach 
spás, foirgneamh, áis agus 
seirbhís de chuid Chomhairle 
Contae Chill Dara, nó á n-oibriú 
ag an gComhairle, a léiriú. 
 

Comhchaidreamh sainithe a 
fhorbairt le grúpaí rochtana 
áitiúla chun aird a dhíriú ar 
chúiseanna imní faoi 
inrochtaineacht, agus tabhairt 
fúthu. 
 
 

Táimid freagrach as cabhair agus 
treorú do dhaoine ar míchumas a 
sholáthar nó a reachtáil agus a 
chomh-ordú, agus iad ag dul i 
mbun seirbhísí á chur ar fáil ag 
an eagraíocht, agus bheith mar 
phointe teagmhála go ginearalta 
do dhaoine faoi michumas gur 
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Cloí le reachtaíocht agus cóid 
chleachtais maidir le míchumas. 

 
 
Cruinnithe le grúpaí rochtana. 

mian leo teacht ar a leithéid de 
seirbhísí. 
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críochnaithe a phróiseáil de réir 
Rialacháin Ríalaithe Tógála 

Bainistíochta Rialaithe Tógála 
(CBRT) a chur i bhfeidhm. 

Ríalú Pleanála Tuairiscí faoi forbairt neamh-
cheadaithe a athbhreithniú agus 
a fhiosrú. 

Cloí le amlínte reachtúla cuí. Cloítear le amlínte reachtúla de 
réir mar a cheadaíonn acmhainní 
agus ualach oibre. 

Seirbhísí Oidhreachta agus 
Caomhnaithe 

Seirbhísí / Polasaithe 
Oidhreachta agus Caomhnaithe 
a fhorbairt de réir mar a 
bhaineann siad leis an 
dtimpeallachta nádúrtha agus 
tógtha. 

Clói le riachtanais reachtúla. Cloítear le riachtanais reachtúla 
de réir mar a cheadaíonn 
acmhainní agus ualach oibre. 
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Aoisbháúil Chill Dara le tacaíocht 
ó Éire Aoisbháúil. 

Líonra Páirtíochta Pobail (LPP) 
Chill Dara 

Oibriú chun rannpháirtíocht 
pobail agus saorántacht 
ghníomhach a fheabhsú trí 
fhorbairt acmhainne agus 
traenáil, i gcomhnasc leis an LPP 

Struchtúr PPN a eagrú i gCill 
Dara le ionadaithe páirteach i 
struchtúir cinnteoireachta an 
Údaráis Áitiúil. 

Toghadh ionadaithe do choistí an 
Ú.Á. 

Comhchoiste Póilíneachta Leanúint le obair Chomhchoiste 
Póilíneachta Chill Dara a thacú 
agus a fhorbairt 

Cinntiu go dtugtar tacaíocht don 
Chomhchoiste Póilíneachta 

Teaghmháil dearfa i bhfeidhm idir 
ionadaithe tofa agus Gardaí 

Clár Forbartha Tuaithe LEADER Tacú le na Coistí Forbartha 
Pobail Áitiúla chun maoirseacht a 
dhéanamh ar rolladh amach 
agus forbairt an Chláir Forbartha 
Tuaithe 

Tacú le soláthar rathúil ar an 
gClár Forbartha Tuaithe i gCill 
Dara 

Clár láidir á rolladh amach le líon 
mór ráiteas spéise. 

Plean Eacnamaíoch agus Pobail 
Áitiúil 

Comhairle agus tacaíocht a 
thabhairt do réimsí pobail Phlean 
Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil i 
gCill Dara 

Feidhmiocht Phlean 
Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil 
a chinnitú. 

Leanúnach 

Turasóireacht Cill Dara a chur chun cinn agus a 
fhorbairt mar ionad le haghaidh 
maireachtáil, foghlaim, oibre, 
cuairt a thabhairt agus gnó a 
dhéanamh. 
 

Leanúint le hobair le h-
eagraíochtaí stáit, Fáilte Éireann, 
Uiscebhaealaí Eireann, Fáilte 
Chill Dara agus geallsealbhóirí 
áitiúla chun turasóireacht a chur 
chun cinn i gCill Dara agus chun 
soláthar infreastruchtúir 
turasóireachta a éascú. 
 
Cabhrú le Plean Turasóireachta 
do Chill Dara a fhorbairt i 
gcomhpháirtíocht le Fáilte Chill 
Dara. 

Leanúnach 

Saoránach Gníomhach / 
Gníomhú Pobail 

Tacú le h-obair grúpaí pobail, go 
h-áirithe iad go bhfuil 
sainchúraim ionchuimsithe 

Comh-ordú agus bainistíocht a 
dhéanamh ar na scéimeanna 
deontais éagsúla a chabraíonn le 

Leanúnach 
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sóisialta acu, comhpháirtíocht 
pobail á éascú acu agus 
rialachas agus cinnteoireacht  
aitiúil á chothu acu 
 

tacaíochta a thabhairt d’obair na 
bpobal áitiúla. 

Páirceanna,Fóntais agus 
Áiseanna Áineasa 

Bonneagar fisiciúil agus sóisialta 
Chontae Chill Dara a fhorbairt 
agus a mhéadú 
 
Tacaíocht a thabhairt chun 
áiseanna áitiúla spóirt, fóillíochta, 
áineasa agus ealaíon a fhorbairt  
agus a fheabhsú.  
 

Clár oibre bliaintiúil a chur i 
bhfeidhm le haghaidh forbairt 
agus cothabháil ar spás áineasa 
agus fóntais.  
 
Rochtain ar spóirt agus 
deiseanna áineas pobal-
bhunaithe a chur chun cinn. 

Leanúnach 
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dhéanamh leis an Oifig Fiontair 
Áitiúil agus le Comhairle Contae 
Chill Dara. 

Teagmháil le Geallsealbhóirí Teagmhail gníomhach le 
geallsealbhóirí cuí go bhfuil baint 
acu le fiontar a chur chun cinn 
agus le gníomhaíocht 
geallsealbhadóireachta, ar 
mhaithe le forbairt ghnó agus 
poist a chruthú. 

Forbairt gníomhach a dhéanamh 
ar na prótacail atá i bhfeidhm le 
raon d’eagraíochtaí 
geallsealbhadóireachta náisiúnta 
chun teacht ar bearnaí agus ar 
eagraíochtaí gur féidir leo 
gníomhaíocht 
geallsealbhadóireachta a 
fheabhsú. 

I 2017, cuireadh na 
comhchaidrimh seo leanas i 
bhfeidhm, nó rinneadh feabhas 
orthu, idir ionad ghnó CCCD 
agus: 

 Ollscoil Maigh Nuad, trí 
comhpháirtíocht 
SMNRLO agus Dushlán 
Geallsealbhadóireachta 

 Fóram Eacnamaíoch, le 
Príomhfheidhmeannach 
CCCD ina Chathaoirleach 
air; tugann sé le chéile 
geallsealbhóirí forbartha  
eacnamaíoch, idir poiblí 
agus príobháideach 

 Líonra Éireann: 
comhpháirtíocht do mhná 
i ngnó  

 Comhpháirtí Cumainn 
Chomhlachas ar roinnt 
chomh-thionscnaimh 

 Fiontar Éireann: 
teagmháil seachtainiúil 

 ÚFT: crinniú gach ráithe 

 Comhpháirtíocht 
LEADER, a thacú trí 
CFPÁ 

Leathanbhanda Deiseanna chun infheistíocht 
feabhsaithe leathanbhanda a 
uasmhéadú I bpobail tuaithe. 

Méadú ar infaighteacht agus 
inniúlacht ar leathanbhanda thar 
an chontae. 

Ag obair leis an Roinn chun an 
Plean Leathanbhanda Náisiúnta 
a rolladh amach agus Stratéis 
Digiteach a ullmhú do Chill Dara 
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Forfheidhmithe agus 
Infreastruchtúir de dhíth faoi 
Phlean Iniúchtha  bhliaintiuil an 
GCC (Íos-Chritéir Molta le 
haghaidh Iniúchtaí 
Chomhshaoil), Plean 
Bainistíochta Réigiúin 
Dramhaíola an Oirthir agus Lár 
Tíre agus polasaí náisiúnta 
dramhaíola agus oibligeáidí 
rialála. 

bainistíocht agus forfheidhmiú 
dramhaíola. 

Caighdeán Uisce (uisce óil) Teacht ar na spriocanna 
sonraithe san ÍCMIC agus sa 
Comhaontu Seirbhíse le Uisce 
Éireann araon 

100% de na riachtanais maidir le 
sampláil, tástáil agus tuairisciú le 
haghaid uisce óil poiblí a bhaint 
amach, mar a leagtar síos sa 
Phlean Iniúchtha Chomhshaoil 
(ÍCMIC) agus sa Chomhaontú 
Seirbhíse. 

Cloítear le riachatanis an GCC 
agus le CS Uisce Éireann. 

Caighdeán Uisce (uisce 
dromchla agus screamhuisce) 

Caighdeán uisce dromchla agus 
screamhuisce a choinneáil agus 
a fheabhsú de réir an Plean 
Bainistíochta Abhantraí. 

Na riachtanais monatóireachta a 
leagtar síos sa Phlean Iniúchtha 
Chomhshaoil (ÍCMIC) a bhaint 
amach. 

Cloítear le riachatanis 
monatóireachta an GCC. 
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Cuireadh feachtas earcaithe ar 
bun le haghaidh roinnt grádanna 
leabharlainne sonracha. 
 
Tar eis comhairliúchán poiblí, 
d’fhorbraigh Foireann Cultúrtha 
Chill Dara Straitéis Cultúrtha 
agus Cruthaíochta Chill Dara. 
 
Rinneadh dul chun cinn maith i 
2017 ar Eaglais Naomh Doiminic 
i mBaile Átha Í a athrú go 
leabharlann, 
 
 
Tar éis comórtas measúnachta 
tairsceana, ceapadh foireann 
dearadh do Thionscadal Caipitil 
Leabharlainne An Náis. 
 
Rinneadh roinnt iniúchtaí 
fuinnimh do leabharlanna Léim 
an Bhradáin, Maigh Nuad agus 
Chill Chuillinn.  Rinneadh 
oibreacha fuinnimh 
comhlachaithe i roinnt ionad i 
2017. 
 
Rinneadh méadú ar chláir, lena 
n-áirítear ‘Cúrsaí Oibre’ agus 
‘Sláinte Éireann’, bunaithe ar 
riachtanais na n-úsáideoirí. 
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Seirbhísí Staidéir Áitiúil agus 
Taighde 

Leanúint le staidéar áitiúil agus 
oidhreacht cultúrtha a chur chun 
cinn trí chlár imeachtaí for-
rochtana 

Raon de chláir for-rochtana 
d’imeachtaí staidéir áitiúil agus 
oidhreachta cultúrtha a 
choinneáil agus/nó a fheabhsú. 

I measc gníomhartha a 
chríochnaíodh ó Chlár Deich 
mBliana na gCuimhneachán 
2017, bhí: 

 ‘Witness’: Foilseachán a 
thug cúntais ó 
rannpháirithe ó Chill Dara 
i 1916; tabharfar 
cóipeanna do 
meánscoileanna agus 
leabharlanna mar áis 
stairiúil tabhachtach. 

 Foilseachán Oidhreachta: 
Cill Dara 1916-2016; 
foilseachán comórtha 
lena láinseáil ag Féile 
Léitheoirí Chill Dara 2017. 

 Seiminéar Tionscnaimh 
Mileata na hÉireann, 
Meitheamh 2017. 

 Cath Mhullach Maistean: 
athachtú, Meitheamh 
2017. 

 
Taighde tosaigh do 1918: 
grianghrafanna de leaca 
uaighe agus 
séadchomharthaí ón gCéad 
Chogadh Domhanda, 
scanadh, doiciméid taighde - 
Cartlanna Míleata. 
 

Seirbhís Ealaíon Seirbhísi ealaíon a choinneáil 
agus a fhorbairt chun tacú le h-
ealaíontóirí proifisiúnta ina 

Raon na gclár ealaíon a 
choinneail agus/nó a fheabhsú. 
 

Tá taighde agus forbairt le 
haghaidh ‘Scéalta Ghearr-Fhéir: 
Straitéis Ealaíon Chomhairle 
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gcleachtais, agus ionas go 
ndéanfaidh grúpaí pobail 
teagmháil le h-ealaíontóirí agus 
le gníomhartha ealaíon. 
 
Tacú le áiseanna ealaíon áitiúla 
a fhorbairt agus a fheabhsú. 
 
An saol cultúrtha agus saol na n-
ealaíon i gCill Dara a chur chun 
cinn agus a fheabhsú. 
 
Timpeallacht a chruthú ina 
spreagtar rannphairtíocht sna    
h-ealaíon. 

Raon na deontas agus gradam 
ealaíon a choinneail agus/nó a 
fheabhsú. 

Contae Chill Dara 2018-2022’ idir 
láimhe.  Cuireadh an straitéis faoi 
bhráid an CBS agus cruinnithe 
na Comhairle i Nollaig 2017.  Is 
iad seo na réimsí tosaíochta: 
Tacú leis an ealaíontóir agus 
infreastruchtúr ealaíon a 
fhorbairt, Ealaíon, Sláinte agus 
Folláine, Daoine Óga, páistí agus 
oideachas, chomh maith le rince, 
ceol, litríocht agus scannáin. 
 
Deontais agus Gradaim Ealaíon: 
Tionóladh clinicí eolais do 
iarrthóirí thar an chontae roimh 
an spriocdháta agus bhí freastail 
maith orthu.  Cuireadh €74,200 
ar fáil do 63 ealaíontóir 
proifisiúnta agus grúpaí pobail 
thar an chontae, chun oibreacha 
nua a chruthú, tionscnaimh 
comh-oibrithe ealaíon, deiseanna 
forbartha proifisiúnta, léirithe 
drámaíochta amaitéarach agus 
Amharclanna na nÓg, agus 
ealaíontóirí i scoileanna. 
Eagraíochtaí Acmhainní Ealaíon: 
Leanadh le cúnamh deontais 
agus tacú leanúnach do 
eagraíochtaí a chuireann le 
creatlach cultúrtha an chontae Is 
iad seo leanas na h-eagraíochtaí: 
Cheolfhoireann Chontae Chill 
Dara, Stúideo Prionta Laighin, 
Claonadh, Ionad Ealaíon Pobail 
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Bhaile Átha Í, The Performance 
Corparation, Cill Droichid,  
Amharclan Óige na Gríse,  
Amharclann Óige Chill Dara agus 
Amharclann an Móta, An Nás. 
 
Ar an t-ochtú Oíche Chultúir i 
gCill Dara bhí 87 eachtraí ar siúl i 
mbailte, sráidbhailte agus ionaid 
tuaithe thar an chontae. Chuir 
iarrachtaí an Ambasadóra 
Chultúir 2017, an dornálaí, 
tráchtaire agus anailíse 
dornálaíchta RTÉ, Eric Donovan, 
go mór le feasacht thar lucht 
féachana ealaíon traisisiúnta.  
Thacaidh an t- oifig náisiúnta le 
Solus, chun múrphictiúir 
saincheaptha a chruthú do Chlub 
Dornálaíochta Bhaile Átha Í. 
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Monatóireacht rialta chun cinntiú 
go gcuirtear réadmhaoin nua san 
áireamh le aghaidh luachála. 

Déanta. 

Bailiú Ioncaim Leibhéil bailithe rátaí, cíosanna 
agus iasachtaí a uasmhéadú 

Punann cúntais a bhainistiú go h-
éifeachtach, lena n-áirítear 
imeachtaí dlí a chur i gcrích go h-
éifeachtúil agus go tráthúil. 
 
Uasmhéadú a dhéanamh ar líon 
na n-iasachtaí úinéarachta 
roinnte a bhogadh go blianachtaí 
/ roghanna níos inbhuanaithe. 
 
Athbhreithniú rialta a dhéanamh 
ar fiacha gan íoc. 
 

Monatóireacht déanta ar 
chúntais. 
 
 
 
Is tionscadal leanúnach e seo; 
bogadh roinnt iasachtaí agus tá 
roinnt eile á bhogadh. 
 
 
Monatóireacht déanta ar 
chúntais. 

Íocaíochtaí Cinntiú go ndéantar gach 
íocaíocht 
(soláthraithe/taisteal/párolla) go 
cruinn agus go tráthúil. 

Íocaíocht a dhéanamh ar an líon 
is féidir d’íocaithe trí RAA. 
 
Cloí leis an Acht um Íocaíocht 
Gan Mhoill. 

Déanta. 
 
 
Deanta. 

Bailiú Tobhach Forbartha Leibhéil bailiúcháin a uasmhéadú Punann cúntais a bhainistiú go h-
éifeachtach, lena n-áirítear 
imeachtaí dlí a chur i gcrích 

Monatóireacht déanta ar 
chúntais. 

Mótarchain Seirbhís Mótarchánach 
éifeachteach trí phost agus 
cuntar a chur ar fáil. 

Athbhreithniú rialta ar leibhéil 
seirbhíse. 

Déanta. 
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fáil do reimsí seirbhíse ag obair 
san earnáil seo. 

dearbháin Trádála Ar-líne a 
mheasúnú. 
 

Éifeachtúlachtaí Inmheánacha a 
Sholáthar 

Leanúint le infreastsuchtúr TCF 
agus réitigh feidhmeanna ghnó 
na Comhairle a fhorbairt chun 
éifeachtúlachtaí a chur ar fáil do 
na réimsí seirbhíse sa 
Chomairle, agus, ina dhiadh sin, 
seirbhís níos fearr a chur ar fáil 
don phobal. 

Reitigh Bog-earraí Ghnó agus 
infreastruchtúr comhlacaithecuí  
a chur ar fáil don Chomhairle. 

Cuireadh tús le méid suatasach 
d’obair i 2017 mar ullmhú do RGCS, 
chun doiciméid a scannadh agus 
sreabadh oibre daingean a aimsiú.  
Cuireadh tús le seo sa rannóg 
Tithíochta i 2017.  Tá an rannóg TF ag 
cabhrú freisin le rannóga chun tacú le 
córais mar Agresso, iPlan, iHouse, 
BCC, iDocs agus mar sin de, agus ta 
mion-tionscadail forbartha á eagrú, 
nuair atá seo indéanta, chun cabhrú le 
na rannóga chun seirbhísí a chur ar 
fáil go h-éifeachtúil. 

Sócmhainní na Comhairle a 
Chosaint 

Leanúint le réitigh agus cláir 
oideachais a chur ar fáil don 
bhfoireann chun baol ó ionsaí 
cibearshlándála a íoslaghdú. 

Leanúint le réitigh a sholáthar 
mar is cuí. Traenáil feasachta 
d’úsáideorí deiridh cuí maidir le 
cibearshlándáil a sholáthar. 

 Solathraíodh traenáil feasachta maidir 
le cibearshlándáil i Bealtaine 2017. 
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Clár Ceannasaíochta i Rialtas 
Áitiúil. 
 
Faomhadh 39 ball foirne de réir 
Scéim Cúnaimh 2017 le 
haghaidh cursaí breisoideachais. 
 

Córas Bainistíochta agus 
Forbartha Feidhmíochta 

Tacaíocht agus coinneáil a 
thabhairt do CBFF san 
eagraíocht 

Pleananna foirne agus PFP a 
chríochniú agus a athbhreithniú 
thar na ranna agus rannóga uilig. 

Críochníodh pleananna foirne 
agus PFP. 

Earcaíocht Cinntiú go leantar le dea-
chleactas earcaíochta agus go n-
aimsítear riachtanais earcaíochta 
na h-eagraíochta. 

Clár earcaíochta freagrúil agus 
solúbtha a chur i gcrích chun 
riachtanais na h-eagraíochta a 
aimsiú agus chun riachtanais an 
Phlean an Fórsa Oibre 
comhaontaithe a chomhlíonadh. 

Rinneadh painéil do na grádanna 
ginearalta uilig a chur i bhfeidhm 
agus a choinneáil. 
 
Cuireadh críoch le comórtais le 
haghaidh sain-poist de réir mar 
ba ghá leo. 
 
Rinneadh earcaíocht forine chun 
poist a líonadh de réir mar a 
tharla folúntais. 
 
Tionóladh  46 comórtas le linn na 
bliana. Fuarthas 2,193 iarratas. 
Measadh go raibh 469 iarratasóir 
cáilithe agus cuireadh ar phainéil 
iad. Ceapadh  87 baill foirne nua 
 

Bainistíocht ar Thinrimh agus 
Leas Foirne 

Cinntiú go dtacaítear le lucht 
bainistíochta agus baill foirne go 
dtí go mbeidh an eagraíocht in 
ann plé le ualaí oibre reatha, 
spriocdhátaí, bainistíú athruithe 
agus dúshláin sa todhchaí, i 

Clár Cúnaimh d’Fhostaithe a 
chur i bhfeidhm. 
 
Tacaíocht eile leanúnach mar is 
gá leis. 

Cuireadh CCF rúnda ar fáil do 
bhaill foirne le linn na bliana.  
Léiritear ó na staitisticí go raibh 
teagmháil foirne le seirbhísí aon 
le haon, le fáisnéis ar an 
ghuthán, agus trí láithreán 
gréasáin soláthraí an CCF. 
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dtimpeallacht oibre atá slán agus 
sláintiúil. 

 
Cuireadh baill foirne ar saoire 
bhreoiteachta fad-téarmach I 
dteagmháil leis an Seirbhís 
Sláinte Ceirde. 

Caidreamh Tionsclaíoch Leanúint le caidreamh 
tionsclaíoch maith a chur chun 
cinn. 

Cruinnithe rialta le na 
ceardchumainn uilig ar bhonn 
leanúnach 

Tionóladh cruinnithe le na 
ceardchumainn uilig a dhéanann 
ionadaíocht ar son na grádanna, 
i.e.CCPÁSPSÉ, CSTGT agus 
CSTGT/OPÚÁ thar na bliana 
chun ceisteanna a d’éirigh ar 
léibhéil náisiúnta agus áitiúil a 
phlé, agus chun athruithe faoi 
Chomhaontú Cobhsaíochta na 
Seirbhíse Poiblí a chur ar 
aghaidh. 

Tionscadal Aoisliúntais Cinntiú go n-ullmhaítear na 
comhaid aoisliúntais uilig le 
aghaidh aistriú go MyPay. 

Na comhaid go léir á n-ullmhú le 
haghaidh aistriú go MyPay i 
Lúnasa 2017 

Aistríodh na comhaid aoisliúntais 
go léir do bhaill foirne atá ann 
faoi láthair go luath i Meán 
Fomhair 2017. 
 
Pléadh 46 imeacht ar scor ón 
bhfoireann i 2017. 
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Gluais  Aguisín 9 

Achar Measúnaithe Breise   AMB 

Aitheantas Radaimhiníochta   ARM 

Bainistíocht Measúnuithe Riosca Tuilte Dobharcheantar     BMRTD 

Bord Oideachais (agus) Oiliúna   BOO 

Bréagáin, Teicneolaíocht agus Oiliúint    BTO 

Clár Cúnaimh Caipitil   CCC 

Clár Gníomhachtúcháin Pobail um Cuimsiú Sóisialta     CGPCS 

Clár Seirbhísí Comhtháite     CSC 

An Coimisiúin um Rialáil Fuinnimh  CRF 

Coiste um Beartais Staitéiseach   CBS 

Coiste um Fhorbairt Pobail  Áitiúil  CFPÁ 

Comhairle Contae Chill Dara  CCCD 

Comhaontú Seirbhíse   CAS 

Comhchoiste Póilíneachta   CCP 

Comhlacht Ceadaithe Tithíochta   CCT 

Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara CSCD 

Córas Caidrimh Custaiméirí   CCC 

Córas Draenála Uirbeach Inbhuanaithe   CDUI 

Cumann Bainistíochta Cathrach agus Contae   CBCC 

Daonra Coibhéiseach   DC 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte   FSS 

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil   GCC 

Ionad Cóireála Foílluisce   ICF 

Oifig Fiontair Áitiúil    OFÁ 

Plean Ceantair Áitiúil    PCÁ 

An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil   RCPRÁ 

An Roinn Iompair,Turasóireachta agus Spóirt    RITS 

Scéim Séarachais Réigiúnach Uachtar Ghleann na Life   SSRUGL 

Teicneolaíocht Fáisnéise (agus) Cumarsaide   TFC 

Údarás Áitiúil   UÁ 

An tÚdarás Forbartha Tionscail ÚFT 

 

 
 




