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Comh-Réamhrá  

ag Peter Carey, Príomh-Fheidhmeannach agus An 

Comhairleoir Seán Power, Méara Chill Dara 

 

 

 

Bhí sár-bhliain ag Cill Dara i 2018, le 
mór-chuid dul chun cinn dearfach i 
réimsí éagsúla. Sa Tuarascáil 
Bhliaintiúil seo tá sár-thaispeántas ar 
thionscadail infreastruchtúir agus 
gaiscí maidir le seirbhísí poiblí a chur 
ar fáil le linn 2018. 

Leanann an Comhairle le h-
éifeachtúlacht agus nuáil a chur i 
gcrích, agus béim á chur aici ar a ról 
ceannaireachta chun forbairt áitiúil, 
pobail agus eacnamaíoch a chur chun 
cinn, de réir an Plean Corparaideach 
2015-2019, chun cinntiú go leanann an 
contae le bheith tarraingteach le 
haghaidh cónaí, oibre, gnó a 
dhéanamh agus teacht ann ar cuairt. 

Bliain dúshlánach a bhí i 2018 ó 
thaobh aimsire de, agus muid ag troid 
le gaoth, báisteach agus an “Beithíoch 
ón Oirthear”, an Stoirm Emma. 

Leanadh leis an obair ar bun-
thionscadail infreastuchtúrtha mar 
leathnú ar an M7 agus seachbhóthar 
Na Sollán.Tugadh cead dul ar aghaidh 

do Bhóthar Dáileacháin Bhaile Átha Í 
agus cuireadh tús leis an chéad 
conradh i 2018.  Bhí dea-scéala breise 
i Lúnasa 2018 nuair a chríochníodh 
agus osclaíodh Bóthar Ceangail Uí 
Dhubhuí, An Nás. 

Lean ár nOifig Fiontar Áitiúil (OFA) le 
Cill Dara a chur chun cinn mar áit chun 
gnó a dhéanamh, ag tacú le gnóthaí 
áitiúla agus béim á chur ar chruthú 
fostaíochta, agus thart ar 223 post á 
chruthú le linn 2018.  Cuir an tOifig 
Fiontair Áitiúil críoch le seiceála sláinte 
thar an chontae agus bhí méadú de 
25% ar maoiniú le haghaidh scéim 
athnuachan bailte agus sráidbhailte ó 
2017. 

Bhí sár-buanna breise ag na Bailte 
Slachtmhara freisin, le deich mbonn 
buaite san iomlán.  Bronnadh cúig 
bonn óir ar Maigh Nuad, An Nás, 
Teach Srafain, Léim an Bhradaín agus 
An Chill.  Bronnadh trí bonn airgid ar 
Cill Droichid, Droichead Nua and An 
Baile Mór, agus bronnadh boinn cré-
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umha ar Claonadh agus Ráth 
Iomgháin. 

Bhí an Comhairle mar phríomh-údarás 
do Réigiúin an Lár-Oirthir, ina bhfuil 17 
n-údarás áitiúla, ag plé le Gníomhú 
Aeráide. 

Osclaíodh Leabharlann Pobail Bhaile 
Átha Í san iar-Eaglais Doiminiceach i 
Bealtaine. Ina dhiadh sin, bhuaidh 
Leabharlann Bhaile Átha Í duais don 
Seirbhís Leabharlainne is Fearr i 
Gradaim Chomhlachais Éireann, don 
dara bhliain as a chéile. 

Mar fhocal scoir, ba mhaith linn 
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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Ceantar Bardasach Bhaile Átha Í 

           

Aoife Breslin (LO)         Mark Wall (LO)           Thomas Redmond (SF)    Ivan Keatley (FG)    Martin Miley Jnr.(FF) 

 

        

Brian Dooley (FF)     Mark Dalton (N-P) 

 

Páirtí agus Ainm   Guthán  Ríomh-phost 

LO Aoife Breslin   086 2797694  Breslin.Aoife@gmail.com 

FG  Ivan Keatey   087 2731335  ivankeatley@gmail.com 

SF Thomas Redmond  086 7037938  mail@thomasredmond.ie 

FF Martin Miley Jnr.  087 3998478  cllrmiley@gmail.com 

LO Mark Wall   083 3341488  markwall@eircom.net 

N-P Mark Dalton   Éirithe as oifig 

FF Brian Dooley  Comhtofa 086 1715290   kccdocker@gmail.com 

 

 

                

Daonra Bhaile Átha Í: 

32,180 

 

(Daonáirimh 2016, 

https://www.cso.ie/en/census ) 
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 Ceantar Bardasach Chill Droichid – Léim an Bhradáin 

               

Kevin Byrne (LO)      Bernard Caldwell (N-P)       Íde Cussen (N-P)     Anthony Larkin (N-P)       Joe Neville (FG) 

        

Brendan Young (N-P)    Michael Coleman (FF) 

Páirtí agus Ainm  Guthán  Ríomh-phost 

LO Kevin Byrne  086 6009449  byrnekevin1@eircom.net 

N-P Bernard Caldwell 086 2653455  bernardhri@gmail.com 

N-P Íde Cussen  089 4202380  idecussen@gmail.com 

N-P Anthony Larkin 087 2128837  larkinanto@gmail.com 

FG Joe Neville  086 6062207  joeneville.no1@gmail.com 

N-P Brendan Young 085 7131903  young.brend@gmail.com 

FF Michael Coleman 086 3616434  michael.a.coleman@hotmail.com 

 

         

 

Daonra Chill Droichid / Léim an 

Bhradáin: 

37,486 

(Daonáirimh 2016, 

https://www.cso.ie/en/census ) 
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Ceantar Bardasach Chill Dara / Dhroichid Nua 

               

Suzanne Doyle (FF)  Paddy Kennedy N-P)         Mark Stafford (FG)     Mark Lynch (SF)         Fiona McLoughlin-Healy  (N-P) 

                  

Joanne Pender (N-P)    Seán Power (FF)      Morgan McCabe (N-P)    Martin Aspell (FF) 

Páirtí agus Ainm   Guthán  Ríomh-phost 

FF Suzanne Doyle  087 9521232  sdoylemcc@gmail.com 

N-P Paddy Kennedy  086 1705199  pkennedymcc@gmail.com 

SF Mark Lynch      

N-P Fiona McLoughlin Healy 086 7811012  fiona@fmcloughlinhealy.ie 

N-P Joanne Pender  086 0839993  joannependerind@gmail.com 

FF Martin Aspell   087 7088075  murtyaspellkcc@gmail.com 

N-P Morgan McCabe  087 2875063  cllrmccabe@gmail.com 

FF Seán Power   087 2943299  seanepower@yahoo.com 

FG Mark Stafford  086 8648558  markstafford@gmail.com   

     

            

Daonra Chill Dara / Droichid Nua: 

52,718 

(Daonáirimh 2016, 

https://www.cso.ie/en/census ) 
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Ceantar Bardasach Maigh Nuad 

                           

Réada Cronin (SF)   Tim Durkan (FG)       Daragh Fitzpatrick (FF)  Pádraig McEvoy(N-P)      Naoise Ó Cearúil (FF) 

               

John McGinley (LO)  Brendan Weld (FG)    Teresa Murray (N-P)    Paul Ward (FF) 

Páirtí agus Ainm   Guthán  Ríomh-phost 

SF Réada Cronin  086 3189730  readacronin@hotmail.com 

FG  Tim Durkan   086 8632784  tim.durkan321@gmail.com 

FF Daragh Fitzpatrick  087 2538184  daraghfitz2007@gmail.com 

N-P Teresa Murray  086 8985700  cllrtertesamurray@gmail.com 

LO John McGinley  01 6285293  jmcginley@eircom.net 

FF Naoise Ó Cearúil  086 7280050  cllrnaoise@gmail.com 

FF Paul Ward   087 2294697  cllrpaulward@gmail.com 

FG Brendan Weld  087 7828649  bweldmcc@eircom.net 

N-P Pádraig McEvoy  086 8658262  padraigmcevoy@gmail.com 

 

 

Daonra Maigh Nuad: 

50,842 

(Daonáirimh 2016, 

https://www.cso.ie/en/census ) 
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Ceantar Bardasach An Náis 

                      

Anne Breen (LO)       Fintan Brett (FG)       Deborah Callaghan (FF)      Billy Hillis (FG)         Séamie Moore (N-P) 

             

Sorcha O’Neill (N-P)     Robert Power (FF)        Darren Scully (FG)            Carmel Kelly (FF) 

Páirtí agus Ainm   Guthán  Ríomh-phost 

LO Anne Breen   087 1230210  annebreen8@gmail.com 

FG  Fintan Brett   087 6257842  fintanpbrett@gmail.com 

FF  Deborah Callaghan  086 8394919  cllrdeborahcallaghan@gmail.com 

FG  Billy Hillis   086 8726807  billyhillis@eircom.net 

N-P Séamie Moore  087 2497813  ssmoore@eircom.net 

N-P Sorcha O’Neill  085 2000600  sorcha@sorchaoneill.ie 

FF Robert Power  085 7279307  robbiepower@gmail.com 

FF Carmel Kelly   086 8268884  carmelkelly@sallins.org 

FG Darren Scully  086 3860955  dpscully@hotmail.com 

        

 

Daonra An Náis: 

49,278 

(Daonáirimh 2016, 

https://www.cso.ie/en/census ) 
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Seirbhísí Corparáideacha agus 

Tithíocht 
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Seirbhísí Corparáideacha 

 

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 Bhaill 

 

Leanann an t-aonad um Seirbhísí do Bhaill le 

cinntiú go reachtáilfear cruinnithe go 

héifeachtúil agus go héifeachtach, agus go 

dtabharfar cabhair tráthúil do na baill tofa. 

 
Líon na gCruinnithe 2018 
 
Cruinnithe 2018 Lion na                               

gcruinnithe 
 
 
Cruinnithe den chomhairle                            

ina hiomláine      17 

Ceantair bardasacha                       62 

Grúpa Beartais Chorparáidigh         11   

Coiste um Beartais Straitéiseacha   18 

Coiste Iniúchadh        5 

Coistí eile                                          17 

Líon Iomlán na gcruinnithe          130 

 

 

 

 

Córas BCC (Bainistíocht Caidrimh 

Custaiméirí) 

I 2018 logáileadh caidrimh le custaiméirí ar 

an gcóras BCC, a thugann léargais ar réimsí 

seirbhíse tabhachtacha na gcustaiméirí. 

I 2018 cruthaíodh iomlán de 14,844 cás nua 

ar BCC, méadú de 4,068 ar 2017. 

Socraíodh 14,532 cás – ráta clabhsúra de 

97%. 

Baineann uiríll ó baill agus Teachtaí Dála le 

thart ar 32% de na cásanna BCC a 

taifeadadh sa bhliain atá imithe romhainn. 

Dob iad seo na 5 seirbhís ba mhó do BCC i 

2018: 

Rannóg   Iomlán 

Tithíocht   3,741 

Iompar   2,631 

ACPNP   2,734   

Timpeallacht   1,895 

Seirbhísí do Chustaiméirí      507 

Deisigh do Shráid  

I 2018 d’fhreagair Comhairle Contae Chill 

Dara ar 823 cás, méadú de 204 ó 2017. 

Próiseáiltear gach ceist Deisigh do Shráid 

tríd an BCC agus tugtar freagra orthu taobh 

istigh de dhá lá oibre. 
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Nochtuithe Cosanta a Thuairisciú 

 

Ní bhfuair an tOifigeach Ainmnithe um 

Nochtuithe Cosanta aon nochtadh le linn 

2017. 

 

Seirbhísí Dlíthiúla 
 

I 2018 cuireadh thart ar 1,118 cás i bhfeidhm, 

agus cuireadh faoi bhráid na dlídóirí iad. 

Preas / Na Meáin 2018 
 
I 2018, fuarthas 218 iarratas ón bpreas agus 

eisíodh breis agus 90 preasráiteas, a bhain le 

raon leathan de thionscnaimh na Comhairle. 

 

Meáin Shoisialta 

 

Ta trí leathanach meán shoisialta ag 

Comhairle Contae Chill Dara 

Facebook: 11,118: - méadú de 19% ar 2017 

Twitter: 6,821 – méadu de 8% ar 2017 

Instagram: 523 – méadu de 325% ar 2017 

 

#OurCouncilDay 

 

Tharla #OurCouncilDay ar 10ú Aibreain 2018. 

Bhi se mar aidhm méadú a dhéanamh ar 

teagmháil leis an bpobal agus ar eolas faoi 

na seirbhísí a chuireann údarás áitiúil ar fáil.  

I 2018, d’fhoilsigh Comhairle Contae Chill 

Dara 29 giolc, ina measc giolc de chrinniú 

den bhFoireann Bainistíochta (grianghraf 

thíos).  Bhí an teagmháil ba mhó an lae aige 

seo. 

 

Clár na dToghthóirí 

 

Bhi líon de 145,687 ar Chlár na dToghthóirí 

do 2018/2019, a chuaigh i bhfeidhm ar 15ú 

Feabhra 2018, méadú de 1,098 ar an líon a 

chláraíodh sa bhliain roimhe sin. 

Eagraíodh reifreann chun an 8ú leasú a 

aisghaireadh ar 25ú Bealtaine. 

Bhí borradh mór ar iarratais, agus cuireadh 

thart ar 7,413 leis an clár breise. 

Eagraíodh toghchán uactaránachta agus 

reifreann ar 26ú Deireadh Fomhair 2018. 

Gearáin ón bPobal a fuarthas i 2018 

8 ngearán foiriiúla 

140 gearán seirbhíse neamh-fhoirmiúla 

 Bhain 3 cinn acu le teip ar freagra 

Fuarthas 2 ráiteas maidir le seirbhísí. 

Fuarthas 4 gearán maidir le seirbhísí 

tithíochta. 

 Bhain 3 cinn acu leis an rannóg 

leithdháilte. 

Dob é an meán-ama freagartha ná 16 lá 

oibre. 



14 
 

Foilseacháin Chorparáideacha  
  
Tuarascáil Bhliantúil 2017 

 Plean Bliantiúil Soláthair Seirbhísí 2018 

Tuarscáil faoi dul chun cinn ar an bPlean 

Corparáideach 2018 

Tuarascáil Bhliaintiúil faoi dul chun cinn ar an 

bPlean Solathar Seirbhísi 2017 

Polasaí Cuimhneacháin Sibhialta 

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 tuairim neamhspleach a thabahirt 

faoi na nósanna buiséid agus tuairsciú 

airgeadais; na stiúrtha inmheánacha agus an  

feidhmeannacht iniúchtha inmheánach; 

éifeachtúlacht agus luach ar airgid agus 

bainistíocht ar rioscaí. 

Le linn 2018, tháinig an Coiste Iniúchtha le 

chéile ar sé ocáid. 

I 2018, tugadh faisnéisiú agus uasdhátú don 

choiste ar na h-ábhair tosaíochta seo leanas: 

 Stocáirigh an Chlóis Innealra 

 Sonrascadh Seirbhísi Dóiteain 

 Polasaí agus Plean Feidhmithe Luach 

ar Airgid 

 Luach ar Airgid 

 Cód Caiteachais Phoiblí – Tuarascáil 

Dearbhaithe Cailíochta 2017 

 Clár Riosca 

 Tuarascáil Iniúchtha faoi Tateal agus 

Cothú 

 Léirtheoirí Seirbhíse Náisiúnta 

Rochtain ar Fhaisnéis  
 

Saoráil Faisnéise  

187 Iarraratas i 2018 

Ceadaíodh 43 iarratas 

Páirt-ceadaíodh 62 iarratas 

+56% a cheadaíodh nó a páirt-cheadaíodh 

2018: + 8% vs. 2017. 

Is mar seo a miondealú ar na h-iarratais a 

fuarthas: 

Iriseoirí  23 

Gnó   35 

Oireachtas    4 

Baill Foirne  10 

Cliaint            112 

 

Ombudsman 

 

Fuarthas 15 cás ó Oifig an Ombudsman, 

agus dúnadh 7 gcás. 

 

Cosaint Sonraí agus SF 

 

Tá suíomh ar-líne tiomnaithe ar fáildo 

chustaiméirí maidir le cearta 

príobháideachais sonraí agus iarratais agus 

próisis SF. 

 

 

 

 

SF agus Cosaint Sonraí – Traenáil agus 

Feasacht 

 

Traenáil don Bhainistíocht Sinsireach (Eanair 

agus Feabhra) 
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Chabhraigh an Rannóg Bainistíochta 

Saoráidí le maoiniú ÚFIÉ FFP a chinntiú chun 

na soilse go léir in Ionad Spórt Dhroichead 

Nua a uasghrádú. 

Chomh maith le seo, i gcomhoibriú le ÚIFÉ, 

d’fhorbraigh an foireann Saoráidí / Fuinnimh 

múnla nua Fuinnimh Inbhuanaithe Pobail, 

agus déanfar feidhmniú céimneach ar seo 

thar an chontae i 2019. 

 

Oifigeach Gaeilge 

Dhearbhaigh an tAire Stáit ag an Roinn 

Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Scéim 

Gaeilge Chomhairle Contae Chill Dara ar 15ú 

Eanair 2018.  Déanann an scéim cur síos ar 

conas a bheartaítear ár ndualgaisí a 

chomhlíonadh maidir le h-úsáid na Gaeilge 

sa tréimhse 2018-2021. 

Le linn Bliain na Gaeilge i 2018 rinneamar 

ceiliúradh ar an Gaeilge trí ghníomhaíocht 

faoi cúig mór-théama. 

 Athbheochan na teanga thar na 125 

bliain atá imithe uainn 

 Cruthaitheacht na teanga 

 Beogacht na teanga 

 Rannpháirtíocht ón bpobal 

 Fiúntas na nGaeltachtaí 

Eagraíodh imeachtaí agus tionscnaimh 

éagsúla i 2018, lena n-áirítear: 

Céilí Bliaintiúil 

Seachtain na Gaeilge 

Ceardlanna Leabhlainne 

Féile Gaeilge do Lá Fhéile Pádraig 

Ceithre Féile Ceilteacha: Imbolg, Bealtaine, 

Lúnasa agus Samhain 

Scéim Scoláireachta do mic léinn 

Fógra 

Tob-Ghaeltacht 

Traenáil don bhFoireann 

Ranganna Gaeilge 
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Deich mBliana na gCuimhneachán 
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Scéim Ceannaigh ag Tionóntaí 

I 2018 fuarthas 29 iarratas agus faomhadh 6 

acu. 

Cóiríocht do Theastailaithe 
 
Faoin gClár Áitiúil Cóiríochta do 

Theastailaithe, cuireadh 15 clann faoi dhíon i 

2018, rud a chuaigh thar an sprioc bhlaintiúil 

de 11.  Tháinig an Coiste Comhairliúcháin 

Áitiúil um Chóiríocht do Theastailaithe le 

chéile ar 4 ocáid i 2018. 

 

Cothabháil Tithiochta 

 

Tá an Rannóg Cothabhála Tithíochta de 

Comhairle Contae Chill Dara freagrach as 

cothabháil na 4,159 aonad tithíochta, le  

buiséad iomlán de €9.5 milliúin. 

 

Cothabháil Freagrúil 

Baineann cothabháil freagrúil le freagairt ar 

éigeandálaí na dtionóntaí agus riachtanais 

deisiú a tairiscítear.  I 2018, fuair an rannóg 

6,581 iarratas desithe agus críochnaíodh 

5,311 deisiú. 

 

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 2018, críochnaíodh 

oibreacha ar 112 réadmhaoin 

neamhsealbhaithe agus 104 ceannacháin 

nua chun iad a ath-ligean, agus ath-

chuireadh leis an stoc tithíochta iad. 

Cothabháil Pleanáilte 

Cuireadh an clár cothabhála pleanailte seo 

leanas i gcrích i 2018.  Faoin gclár folmhaithe 

cuireadh ar ais i stoc 20 réadmhaoin go raibh 

deisiú suntasach ag teastáil uathu. Rinneadh 

athchur ar fuinneoga agus doirse i 42 

réadmhaoin agus fuair 177 réadmhaoin 

oibrithe uasghrádaithe fuinnimh. Fuair 55 

teaghlach an Deontas Féin-Chabhair, a chur 

ar a gcumas fuinneoga agus doirse a 

athchur, soirn a shuiteail agus cistiní a 

uasghrádú. 

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 breis agus 

€4.9m i 2018. 

 

 

Ar an leibhéal aitiúil, bhí 1,211 cás (daoine 

aonair agus aonaid teaghlaigh) a mhaigh go 
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rabhadar gan dídean i 2018. Cuireadh 274 

duine i gcóiríocht práinneach i 2018. 

 

I gCill Dara i 2018: 

Feidhmíodh an Mol Clainne i mBaile Átha Í, a 

chuireann iostas sealadach tacaithe do 7 

gclann, i bpáirtíocht le Iontabhas Peter 

McVerry. 

Freisin, agus arís i bpáirtíocht le Iontabhas 

Peter McVerry, feidhmítear Teach Michael 

Garry, iostas sealadach tacaithe i nDroichead 

Nua. 

I bpáirtíocht le Comhairle Cathrach Bhaile 

Átha Cliath agus Iontabhas Peter McVerry, 

cuireann Comhairle Contae Chill Dara 14 

aonad ar fáil d’fhir singil; méadófar seo go 25 

leapa sna míosa amach romhainn.  Cuirfidh 

an áis seo leapacha d’aimsir fuar ar fáil freisin 

do 2019. 

Feidhmíodh an Tionscnamh Aimsire Fuaire 

do 2018/2019 i bpáirtíocht le Iontabhas Peter 

McVerry chun cosc a chur le codladh amuigh 

thar tréimhse an geimhridh. 

Leantar leis an Seibhís Iar-Ama: 

Luan go hAoine – 5 pm go 9 pm; 

Satharn – Domhnach – Meán-Lae go 5 pm. 

Uimhir Teagmhála: 1800 804 307. 

Leanann an tSeirbhís Cosanta Tionónachta 

(SCT) Threshold ar fáil i gCill Dara. 

 

Tús Áite don Tithíocht 

 

Rinneadh teagmháil le na geallsealbhóirí cuí 

maidir le Tús Áite don Tithíocht a fheidmiú do 

Reigiúin an Lár-Oirthir leis an FSS agus an 

Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 

Áitiúil, i bpáirtíocht le Comhairlí Contae na Mí 

agus Chill Mhantáin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oifigeach Tithe Folmha 

Ceapadh Oifigeach Tithe Folmha don 

Rannóg Tithíochta i 2018, agus cuireadh tús 

le taighde agus aithint a dhéanamh ar tithe 

folmha sa chontae, gur féidir go mbeadh siad 

oiriúnach le haghaidh tithíocht sóisialta. San 

obair seo tá gníomh tosaigh chun aonaid 

folmha a aimsiú, úinéirí cláraithe na 

réadmhaoin  a cheaptar a bheith folamh a 

aithint as seo, agus teagmháil a dhéanamh 

leo chun iad a chur ar an eolas maidir le na 

roghanna atá ann chun cabhrú chun 

réadmhaoin a thabhairt ar ais in úsáid le 

haghaidh tithíocht príobháideach nó sóisialta. 
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Oscailt oifigiúil den Leabharlann nua i mBaile Átha Í, Bealatine 2019
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Eacnamaíocht, Pobal agus Cultúr 
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‘Duais Tionscadail’ chun Gairdín Céadfach a 

fhorbairt ag Leabharlann Pobail Léim an 

Bhradáin, rud a churfidh go mór leis an gclár 

BTO. 

Cuireadh an tionscadal BTO ar ghearrliosta  

sa chatagóir Seirbhís a Sholáthar do Dhaoine 

ar Míchumas do na Gradaim um Fheabhas 

sa Rialtas Áitiúil ag Chambers Ireland. 

Rinneadh athbhreithniú ar chatalóg an BTO 

agus eagraíodh cnuasach nua le 100 mír le 

fáil ar iasacht. 

 

Seirbhísí do Léitheoirí 

 

Cuireann leabharlanna Chill Dara cnuasaigh 

de físdioscaí, dlúthdioscaí, irisí agus cluichí 

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.  

Tá cnuasaigh faoi leith ar fáil freisin chun tacú 

le na cnuasaigh speisialta Cúrsaí Oibre agus  

Éire Sláintiúil ag do Leabharlann. 

 

I measc buaicphointí 2018 bhí: 

 

Reachtáileadh an Clár Léitheoireachta Réalta 

Samhraidh i ngach brainse leabharlainne ó 

dheireadh mí Meithimh go deireadh mí 

Lúnasa, le breis agus 2,400 páiste páirteach i 

2018 agus beagnach 8,000 ag freastail ar ár 

n-imeachtaí samhraidh. 

Eagraítear an Clár Léitheoireachta Better 

Basics i Leabharlanna Chill Dara i bpáirtíocht 

le Comhpháirtíocht LEADER Chontae Chill 

Dara. Dírítear an clár ar pháistí nach bhfuil 

tacaíocht foghlama príomhsrutha ar fáil acu 

ach go dteastaíonn cabhair breise uatha chun 

a léitheoireacht a fheabhsú. Déantar seo trí 

léitheoireacht beirte chun a scileanna 

léitheoireachta a fheabhsú agus chun muinín 

níos mó i léamh ós ard a fhorbairt. Freisin, 

cruthaíonn an clár naisc tabhachtacha idir an 

scoil agus an leabharlann. Leathnaíodh an 

clár do 2018 do 6 scoil i gCill Dara, le 60 

páiste agus 24 oibrí deonacha, ina measc 

triúr baill foirne leabharlainne, páirteach ann. 

Bhain na páistí amach meán-feabhsú de 10 

mí ina n-aois léitheoireachta 

Leanann patrúin Leabharlainne Chill Dara le 

h-úsáid maith a bhaint as an gcóras náisiúnta 

dáileacháin stoic.  Tugann an seirbhís 

náisiúnta seo rochtain tapaidh ar leabhair 

agus ábhair eile in údaráis leabharlainne ar 

fud na tíre. 

Buachphointí eile 

Tionscadal Caipitil An Náis 

Ceapadh foireann dearadh le haghaidh 

athfhorbairt Halla an Bhaile go Leabharlann 

agud Ionad Cultúrtha, agus cuireadh fógra 

Cuid 8 ar thaispeáint i mí Shamhna 2018.  

Faomhadh maoiniú don tionscadal seo tar éis 

iarratas Catagóir A den Chiste Forbraíochta 

Uirbeach. 
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Áis Cartlanna agus Taighde Leabharlainne 

an Chontae 

Bhí an tionscadal seo mar chuid d’iarratas 

Catagóir B den Chiste Forbraíochta Uirbeach, 

ar a bhronnadh maoiniú i 2018. 

Deontais Náisiúnta 

Tar éis próiseas iarratais, faomhadh deontas 

de €547,262 do Seirbhís Leabharlainne Chill 

Dara chun teicneolaíocht digiteach a fhorbairt 

i leabharlanna.  I measc an fearas a 

cheannaíodh bhí ríomhairí glúine, ríomhairí 

pearsanta, taibléid, printéirí 3T, gléasanna 

cinn RF agus fearas códaithe agus róbataice. 

Traenáil Feasachta Uathachais 

Chríochnaigh baill foirne tosaigh traenáil 

Feasachta Uathachais le AsIAm i 2018.  

Eagraítear an cúrsa ar-líne chun cinntiú go 

bhfuil tuiscint ag seirbhsí poiblí tosaigh faoin 

bhail agus go bhfuill siad in ann féachaint 

chuige go bhfuil rochtain ar a seirbhísí ag 

daoine faoi uathachas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seirbhísí Ealaíon Chill Dara 

 Glacadh le ‘Scéalta Ghearr-Fhéir: 

Straitéis Ealaíon Chomhairle Contae 

Chill Dara 2018-2022’ san Earrach i 

2018, le creat-aontú leis an 

Chomhairle Ealaíon. 

 Bronnadh €69,000 ar ealaíontóirí agus 

eagraíochtaí pobail agus ealaíon, idir 

deontais agus íocaíochtaí 

sparánachta. 

 Tionóladh Scoil Rince Samhraidh 

nuálach, lena n-áiríodh seimineár faoi 

Rince agus Sláinte, in Ollscoil Maigh 

Nuad i mí Iúil. 

 Leathnaíodh grúpa Scannánóirí Óga 

Chill Dara go Chill Dara Theas. 

 Leantar le tacaíocht do Amharclanna 

na n-Óg thar an chontae. 

 Bhí an clár ba rathúla fós do Oíche an 

Chultúir, le 94 imeacht i 74 ionad. 

 ‘Crann na Beatha’:  Coimisiún 

Céatadáin don Ealaíon, Bóthar Áth 

Garbháin, Droichead Nua. 

 Ceiliúradh comóradh deich bliana ag 

‘Scannán Maigh Nuad do Chách’, 
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comh-oibriú idir Ollscoil Maigh Nuad, 

Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon 

Chill Dara agus Pictiúrlann ACCESS. 

 Ainmníodh an tionscadal Ceoil agus 

Sláinte – cór do dhaoine breacaosta – 

le haghaidh gradam Bróid Áite.
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Oifig Fiontair Áitiúil (OFÁ) 

Cuimsíonn Aonad Tacaíochta Gnó Chomhairle Contae Chill Dara an tOifig Fiontar Áitiúil 

agus an Foireann Forbatha Eacnamaíoch, chun bheith mar lár-phointe teagmhála do 

ghnóthaí reatha agus ionchasach. 

Tá sé mar phríomh-aidhm ag Comhairle Contae Chill Dara gnóthaí a mhealladh, a 

choimeád agus a fhás, chun cabhrú le eacnamaíocht áitiúil láidir agus inbhuanaithe a 

chruthú. Cothóidh an tAonad Tacaíochta Gnó timpeallacht atá ar thaobh an ghnó a 

thacaíon le fiontar agus a chuireann Cill Dara chun cinn ar bhoinn náisiúnta agus 

domhanda mar rogha áite le haghaidh gnó nó infheistiú. Cibé acu go bhfuil gnó ag athlonnú 

nó ag fás, nó go bhfuil tionscadal nua idir láimhe ag fiontraí, beidh an tAonad Tacaíochta ar 

fáil chun iad a stiúiradh agus a éascú thar a n-aistear. 

Is oifig uathúil brandáilte tacaíochta fiontair í Oifig Fiontair Áitiúil Chill Dara le Comhairle 

Contae Chill Dara.  Ta líonra de 31 Oifig Fiontair Áitiúil lonnaithe thar na tíre trí na hÚdaráis 

Áitiúla, agus oibríonn siad mar ‘ionaid ilfhreastail’ chun fiontar a sholáthar. 

Tá sé mar aidhm againn fiontraíocht a chur chun cinn, tionscnaimh ghnó a chothú agus 

micri-ghnóthaí agus gnólachtaí beaga a fhorbairt, chun cruthú fostaíochta a spreagadh 

agus chun tacaíochtaí insroichte agus ard-caighdeánacha a chur ar fáil d’ár gcliaint. 

 

Ciste Forbartha Fiontair Reigiúnach 

Láinseálfar Plean Forbartha Réigiúnach nua don Lár-Oirthir, chun tacú le fás fiontair agus 

comh-thionscnaimh cruthaithe fostaíochta, go luath i 2019. 

Is iad seo leanas na ceithre cuspóir straitéiseach sa Phlean: 

1. An Lár-Oirthear a fhorbairt mar mhol don earnáil cruthaithe ábhair scáileáin 

2. Líonra de chomh-ionaid oibre nuálacha a fhorbairt 

3. Creat éiceachórais a thógáil chun tacú leis an earnáil aigribhia i nGleann na Bóinne 

4. Féachaint chuige go bhfuil scileanna agus buanna ar fáil chun poitéinseal eacnamaíoch 

an Lár-Oirthir sa todhchaí a fhíorú, agus chun tabhairt faoi riachtanais uasoiliúna. 

Chas Heather Humphreys TD, Aire Gnó, Fiontar agus 

Nuálaíochta an chéad fhód ar mol fiontair nua 

SMNRLO ag Comhairle Contae Chill Dara go luath i 

2019.  Tá an tionscadal á thacú ag Ciste Forbartha 

Fiontair Réigiúnach na Roinne.
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An méadú ba mhó i gcruthú 

fostaíochta 2018 

Taispeánann na figiúirí faoi poist ag 

Oifig Fiontair Áitiúil Chomhairle Contae 

Chill Dara, a fógraíodh ag Heather 

Humphreys TD, Aire Gnó, Fiontar 

agus Nuálaíochta agus Pat Breen TD 

Aire Stáit do Thrádáil, Fostaíocht, Gnó, 

Margadh Aonair Digiteach an AE agus 

Cosaint Sonraí, gur cruthaíodh 285 

post ag comhlachtaí faoi tacú ag Oifig 

Fiontair Áitiúil Chill Dara i 2018. Is 

méadú de 30% ó 2017 é seo. Bhí an 

méadú ba mhó ar chruthú fostaíochta 

thar na tíre, bliain ar bhliain, ag Oifig 

Fiontair Áitiúil Chomhairle Contae Chill 

Dara, i gcomparáid le hOifigí Fiontair 

Áitiúla eile thar na tíre. 

 

An chéad buaiteoir ag Cill Dara ag 

an gComórtas Ceannais Náisiúnta 

de Fiontraí Og is Fearr in Éirinn 

Dob é Matthew McCann agus Access 

Earth ó Chill Droichid príomh-buaiteoir 

catagóire ag an gComórtas Ceannais 

Náisiúnta de Fiontraí Og is Fearr in 

Éirinn agus Gradaim Google don chur 

chun cinn is fearr de ghradam Ghnó 

ar-líne.  Is ardán digiteach saor é 

Access Earth, a ligeann d’úsádeoirí 

ionad a aimsiú agus a ghrádú de réir a 

riachtanais rochtana.Fuair sé luach 

€1,000 de creidmheasa Google Ad 

Words, agus 13 seachtain ar chlár 

monatóireachta eisiach le Google. 

Rinne Matthew léiriú freisin ag 

Comhdháil Zeroproject na Náisiún 

Aontaithe mar cheann de na 5 

Cleachtais Nuálacha ab fhearr, 

roghnaithe as breis agus 300 iontráil. 

 

Buann Terra Liquid Minerals i gCill 

Dara an príomh-teideal ag na 

Dámhactanaí Náisiúnta Fiontar 

Bhuaidh Terra Liquid Minerals i gCill 

Dara, gnó talmhaíochta eagraithe a 

beirt deartháir i 2012, an príomh-

teideal ag na Dámhactanaí Náisiúnta 

Fiontar, i gcomórtas eagraithe ag na 

hOifigí Fiontair Áitiúla, ag Teach an 

Ard-Mhéara i mBaile Átha Cliath. 

D’fhorbraigh an beirt deartháir uath-

chóras dáileadh mianraí d’fheormeoirí, 

a thugann mianraí leachtacha do 

bhreis agus 50,000 bó bhainne ina n-

uisce óil.  Ta deichniúir fostaithe sa 

ghnó i mBaile Átha Í, agus fógraíodh 
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clár leathnaithe €2 milliúin go déanach 

anuraidh. 

 

  

Bua ag ionadaí ó Chill Dara ag 

Comórtas Ceannais Fiontair Éireann 

do Mic Léinn 

Bhuaidh Jack Jordan ó Scoil Dara, Cill 

Choca an Gnó is Idirghníomhaí ar 

Meáin Shóisialta sa chatagóir Gradam 

Meán Shóisialta ag an gComórtas 

Ceannais Fiontair Éire.ann do Mic 

Léinn. ÉIRElert a tugadh ar an 

tionscadal – aip práinne ina bhfuil 

lárphointe eolais le haghaidh tubaistí 

agus géarchéimeanna in Éirinn, agus 

a thugann rabhaidh bunaithe ar 

láithreacha agus eolas d’úsáideori faoi 

chad ba cheart a dhéanamh le linn 

géarchéime. 

 

Líonra Biashlabhra Chill Dara 

Láinseáil OFÁ Chill Dara Líonra 

Biashlabhra Chill Dara chun cinntiú go 

bhfaigeadh oidhreacht bia uathúil Chill 

Dara tairbhe as an aire atá tuillte aici. 

Tharla rogha éagsúil de traenáil bia 

ríthábhachtach agus tionscnaimh 

margaíochta bia thar an chontae. 

Ta 50 tairgeoir bia, soláithreoirí agus 

comhlachtaí seirbhíse mar boinn do 

tionscnamh bia seo, a chuireann 

traenáil, monatóireacht agus 

líonraíocht do 

Lionra Biashlabhra  

Chill Dara 

Beidh deis freisin 

ag 7 gcomhlacht tairg a chur faoi 

bhráid SuperValu tríd an acadamh bia. 

Branda Ceirde do Chill Dara 

Chríochnaigh 22 ceardaí an cúrsa 

Cruthaigh do Ghnó Ceirde le 

Comhairle Ceardaíochta na hÉireann, 

rud a d’éascaigh comhlacht foirmiúil a 

eagrú chun na cearda uile sa chontae 

a chur ar an margadh faoi branda 

amháin. Éascaithe ag an OFÁ, ghlac 

an comhlacht seo páirt in aonaigh 

náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus 

d’eagraigh sé siopa agus ionad 

taispeántais buan sa chontae. 
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Scéim Dearbháin Trádála Ar-Líne 

Tá sé mar aidhm ag an tionscnaimh 

Dearbháin Trádála Ar-Líne tacú le 

mion-ghnólachtaí Éireannacha chun a 

láithreacht trádála ar-líne a fheabhsú. 

Tá Dearbháin Trádála Ar-Líne suas 

go luach €2,500 (50% de chostais 

cáilithe suas go dtí an uasmhéid de 

€2,500) ar fáil tríd an gclár seo faoin 

Straitéis Digiteach Náisiúnta, á 

maoiniú ag an Roinn Cumarsáide, 

Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 

Comhshaoil agus á sholáthar tríd an 

Oifig Fiontair Áitiúil. 

Tá sé mar aidhm ag an scéim cabhrú 

le mion-ghnólachtaí méadú a chur ar a 

mbranda, ar a ndíolacháin, agus, faoi 

dheireadh, ar poist. 

Caitheadh €87,368   

Próisíodh 40 iarratas 

CRUTHAIGH É le Comhairle Contae 

Chill Dara 

Tionóladh aonach trádála Chomhairle 

Contae Chill Dara – CRUTHAIGH É i 

mí Shamhna, le iomlan de 42 stalla ag 

ceardaithe thar Chill Dara. 

Partíocht ba mhó i nGradaim 

Fiontair do Mic Léinn 

Bhunaidh agus d’eagraigh thart ar 

1,600 mac léinn idirbhliana mion-

chomlachtaí ó Meán Fomhair 2018 go 

hAibreán 2019. 

  

 

Tacaíodh le 32 

comhlacht chun 

EASPORTÁLA a 

chruthú 

  

Cruthaíodh 285 

POIST NUA 

 

Tugadh traenáil do 

1,653 duine i 

scileanna ghnó 

teicniciúil agus                                

staitéiseach 

 

Tugadh 

monatóireacht do 416 

gnó 

 

Chuaigh 7 comhlacht 

cliaint ar aghaidh 

chuig Fiontraíocht 

Éireann tar eis fás go 

>10 fostaí 

 

Ghlac 1,687 mac leinn 

páirt i cláir fiontraithe 

scoile ó 20 scoil 

 

 

Caitheadh €87,368 ag 

cur gnólachtaí i gCill 

Dara ar-líne 
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Dul chun cinn suntasach chun gníomhartha tosaigh an PEPÁ a chur i gcrích. 

Sracfhéachaint ar 2018 

 Críochnaíodh mion-anailís ar Chill Dara ó Dhaonáireamh 2016 le IBTUÉ 

 Fógraíodh dhá Ionad Acmhainní Clainne breise i mBaile Átha í agus i mBaile Chill Dara.  

Méadaíonn seo an líon go cheithre cinn.  Tá gá le h-ionaid breise. 

 Cuireadh tús leis an gClár um Cuimsiú Sóisialta – CGPCS 2018-2022, faoi chonradh le 

CLCCD.  Méadaíonn seo an fócas ar thacú le forbairt an phobail in ionaid eisiata.  Bhí 

buiséad de €1,061,036 ag CGPCS i 2018. 

 Faomhadh 17 iarratas LEADER, le luach de €787,162.25, dírithe ar tuath Chill Dara. 

 Tugadh maoiniú do 45 tionscadal caipitiúla faoin gClár Feabhsaithe Pobail, dírithe ar 

míbhuntáiste. 

 Ghlac breis agus 5,000 páirt i dtionscnaimh Eire Slántiúil níos luaithe i mbliana. Tá tús 

curtha leis an dara sraith de chláir maoinithe ag Éire Sláintiúil. Ta maoiniú iomlán de 

€246,000. 

 Méadaíodh cláir Headsup (Mojo a bhíodh). Ta píolóiteacht ar siúl faoi láthair ar chláir d’fhir 

óga 18-25, le maoiniú a fuarthas ón RLGÓ. 

 Bhí láinseáil fíor-rathúil den Phlean Straitéiseach 2018-2021 d’ Ionad Óige na Coirceoge i 

mBaile Chill Dara 
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Sracfhéachaint ar 2018 

 

Turasóireacht / An Chontae a Chur Chun Cinn 

Rós Thrá Lí i gCill Dara 2018 

 

 

Turasóireacht / An Chontae a Chur Chun Cinn 

Blas Chill Dara 2018 
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COMHPHÁIRTÍOCHT SPÓIRT CHILL 

DARA 

Comhordaitheoir Moil Spóirt Bhaile 

Átha Í 

Ceapadh Deborah Foley mar 

Chomhordaitheoir nua ar Mol Spóirt 

Bhaile Átha Í.  Thosaigh sí ag obair ar 

14ú Bealtaine 2018. 

Clár ‘Cuir Cill Dara ag Siúl’ 

Chláraigh 852 do na 12 siúlóid thar 

tréimhse 16 lá don Féile Siúil CSCD 

agus Dúshlán an Bhealach Gorm. 

Oideachas agus Oiliúint 

29 Ceardlann Cosanta – Deimhníodh 

292 i mbun-feasacht 

60 Oifigeach Páistí Chlub – 27 

Oifigeach Idirchaidrimh Ainmnithe 

Tionscadal DARA: Modúl traenála 

Sláinte/Folláine 

Clár Cóitseála Páistí – Grúpa 

Múinteoirí Claonadh 

Clár Traenála Ceannaraí Spóirt RA, 

An Currach agus Cill Dara 

Clár Stíle Maireachtála Sláintiúil, 

Meánscoil An Churraigh 

Clár WAVE: Traenáil i ngníomhartha 

uisce d’oibrithe deonach, Mol Spóirt 

Bhaile Átha Í 

 

 

 

Tionscnamh Éire Sláintiúil  -  Céim 1 

Clár Pobail Ghníomhach 

4000 + Rannpháirtí 

Chríochnaigh 1000 5K an Chontae; 

280 Rannpháirtí Aclaí Sinsireacha; 68 

Oibritheoir Dífhibrileora nua; 

Chríochnaigh 60 BSÉ; 46 Ceannaire 

Gníomhacha nua; 25 Grúpa Siúlóid 

Gníomhac;: 6 Pobal Gníomhachtaithe; 

200 + Ceardlann Traenála; Ainmníodh 

clár do na gradaim Sláinte/Folláine 

NUTRAMINO. 

Tionscnamh Éire Sláintiúil  -  Céim 2 

Críochnaíodh Crinniú Comhordaithe 

Pobail. 

Críochnaíodh 3 crinniú faisnéise 

pobail. 

Bailíodh bileoga ráiteas spéise (13 

Ceantar Pobail). 

Críochnaíodh crinniú dhul chun cinn 

agus anailíse. 
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Sracfhéachaint ar 2018 

Campaí Samhraidh 

 

Tacaíocht do Bhainistíochta Eastát 
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Gníomhartha Aoisbháúil 

Tionóladh 5 Taispeántas Taistil 

Aoisbháúil i Meitheamh 2018 

CGB CDB ar 4ú Meán Fomhair le 

ceardlanna éascaithe 

Suirbhithe 

Tionóladh dhá seisiúin fócasghrúpaiI 

gCill Dara Thuaidh agus Theas 

Rinneadh athbhreithniú ar an straitéis 

ar 18ú i gCill na Sí. 

 

 

 

 

 

 

Bród Áite Náisiúnta 
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Sracfhéachaint ar 2018 

 

Féilte agus Imeachtaí 
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Nascadh 

Thóg Cill Chuillinn agus Cill Droichid 

líon na gcoistí nasctha go 11 i 2018, 

agus iad nasctha le 17 ceantar thar an 

Eoraip agus na Stáit Aonthaithe. 

Eagraíodh an Coiste Idirchaidrimh 

Nasctha, le ballraíocht lena n-áirítear 

cúig ball tofa - duine ó gach Ceantar 

Bardasacha, an tOifigeach Ealaíon, 

POF Turasórachta Chill Dara, agus 

ionadaí ón Oifig Fiontair Áitiúil.  Ta sé 

mar aidhm ag an gcoiste forléargas 

straitéiseach ar nascadh sa chontae a 

chur i bhfeidhm, trí monatóireacht a 

dhéanamh ar Pholasaí Nasctha Chill 

Dara, iarratais ar deontais a mheas, 

agus tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí 

nasctha maidir le cultúr agus 

turasóireacht, agus gnéithe 

eacnamaíochta an nasctha.  Chuir na 

baill tofa buiséad de €60,000 ar fáil i 

2018. 
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Acmhainní Daonna 

Rinne an Roinn próiseáil ar iarratais maidir le 

51 comórtas a reáchtáladh le linn na bliana. 

Fuarthas 2,137 iarratas – 1,406 ó fhir agus 

731 ó mhná.  

 Mar thoradh ar na comórtais a reáchtáladh le 

haghaidh na bpost seo, measadh go raibh 

497 iarratasóir cáilithe agus cuireadh ar 

phainéil iad. Fir a bhí i 322 acu sin agus mná 

a bhí i 175 acu. Tairgeadh 150 post (88 d'fhir 

agus 62 do mhná). 

 

Traenáil agus Forbairt 
 
Le linn 2018, chuir an clár oiliúna 

inmheánach traenáil ar fáil do 923 ball foirne 

in earnálacha éagsula. 

Chríochnaigh 17 ball foirne Teastas An 

Forais Riaracháin i Rialtas Áitiúil agus 

chríochnaigh 4 ball foirne an Dioplóma i 

Staidéar Rialtais Áitiúil i 2017. Chríochnaigh 

ball foirne amháin an Clár Ceannasaíochta i 

Rialtas Áitiúil. 

Faomhadh 19 ball foirne de réir Scéim 

Cúnaimh 2018 le haghaidh cursaí 

breisoideachais. 

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

Is féidir le baill foirne teacht ar raon leathan 

faisnéise trína láithreán gréasáin, atá ar fáil ar 

inlíon na foirne. 

R-phost: eap@workplaceoptions.com 

Láithreán Gréasáin:  

www.workplaceoptions.com 

 

Gradaim Scoir agus Fadseirbhíse  

 

Déardaoin 8ú mí Shamhna, tionóladh ocáid i 

Seomra na Comhairle chun aithint a thabhairt 

do baill foirne Chomhairle Contae Chill Dara 

a d’imigh ar scor, agus dóibh a shroich an 

sprioc cinniúnach de seirbhís de 25 bliain nó 

níos mó le údáráis áitiúla Chill Dara sa 

tréimhse sin. 

D’fhreastail formhór na 75 a d’imigh  ar scor 

agus na 32 go raibh seirbhís de 25 bliain nó 

níos mó ar an lá, chun comhartha buiochais a 

fhail ó Méara Chill Dara agus ón 

bPríomhfheidhmeannach. Thaithin an ocáid 

go mór le cách. 
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Forbairtí Sraitéiseacha 

Miondíol agus Dáileadh ( Sráidbhaile 

Chill Dara, Dunnes, Lidl) 

 

 

Oideachas (Ollscoil Maigh Nuad,  

Baile an Mhúraigh, Baile Ualstair, Cill 

Droichid, Baile Coimín) 

  

 

Ionaid Sláinte 

Príomh-Chúram Bhaile Átha Í agus 

Clinic Proton, Cill Dara 

 

 

 

 

Fuinneamh In-athnuaite 

(Feirmeacha Gréine) 

 

 

Fostaíocht 

Intel 

 

Boortmalt, Baile Átha Í 

 

An Currach 
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Forbairtí Tógála Straitéiseacha 

450 aonad  -  Halla an Sciobóil, Léim 

an Bhradáin 

 

 

462 aonad cónaithe, 106 aonad do 

mic léinn agus miondíol – 

Mariaville, Maigh Nuad 

  

 

Forbairtí dírithe ag an Comhairle (11 

Cuid 8 i 2018) 

Ascal na Silíní, Cill Dara 

 

 

 

 

 

 

 

Pleanáil ar Aghaidh 

Creat Pleanála Náisiúnta – Éire 2040 

Straitéis Réigiúnach Spásúil agus 

Eacnamaíoch (SRSE) 2019-2031 

Pleanna Ceantair Áitiúla x 12 

 

Creat Pleanála Náisiúnta 

CPN a ghlacadh taobh le plean 

caipiteach 10 mbliana 2018-2017; lena 

chéile cuimsíonn siad Tionscadal Éire 

2040 ( Bealtaine 2018). 

Torthaí Straitéiseacha Náisiúnta, lena 

n-áirítear fás dlúth, lúth inbhuanaithe, 

geilleagar láidir etc. 

Tugadh stádas dleathach don CPN 

san Acht um P & F 2018. 

Treochlár Feidhmithe don CPN 

(Meitheamh 2018) 

Sprioc-dhaonra do chontaetha             

(Cill Dara: 2016 @ 222,500;           

2031 @ 259,000 – 266,500) 
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Straitéis Réigiúnach Spásúil agus 

Eacnamaíoch (SRSE)  

D’fhoilsigh Tionól Réigiúnach an Oirthir agus 

Lár Tíre (TROLT) an dreacht-Straitéis 

Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch i mí 

Shamhna 2018. 

Soláthraíonn an dreacht SRSE Straitéis 

Spásúil, Straiteis Eacnamaíoch, Plean 

Uirbeach, Creat Infheistithe agus Straitéis um 

Ghníomhú ar son na hAeráide. 

Beidh Plean Forbartha Contae Chill Dara i 

gcomhréir leis an SRSE, trí: 

(a) athrúchán ar an Plean Forbartha 

nó 

(b) má’s cuí, lán-athbhreithniú 

le tosnú taobh istigh de 26 seachtain tar éis 

ar SRSE a dhéanamh, ar a mhéid. 

Beidh Pleananna Forbartha Áitiúla i 

gcomhréir freisin le na SRSE, agus déanfar 

athbhreithniú orthu, más gá. 

Plean Forbartha Contae Chill Dara 

I bhfeidhm ó Marta 2017 go 2023 

Leagtar síos lán-straitéis le haghaidh pleanáil 

ceart agus forbairt inbhuanaithe an chontae. 

Cuirtear creat polasaithe i bhfeidhm maidir le: 

Cinntí ar iarratais pleanála; 

Forbartaí na Comhairle – tithe, bóithre etc. 

(Cuid 8) 

Infreastruchtúr a sholáthar agus a chomh-

ordú. 

Athbhreithniú ar an Bun-Straitéis taobh istigh 

de 26 seachtain ó ghlacadh leis an SRSE  

Pleananna Ceantair Áitiúla – Suíomh 

Reatha 

Cill Droichid: glacadh leis i Lúnasa 2017. 

Treoir ón Áire i Samhain 2017. Chuir an Ard-

Chúirt an treoir ar ceal ar 10/6/2018 

Léim an Bhradáin: glacadh leis i Nollaig 2017. 

Treoir ón Áire i Márta 2018; plean nua R1 

2019. 

An Nás: faoi athbhreithniú; ag súil le dreacht 

Marta 2019. 

Baile Átha Í; faoi athbhreithniú faoi láthair. 

Cill Dara: glacadh leis i Samhain 2012 (faoi 

athbhreithniú). 

Maigh Nuad: glacadh leis i 2013 (Glacadh le   

h-athrúchán CGTIÁ i nDeireadh Fomhair 

2018) 

Claonadh: 2017. Na Solláin: 2016. Mainistir 

Eimhín: 2016. Cill Choca: 2015. Cill Chuillinn: 

2014. Droichead Nua: 2013-2019 leathnaithe 

go Nollaig 2021. 

Bainistíocht ar Forbairt 

Cuspóir: Dul chun cinn réamhghníomhach ar 

fhorbairt atá i gcomhréir le comaoineacha 

cearta pleanála agus forbairt inbhuanaithe 

Iarratais Pleanála: 

2018: 1,596 

2017: 1,494 
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Bóithre, Iompar agus 

Sábháilteacht Poiblí 
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Mótarbhealai 128 km. 

Príomhbhóithre Náisiúnta 12 km. 

Bóithre Náisiúna den dara grád 17 km. 

Bóithre Réigiúnacha 482 km. 

Bóithe Áitiúla (Iomlán) 1,889 km. 

Príombhóithre Áitiúla 355 km. 

Bóithre Áitiúla den dara grád 1040 km. 

Bóithre Áitiúla den tríú grád 494 km. 

Iomlán 2,528 km. 

 

 

Ceantair Bardasacha – Clár Oibre ar Bóithre 2018 

 Breis agus 100 tionscadal Feabhsaithe Athchóirithe agus Feabhsaithe Cothabhála 

(Maoiniú ón RITS agus ó CCCD) 

 Cuireadh críoch le breis agus 58 tionscadal Cánach Mhaoine Aitiúla / Barrachas 

Páirceála Íoc 

 9 dtionscadal ÚIN 

 Cothabháil geimhridh nó séasúr saillte bóithre (Deireadh Fomhair – Aibrean) 
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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 

 Tionscadal Áise Pobail na Sollán 

Ta an dhá tionscadal ag dul ar aghaidh chun 

teacht chun críce i 2021, agus, faoi 

dheireadh, éascaíaigh siad 800 aonad 

cónaithe a sholáthar sa dhá bhaile. 

Bóthar Dáileacháin Bhaile Átha Í 

Dearbhaíodh an Scéim um Bhóthar 

Dáileacháin Bhaile Átha Í agus eisíodh Fógra 

Ghnóthaíochta. Cuiread tús le réamh-

chonradh i 2018 agus tá an dearadh 

mionsonraithe atá riachtanach chun an 

príomh-conradh tógála a chruthú idir láimhe. 

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. 

Uasghrádú ar Sheachbhóthar an M7 idir 

An Nás agus Droichead Nua, Acomhal an 

M7 ag Baile Osbeirn agus Seachbhóthar 

R407 na Sollán  

 

Áirítear na tionscadail Uasghrádaithe ar 

Sheachbhóthar an M7 idir An Nás agus 

Droichead Nua, agus Seachbhóthar R407 na 

Sollán i gclár na Roinne Caiteacheas Phoiblí 

agus Athchóirithe, dár teideal ‘Ag Dul le 

Aisghabháil – 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 Sollán 

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: 
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1. An mótarbhealach atá ann a leathnú ó 

dha lána go trí lána sa dá threo thar 

thart ar 14 km. 

2. Na rampaí atá i láthair ag Acomhal 10, 

An Nás Theas, An Halla Nua a athchur 

agus a athshuí go débhealach An Nás 

go Droichead Nua, an R445 agus 

acomhal nua a thógáil ag Baile 

Osbeirn idir Acomhail 9 agus 10, ar a 

dtabharfar Acomhal 9A. 

3. Áirítear le Seachbhóthar na Sollán 

droichead nua a thógail faoin 

bpríomhlíne iarnród ó Bhaile Átha 

Cliath go Corcaigh. Suiteáladh an fo-

dhroichead nua thar Deireadh 

Seachtaine Saore Bainc na Cásca. 

Cuireadh tús leis an íosbhealach nua a 

shuiteáil Dé hAoine 30ú Márta.  

Suiteáladh an íosbhealach ina h-

iomlán agus ath-osclaíodh an t-iarnród 

roimh meán-lae Dé Luain 2ú Aibreán. 

 

        

Droichead nua a thógáil faoin iarnród ó Bhaile 

Átha Cliath go Corcaigh, Cáisc 2018. 

 

 

Nasc-Bhóthar Úi Dhubhuí, An Nás – 

Bóthar Sheáin Úi Dhubhuí go dtí an 

Cuarbhóthar 

Críochniodh Nasc-Bhóthar Uí Dhubhuí, agus 

osclaíodh do thrácht é, i Lúnasa 2018.  Mar 

aidhm i bPlean Forbartha Bhaile An Náis, 

dearadh an bóthar le béim láidir ar dea-

infreastruchtúr a chur a fáil do choisithe agus 

rothaithe. 

  

Oscailt Oifigiúil Nasc-Bhóthair Uí Dhubhuí, 

Lúnasa 2018. 

Cuar-Bhealach Faoisimh Dhroichead Nua 

Theas (CBFDNT) 

Cuireadh tús le sraith thart ar 1.6 km den 

CBFDNT a thógail i Meán Fomhair 2018.  Tá 

an bóthar seo a thógail ag Lidl Éireann mar 

chuid de Ionad Dáileacháin Réigiúnach nua a 

fhorbairt ag Connail Beag, Droichead Nua.  Is 
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cuspóir i bPlean Ceantair Áitiúil Dhroichead 

Nua an bóthar, agus cabhróidh sé go mór le 

trácht FET a bhaint ó Bhóthair Chonnail 

Mhór. 

Athbhreithniú ar Luasteorainneacha an 

Chontae 

Rinneadh dul chun cinn maith ar an               

t-Athbhreithniú ar Luasteorainneacha an 

Chontae i 2018 agus táthar ag súil le críoch a 

chur leis i 2019. 

Scéim Cosáin Droichid Iarnróid Chill 

Daingin 

Ghlac comhaltaí tofa Ceantair Bardasach 

Bhaile Átha Í le moladh Cuid 8 chun cosán 

nua a sholáthar thar an droichead iarnróid i 

sráidbhaile Chill Daingin, agus córas tráchta 

tóinteála aontreo a chur i bheidhm. Tá an 

tionscadal le tosnú i 2019. 

Fo-Dhlíthe Páirceála An Náis agus Na 

Sollán agus Comharthaíocht Eile 

Tháinig Fo-Dhlíthe Páirceála An Náis agus 

Na Sollán i bhfeidhm i mí Shamhna 2018, 

agus áírítear leo forfheidhmiú ar pairceáil Dé 

Satharn sa Náis a ath-thabhairt isteach. 

Cuireadh dhá áis Páirceála agus Taistil i 

bhfeidhm ag dhá bun an bhaile, i gcarrchlós 

Hedermans ar Bóthar na Mainistreach agus i 

carrchlós Faiche an Aonaigh. Tá páirceáil san 

Náis á ríarú ag APCOA Parking Ireland 

Teoranta agus tá páirceáil sna Solláin a ríarú 

ag an tSeirbhís Maor Pobail ata fostaithe go 

díreach ag Comhairle Contae Chill Dara. 

 

Fo-Dhlíthe Páirceála Bhaile Átha Í 

Ríaraíonn APCOA Parking Ireland Teoranta 

páirceáil i mBaile Átha Í ó Samhain 2018. 

Rinneadh dréacht-athbhreithniú ar Fo-Dhlíthe 

Páirceála Íoc Bhaile Átha Í agus moltar go 

leanfadh siad ar aghaidh trí Comhairliúchán 

Reachtúil Poiblí, go dtí go ndéantar roinnt 

tionscadail eile i mBaile Átha Í a 

chomhcheangal. 

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. Beidh scioból 

salainn straitéiseach mar chuid den fhorbairt 

nua. Chuaigh an conradh seirbhísí dearadh 

ar aghaidh go maith i 2018 agus cuireadh tús 

leis an próiséas reachtúil Cuid 8 agus tá sé 

ag dul ar aghaidh de réir sceidil. 

Bealach Glas na Canála Ríoga: Maigh 

Nuad go dtí an Iarthar 

                 

I 2018, rinneadh mórán oibre ar Bhealach 

Glas na Canála Rioga: 

Cuid 1 – Teorainn na hIarmhí go Maigh 

Bhealaigh: críochnaithe agus oscailte. 

Cuid 2 – Ta an droichead rochtana don 

Bhealach Glas ag Fureys á tháirgeadh faoi 

láthair agus tá dáta seachadta de lár-Aibrean 

2019 á phleanáil. 
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Cuid 3 – An Abha Dubh go Cluain Chonaire i 

gContae na Mí - criochnaithe agus oscailte. 

Cuid 4 – Cluain Chonaire go Loc Fhearna trí 

An Mí agus Cill Dara – tá an cuid a théann trí 

Chill Dara á thírdhreachú faoi láthair agus 

beidh sé oscailte ina h-iomlan i Márta 2019. 

Cuid 5 – Loc Fhearna go Droichead an 

Casaidh, Cill Choca – tá na h-oibreacha go 

léir críochnaithe ach amháin mion-oibrithe 

bailchríche le déanamh ag Uiscebhealaí 

Éireann ag struchtúr sceite nua. 

Cuid 6 – Droichead an Casaidh go Droichead 

an tSeomraigh (Cill Dara Thuaidh): 

críochnaithe agus oscailte. 

Cuid 7 – Droichead an tSeomraigh go 

Caladh Maigh Nuad: críochnaithe agus 

oscailte. 

 

Oscailt oifigiúil ag An tAire Shane Ross, TD, 

le cabhair ó Méara Chill Dara Seán Power, 

Teachtaí Dála áitiúla, Baill de Chomhairle 

Contae Chill Dara, Chambers Chill Dara, 

Príomhfheidhmeannach Peter Carey, Niall 

Morrissey, Stiúrthóir Seirbhísí agus 

ionadaithe áitiúla na nGasóg. 

 

Slí Rothaíochta Cuain Maigh Nuad 

Conair Thuaidh-Theas: Maigh Nuad – 

Céim 6 (Bóthar Mhaigh gCláir) 

Chuaigh obair ar aghaidh go maith i 2018. 

D’eagraigh Innealtóirí Comhairleacha 

AECOM mion-dearadh ar Céim 6 den Conair 

Thuaidh-Theas ar Bóthar Mhaigh gCláir.  Bhí 

gá le comh-ordú leis an bhfoireann dearadh 

ar Champas Oideachais Maigh Nuad agus le 

CLG chun dearadh an acomhail a chríochnú. 

Tá an tionscadal seo á thógáil faoi láthair. 

Soilse Poiblí, An Príomh Sráid, Cill 

Droichid 

I 2017, faomh comhaltaí Ceantair 

Bardasacha Chill Droichid/Léim an Bhradáin 

Cuid 8 le haghaidh uasghrádú ar soilse poiblí 

ar an bPríomh Sraid i gCill Droichid, chomh 

maith le h-oibreacha sibhialta eile agus cáblaí 

eile a chur faoi thalamh, chun an sráid-dreach 

agus an ríocht phoiblí a fheabhsú. Tá an t-

uasghrádú ar na soilse poiblí ar an bPríomh 

Sráid críochnaithe anois agus cuirfear na 

cablaí ata fós lasnairde faoi thalamh ag 

soláthraithe aontas go luath i 2019. 
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Nasc-Bhóthar nua a thógail ag 

Forbraitheoir i Maigh Nuad  

Mar chuid d’fhorbraíocht mór tithíochta agus 

tráchtala nua atá faoi dhearadh agus 

pleanála i 2018, tá nasc-bhóthar nua á thógáil 

ag Cairn Homes, idir Bóthar Mhaigh gCláir 

agus Bóthar Dhún Búinne, agus é le críoch 

go déanach i 2019. Beidh raonta rothar 

‘ardaithe cóngaracha’ taobh leis an bóthar, 

agus beidh droichead thar Abhann an 

Laidhrín. 

Staidéar Bainistíochta Tráchta Dhroichead 

Nua 

D’aontaigh an tÚdarás Iompair Náisiúnta le 

staidéar ar Dhroichead Nua a mhaoiniú agus 

a thosnú agus chuaigh obair ar aghaidh sa 

chás seo. Cuireadh an dréacht-moladh ós 

comhair na mBall i R4 de 2018, agus, tar éis 

céim comhairliúcháin poiblí neamh-reachtúil, 

aontófar leis an chéad céim eile den 

tionscadal seo go luath i 2019. 

Seachtain Náisiúnta na Rothaíochta agus 

Fóram Rothaíochta Chill Dara 

Is príomh-ghnéithe de Chlár Forbartha 

Chontae Chill Dara 2017-2023 iad rothaíocht 

agus siúl. 

Tionóladh imeachtaí do Seachtain Náisiunta 

na Rothaíochta idir Satharn 9ú Meitheamh 

agus Domhnach 17ú Meitheamh. 

Reachtáladh na h-imeachtaí ag scoileanna, 

tionscnaimh pobail, údaráis áitiúla agus 

grúpaí rothaíochta. I measc na h-imeachtaí a 

tionóladh i gCill Dara bhí: 

 Lá Saor ó Ghluaisteáin ag an canáil sa 

Nás ar 16ú Meitheamh.  D’fhreastal 

400 thar an lae. Tugadh seiceáil ar 

rothair saor in aisce agus traenáil 

feasachta ar shábháilteacht do 

rothaithe ar an lá, agus tugadh soilse, 

cloigíní agus veisteanna so-fheicthe do 

na páistí a bhí i láthair. 

 Eagraíodh Rothaíoicht Ghrúpa san 

Náis ar 13ú Meitheamh. 

 Eagraíodh rothaíocht reilige stairiúla i 

Maigh Nuad ar 10ú Meitheamh. 

 Eagraíodh spraoi-rothaíocht clainne ó 

Maigh Nuad go Cill Choca ar 17ú 

Meitheamh. 

 Tionóladh turas bitheolaíochta le 40 

dalta scoile ar Bhealach Glas Maigh 

Nuad. 

 Ghlac breis agus 500 dalta scoile ó 

thar an chontae páirt in imeachtaí 

sábháilteachta rothaíochta le linn 

Seachtain na Rothaíochta. Cuireadh 

pacáistí sábháilteachta ar fáil do na 

daltaí ó na scoileanna a bhí páirteach 

agus bhí méadú ar feasacht 

sábháilteachta rothaíochta faoin am 

seo. 

 D’eagraigh Feachtas Rothaíochta 

Maigh Nuad comórtais ealaíon do 

scoileanna i gceantar Maigh Nuad 

 D’eagraigh GreenAer, an Siopa Rothar 

Leictreach seó rothar ar 14ú 

Meitheamh ag Oifigí na Comhairle 

Contae, An Nás. Bhí turais trialacha 

saor in aisce ar rothair leictreacha ar 

fáil. 
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Mar chuid de Seachtain na Rothaíochta, 

shocraigh Comhairle Contae Chill Dara go 

mbeadh dhá rothar aclaíochta suite ar an 

dara urlár taobh le Seomra na Comhairle. 

Cuiread dúshlán ós comhair na foirne go 

mbeadh an turas iomlán a ndéanfadh gach 

éinne ar na rothair roimh deireadh na 

seachtaine níos mó ná imlíne an chontae 

(185.6 km). 

Le roinnt lánaí rothaíochta á n-ullmhú agus á 

thógáil, chomh maith le tiomantas na 

Comhairle chun oiliúint agus traenáil 

sábháilteachta rothaíochta a chur ar fáil sna 

scoileanna, tá muinín againn go dtiocfaidh 

méadú suntasach ar líon na rothaithe agus 

líon na dturas ar rothair thar an chontae ar 

bhonn bhliaintiúil. 

Seachtain Soghluaiseachta na hEorpa 16ú 

– 22ú Meán Fomhair 

(www.mobilityweek.eu) 

Tionóladh Seachtain Soghluaisteachta na 

hEorpa ón 16ú go 22ú Méan Fomhair. Bhí an 

fócas ar soghluaisteacht inbhhuanaithe, le 

‘soghluaisteacht glan, roghnaithe agus 

cliste’ mar théama agus mana 

comhfhreagrach ‘Níos fuide le comhroinnt’. 

Sláinte agus Sábhailteacht 

 

Tá Comhairle Contae Chill Dara tiomanta do 

thimpeallacht oibre shábháilte agus shláintiúil 

a chruthú agus a chothabháil dár bhfoireann, 

dár gconraitheoirí agus dóibh siúd a dtéann 

ár gcuid oibre i gcion orthu. 

 

 

Sláinte agus Sábhailteacht – Buaicphointí 

2018 

 Clár Sábháilteachta Bualadh agus 

Beannacht  - críochnaíodh iomlán de 

61 Bualadh agus Beannacht i 2018. 

 Tuairisc míosúil Sláinte agus 

Sábháilteachta chuig an Foireann 

Bainistíochta. 

 Uasdhátú Sláinte agus Sábháilteachta 

ráithiúil chuig an Foireann 

Bainistíochta ón Oifigeach Sláinte 

agus Sábháilteachta. 

 Uasdhátú Sláinte agus Sábháilteacht 

leathbhlaintiúil don Ghrúpa Beartais 

Corparáideach ón Oifigeach Sláinte 

agus Sábháilteachta. 

 Uasdhátú bliaintiúil don Chomhairle ón 

Oifigeach Sláinte agus Sábháilteachta. 

 Crinniú démhíosúil den Choiste 

Bainistíochta um Sláinte agus 

Sábháilteacht. 

 Seisiúin Strus a Bhriseadh – Enda 

O’Doherty ( Abhcóide agus 

Tiomsaitheoir Airgid do 

Meabhairshláinte Dhearfach) 

 Cainteanna le James Gorry faoi 

maireachtáil le míchumas tar éis 

timpist sa láthair oibre. 

 

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 
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agus Sábháilteachta ar a d’fhreastail 395 ball 

foirne. Bhí Saol Sláintiúil, Cothroime Stíl 

Mhaireachtála mar théama ag Comhdháil 

2018. 

 

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 2018 cuireadh 

fócas ar roinnt réimse thar na h-eagraíochta. 

 

Iniúchtaí rochtana 

 

Chríochníadh iniúchtaí rochtana sna bailte 

seo: 

1. An Nás 

2. Droichead Nua 

3. Cill Droichid 

4. Léim an Bhradáin 

5. Maigh Nuad 

 

Feachtais Tuisceana 

 Feachtas ‘Ar Ais i 5’ – cuireadh 

cathaoireacha rothaí i gnáth-bánna 

pairceála chun daoine nach bhfuil ar 

míchumas a chur ar an eolas maidir le 

conas is féidir seo a chur as dóibh. 

 Lá ‘Géill Slí’ – chun aire a thabhairt ar 

conas is féidir go gcuirfeadh gnáth-

nithe ar ár sráid-dreacha as go mór ar 

dhaoine faoi míchumas. 

 Lá Idirnáisiúnta do Dhaoine faoi 

Míchumas – chun an lá a cheiliúradh, 

agus chun feasacht faoi míchumas a 

mhéadú, chuireamar dath corcra (dath 

míchumais) ar roinnt crainn ar feadh 

an lae. 
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Seirbhís Dóiteain 

Strachfhéachaint ar 2018 

Iarratais ar dheimhnithe um 

shábháilteacht ó dhóiteán 

204 

Iniúchtaí sábháilteachta ó 

dhóiteán 

88 ar 85 

áitreabh 

Tráchtanna ón seirbhís 

dóiteáin ar iarratais pleanála. 

518 

Gearáin maidir le 

sábhailteacht ó dhóiteán 

18 

 

Sábháilteacht ó Dhóiteán i Measc an 

Phobail 

 

Reáchtáladh dhá ‘Lá Oscailte’ i stáisiúin 

dóiteáin Bhaile Átha Í agus Maigh Nuad i 

2018. 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. 

Cach bliain tugann an Seirbhís Dóiteain 

cuairteanna ar na bunscoileanna sa chontae 

chun eolas faoi sábháilteacht ó dhóiteán a 

thabhairt do na daltaí go léir i Rang a Trí. 

Rinneadh rolladh amach rathúil ar an clár seo 

arís i 2018. Le fócas leanúnach ar 

sábháilteacht an phobail, chuir Seirbhís 

Dóiteáin Chill Dara tús le seirbhís seiceála 

baile ar shábháilteacht ó dhóiteán, saor in 

aisce, i 2018. Tá an seirbhís seo dírithe go 

príomhá ar daoine breacaosta sa phobal.  

 

An Rannóg Oibríochta Dóiteain 

 

Cuirtear ár seirbhís oibríochtúil ar fáil ó sé 

stáisiún dóiteáin suite i nDroichead Nua, An 

Nás, Baile Átha Í, Maigh Nuad, Mainistir 

Eimhín agus Léim an Bhradáin. Chruthaigh 

imeachtaí aimsire 2018, le Stoirm Emma i 

Feabhra / Márta agus an triomach fada thar 

an samhradh, deachrachtaí maidir le freagairt 

ónár seirbhís oibríochtúil.  Sa phictiúr thíos 

taispeántar tine ar phortach Ros Bhearaigh, a 

bhí ar lasadh ar feadh tréimhse fada le linn 

triomach an tsamhraidh. 

 

 Rinne Seirbhís Dóiteain Chill Dara 2,010 

freagairt ar 1,672 imeacht i 2018 (bíonn gá le 

freagairt ó níos mó ná stáisiún amhaín i roinnt 

d’imeachtaí). 
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Buiséad Cosaint Siabhialta 2018 - €169,765 

– OCS agus 55 deonach. 

Tabhartais a fuarthas: €20,114.50 

 

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 

 

Imeachtaí 

 

Thug Cosaint Shiabhialta Chill Dara cabhair 

le linn Stoirm Emma ‘Beithíoch an Óirthir’, ag 

iompair dochtúirí agus altraí chuig agus ó 

ospidéil, ag iompair othair go h-ospidéil, ag 

cabhrú le Gardaí, ag plé le Gardaí Cósta na 

hÉireann maidir le othair a iompair óna 

mbailte go h-ospideil agus bunriachtanais a 

sholáthair do theaghlaigh de réir ghá. 

 

D’fhreastail Cosaint Shibhialta Chill Dara ar 

104 imeacht Pobail agus Spóirt, ina measc 

Féile Rásaíochta Bhaile Phúinse, Dearbaí 

Gaelach Saor ó Dhleacht Dubai sa Churrach, 

Craobhchomórtas Gailf Amaitéarach an 

Domhan ag Teach Chartúin, Maigh Nuad, 

Féile na mBád Dragan i mBaile Átha Í, 

Imeachtaí Rince Gaelach ag Iarrthar na 

Cathrach, Rás Sealaíochta don Saol, Cluichí 

Oilimpeacha Speisialta, rásaí rothar agus 

rásaí bóthair áitiúla , ag soláthar seirbhís 

gharchabhrach, ríalú tráchta agus 

maoirseacht etc. 

Ghlac Cosaint Shiabhialt Chill Dara páirt 

freisin i gCleachtadh do na Seirbhísí Uilig i 

gCathair Phort Lairge, agus Gardaí Cósta na 

hÉireann páirteach ann. 

 

Unity, Bád Chosaint Shiabhialta Chill Dara, 

atá oscailte anois ag Ráth Stíobhaird, Baile 

Átha Í. 
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Bhí Stoirm Emma  mar chean de na trialacha ba mhó againn i mbliana, agus thug sí triail 

láidir dúinn maidir le ábaltacht freagartha CCCD – cumarsáid, fearas CCCD agus 

conraitheorí príobhaideacha. 

Tagann an Foireann Measúnaithe Dian-Aimsire (FMDA) le cheile uair sa mhí ar a laghad idir 

Meán Fomhair agus Aibrean gach bliain, agus níos minice má’s gá. 
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Láinseáil an Comhairle MapAlerter, seirbhís foláirimh téacs saor in 

aisce, i Nollaig 2018. 

Is féidir le saoránaigh i gContae Chill Dara foláirimh a fháil anois 

maidir le dian-aimsear, oibreacha bóithre, dúnadh bóithre, cur 

isteach ar seirbhísí uisce, tuile agus imeachtaí pobail thar an 

chontae, tríd an córas MapAlert – https://kildare..mapalerter.com 

Is seirbhís saor in aisce í seo, do dhaoine gur mhaith leo foláirimh 

a fháil ó Chomhairle Contae Chill Dara, trí téacs nó ríomh-phost. 

Nascann MapAlerter go h-uathoibríoch le Met Éireann chun eolas 

faoi dian-aimsear a bhailiú. 
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Feasacht ar Shábháilteacht ar Bóithre 

Cuireann Comhairle Contae Chill Dara, i 

gcónasc le ÚSB, clár oideachais agus 

feasachta ar fáil do gach úsáideoir bóithre, 

ina measc mic léinn scoile, grúpaí pobail 

agus gnólachtaí. Áirítear le seo comhoibriú ó 

príomh-geallsealbhóirí chun cur chuige 

réamhghníomhach a thógáil chun aire agus 

feasacht ar chontúirtí atá ag bagairt ar 

bhóithre Chill Dara a chur chun cinn. 

 

I measc na príomh-chláir a dtugtar do mic 

léinn scoile tá: 

 Clár Síomóin agus Cairde 

 Bí Slán 

 Treoir do Sabháilteacht ar Bhóithre do 

dhaltaí scoile 

 Seatbelt Sherriff & Hi-Glo Silver 

 Cliste ar bhóthre 

 ‘Do bhealach go Sábhailteacht’ 

 Scriosta 

 Safe-Grad 

 Seó Bóthair Axa Sábháilteachta ar 

Bhóithre 

Téann na cláir seo ó reamh-scoil suas go dtí 

oideachas tríú léibhéal agus áirítear leo eolas 

faoi sabháilteacht ar bhóithre agus 

sábháilteacht pearsanta. 

Tugadh oiliúnt ar shábhailteacht ar bóithre do 

líon mac léinn mar seo leanas: 

Naíolanna / Réamhscoileanna  82 

Bunscoileanna          1,580 

Méanscoileanna             288 

Ógtheagmháil     90 

Seó Bóthair Axa    585 

Maoir Scoile Sinsearacha 

Ta 25 maor scoile lán-aimseartha agus beirt 

maor scoile ionaid i gCill Dara. 

Athbhreithniú ar Maoir Scoile 

Thug an tOifigeach um Sábháilteacht ar 

Bhóithre faoi athbhreithniú thar an chontae ar 

crosairí scoile agus ar Seirbhís na Maor 

Scoile ina iomlán. 

 

Ceantair CB na Maor Scoile 

Baile Átha Í      2 

Cill Droichid / Léim an Bhradáin 9 

Cill Dara / Droichead Nua  5 

Maigh Nuad    4 
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An Nás    5 

IOMLÁN    25 

Maoir Scoile Sóisearacha 

Tá Maoir Scoile Sóisearacha mar chuid 

d’fhoireann de 30 dalta i scoil. Tá 6 ball i 

ngach foireann, agus bíonn foireann éagsúil 

ar dhualgas gach lá.  Níl an tseirbhís Maoir 

Scoile Sóisearacha i bhfeidhm faoi láthair ach 

i scoil amháín I gCill Dara, Bunscoil Pheadair 

i Mainistir Eimhín.  Tugann an OSB agus an 

Garda Pobail traenáil do na Maoir 

Sóisearacha. Cuireann na Maoir Sóisearacha 

modh trasnaithe sabháilte dá chomh-dhaltaí 

san iarnóin, agus na daltaí ag gabháil trasna 

an bhóthair taobh amuigh den scoil. 

 

Scileanna Sábhailteachta Rothaíochta 

Chuir Comhairle Contae Chill Dara maoiniú 

ar fáil do 25 bunscoil i gCill Dara chun iad a 

chumasú chun scileanna sábháilteachta 

rothaíochta a sholáthar do na daltaí i 

ranganna 5 agus 6. Déanann Cycle Right 

creidiúnú ar na cláir agus soláthraítear iad ag 

teagascóir ata faofa ag Cycle Right.  Fuair 

iomlán de 1,926 daltaí clár Cycle Right i 

2018.
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Seirbhísí Uisce agus Chomhshaoil 
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Aistriú go h-Uisce Éireann 

Is gníomhaire d’Uisce Éireann é an t-údarás 

áitiúil anois. 

Tá comhaontú seirbhíse i bhfeidhm suas go 

2025. 

Ta sprioc de 2.2 bn i gcoigilt oibríoch tráth 

nach déanaí na 2021 (7% p.a.). 

Ní féidIr dul ar aghaidh le forbairt go dtí go 

mbíonn comhaontú ceangailt le h-Uisce 

Éireann ag an gconraitheoir. 

Tá Uisce Éireann ag iarraidh deireadh a chur 

leis an Comhaontú Seirbhíse tráth nach 

déanaí ná 2021. 

Clár Uisce Tuaithe 

Clár Maoinithe il-bhliana 2016 – 2018 

CCCD: €245,000 – ón RTPRÁ (GSU nua 

agus uasghrádaithe) 

GSU Bhaile Dhúlainn 

Obair comhaointais uisce críochnaithe ar 

chostas de €63,626.96 i R4 2017 – 

comhlíonadh timpeallachta agus sláinte poiblí 

le críochnú tráth nach déanaí na R2 2019 ar 

chostas de €21,000. 

GSU Bhaile an Róigh 

Moltar an scéinm a cheangal le h-uisce 

reigiúnach i 2019. 

 

 

 

GSU Bhaile an Liopaigh / Na Forraí Móire 

Obair caomhantais uisce le críochnú tráth 

nach déanaí ná R4 ar chostas de €50,000. 

Ta an obair seo idir láimhe faoi láthair. 

GSU An Tí Báin agus An Chillín Thoir 

Tá oibreacha uasghrádaithe críochnaithe 

agus anois le hUisce Éireann le tógáíl faoi 

chúram. 

Deontais Tobair 

47 iarratas faighte go dtí seo – íocadh amach 

€70,083.50. 

Is é €117,509.92 costas reatha bliaintiúil CSÚ 

do 2018. 

Cabhair do rialú forbartha maidir le 

‘Infreastructhúr á dhíriú ag forbraitheoirí’ – An 

Fhorrach Mhór, Béal Átha an Tuair, Ailín 

agus eastáit nár tógadh faoi chúram (Baile an 

Bhreathnaigh, Na Féaraigh etc.). 

Tá aigneacht don Roinn a chríochnú faoi 

láthair ag an bhFoireann Uisce Tuaithe don 

Chlár Maoinithe il-bhliana 2019-2022. 

Trialliú Uisce 

Monatóireacht ar Thrialliú Uisce 

Eisíodh 212 ceadúnas doirte (go séaraigh) 

agus 46 ceadúnas doirte (go sruthchúrsaí). 
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Tionscadal Leigheasacháin Líonta Talún 

Baile Chardaif 

Tá an tOrdú Ceannaigh Éigeantaigh 

dearbhaithe anois.  Tá an Comhairle ag 

feitheamh le Ceadúnas um Ghníomhaíochtaí 

Astaíochta Tionsclaíoch ón GCC.  Tá tosnú 

ar thógáil sceidealaithe do R4 2019. 

Faoiseamh Tuilte 

Ghlac an Comhairle le ceithre Plean 

Bainistíochta Riosca i gCás Tuilte i mí Iúil.  

Tá trí scéim curtha chun tosaigh le haghaidh 

maoiniú – An Mhoiréil, An Nás agus Léim an 

Bhradáin 

Smacht ar Madraí 

Tugadh suas nó urghabhadh 176 madra ag 

Seirbhís Maor Madraí na Comhairle. 

D’fhaomh an Comhairle pleanáil (Cuid 8) le 

haghaidh méadú ar an póna madrái ata ann 

cheana i mBéal Átha an Tuair. 

Smacht ar Chapaill 

Urghabhadh 91 capall ag an Seirbhís 

Smachta ar Chapaill i 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bainistíocht Dramhaíola 

Láithreáin Líonadh Talún Oidhreachta 

Ta 28 láithreán oidhreachta i gContae Chill 

Dara, rangaithe mar seo leanas: 

7 Aicme A, 11 Aicme B agus 10 Aicme C.  

Tá sé mar pholasaí anois, de réir an Plean 

Réigiúnach Bainistíochta Dramhaíola, plean a 

rolladh amach le haghaidh leigheasacháin na 

láithreán seo, agus ta tús curtha le seo. 

Ceadanna d’Áiseanna Dramhaíola 

Faoi láthair, déanann an Rannóg 

Chomhshaoil próisiú, iniúchadh agus 

forfheidhmiú ar 22 cead d’áiseanna 

dramhaíola agus 4 Teastas Cláraithe. 

Ceadanna Bailithe Dramhaíola 

Tá 137 sealbhóir cead bailithe dramhaíola go 

bhfuil seoladh a bpríomh-oifig cláraithe i 

gContae Chill Dara.  Déanann ár bhfoireann 

iniúchtaí ó am go h-am. Dénatar iarratais a 

phróisiú ag an ONCBD i gComhairle Contae 

Uíbh Fháilí. 

Fo-Dhlíthe Bainistíochta Dramhaíola 2018 

Ghlac an Comhairle le fo-dhlíthe le haghaidh 

rialú agus smacht ar Bhainistíicht Dramhaíola 

(Dramhaíl Tí agus Tráchtála a Leithlisiú, a 

Stórail agus a Chur i Láthair), taobh istigh 

den chontae i mí na Nollag. Tá na fo-dhlíthe 

seo i bhfeidhm ó 1ú Márta 2019. 
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Bailte Slachtmhara – Torthaí 2018 

Leanann bailte agus sraidbhailte i gCill Dara 

le dul ar aghaidh go rí-mhaith i gComórtas 

Náisiúnta na mBailte Slachtmhara 2018. 

Bronnadh 10 mbonn mar seo leanas: 

Ór: Maigh Nuad, An Nás, Teach Srafain, 

Léim an Bhradáin agus An Chill. 

Airgead: Cill Droichid, Droichead Nua agus 

An Baile Mór. 

Cré-Umha: Claonadh agus Ráth Iomgháin. 

Síoníodh aontas páirtíochta le CLG Chill 

Dara. 

Tugann Ceantair Bardasacha agus Rannóga 

éagsúla tacaíochta do thionscadail áitiúla. 

Tá tacaíocht á thabhairt anois ag Líonra na 

mBailte Slachtmhara Chill Dara do 38 baile 

agus sráidbhaile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradaim Ghnó Éireann i gCoinne Bruscar 

(GÉCB) 

Bhí rath breise ag Cill Dara sa tábla náisiúnta 

bruscair i 2018. 

Bhí An Nás sa cheathrú ait sa chatagóir ‘Níos 

Glaine ná Norm na hEorpa’. 

Bhí Maigh Nuad sa 25ú áit agus tá sé ‘Glan 

de réir Norm na hEorpa’. 
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TCF 

I 2018 d’eagraigh an rannóg Córas Faisnéise 

tionscadail i roinnt de rannóga thar an 

eagraíocht iomlán. Ina measc bhí: 

Plean Straitéiseach Ghnó TCF 2018. 

Fócas ar próiseas ghnó a fheabhsú. 

Athfhorbairt ar Shuíomh Gréasáin 

Chomhairle Contae Chill Dara agus an 

tairseach comhairliúcháin poiblí. 

Tacaíocht den scoth a sholáthar d’úsáideorí 

TF tríd an deasca cabhrach. 

Forbairt agus feabhas a chur ar an réiteach 

digiteach ar-líne CFG chun sonraí speisialta a 

ghabháil agus a léiriú. 

Slándáil TCF a bhainistiú agus a mhonatóiriú 

agus réitigh a fheidhmiú chun sócmhainní 

agus foireann na Comhairle a chosaint. 

Tugadh traenáil slándála TCF do gach ball 

foirne. Tionóladh 12 seisiún traenála x 1 uair i 

bhfeasacht slándála don bhfoireann thar 4 lá. 

Leanadh le forbairt ar BCC (Bainistíocht 

Caidrimh Custaiméirí) Sugar. Logáileadh 

14,849 cás i 2018, méadú de 4,042 (37%) ar 

2017. 

Athródaíodh ceisteanna chuig na ríomhphoist 

dailte seo leanas trí BCC, agus rinne 

Seirbhísí do Chustaiméirí bainistíocht orthu I 

2018: 

environ@kildarecoco.ie 

housingadmin@kildarecoco.ie 

homelesshousing@kildarecoco.ie 

vetservices@kildarecoco.ie 

 

 

 

 

 

 

I 2018 eagraíodh ceisteanna chuig na 

ríomhphoist seo leanas chun cásanna a 

chruthú go h-uathoibríoch i BCC, agus 

déanann an réimse seirbhíse bainistíocht 

orthu: 

Uiríll ó Theachtaí Dála 

Cosaint Sonraí 

Uiríll ó Bhaill 

 

Dearcthaí ar an suíomh gréasáin 2018 – 

1,899,924 

 

Déanann TFC monatóireacht agus feidhmiú 

ar an polasaí is fearr maidir le na meáin 

shóisialta a úsáid chun teagmháil a 

dhéanamh le daoine taobh amuigh den 

eagraíocht.  Déanann Seirbhísí 

Corparaideacha bainistíocht ar seo ar bhonn 

laethúil. 

 

 I 2018, tugadh freagra ar timpeall 

14,700 iarratas ar thacaíocht do 

deasca cabhra TF thar na leibhinn 

crua-earraí agus bogearraí go léir atá 

á n-úsáid sa Chomhairle. Féachann 

foireann tiomnaithe d’oifigigh 

tacaíochta teicniúla agus baill foirne 

feidhmiúcháin chuige go n-

íoslaghdaítear cur isteach ar ghnó na 

Comhairle nuair a éiríonn fadhbanna le 

teicneolaíocht. 

 Déanann an Rannóg Córais Faisnéise 

bainistíocht ar infreastruchtúr chrua-

earraí agus bog-earraí TCF uilig na 

Comhairle.  Tá an t-infreastruchtúr seo 

leata thar thart ar 40 ionad thar Chill 

Dara, agus é á n-úsáid ag beagnach 

900 úsáideoir. 
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RÁITEAS AIRGEADAIS 

Don bhliain dar chríoch 31ú Nollaig 2018 

(agus figiúirí cuntais ioncaim comparáideacha do bhlianta roimhe sin) 

 

 CUNTAS IONCAIM 

 
 CCCD / CBÁÍ / CBDN 

Caiteachas 2018 2017 2016 2015 2014 

 
€ € € € € 

Tithíocht agus Tógáil 39,962,253 36,731,251 34,639,737 28,925,238 22,806,753 

Iompar agus Sábháilteacht ar 
Bhóithre 

 

34,788,880 32,370,045 30,326,849 31,539,539 31,169,089 

Soláthar Uisce agus Séarachas 10,429,704 10,093,142 11,077,177 11,069,653 12,953,104 

Dreasachtaí agus Rialuithe 
Forbartha 

 

15,499,350 14,474,331 11,788,167 10,582,924 8,918,678 

Cosaint ar Chomhshaoil 

 

17,387,255 29,759,112 30,983,692 28,387,805 26,709,722 

Áineas agus Áiseanna 11,017,421 10,242,092 8,861,033 9,423,550 8,185,083 

Talmhaíocht agus Oideachas 1,308,089 1,359,621 1,142,623 1,795,200 2,848,229 
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Seirbhísí Ilghnéitheacha 13,399,207 14,005,006 13,373,486 13,520,488 22,550,150 

Iomlán 143,792,159 149,035,200 142,192,764 135,244,397 136,140,808 

 

Fáltais (Deontais, Earraí agus 
Seirbhísí 

 

    
Tithíocht agus Tógáil 34,706,919 35,244,200 30,785,748 26,851,195 22,339,579 

Iompar agus Sáibáilteacht ar 
Bhóithre 

 

17,507,137 14,019,308 12,745,732 12,958,829 13,228,306 

Soláthar Uisce agus Séarachas 10,354,821 10,471,990 11,511,754 11,498,965 12,882,404 

Dreasachtaí agus Rialuithe 
Forbartha 

 

5,588,001 5,580,827 3,795,991 2,683,299 2,518,538 

Cosaint ar Chomhshaoil 4,680,982 17,979,449 19,787,593 17,922,132 16,099,267 

Áineas agus Áiseanna 2,092,080 1,653,565 1,209,506 1,754,454 860,526 

Talmhaíocht agus Oideachas 382,255 420,165 421,877 1,114,423 2,168,360 

Seirbhísí Ilghnéitheacha 7,339,445 5,580,156 6,576,211 3,766,404 4,495,017 

Fo-Iomlán  82,651,640 90,949,660 86,834,412 78,549,701 74,591,997 

Cúntais Údaráis Uirbigh 0 0 0 0 0 

Aisbhaintí a bhaineann le 
Pinsean 

 

0 0 1,529,668 2,072,326 2,068,865 

Ciste Rialtais Áitiúil / CMÁ 16,079,635 16,058,831 12,462,107 11,274,628 9,686,924 

Rátai an Chontae 59,047,321 58,125,047 57,555,963 57,554,512 57,823,714 

Iomlán 157,778,596 165,133,538 158,382,150 149,451,167 144,171,500 
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Aistrithe chuig/ó C(h)úlchistí - 

13,755,158 

- 

15,875,691 

- 

15,948,864 

- 

13,960,632 

-7,660,596 

Barrachas/Easnamh don Bhliain 231,279 222,647 240,522 246,138 370,096 

Iarmhéid Tosaigh -736,403 -959,050 -1,199,572 -1,445,710 -1,815,806 

Iarmhéid Deiridh  -505,124 -736,403 -959,050 -1,199,572 -1,445,710 

 
 

    
INFHEISTÍOCHT CHAIPITIL 2018 2017 2016 2015 2014 

 
€ € € € € 

Tithíocht agus Tógáil 87,205,755 48,109,084 34,593,273 19,275,265 5,929,014 

Iompar agus Sábháilteacht ar 
Bhóithre 

 

48,323,573 28,530,804 23,745,128 15,851,919 32,012,329 

Soláthar Uisce agus Séarachas 1,483,156 1,133,043 17,855,243 2,289,673 3,206,835 

Dreasachtaí agus Rialuithe 
Forbartha 

 

-726,170 -10,256,136 -15,647,624 520,731 3,351,515 

Cosaint ar Chomhshaoil 3,454,727 4,013,356 4,214,571 940,560 336,590 

Áineas agus Áiseanna 2,774,181 2,783,289 1,815,253 1,078,302 1,318,218 

Talmhaíocht agus Oideachas 0 0 0 0 0 

Seirbhísí Ilghnéitheacha 1,369,543 90,897 -1,113,155 311,883 1,813,847 

IOMLÁN 143,884,765 74,404,337 65,462,689 40,268,333 47,968,348 
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Coistí na Comhairle 2018    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 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, Tim Durkan, Aoife Breslin agus an Méara 
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Comhaltaí na gComhlachtaí Seachtracha     Aguisín 2 
 
 
Cumann Rialtas Áitiúil na h-Éireann  
 
Na Comhairleoirí Deborah Callaghan, Joe Neville, Mark Stafford, Paul Ward 
 
Comhairle Reatha Polasaithe Chumann Rialtas Áitiúil na h Éireann 
 
Na Comhairleoirí Paul Ward, Mark Stafford 
 
Comhlacht Oidhreachta Bhaile Átha Í Teo.  
 
An Comhairleoir Aoife Breslin  
 
Fóram Infheistíochta, Forbartha agus Fostaíochta Bhaile Átha Í  
 
An Comhairleoir 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. 
 
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 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 Miley, Ivan Keatley, Pádraig McEvoy 
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An Painéal Sóisialta agus Comhshaoil maidir leis an gCeantar Lár Tíre ag Coillte 
Teoranta  
 
An Comhairleoir Martin Miley  
 
Coiste Comhairleach Cheantar Abhantraí an Oirdheischirt  
 
An Comhairleoir Ivan Keatley  
 
Coiste Nasctha an Chontae 
 
Na Comhairleoirí Bernard Caldwell, Morgan McCabe, Brendan Weld, Sorcha O’Neill  
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tionóntachta do thionóintí údaráis 
áitiúla nua 
 
Méadú ar iarratais breise do 
reifreann maidir leis an 8ú leasú a 
aisghairm 
 
Fiosrúchán ar chartaí vótála a 
seoladh ar ais tar éis na reifrinn 
agus an Toghchán 
Uachtaránachta 
 

 
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 

Tugtar eolas do chomhairleoirí 
agus cuirtear comhairle agus 
oiliúint orthu go tráthúil le go 
bhfeidhmeoidh siad mar 
ionadaithe pobail.  
 
Teagmháil leanúnach le baill tofa 
chun an faisnéis a theastaíonn 
uathu a chur ar fáil i bhformáid 
inrochtana de réir mar a 
theastaíonn uathu. 
 
Gach eolas cuí faoi imeachtaí 
traenála agus comhdhálacha a 
bhaineann le ról na mball tofa a 
chur ar fáil ar bhonn leanúnach 
 

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 
agus Líonra Bailte Slachtmhara 
Chontae Chill Dara 

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 
den CBS um Tithíocht. 

Cinntiú go gcuirfear moltaí 
polasaithe ón CBS ar aghaidh 
chuig an Chomhairle ina h-
iomláine. Maidir le seo, ghlac an 
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Comhairle iomlán le Scéim Taisce 
do thionóntaí i Samhain 2018, le 
feidhmiú ó Eanair 2019, ag éirí as 
moladh ón CBS Tithíochta 

Oibriú leis an CBS Tithíochat chun 
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 

Ár bhfeidhmeanna 
corparáideacha a 
chur i gcrích maidir le 
seirbhísi do bhaill, 
lena n-áirítear 
freastal ar 
chruinnithe den 
Chomhairle iomlán 
agus sna Cheantair 
Bardasacha, freagraí 
a ullmhú do moltaí 
agus ceisteanna, 
agus plé le 
ceisteanna BCC 
agus freagairt orthu 
taobh istigh de 
thréimhse ama 
aontaithe. 

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. 

 
Forbairt agus monatóireacht  
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. 

 Leanadh leis an Scéim Féin-
Chabhrach i 2018. 

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 
ríomhairí glúine na 
gcomhairleoirí, 
rochtain idirlín gan 
sreang, priontáil ó 
seomraí na 
bpáirtithe, etc. 

Tá forbairt thairsigh BCC do Bhaill 
beagnach i gcrích, agus ligfidh 
seo do Chomhairleoirí a gcásanna 
a chruthú agus a fheiceáil ar ár 
gcóras BCC.  Ta sé i gceist an 
scéim a phíolótú le dream beag 
de Chomhairleoirí, agus tá sé ar 
intinn í a rolladh amach chuig an 
Comhairle nua tar éis na 
toghcháin áitiúla. 

 

Ta mapáil nua CFG 
doThoghcheantair agus Ionaid 
Vótála beo anois ar eislíon na 
gComhairleoirí. Ta sé 
críochnaithe, ach is féidir cur leis i 
2019. 

Tugadh tacú leanúnach do 
Chomhairleoirí thar a dtéarma. 
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  Chun éascú leis an 
riachtanas, atá ag 
dul i méid i measc an 
phobail, go mbeidh 
daoine in ann 
ceangail leis an 
idirlíon ar a 
ngléasanna fein i 
leabharlanna poiblí, 
cuirfear críoch le 
tionscadal 
infreastruchúrtha 
nua, a thabharfaidh 
faoi cúramaí maidir 
le bainistíochta 
inneachar agus 
slándáil. Tá bun-
riachtanas ann 
réiteach a chur i 
bhfeidhm nach n-
úsáidfidh acmhainní 
foirne, gur féidir é a 
cheangal le córais 
bainistíochta 
leabharlainne ach 
atá neamhspleách  o 
aon chóras amháin, 
agus a thugann na 
leibhéil smachta 
agus feidhmíochta 
tuairisce a 
theastaíonn ón 
bhfoireann. 

Críochnaithe 2018. 

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 seirbhísí  
fíorúla 
d’úsáideoirí.  
 

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 Bhaile Átha Í, The 
Performance Corparation, Cill 
Droichid,  Amharclan Óige na 
Gríse,  Amharclann Óige Chill 
Dara, Amharclann an Móta, An 
Nás agus Amharclann Run of gthe 
Mill. 

Tugadh tosaíocht do Chláir 
Ealaíon do Dhaoine Óga , 
Ealaíona, Sláinte agus Folláine, 
Rince agus tacaíocht 
d’Ealaíontóirí Proifisiúnta faoi 
Chreat-Chomhaontú na Comhairle 
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Ealaíon.  Tugadh tacaíocht do 
foirmeacha ealaíne eile faoi 
Straiteis Ealaíon Chill Dara 

Eagraíodh coimisiúin scannáin 
breise de réir Coimisiúin Scannáin 
Ghearr-Fhéir Chill Dara. 

Tionóladh 94 imeacht i 74 ionad 
thar an chontae le haghaidh an 9ú 
Oíche Chultúir i gCill Dara. 

Leanadh i 2018 leis an gcóras 
náisiúnta dáileacháin stoc, a 
chuireadh i bhfeidhm i 2017, agus 
a chuireann ábhair ó údaráis 
leabhlainne thar na tíre ar fáil 
d’úsáideoirí leabharlainne. 

Rinne an foireann r-Seirbhísi 
méadú ar r-seirbhísi chun brainsí 
páirt-aimsearacha agus 
scoileanna a chur san áireamh, le 
clinicí r-seirbhísí á thionóil i 
leabharlanna. 

Tar éis próiseas iarratais, fuair 
Seirbhís Leabharlainne Chill Dara  
deontas chun teicneolaíocht 
digiteach a fhorbairt i 
leabharlanna.  I measc an fearas 
a cheannaíodh bhí ríomhairí 
glúine, ríomhairí pearsanta, 
taibléid, printéirí 3T, gléasanna 
cinn RF agus fearas códaithe 
agus róbataice. 

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 na 5 oifig cheantair a 
chothabháil chun rochtain a chur 
ar fái lar sheirbhísí na comhairle 
ar fud an chontae agus chun 
cinntiú 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 2018, 
ina measc an forbairt molta maidir 
le lánaí rothaíochta sa Chontae. 
 I measc tiosncadail teagmhála 
poiblí eile bhí forbairt Páirc Bhaile 
An Chorrchoill, agus dhá 
comhairliúchán neamh-reachtúla 
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maidir le roghanna bealaigh don 
bóthar faoisimh laistigh molta san 
Náis, agus don bóthar faoisimh 
thoir molta i Maigh Nuad. 
 
Tharla fiche (20) dhúnadh bóthar 
pleanálta, agus   críochnaíodh 
dhá comhairliúchán déag (12) faoi 
Alt 38 d’Acht na mBóthar (moilliú 
agus bainistíocht tráchta) freisin i 
2018. 
 
Rinneadh  comhairliúcháin poiblí 
amháin freisin maidir le Fo-Dhlíthe 
Pairceála nua 

 
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 le grúpaí 
áitiúla um sábháilteacht ar 
bhóithre, agus leanaimíd le 
teagmháil go neamh-fhoirmiúil le 
na geallsealbhóirí  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 gcuirtear comhairle 
agus oiliúint orthu go tráthúil le 
go bhfeidhmeoidh siad mar 
ionadaithe pobail. 

Fónamh a dhéanamh 
do chruinnithe agus 
do 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 
 

Rinne an Rannóg Seirbhísí Uisce 
fónamh mar ba riachtanach agus 
ba chuí do na cruinnithe uile a bhí 
ag an gCoiste um Beartais 
Straitéiseacha, ag Coistí na 
gCeantar Bardasacha agus ag an 
gComhairle trí thuairiscí teicniúla, 
tograí beartais agus freagraí ar 
cheisteanna na gcomhaltaí a 
thabhairt. 
 
Éascaíodh Clinicí Uisce Éireann 
áitiúla do chomhaltaí tofa. 

 
Tugadh faoi gach ceist custaiméirí 
go tráthúil, de réir prótacail an CS 
le h-Uisce Éireann 
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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 

Soláthar tithíochta a 
mhéadú agus a 
chothabháil i 
gContae Chill Dara, 
der reir cuspóirí 
náisiúnta Atógála 
Éireann; Plean 
Gníomhaíochta um 
Tithíocht agus Easpa 
Dídine (Colún 2) 
agus aird a thabhairt 
ar spriocanna 
tithíochta sóisialta 
don tréimhse 2017 – 
2021. 

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. 

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

 
Iasachtaí le haghaidh árais 
chónaithe phríobháideacha a chur 
ar fáil de réir Iasacht Tithíochta 
Atógála Éireann. Tugtha isteach 
R1 2018 
 
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 

Le h-athbhreithniú i páirtíocht le 
Windows 10 a rolladh amach thar 
an eagraíocht. 

Pleanáil 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. 

Tacú le fás 
geilleagrach agus 
fostaíocht 
inbhuanaithe. 

Ar leanúint. 

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 inbhuanaithe, 
de réir mar is féidir leis an 
maoiniú a bhíonn ar fáil. 

 Rinne an Stiúrthóireacht 
athbhreithniú ar chabhlach 
iompair na 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, atá ag dul tríd an próiseas 
reachtúil Cuid 8. 

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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riachtanais tithíochta sa 
chontae. 

gContae Chill Dara, 
de réir na cuspóirí 
náisiúnta sa Phlean 
Gníomhaíochta um 
Tithíocht agus Easpa 
Dídine in Atógáil 
Éireann (Colún 2), 
agus aird a thabhairt 
ar na spriocanna le 
haghaidh tithíochta 
don treimhse 2017 -
2021. 
 
Aonaid a sholáthar 
faoin gClár 
Caiteachais Reatha 
Tithíochta Shóisialta 
(CCRTS) [i.e. SCC / 
ÍCT / Léasú], agus 
na scéimeanna seo a 
riarú de réir na 
rialacháin agus 
treoirlínte. 
 
Comhairle agus 
tacaíocht 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 
gcloíann siad le na 
critéir raichtanacha. 
 
Leanúint leis an gclár 
deontas tithíochta a 
sholáthar, de réir mar 
a thagann maoiniú 
ón Roinn Tithíochta, 
Pleanáil agus Rialtas 
Áitiúil ar fáil. 
 
Éascú agus 
tacaíocht a thabhairt 
do chomh-ordú na 
gclár cothabhála 
freagrúla agus 
pleanáilte. 
 

beartú le haghaidh soláthar thar 
saol an Chláir Atógála Éireann 
léirithe. 
 
An clár fáltais a chur i bhfeidhm, le 
h-aird ar spriocanna na Roinne 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtas 
Áitiúil, agus le 225 aonad curtha 
ar fáil i 2018. . 
 
Tosaíocht a thabhairt don rogha 
chun 10% d’aonaid tithíochta a 
chur ar fáil ar an láithreán nó 
lasmuigh den láithreán trí Cuid V 
má’s oiriúnach, le 30 aonad curtha 
ar fáil i 2018. 
 
Deiseanna a mheas le haghaidh 
tithíocht a sholáthar, trí tionscadail 
chomhfiontair agus lándéanta, go 
h-áirithe le h-aird ar an póitenseal 
chun aonaid tithíochta 
inacmhainne a sholáthar. 
 
Teacht ar spriocanna na Roinne 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtas 
Áitiúil maidir le aonaid ÍCT, SCC 
agus  léasaithe a sholáthar,le 728 
aonad curtha ar fáil i 2018 
 
Tacú le comhlachtaí ceadaithe 
tithíochta chun aonaid a sholáthar 
de réir na spriocanna in Atógáil 
Éireann: Plean Gníomhaíochta 
um Tithíocht agus Easpa Dídine, 
le 137 aonad curtha ar fáil i 2018. 
 
Leanúint le  h-oibriú chun laghdú 
a 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, ENR  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.  Foilsíodh 
Tús Áite don Tithíocht: Plean 
Náisiúnta Feidhme 2018-2021 i 
2018 agus phlé an Fóram 
Réigiúnach é. 
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Scrúduithe ar 
chóiríocht 
príobháideach  ar 
chíos. 

 
Rolladh amach ÍCT Gan Dídean 
agus Aimsitheoir ÍCT Gan Dídean 
ar bhonn náisiúnta i 2018, agus 
tugadh isteach i gContae Chill 
Dara iad i Meán Fomhair 2018. 
 
Iarratais Tithíochta a phróiseáil 
taobh istigh de 12 seachtain de 
réir na rialacháin. 
 
Rinneadh measúnú ar riachtanais 
tithíochta i 2018, de réir treoirlinte 
na Roinne. 
 
Rolladh amach Scéim Rogha 
Tithíochta i 2018 agus cuireadh ar 
fáil d’iarrthóirí ar thithíochta 
sóisialta í faoi Nollaig 2018. 
 
Cur i bhfeidhm leanúnach ar an 
bPlean Cóiríochta don Lucht Siúil 
2014-2019. 
 
Cur i bhfeidhm leanúnach ar an 
bPlean Straitéiseach le haghaidh 
Tithíochta do Dhaoine ar 
Míchumas. 
 
Leanúint le Feidhmiú Deontas na 
n-Áiseanna Soghluaisteachta, an 
Deontas Oiriúnú Tiithe agus 
Cúnamh Tithíochta do Dhaoine 
Breacaosta. 
 
Clár cothabhála pleanáilte a 
fheidhmiú agus seirbhís 
cothabhála freagrúil a chur ar fáil 
do tionóntaí. 
 
An Scéim Tacaíochta 
Féinchabhrach do Thionóntaí a 
sholáthar. 
 
Scrúduithe a dhéanamh ar 
chóiríocht príobháideach ar chíos, 
lena n-áirítear aonaid SCC, ÍCT 
agus léasaithe, chun a chinntiú go 
gcloíann siad le íos-
caighdeánacha cíosa. 
 

Teicneolaíocht 
Faisnéise  

 

3.10 Rochtain níos fearr ar 
fhaisnéis faoi na seirbhísí a 
thugann an údarás áitiúil a 
chur ar fáil trí suíomh gréasáin 

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

Tá obair ar suíomh gréasáin poiblí 
nua ag dul ar aghaidh. D’éirigh an 
tionscadal níos casta nuair a 
rinneadh cinneadh an inneachar a 
scaradh sa Chóras Bainistíochta 
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na comhairle agus trí meáin 
chló agus craolta áitiúla. 

Inneachair don suíomh gréasáin, 
don idirlíon agus d’eislíon na 
gcomhairleoirí, chun mór-
athsruchtúrú a dhéanamh ar 
inneachar an suímh. Áirítear le 
seo freisin mór-uasghrádú ar an 
gCóras Bainistíochta Inneachair 
go dtí an eisiúint is déanaí.  Tá 
spriocdáta de R3 2019 ar intinn 
chun na trí tionscadal a chríochnú. 
 
Táthar ag leanúint le forbairt a 
dhéanamh ar feidhmeanna CFG 
ar suíomh gréasáin Chomhairle 
Contae Chill Dara. 

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 a 
dhéanamh maidir le 
tabhairt faoi rochtain 
fisiciúil i ngach ionad.  
 
Cláir forbartha  
léitheoireachta agus 
an  bhainistíocht ar 
bhailiúcháin a neartú 
thar líonra na  
leabharlainne.  
 

Forbraíodh dealbh ealaíne poiblí 
le Katy Palmieri chun dul leis an 
forbairt tithíochta nua ag Bóthar 
Átha Garbháin. 
 
Leanadh le tacaíocht d’Ionad 
Ealaíon Bhruach na hAbhann lena 
chlár forbartha caipitil. 
 
Leanadh le tacaíocht do chláir 
ealaíona i réim leathan d’ionaid 
thar an chontae, agus spásanna 
lasmuigh ina measc. 
 
Osclaíodh Leabharlann Pobail 
Bhaile Átha Í i Márta 2018, agus 
bhuaidh sí an gradam ‘Seirbhís 
Leabharlainne is Fearr’ ag na 
Gradaim um Barr Fheabhais i 
Rialtas Áitiúil. Tá spásanna il-
fheidhme sa leabharlann, le 
seomraí cruinnithe pobail agus 
spásanna d’imeachtaí.  Rinneadh 
méadú ar uaireanta oscailte sna 
leabharlanna i Ráth Iomhgáin, Cill 
Choca agus Mainistir Eimhín i 
2018. 
 
Cuireann leabharlanna Chill Dara 
rochtain do  chnuasaigh de 
físdioscaí, dlúthdioscaí, irisí agus 
cluchí consól ar fáil, chomh maith 
le na leabhair móréilimh is déanaí, 
idir ficsean agus neamh-fhicsean, 
a chur ar fáil ar iasacht. Ta 
rochtain idirlín ar fáil freisin saor in 
aisce i ngach brainse.  Tá 
cnuasaigh faoi leith ar fáil freisin 
chun tacú le na cnuasaigh 
speisialta Cúrsaí Oibre agus Éire 
Sláintiúil ag do Leabharlann. 
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Reachtáileadh an Clár 
Léitheoireachta Réalta Samhraidh 
i ngach brainse leabharlainne ó 
dheireadh mí Meitheamh go 
deireadh mí Lúnasa, le breis agus 
2,400 páiste páirteach i 2018 agus 
beagnach 8,000 ag freastail ar ár 
n-imeachtaí samhraidh. 
Eagraítear an Clár Léitheoireachta 
Better Basics i Leabharlanna Chill 
Dara i bpáirtíocht le 
Comhpháirtíocht LEADER 
Chontae Chill Dara. Dírítear an 
clár ar pháistí nach bhfuil 
tacaíocht foghlama príomhsrutha 
ar fáil acu ach go dteastaíonn 
cabhair breise uatha chun a 
léitheoireacht a fheabhsú. Déantar 
seo trí léitheoireacht beirte chun a 
scileanna léitheoireachta a 
fheabhsú agus chun muinín níos 
mó i léamh ós ard a fhorbairt. 
Freisiin, cruthaíonn an clár naisc 
tabhachtacha idir an scoil agus an 
leabharlann. Leathnaíodh an clár 
do 2018 do 6 scoil i gCill Dara, le 
60 páiste agus 24 oibrí deonacha, 
ina measc triúr baill foirne 
leabharlainne, páirteach ann. 
Bhain na páistí amach meán- 
feabhsú de 10 mí ina n-aois 
léitheoireachta 
 
 

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.  
 

Ta Plean Forbartha Chontae Chill 
Dara 2017 – 2023 i bhfeidhm. 
Ullmhófar tuairisc dhá-bhliana ar 
dhul chun cinn i 2019. 
 
D’eisigh an ÚROLT dreacht-
Straitéis Réigiúnach Spásúil agus 
Eacnamaíoch i R4 2018.  Beidh 
tionchar ag seo ar PFC agus 
Pleananna Ceantar Áitiúla Chill 
Dara. 
 
Leathnaíodh PCÁ Dhroichead 
Nua go 2021.  Tá athbhreithniú á 
dhéanamh ar PCÁ eile. 
 

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

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

Tá dreacht-Plean Oidhreachta a 
n-ullmhú, a leagfaidh síos stratiéis 
chun oidhreacht sa chontae a 
chosaint agus a chur chun cinn, 
agus a aithneoidh gníomhartha 
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chun príomh-chuspoirí an Phlean 
a chur i gcrích. 
 

Bóithre, Iompar 
agus  
Sábháilteacht 
Phoiblí  
 

3.1 Líonra bóithre poiblí atá 
dea-chothabháilte a sholáthar, 
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 geallseabhóirí, 
go bhfuil bonneagar ann 
cheana nó pleanáilte chun 
freastal ar fhorbairt nua.  
 

 Chinntigh an Stiúrthóireacht go 
bhfuil bonneagar ann cheana nó 
pleanáilte chun freastal ar 
fhorbairtí nua. Rinneadh breithniú 
ar 1,253 iarratas pleanála i 2018, 
maidir leis an tionchar gur féidir 
bheith acu ar an líonra bóthar atá 
ann faoi láthair. 

 
Bhí dul chun cinn ar thionscadail a 
fuair maoiniú ón gCiste 
Gníomhachtaithe Tithíochta 
Infreasrtuchtúir Áitiúla – CGTIÁ – 
ina phríomh-ghné de Thionscadail 
Bóthar 2018.  Cuireadh dhá 
príomh-thionscadal - Bóthar 
Faoisimh Laistigh An Náis agus 
Bóthar Faoisimh Oirthir agus 
droichead Maigh Nuad - faoi 
bhráid an phobail mar eolas i 
bpróiseas comharliúcháin neamh-
reachtúil. 

 
Tionscadal Leathnaithe an M7, 
Acomhal Bhaile Osbeirn agus 
Seachród na Sollán: 

 
Chuaigh leathnú an M7 ar 
aghaidh go maith i 2018. 
Coimeádadh dhá lána tráchta ó 
6.00 a.m. go 10.00 p.m. gach lá, 
agus bhí luasteorainneacha níos 
lú i bhfeidhm (60 ksu de ghnáth), 
agus iad á monatóiriú agus á 
forfheidhmiú ag An Garda 
Síochana. Eisíodh breis agus 
7,000 fíneál luais i 2018. 

 
Forbraíodh príomhthionscadail 
bonneagair de réir chlár caipitil na 
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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 1,672 imeacchtaí dóiteáin i 
2018.  
 

 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. 
Suitealadh ocht acomhal le 
comharthaí agus trasrian coisithe, 
agus cuireadh 14 ceamara TCI in 
áit. 

 
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 tús le réamh-obair ar 
Phleananna Bainistíochta Tráchta 
do Bhaile Chill Dara agus An Nás 
i 2018. Chuir an ÚNÍ moladh ar 
aghaidh chuig baill an CB le 
haghaidh stratéis iompar do na 
todhchaí do Dhroichead Nua. 

 
Ceapadh Oifigeach 
Sábháilteachat ar Bóithre, 
Rothaíochta agus Iompair 
Inbhuanaithe i Lúnasa 2018. 
Tionóladh ceithre crinniú den 
Fóram Rothaíochta agus cuireadh 
cláir maidir le Sábhailteacht do 
Rothaithe ar Scoil ar fáil do 1,296 
dalta. 
 

Seirbhísí Uisce 3.7 Seirbhísí Uisce agus 
tionscadail comhlachaithe a 
sholáthar sa chontae, mar 

Líonra soláthar uisce 
a oibriú agus a 
chothabháil chun 

Leanadh le na seirbhísí uisce atá 
ann faoi láthair a chothabháil. 
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ghníomhairí de chuid Uisce 
Éireann, de réir thearmaí 
Chomhaontú Seirbhíse. 

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. 
 

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 líonra uisce tuaithe. 

 3.9 Laghdú tuilte  a chríochnú 
le linn saol an phlean seo, 
agus leanúint le teagmháil 
gníomhach leis an OOP sa 
chás seo 

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

Oibríonn aonad tiomnaithe um 
laghdú tuilte laistigh den Rannóg 
Chomhshaoil, agus tá dhá scéim 
déag áitiúla críochnaithe aige go 
dtí seo.  
 
Ghlac an Comhairle le ceithre 
Plean Bainistíochta Riosca i gCás 
Tuilte i mí Iúil.   
 
Ta na tionscadail seo leanas 
curtha chun tosaigh le haghaidh 
maoiniú: 
 
Scéim Bainistíochta Tuilte Abha   
Na  Moiréile,  
 
Sceim Laghdaithe Tuilte An Náis, 
agus 
 
Scéim Laghdaithe Tuilte Léim an 
Bhradáin. 
 
Staidéar mionsonraithe 
Dobarcheantair – Collchoill (Cill 
Droichid) ag dul ar aghaidh 
 
Fiosrú ar Scéim Mion-Oibrithe 
Ionchasach – Baile na Cúirte 
Beag (Cill Cócha). 
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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 agus 
tacaíocht a thabhairt do 
mhaoirseacht éifeachtach  
airgeadais, go hinmheánach, 
go náisiúnta agus ag leibhéal 
an AE. 

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 2019 faoi 
Shamhain 2018 agus ghlach an 
Chomhairle leis ar 19ú Samhain 
2018..  
 
Tá freagracht reachtúil an Ráiteas 
Airgeadais Bliaintiúil  a fhoilsiú 
faoi cheann an chéad lá de mhí 
Iúil na bliana dár gcionn. I 2018, 
cuireadh RAB na bliana 2017 faoi 
bhráid na Comhairle ar 30ú 
Aibreáin 2018.  
 
Ullmhaíodh an buiséad bliantúil 
agus clár rollach caipitil trí bliana i 
bhfianaise spriocanna an Phlean 
Chorparáidigh. 

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

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 2019-
2021 go gcaithfidh Comhairle 
Contae Chill Dara thart ar €427 
milliún ar bhonneagar.  

 

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

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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 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 
 
Leanúint leis an Córas CCTSA 
(Easpa Dídine) a úsáid 

 
Leanúint le 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. 
 

 4.2 Oibriú agus éifeachtúlacht 
agus feidhmiú eagraíochta a 
uasmheadú, agus cinntiú go 
gcuirtear an caighdeán 
seirbhíse agus freagrúlachta is 
fearr ar fáil do chustaimeirí, 
saoránaigh agus cáiníocóirí, trí 
feidhmiú agus úsaid córais 
BCC san eagraíocht a chur 
chun cinn agus a fhorbairt, 
chun próiseis a chuíchóiriú 
agus struchtúir tuairisce a chur 
ar fáil do ghach custaiméir, 
lena n-áirítear comhaltaí na 
Comhairle. 

Cloí lenár 

bhfreagrachtaí 

corparáideacha. 

Leanúint le bheith ag obair leis an 
Grúpa um Seirbhís do 
Chustaiméirí agus an Bord 
Tionscadail BCC chun feabhas a 
chur ar seirbhís do chustaiméirí 
agus úsáid BCC a fhorbairt thar 
na rannóga. 

 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. 

 Cinnte a dhéanamh 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.  

 

 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-



119 
 

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 chrua-
earraí agus bog-
earraí chun 
infreastruchtúr agus 
baill foirne na 
Comhairle a chosaint 
ó bhagairtí slándála 
TFC. 
 
Réiteach 
Bainistíochta 
Caidrimh Custaiméirí 
(BCC) a chur i 
bhfeidhm. 
 
Leanúint le tacaíocht 
ard-caighdeánach 
don lion úsáideoirí trí 
úsáíd agus 
bainistíocht 
éifeachtach ar an 
deasca cabhrach TF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uasghrádú ar ríomhairí pearsanta 
cliaint go Windows 10 – ar 
leanúint. 
 
Ballaí dóiteáin new a fheidhmiú – 
ar leanúint. 
 
Leantar le h-úsáid BCC Sugar a 

leathnú chun ceisteanna ón 

bpobal a bhainistiú.Déanann BCC 

bainistíocht anois ar cheisteanna 

Seirbhíse do Chustaiméirí, uirill ó 

chomhaltaí, Deisigh do Shráid,  

ÁCPN, SF, Cosaint ar Sonraí, 

ríomhphoist do seolta poist roinne 

éagsúla, agus na ceisteanna uilig 

a faightear ag CB An Náis. 

Leantar leis an rolladh amach 

chuig na Ceantair Bardasacha 

eile. 

 

Logáileadh breis agus 14,000 glao 

don deasca cabhrach TF i 2018. 

Le eisiúint ríomhphoist as an 

áireamh, is ionann seo agus 

méadú de 10% ar ghlaonna na 

bliana roimhe sin. 

 

Forbairt leanúnach ar réitigh AS 

agus stóráil bunachair sonraí 

lasmuigh de láthair. 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ar leanúint. 
 
 
 
 
 
 
Uasghrádú ar an Córas Gutháin. 
 
Teileafónaíocht Prótacail Idirlín a 
rolladh amach go Ceannáras na 
Leabharlainne – R3 2019. 
 
I Nollaig 2018 láinseáladh an 
Córas Rogha Tithíochta, a ligeann 
don Rannóg Tithíochta tithe atá le 
leithroinnt a fhógairt, agus 
cuireadh a thabhairt d’iarrthóirí 
faofa suim sa réadmhaoin a 
chlárú ar-líne.  Bhí rath mór ar 
seo, le 328 léiríu spéise maidir leis 
an céad 9 réadmhaoin a 
fógraíodh.  Críochnaithe. 
 
Cuireadh Córas Áirithinte 
Áiseanna  i bhfeidhm chun 
Seomraí Cruinnithe agus 
Áiseanna a chur in áirithe a 
éascú, chun an bogadh ó Novell 
Groupwise go Office 365 a éascú. 
Críochnaithe. 
 
Cuireadh foirmeacha ar-líne i 
bhfeidhm le haghaidh suiteáil TF 
do bhaill foirne nua agus 
Riachtanais Córais Breise, chun 
cinntiú go bhfuil an próiseas 
suiteáladh sruthlíneach, agus go 
gcuireann rialaitheoir sonraí na 
rannóga ainm le rochtain ar an 
gcóras.  Críochnaithe. 
 
Office 365 a rolladh amach – 
píolótú críochnaithe ag TF. Píolótú 
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breise agus rolladh amach iomlán 
le teacht i 2019. 
 
Gineadóir Feidhme CFG nua chun 
go mbeidh baill foirne agus an 
pobal in ann sonraí spásúla a 
chruthu, a fheiceáil agus a 
anailísiu – eisithe agus ar 
leanúint. 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8 Seirbhís phoiblí  
ardchaighdeáin, follasachta,  
freagrachta agus luach ar 
airgead a chur chun cinn ar fud 
na n-údarás áitiúil mar chultúr 
oibre. 

Plean 
iniúchóireachta 
bliaintiúil a ullmhú, 
bunaithe ar cláir 
riosca na rannóige 
agus ár Straitéis 
Iniúchóireachta 
Inmheánaí. 
 
Iniuchóireachtaí 
Pleanáilte a 
chríochnú agus 
gníomhartha a aontú 
le chur i bhfeidhm ag 
na rannóga. 
 
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. 

I bPlean Iniúchóireachta 
Inmheánaí 2018, cuimsíodh 9 
iniúchóireacht nua, agus 7 
iniúchóireacht a tugadh anonn ó 
2017, agus iad roinnte thar na 
Stiúrthóireachtaí uilig.  
 
Eisíodh 10 tuairisc deiridh don 
bhFoireann Bainistíochta agus 
don Choiste Iniúchóireachta i 
2018.  Tugadh tuairisc breise 
amháin chun críce i 2018, agus í 
le chur faoi bhráid an Choiste 
Iniúchóireachta go luath i 2019. 
Cuireadh tús leis an 4 tuairisc eile 
i 2017, agus tugadh anonn iad go  
plean iniúchóireachta 2018. 
 
I 2018, 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 2018. 
 
Déantar monatóireacht dá 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 

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 

Rinneadh méadú ar uaireanta 
oscailte sna leabharlanna i Ráth 
Iomgháin, Cill Choca agus 
Mainistir Eimhín.  Tá Leabharlann 
Pobail Bhaile Átha Í ar oscailt 
anois 6 lá sa seachtain, agus go 
déanach ar 2 tráthnóna. 
 
Ghlac an Comhairle le ‘Scéalta 
Ghearr-Fhéir: Straitéis Ealaíon 
Chomhairle Contae Chill Dara 
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chur chun cinn agus a éascú 
go leanúnach.  
 

istigh den Seirbhís 
Leabharlainne agus 
Ealaíon.  
 

2018-2022’ agus tá sí idir láimhe.  
Cuireadh an Straitéis faoi bhráid 
cruinnithe an CBS agus na 
Comhairle i Nollaig 2017. Is iad 
seo na réimsí tosaíochta: Tacú le 
ealaíontóirí agus infreastruchtúr 
ealaíon a fhorbairt, Na h-Ealaíona, 
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. Bronnadh iomlán de 
€51,416 faoin Acht Ealaíona, agus 
€34,650 faoi gradaim agus 
deiseanna deontais ealaíon eile. 
Tugadh cabhair do ealaíontóirí 
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. 
 
Bhí an Seirbhís Ealaíon páirteach 
i dhá tionscadail taighde na 
Comhaire Ealaíona, faion sceim 
‘Cuireadh chun Comhoibriú’.  
Bhíomar i gceannas ar 
thionscnaimh ‘Rince i Sláinte’ le 
Comhairlí Contae Thiobrad Árann 
agus Chiarraí agus Rince na 
hÉireann, agus, le údaráis áitiúla 
ó Liatrom, Fine Gall agus 
Luimneach, choimisiúnaíomar 
Indecon chun anailís a dhéanamh 
ar thionchar eacnamaíoch ár 
saothar. 
 
Bhí Bliain na Gaeile againn i 
2018, agus tharla imeachtaí agus 
ceardlanna éagsúla thar an 
chontae, ina measc ranganna 
Gaeilge, ceardlanna amhrán 
Gaelach agus Ciorcal Comhra a 
bhunú i ngach príomh-brainse. 
 
Ag Comhdháil na Leabharlanna 
Poiblí de Chumann Leabharlann 
na hÉireann i 2018, bhuaidh 
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Leabharlann Chill Dara an gradam 
‘Duais Tionscadail’ chun Gairdín 
Céadfach a fhorbairt ag 
Leabharlann Pobail Léim an 
Bhradáin, rud a churfidh go mór 
leis an gclár BTO. 
 
Cuireadh an tionscadal BTO ar 
ghearrliosta  sa chatagóir Seirbhís 
a Sholáthar do Dhaoine ar 
Míchumas do na Gradaim um 
Fheabhas sa Rialtas Áitiúil ag 
Chambers Ireland. 
 
Rinneadh athbhreithniú ar 
chatalóg an BTO agus eagraíodh 
cnuasach nua le 100 mír le fáil ar 
iasacht. 
 

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 do 

saoránaigh.  

Tá córas ar-líne le haghaidh 
comhairliúcháín poiblí – lena n-
áirítear Sceimeanna Cuid 8 agus 
Pleananna Forbartha – i 
bhfeidhm. 
 
Ta ionaid teagmhála tiomanta i 
bhfeidhm maidir le ceisteanna 
réamh-phleanála, chomhlíonadh 
agus acomhairc pleanála. 
 

 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. 

 

Ta áis cuardaigh agus feiceála ar-
líne ar fáil le haghaidh gach 
iarratas pleanala, lena n-áirítear 
léarscáileanna agus líníochtaí a 
bhaineann leo. 
 
Foilsítear freisin sonraí maidir le 
treoracha réamh-phleanála agus 
comharliúcháin. 
 
Is féidir iarratais pleanála a chur 
isteach agus admháil a fháil ag an 
gcuntar poiblí san ard-oifig. 
 
Ta Plean Forbartha Contae Chill 
Dara 2017 – 2023 ar fáil ag Oifigí 
na Comhairle, Áras Chill Dara, An 
Nás, agus i leabharlanna poiblí 
thar an contae.  Ta an plean le 
feiceail ar-líne freisin. 
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  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 gcríochnófar 

gach forbairt nua 

cónaithe sa chontae 

(seachas forbairtí ina 

bhfuil gá le 

comhlachtaí 

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. 

 
 
 
 
Ar leanúint. 
 
 
 
 
 
 
Ar leanúint. 

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.  
Cuireadh tús le réamh-obair chun 
seirbhísí Páirceála Íoc a sholáthar 
i 2018 agus tabharfar chun críce í 
i 2019 

 
Bhí príomh-ról ag an Rannóg 
Bóthar maidir le seirbhísí 
sainchomhairleoireachta a 
sholáthar chun cabhrú le údaráis 





126 
 

Cuspóirí Plean Bainistíochta 
Bruscair na Comhairle 2016 – 
2019 a fheidhmiú. 
 

Tithíocht 5.6 Athúsáid agus athfhorás ar 
thalamh agus ar fhoirgnimh 
ardchaighdeánach, atá ann 
cheana féin i lár ár mbailte, a 
spreagadh agus a éascú 

 Leanúint le scéimeanna 
cheannaigh, athnuachan agus 
deisithe, agus léasaithe, a chur 
chun cinn agus a fheidhmiú. 
 
An Straitéis um Tithe Folmha a 
chur i bhfeidhm. 

 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-athfhorás ar 
Pháirc Phádraig, Ráth Iomgháin . 
 
An Straitéis um Tithe Folmha a 
chur i bhfeidhm. 
 

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.  Ar 
leanúint.. 
Forbraíodh feidhmiú anailíse 
deimeagraifeach CFG – eisithe 
agus tá uasdhátú ar leanúint. 
 

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. 
 
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. 
Tugadh uasdhátú agus uasghrádú 
ar an comharthaíocht chun críce i 
2018. 
 

Seirbhís 
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 le chur 

D’oibrigh Lár-Fhoireann 
Cláreagraithe Leabharlainne agus 
Ealaíon le chéile chun clár 
d’imeachtaí bliaintiúla do gach 
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 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 
fothaca agus 
tacaíocht a thabhairt 
do na Cláir Cultúrtha 
agus Ealaíon 
ábhartha uile, lena n-
áirítear an 
Ginealas/Cartlanna  
agus Staidéir Áitiúil.  

 

aois thar na bliana a chur i gcrích, 
ina measc an Clár Tacaíochta do 
Mheánscoileanna (buaiteoir 
gradaim), an Clár Eolaiochta, 
Teicneolaíochta, Innealtóireachta, 
Ealaíon agus Matamaitice 
(ETIEM), an Clár 
Tuismitheoireachta, an Clár 
Aoisbháúil, agus na cláir náisiúnta 
Cúrsaí Oibre agus Éire Sláintiúil 
ag do Leabharlann. 
 
Tionóladh an naoiú Féile 
Léitheoirí Chill Dara  ó 29ú Meán 
Fomhair go 14ú Deireadh Fomhair 
2018 ag Ionad Ealaíon Bhruach 
na hAbhann, agus imeachtaí 
imeallacha ar siúl i Ráschúrsa An 
Náis agus i leabharlanna i mBaile 
Átha Í, Cill Droichid, Léim an 
Bhradáin, Maigh Nuad, An Nás 
agus Droichead Nua. I measc na 
rannpháirtithe bhí John G. 
O’Dwyer, Emer McLysaght agus 
Sarah Breen ag comhrá le Eithne 
Shortall, agus Scríobhneoirí 
Cónaithe Chill Dara, Paul Lynch 
agus Christodoulos Makris.  Bhí 
rath mór ar an bhFéile, le thart ar 
1300 ag freastail uirthi. 
 
Tabharfaidh fearas a cheannaíodh 
le deontas le haghaidh seirbhísí 
digireacha tacaíocht do rolladh 
amach breise ar Clinicí r-
Seirbhíse agus an seó bóthar r-
Seirbhísí a chuireann seirbhís na 
leabharlainne ar fáil, chomh maith 
leis an clár ETIEM a chomhlánú. 
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Plean Bliaintiúil um Soláthar Seirbhíse 2018                       Aguisín 8 

Tuairisc ar Dhul Chun Cinn 

 

Plean Bliaintiúil um Soláthar Seirbhíse 2018 

Tuairisc ar Dhul Chun Cinn 

 

 

 

 

Comhairle Contae Chill Dara 
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spriocanna leagtha síos faoi 
Atógáil Éireann. 

Scrúduithe ar 
chóiríocht 
príobháideach ar 
chíos. 

Scrúduithe a 
dhéanamh ar 
chóiríocht 
príobháideach ar chíos 
chun a chinntiú go 
gcloíann siad le íos-
caighdeánacha cíosa. 

Plé le iarratais ar bhonn 
tráthúil agus leanúint leis an 
gcóras scrúdaithe ÍCT a 
rolladh amach 

Ceapadh Foireann 
Scrúdaithe do Chóiríocht 
Príobháideach ar chíos sa 
Rannóg Tithíochta le linn 
2018. Rinne OSC ón FSS, ar 
son CCCD, forlíonadh ar na 
scrúduithe a rinne an 
foireann inmneánach. 
 

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 2018, 
de réir treoirlinte na Roinne. 
 

Déantar iarratais tithíochta a 
phróiseáil taobh istigh de 12 
seachtain, de réir na 
rialacháin. 
 
Rinneadh measúnú ar 
riachtanais tithíochta, le aird 
ar  treoirlinte ón RTPRÁ. 
 

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. 
 
ÍCT Gan Dídean a rolladh 
amach i gCill Dara agus an 
seirbhís Aimsitheoir Ionaid  
ÍCT Gan Dídean a thabhairt 
isteach. 

I bpáirtíochta le Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath, 
thacaigh CCCD le léasú 
réadmhaoin ag Baile 
Chairdif, An Nás,ag 
Iontabhas Peter McVerry, 
chun cur le infaighteacht ar 
iostas tacaithe sealadach sa 
chontae. 
 
Ceapadh Aimsitheoir Ionaid  
ÍCT Gan Dídean sa Rannóg 
Tithíochta i Meán Fomhair 
2018, agus roll an  RPTRÁ 
ÍCT Gan Dídean amach 
chuig gach údarás áitiúil. 

Bainistíocht ar 
Eastáit 

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

Leanúint le gearáin maidir le 
h-iompraíocht frithshóisialta   
agus bainistíocht ar eastáit a 
fhiosrú trí seirbhís na n-
Oifigeach Idirchaidrimh do 
Thionóntaí. 

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 
2018, 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 2018.  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.  
Leanfar le h-athbhreithniú ar 
seo, le aird a thabhairt  ar 
líon na n-iarratas a faightear 
agus ar an teacht a bheodh 
ar maoiniú ón RTPRÁ. 
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Ceithre scéim moillithe 
tráchta / feabhsúcháin ag 
acomhail. 
 

Bainistíocht Tráchta Sábháilteacht 
leanúnach do 
úsáideoirí bóthar atá i 
mbaol a chinntiú. 

Líon na dtrasrian coisithe 
nua. 

Críochnaíodh 4 acomhal nua 
le comharthaí. 
Suiteáladh 4 trasrian coisithe 
nua. 
Suiteáladh 19 comhartha 
taispeáint luais. 
Suiteáladh 14 ceamara TCI. 
Freastalaiódh ar 834 locht. 
700 + iniúchadh láithreán. 
 

Soilse Poiblí Cothabháil agus 
feabhsú a dhéanamh 
ar an líonra soilse 
poiblí  

Líon na n-athchur / 
úasghrádaithe. 

Deisíodh /athchuireadh  
4,600 locht. 
26 scéim soilsithe nua agus 
inlíonta 
Suiteáladh 1,074 DAS. 
 

Páirceáil Íoc Riarú agus 
forfheidhmiú ar 
pháirceáil íoc agus fo-
dhlíte comhlachaithe 

Bailte le Pairceáil Íoc 
 
 
Méid na bhfíneálacha a 
eisíodh. 
 
Fo-dhlíte nua / athchóiriú fo-
dhlíte. 

10 baile agus sráidbhaile le 
páirceáil rialaithe. 
 
Eisiodh 25,525 fíneál. 
 
 
Fo-dhlí nua amháin tugtha 
isteach. 
 

Sábháilteacht ar 
Bhóithre 

Comhlíonadh le Plean 
Sábháilteachta ar 
Bhóithre Chill Dara 
 
 
 
 
 
 
 

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

Plean Sábháilteachta ar 
Bhóithre nua á n-ullmhú. 
 
Cuairteanna ar 145 scoil le 
traenáil sábháilteachta 
thugtha do 2,500+ dalta. 
 
Freastalaíodh ar 9 imeacht 
poiblí. 

Sábháilteacht ar 
Bhóithre 

An clár bliaintiúil sailte 
geimhridh a chur i 
bhfeidhm 

Méid ciliméadar bóithre a 
saileadh 
 

Saileadh 620 ciliméadar de 
bhóithre 
71 imeacht saileadh 
geimhridh 
Tionóladh 9 gcrinniú FMDA. 
 

Iompar 
Inbhuanaithe 

Polasaí Rothaíochta 
Náisiúnta a chur chun 
cinn. 

Ciliméadair de Slí 
Rothaíochta a tógadh 
 
Méid na gcrinniú den Fóram 
Rothaíochta Chill Dara. 

Tógadh 7 gciliméadar de slí 
rothaíochta  
 
Tionóladh 4 cruinniú den 
Fóram Rothaíochta 
Tugadh 25 clár 
Sábháilteachta do Rothaithe 
ar Scoil do 1,296 dalta. 
 

Sábháilteacht ó 
Dhóiteán 

Reachtaíocht um 
shábháilteacht ó 
dhóiteán a 
fhorfheidhmiú in áitribh 
trí chlár iniúchtha, 
ceadú agus 
forfheidhmithe, in ord 
tosaíochta re réir 
riosca. 
 

Iniúchtaí ar áitribh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rinneadh iniúchadh ar 85 
áitreabh 
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Tacú le riachtanais 
reachtaithe 
sábháilteachta ó 
dhóiteán an Achta um 
Ríalú Foirgníochta, trí 
próiséas 
deimhniúcháin 
Sábháilteachta ó 
Dhóiteán éifeachtach a 
chur i bhfeidhm. 
 
Feabhas a chur ar 
sábhailteacht ó 
dhóiteán i bpobail i 
mbaol, trí seiceálacha 
ar Sábháilteacht ó 
Dhóiteáin sa bhaile a 
chur chun cinn. 
 
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 

Teastais um Sábháilteacht ó 
Dhóiteán eisithe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méid na seiceáilacha ar 
Sábháilteacht ó Dhóiteáin sa 
bhaile. 
 
 
 
 
 
Méid na n-eachtraí dóiteáin 
ar ar freastalaíodh 
 
 
 
 
 
Cruinnithe den CBM a 
tionóladh. 
 
Cleachtaí 
idirghníomhaireachta áitiúla a 
tionóladh. 
 
Cleachtaí a bhain le 
Comhairle Contae Chill Dara 
ach go h-áirithe. 

Eisíodh 204 Teastas 
Sábháilteacht ó Dhóiteán  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méid na seiceáilacha ar 
Sábháilteacht ó Dhóiteáin sa 
bhaile. 
 
 
 
 
 
Freastalaíodh ar 1,672 
eachtraí dóiteain. 
 
 
 
 
Tionóladh 6 crinniú den 
CBM. 
 
 
Tionóladh cleachtadh 
idirghníomhaireachta 
amháin. 
 
Cleachtadh amháin a bhain 
le Comhairle Contae Chill 
Dara ach go h-áirithe. 
 

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 55 oibrí 
deonacha ó Chosaint 
Shiabhialta ar 104 eachtra. 

Sláinte agus 
Sábháilteacht 

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

Monatóireacht ar bhonn 
leanúnach ar chloí le 
polasaithe agus próiséis S & 
S. 
 
Clói le  reachtaíocht S & S. 

Tionóladh 6 cruinniú 
démhíosúla den Choiste 
Bainistíochta Sláinte agus 
Sábháilteachta le ionadaithe 
ó na Stiúrthóireachtaí go léir. 
 
Tionóladh 14 crinniú 
Athbhreithnithe Seirbhíse le 
na Stiúrtheoireachtaí 
Bóithre, Seirbhísí Uisce agus 
Pleanála. 

Inrochtaineacht Ár dtiomantas a léiriú 
do rochtain agus 
comhpháirtíocht a 
mhéadú do dhaoine ar 
míchumas i ngach 

Comhchaidreamh sainithe a 
fhorbairt le grúpaí rochtana 
áitiúla chun aird a dhíriú ar 
chúiseanna imní faoi 

Eagraíodh grúpaí rochtana 
nua i Léim an Bhradáin agus 
Maigh Nuad. 
 



134 
 

spás, foirgneamh, áis 
agus seirbhís de chuid 
Chomhairle Contae 
Chill Dara, nó á n-
oibriú ag an 
gComhairle. 
 
 
 
Cloí le reachtaíocht 
agus cóid chleachtais 
maidir le míchumas. 

inrochtaineacht, agus 
tabhairt fúthu. 
 
 
 
 
Cruinnithe le grúpaí 
rochtana. 

Tionóladh cruinnithe le na 
grúpaí rochtana áitiúla seo 
leanas: An Nás, Droichead 
Nua, Cill Droichid, Léim an 
Bhradáin, Maigh Nuad. 
 
Críochnaíodh iniúchtaí 
insiúltachta ins na bailte seo 
leanas chun ionaid imní a 
aithint: An Nás, Droichead 
Nua, Cill Droichid, Láim an 
Bhradáin, Maigh Nuad. 
 
Rinneadh dul chun cinn ar 
polasaí nua inrochtana a 
chur i bhfeidhm do 
Chomhairle Contae Chill 
Dara. 
 

Ríalú Forbartha Iniúchtaí ar fhorbairtí 
eastát tithíochta 
gníomhach chun 
cinntiú go gcloíann 
infreastruchtúr le na 
caighdeánacha cuí. 
 
Dul chun cinn a 
dhéanamh ar thógáil 
faoi chúram nuair a 
iarrann Forbraitheoirí 
seo. 
 
Dul chun cinn a 
dhéanamh ar thógáil 
faoi chúram nuair a 
déantar dul ar aghaidh 
faoi Alt 180 den Acht 
um Pleanáil agus 
Forbairt, 2000. 
 
Bainistíocht a 
dhéanamh ar 
cheisteanna faoi 
eastáit neamh-
chríochnaithe go dtí 
gur féidir iad a thógail 
faoi chúram. 
 
Cinntiú go gcuirtear 
bannaí imleor in áit 
agus leibhéal na 
bannaí / céimniú a 
aontú le haghaidh 
gach forbairt tithíochta. 

Líon na n-iniúchtaí. 
 
 
 
 
 
 
Eastáit a tógadh faoi chúram. 
 
 
 
 
 
Eastáit a tógadh faoi chúram. 
 
 
 
 
 
 
 
Eastáit a tógadh faoi chúram. 
 
 
 
 
 
 
 
Bannaí a eagrú agus a 
mhonatórú de réir an 
Leabhrán Riaracháin Bannaí 
2012. 

Tá 64 eastát beo á 
mhonatórú agus á iniúchadh 
thar tógala. 
 
 
 
 
 
Tá an Rannóg Rialaithe 
Forbartha i dteagmháil le 
Forbraitheoirí chun 
fabhtanna a chríochnú i 36 
eastát. 
 
Ta dul chun cinn idir láimhe 
chun 50 eastát cónaithe a 
thógáil faoi chúram i 2019. 
 
 
 
 
 
Faoí láthair tá 19 eastát ina 
bhfuil gá le monatóireacht 
agus cothabháil. 
 
 
 
Bannaí a eagrú agus a 
mhonatórú de réir an 
Leabhrán Riaracháin Bannaí 
2012. Tá an leabhrán seo á 
uasdhátú do 2019. 
 
Teastáionn leasaithe ar agus 
coinníollcha na mbannaí atá 
ann faoi láthair, chun aird a 
thabhairt ar fhorbairtí 
céimnithe, agus méid na 
bannaí a theastaíonn ag 
gach céim forbartha. 
 

Ríalú Tógala Gach Fógra Tosaithe, 
Fógra 7-lá, Teastas  

Líon na bhFógraí Tosaithe a 
phróiseáladh. 
 

Próiseáladh 662 Fógra 
Tosaithe i 2018. 
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Clár Aoisbháúil 
Chontae Chill Dara 

Treoir agus tacaíocht a 
thabhairt do Chlár 
Aoisbháúil Chontae 
Chill Dara, atá á 
fhorbairt agus á 
maoirsiú ag 
Comhaontas 
Aoisbháúil Chill Dara le 
tacaíocht ó Éire 
Aoisbháúil. 
 
Tá baill an 
Chomhaontais ag obair 
faoi láthair ar 30 
cuspóir thar 5 Ceantar 
Bardasacha.  I measc 
buaicphointí do 2018 
tá: 
 
Athbhreithniú ar an 
straitéis reatha le 
déanamh i 2018 mar 
ullmhúchán do straitéis 
nua 2019 – 2021. 
 
Aithne a thabhairt do 
Chill Droichid mar 
Bhaile Aosibháúil. 
 
Tionscadal idirghlúine 
in Ardscoil Rátha 
Iomgháin a thabhairt 
chun chríce agus a 
mheas. 
 
Seóanna bóthair breise 
a eagrú. 
 
Leabharlann 
Aoisbháúil a aithint le 
haghaidh aitheantas 
náisiúnta. 
 
Tá Comhairle na 
nDaoine Breacaosta 
Chill Dara ag obair 
chun téarmaí tagartha 
a fhorbairt agus chun a 
CGB a óstáil i 2018. 
 

Leanúint le tacaíocht de réir 
mar a bhíonn acmhainní le 
fáil.  Déanfaidh an 
Comhaontas monatóireacht 
ar an gclár. 
 
 
 
 
 
Fócasghrúpaí a eagrú agus 
anailís ar riachtanais a 
dhéanamh. 
 
 
 
 
 
Prótacal Brandála Aoisbháúil 
curtha i gcrích. 
 
 
 
 
 
Measúnú a chríocnú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seoanna bóthar a thionóil 
thar an Chontae. 
 
Leabharlann a roghnú agus a 
chur chun cinn le haghaidh 
aitheantas náisiúnta. 
 
 
Téarmaí tagartha 
críochnaithe agus aontaithe 
leis an gComhaontas. CGB 
le h-eagrú. 

Tionóladh cúig seó bóthair 
aoisbháúla. 
 
Tionóladh dhá seisiún 
focasghrúpai i gCill Dara 
thuaidh agus theas. 
 
Tionóladh athbhreithniú 
straitéise ar 18ú Deireadh 
Fomhair. 

Saoránach 
Gníomhach / 
Gníomhú Pobail 

Tacú le h-obair grúpaí 
pobail, go h-áirithe iad 
go bhfuil sainchúraim 
ionchuimsithe sóisialta 
acu, comhpháirtíocht 
pobail á éascú acu 
agus rialachas agus 
cinnteoireacht aitiúil á 
chothu acu. 
 
Leanúint le fócasú ar 
ionchuimsiú sóisialta 
chun dul i ngleic le 

Comh-ordú agus bainistíocht 
a dhéanamh ar na 
scéimeanna deontais 
éagsúla a chabraíonn le 
tacaíocht a thabhairt d’obair 
na bpobal áitiúla. 
 
Comórtas Eastát 
Slachtmhara / Gradaim 
Dianiarrachta Óíge agus 
oíche pobail a thionóil agus a 
eagrú gach bliain.  
Monatóireacht a dhéanamh 
ar uimhreacha  

Próifílí pobail / anailís ar 
riachtanais críochnaithe in 
eastáit ÚÁ éagsúla i ngach 
ceantar bardasach. 
 
 
 
Tionóladh agus eagraíodh 
Comórtas Eastát 
Slachtmhara / Gradaim 
Dianiarrachta Óíge gach 
bliain. 
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bochtanas agus 
míbhuntáiste. 
 
Leanuint le baint na 
dtionóntaí i bhfeabhsú 
tí, forbairt ar eastáit 
agus forbairt pobail a 
uasmhéadú. 
 
Leanúint le oibriú chun 
soláthar seirbhísí a 
mhéadú ar bhonn for-
rochtana, de réir mar a 
thagann acmhainní ar 
fáil. 
 
 

 
Próifílí pobail / anailís ar 
riachtanais a ullmhú chun 
spriocghrúpaí agus 
tionscadail dírithe ar dhul i 
ngleic le na riachtanais sin a 
aithint. 
 
Leanúint le bheith ag obair in 
eastáit tionscadail mar a 
aontaíodh le foireann 
bainistíochta na Rannóige 
Pobail. 
 
Bearnaí a aithint agus 
ghníomhú dá réir. 
 

Tionóladh oíche gradam 
pobail rathúil ar 4ú Samhain 
in Ollscoil Maigh Nuad.   

Bród Áite Náisiúnta Aird a dhíriú ar barr 
fheabhais i 
dtionscadail forbartha 
pobail thar Chontae 
Chill Dara. 

Iarrtais a chur isteach do 
Bhród Áite Náisiúnta agus 
tacaíocht a thabhairt don 
tionscadal a théann ar 
aghaidh ar son an chontae. 
 

Cuireadh dha iarratas isteach 
do Bhród Áite 2018 – Cóir 
Pobail agus Leabharlann 
Bhaile Átha Í. 

Tacú le h-
Ionchuimsiú 
Sóisialta dár 
bPobal 

Comh-oibriú le 
gníomhaireachtaí chun 
tionscadail 
ionchuimsuithe 
sóisialta a chur ar fáil 
d’ár bpoba.l 
 

Tacú le tionscadail go bhfuil  
tionchar den scoth acu sa 
phobal, mar Tionscadal 
Capall an Lucht Siúil Bhaile 
Átha Í. 

 

Bainistíocht ar 
Ionaid Fiontair 

Tacú le fiontar reatha 
agus fiontair sóisialta 
nua a fhorbairt sa 
phobal 
 

Tacú  le Fiontar Bhaile Átha Í 
agus Turais Báirsí Bhaile 
Átha Í 

Mol spóirt uisce eagraithe i 
mBaile Átha Í, agus turais 
báirsí rathúla ag dul ar 
aghaidh. 

Féilte agus 
imeachtaí a chur 
chun cinn agus a 
sholáthar sa phobal 

Scéimeanna Deontas 
Féilte a fheidhmiú agus 
oibriú le Grúpai Pobail 
chun imeachtaí  féile a 
chur ar fáil, go h-áirithe 
iad go bhfuil 
poitéinseal 
turasóireachta faoi leith 
acu, agus oibriú le 
Fáilte Chill Dara chun 
leas a bhaint as 
imeachtaí reatha le 
mór-poitéinseal. 
 

Féilte agus imeachtaí a 
sholáthar agus a fheabhsú, 
le béim ar baint agus 
páirtíocht ón bpobal, agus 
tacaíocht airgeadais a chur 
ar fáil de réir treoirlínte 
Scéime Deontais. 

Baint leanunach trínár Scéim 
Deontais agus baint ó POF ó 
Fáilte Chill Dara, chun tacú le 
grúpaí i 2018. 

Líonra Páirtíochta 
Pobail (LPP) Chill 
Dara 

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

Tacú le rúnaíocht an LPP 
chun clár oibre a fhorbairt, 
chun páirtíocht i struchtúir 
cinnteoireachta an Údaráis 
Áitiúil a chumasú. 

Forbairt breise ar struchtúir 
an LPP, le grúpa oibre 
bunaithe le páirtíocht 
LEADER Chill Dara chun 
tacú le LPP agus a 
fhoireann. 

Comhchoiste 
Póilíneachta 

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

Soláthar rathúil Straitéise 
CCP Chill Dara 2016 – 2020 
a chinntiú. 

Tionóladh ceithre crinniú, ina 
measc Crinniú Poiblí 
Bliaintiúil ar 3ú Nollaig. 
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Coiste Forbartha 
Pobail Áitiúil 
(CFPÁ) 

An CFPÁ a chur chun 
cinn agus a thacú chun 
a saothar a dhéanamh 
chun cur chuige comh-
ordaithe le haghaidh 
forbairt pobail a 
mhéadú agus a 
fhorbairt. 
 

Leanann an CFPÁ lena 
saothar, go bhfuil tuiscint 
níos fairsinge air, a chur i 
bhfeidhm, a fhorbairt agus a 
mheadú. 

Forbairt leanúnach ar chlár 
an CFPÁ, le aontú fócasaithe 
ar Bhaile Átha Í. 

Plean 
Eacnamaíoch agus 
Pobail Áitiúil 
(PEPÁ) 

Tacaíocht a thabhairt  
do fheidhmiú 
leanúnach ar réimsí 
pobail Phlean 
Eacnamaíoch agus 
Pobail Áitiúil i gCill 
Dara 

Cinntiú go ndéanfar dul ar 
aghaidh leanúnach chun an 
PEPÁ 2016 -2021 a 
fheidhmiú. 

Críochnaíodh anailís 
domhain ar Dhaonáireamh 
2016 le IBTUÉ.  
 
Cuireadh tús le CGPCS 2018 
– 2022. 
 
Bronnadh 45 deontas faoi 
CCC ar luach €442,580. 
 

Clár Forbartha 
Tuaithe LEADER 

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

Cinntiú go gcuirtear 
tosaíochta an Chláir 
Forbartha Tuaithe LEADER a 
aontaíodh do 2018 i 
bhfeidhm ina n-iomlán. 

17 iarratas ar maoiniú.  
Faomhadh €787,162 

Clár 
Gníomhachtúcháin 
Pobail um Cuimsiú 
Sóisialta  (CGPCS) 

Tacú le na Coistí 
Forbartha Pobail Áitiúil 
chun rolladh amach 
agus soláthar an Clár 
um Cuimsiú Sóisialta 
2018 -2021 a maoirsiú. 
 

Cinntiú go gcuirtear 
tosaíochta CGPCS a 
aontaíodh do 2018 i 
bhfeidhm ina n-iomlán. 

Clár 5 bliana aontaithe le 
PLCCD, agus feidhmiú ag 
dul ar aghaidh. 

Turasóireacht Cill Dara a chur chun 
cinn agus a fhorbairt 
mar ionad le haghaidh 
maireachtáil, foghlaim, 
oibre, cuairt a thabhairt 
agus gnó a dhéanamh. 
 
Oibriú le Forbairt 
Pobail chun 
tionscnaimh 
turasóireachta a 
sholáthar sa chontae 
agus leas a bhaint as 
deiseanna maoinithe 
tríd an chlár tuaithe 
LEADER, REDZ, 
Athbheochan ar Bailte 
agus Sráidbhailte agus 
Interreg. 
 
Plean Turasóireachta 
do Chill Dara 
 

Leanúint le hobair le h-
eagraíochtaí stáit, Fáilte 
Éireann, Uiscebhealaí 
Eireann, Fáilte Chill Dara 
agus geallsealbhóirí áitiúla 
eile chun turasóireacht a 
chur chun cinn i gCill Dara 
agus chun soláthar 
infreastruchtúir 
turasóireachta a éascú. 
 
Tionscadal Báirsí, Cannúna 
agus Rothair ar Cíos agus 
Turais Siúil thar an Bearú a 
sholáthar. 
 
 
 
Straitéis Turasóireachta do 
Chill Dara a sholáthar i 
gcomhpháirtíocht le Fáilte 
Chill Dara. 

Meádú ar maoiniú a 
leithdháileadh i mbuiséid 
2018 agus 2019. 
 
Cur i bhfedhm leanúnach ar 
an straitéis. 

Páirceanna,Fóntais 
agus Áiseanna 
Áineasa 

Bonneagar fisiciúil 
agus sóisialta Chontae 
Chill Dara a fhorbairt 
agus a mhéadú 
 

Clár oibre bliaintiúil a chur i 
bhfeidhm le haghaidh forbairt 
agus cothabháil ar spás 
áineasa agus fóntais.  
 

Láinseáladh Staitéis Súgradh 
2018 – 2028 i Márta 2018. 
 
Tógadh Páirc Scátála 
Dhroichead Nua. 
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Máistirphlean a eagrú 
le haghaidh ath-
fhorbairt nó eagrú ar 
líonra mol núálaíochta 
thar an chontae, lena n-
áirítear moltaí sonracha 
le haghaidh forbairt 
láithreain. 
 
Athbhreithniú a 
dhéanamh ar 
ghníomhú in ionaid 
fiontair gur leis an 
Comhairle iad chun 
tacaíocht éifeachtach 
do fiontar / gor sa 
chontae a chinntiú. 
 
Campas Chontae Chill 
Dara a fhorbairt mar 
ionad barr feabhais i 
bhfiontar agus in 
oideachas, tríd an 
tionscadal SMNRLO a 
chríochnú. 
 
Aithint agus tuairisciú a 
dhéanamh ar staitisticí 
fostaíochta agus 
infheistíochta sa 
Chontae ar bhonn 
ráithiúil. 
 

Bia i mBaile Átha Í; 
In-athnuaiteacht i Droichead Nua. 
 
 
Athbhreithniú gníomhach ar múnlaí 
gnó in ionaid fiontair gur leis an 
Comhairle iad. 
 
Tá tús curtha le oibreacha talún ar 
suíomh SMNRLO.  Ta tógáil le 
críoch i R3 2020. 
 
Rinneadh tuairisc ar staitisticí 
fostaíochta agus infheistíochta sa 
Chontae ar bhonn míosúil. 
 

Seirbhisí 
Tacaíochta do 
Fiontraithe 

Forbairt breise a 
dhéanamh ar an OFÁ 
mar chéad- ionad 
freastail do gach 
gníomhaíocht a 
bhaineann le gnó agus 
fiontar sa Chontae. 
 
Plean cumarsáide 
bliaintiúil a fhorbairt 
agus a fheidhmiú i 
bpáirtíocht leis an pobal 
ghnó, agus torthaí 
suirbhé traenála agus 
easportála 2107/18 a 
úsáid chun tacú le 
líonraí de ghnólachtaí 
ar aon aigne, ag súil le 
tacú le tionscnaimh 
roinnte, go h-áirithe iad 
siúd a bhaineann le h-
easportáil. 

Dul chun cinn le 
feasacht a scaipeadh 
maidir le na buntáistí a 
éiríonn as teagmháil a 
dhéanamh leis an Oifig 
Fiontair Áitiúil agus le 
Comhairle Contae Chill 
Dara. 

Méadú de 68% ar ghníomhaíocht 
ar na meáin shóisialta i 2018. 
 
Tugadh traenáil do 1,653 duine 
ghnó. 
 
Tugadh monatóitreacht do 416 
úinéir ghnó maidir le 
BREATIMEACHT, RGCS agus 
ghnáth-ábhair ghnó. 
 
Cabhraíodh le 40 gnólacht chun a 
ngnólachtaí a chur ar-líne, agus 
tugadh maoiniú do 32 gnólacht 
chun taistil thar lear chun 
easportáil a chur chun cinn. 
 
Tionóladh Líonra tairgeoirí ceirde 
Chill Dara agus Líonra tairgeoirí 
bia Chill Dara. 
 
Tugadh tacaíocht bainistíochta, 
forbartha agus airgeadais do 
líonraí Cúraim Leanaí, Miondíola, 
Eacaíochta agus Ban. 

Teagmháil le 
Geallsealbhóirí 

Teagmhail gníomhach 
le geallsealbhóirí cuí go 
bhfuil baint acu le 
fiontar a chur chun cinn 
agus le gníomhaíocht 
fiontraíochta, ar 

Forbairt gníomhach a 
dhéanamh ar na 
prótacail atá i 
bhfeidhm le raon 
d’eagraíochtaí 
fiontraíochta náisiúnta, 

Eagraíodh:  
Fóram Eacnamaíoch; 
Fóram Tionscail Chruthaithigh; 
Fóram Tairgeoirí Bia. 
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acmhainní a chur ar 
fáil do leabharlanna 
áitiúla mar pointí 
fócais don phobal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Straitéis Culúrtha agus 
Cruthaitheachta Chill 
Dara 2018 – 2022, 
Clár Eire Ildánach Chill 
Dara do 2018 agus 
Idéanna Fíoraithe: An 
Scéal a Scaipeadh 
2015 -2019  a chur i 
bhfeidhm, agus 
leanúint le Clár 
Imeachtaí Chontae na 
seirbhíse 
leabharlainne a 
fhorbairt agus a chur 
chun cinn. 
 
Stoc foirgneamh agus 
acmhainní na 
leabharlainne a 
fheabhsú agus a 
fhorbairt trí críoch a 
chur le tionscadal 
caipitil leabharlainne 
Bhaile Átha Í agus 
ullmhú do thionscadal 
caipitil leabharlainne 
An Náis. 

Láinseáladh Straitéis Culúrtha agus 
Cruthaitheachta Chill Dara 2018 – 
2022 i 2018.  Tionóladh Crinniú na 
nÓg i Meitheamh le imeachtaí ar 
siúl thar an chontae.  Cuireadh an 
Clár Bréagáín, Teicneolaíocht agus 
Oiliúint agus an Seimineár Míleata 
na hÉireann araon ar an 
ghearrliosta do na gradaim um Barr 
Fheabhais in Údarás Áitiúil. 
 
Osclaíodh Leabharlann Pobail 
Bhaile Átha Í i Márta 2018, agus 
bhuaidh sí an gradam ‘Seirbhís 
Leabharlainne is Fearr’ ag na 
Gradaim um Barr Fheabhais i 
Rialtas Áitiúil.  Lean tionscadal 
caipitil An Náis ar aghaidh go céim 
Cuid 8 tar eis foreann deartha a 
cheapadh.  Tugadh Maoiniú 
Forbartha Uirbeach do Leabharlann 
agus Ionad Cultúrtha An Náis agus 
don Leabharlann Contae agus Áis 
Taighde. 

Seirbhísí Staidéir 
Áitiúil agus Taighde 

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

Raon de chláir 
d’imeachtaí staidéir 
áitiúil agus oidhreachta 
cultúrtha a chothabháil 
agus/nó a fheabhsú. 

Tionóladh comhairliúchán poiblí i 
mí na Bealtaine ar na 
cuimhneacháin 2018 – 2023. 
 
Tionóladh an dara Seimineár 
Míleata na hÉireann bhliaintiúil i 
Meitheamh 2018.  Cuireadh an 
Seimineár ar an ghearrliosta do na 
gradaim um Barr Fheabhais in 
Údarás Áitiúil i mí na Samhna. 
 

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

Raon na gclár ealaíon 
a chothabháil agus/nó 
a fheabhsú. 
 
Raon na deontas agus 
gradam ealaíon a 
chothabháil agus/nó a 
fheabhsú. 
 
Méadú ar deiseanna 
do ealaíontóirí chun 
leas a bhaint as  
deiseanna forbartha 
proifisiúnta agus 
líonraithe. 

Ghlac an Comhairle le ‘Scéalta 
Ghearr-Fhéir: Straitéis Ealaíon 
Chomhairle Contae Chill Dara 
2018-2022’ agus tá sí idir láimhe.  
Cuireadh an Straitéis faoi bhráid 
cruinnithe an CBS agus na 
Comhairle i Nollaig 2017. Is iad seo 
na réimsí tosaíochta: Tacú le 
ealaíontóirí agus infreastruchtúr 
ealaíon a fhorbairt, Na h-Ealaíona, 
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. Bronnadh iomlán de €51,416 
faoin Acht Ealaíona, agus €34,650 
faoi gradaim agus deiseanna 
deontais ealaíon eile. 
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rannphairtíocht sna    
h-ealaíon. 

Bhí an Seirbhís Ealaíon páirteach i 
dhá tionscadail taighde na 
Comhaire Ealaíona, faion sceim 
‘Cuireadh chun Comhoibriú’.  
Bhíomar i gceannas ar 
thionscnaimh ‘Rince i Sláinte’ le 
Comhairlí Contae Thiobrad Árann 
agus Chiarraí agus Rince na 
hÉireann, agus, le údaráis áitiúla ó 
Liatrom, Fine Gall agus Luimneach, 
choimisiúnaíomar Indecon chun 
anailís a dhéanamh ar thionchar 
eacnamaíoch ár saothar. 
 

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 Bhaile Átha Í, The 
Performance Corparation, Cill 
Droichid,  Amharclan Óige na 
Gríse,  Amharclann Óige Chill 
Dara, Amharclann an Móta, An Nás 
agus Amharclann Run of the Mill. 

Tugadh tosaíocht do Chláir Ealaíon 
do Dhaoine Óga , Ealaíona, Sláinte 
agus Folláine, Rince agus tacaíocht 
d’Ealaíontóirí Proifisiúnta faoi 
Chreat-Chomhaontú na Comhairle 
Ealaíon.  Tugadh tacaíocht do 
foirmeacha ealaíne eile faoi 
Straiteis Ealaíon Chill Dara 

Tionóladh 94 imeacht i 74 ionad 
thar an chontae le haghaidh an 9ú 
Oíche Chultúir i gCill Dara. 

Forbraíodh dealbh ealaíne poiblí le 
Katy Palmieri chun dul leis an 
forbairt tithíochta nua ag Bóthar 
Átha Garbháin. 

Ceiliúradh ‘Scannán Maigh Nuad 
do Chách’, agus admháil á 
thabhairt do ról Phictiúrlann 
ACCESS agus tacaíocht ó Ollscoil 
Maigh Nuad. Leathnaíodh tacaíocht 
do scannánóirí óga sa chontae 
nuair a eagraíodh Scannánóirí Óga 
na Gríse / Bhéal Átha an Tuair. 

Tacaíodh le Cór Pobail ‘Past Times’ 
(An Nás) agus Cór Pobail nua-
bhunaithe ‘Voices of Spring’ Cill 
Droichead, cóir idirghlúine a 
thacaíonn le daoine faoi néaltrú, a 
gclainne, cúramóirí agus pobail.  Tá 
250 duine, le raon leathan de 
riachtanais, agus baill den phobal 
páirteach san imeacht seo. 
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Ordaíodh ballaí 
dóiteáin LCGE nua. 
Déanfar iad seo a 
chomhtháthú leis na 
córais frithvíreas 
críochphointe agus 
frith-bhogearraí 
mailíseacha atá ann 
faoi láthair. 
 

Seirbhísí don 
Phobal 

Suíomh gréasáin nua 
dírithe ar an bpobal a 
fhorbairt le haghaidh 
idirghníomhaíocht 
poiblí leis an 
Comhairle, lena n-
áirítear 
comhairliúcháin poiblí, 
idirbheartaíocht a 
phróiseáil, CFG agus 
na meáin shóisialta 

Leanúint le lorg ar-líne 
na Comhairle don 
phobal a nuáladh, a 
sholáthar agus a 
fheabhsú. 

Tá forbairt an suímh 
gréasáin nua 
beagnach i gcrích.  
Chuaigh an tionscadal 
seo i gcastacht de 
bharr an tairseach 
comharliúcháin a 
fheidhmiú agus 
inneachar a scaradh 
inár gcóras 
baianistíochta 
inneachair. Ag baint le 
seo freisin tá mór-
uasghrádú ar 
Teirminéal 4. 
 
Cuireadh scéim rogha 
tithíochta i bhfeidhm, a 
ligeann d’iarrthóirí ar 
tithíocht suim i 
réadmhaoine a 
fógraítear a chur in iúl. 
 
Tá córas CFG 
Pleanála Poiblí nua i 
bhfeidhm, a ligeann 
don phobal anailís 
pleanála casta a 
dhéanamh.  
 
Cuireadh na bealaí 
saillte CFG ar fáil don 
phobal trí feidhmiú 
CFG. 
 

Tacaíocht Teicniúil Leanadh le tacaíocht 
teicniúil éifeachtach a 
chur ar fáil chuig baill 
tofa agus baill foirne 
ar shlí cost-
éifeachtach agus 
éifeachtúil. 

Tacaíocht freagrach a 
chur ar fáil do 
chustaiméirí 
inmheánacha. 

Logáileadh beagnach 
15,000 glao leis an 
deasca cabhrach TF i 
2018, thar Tacaíocht 
Teicniúil agus 
Feidhme. 

Éifeachtúlachtaí 
Inmheánacha a 
Sholáthar 

Leanúint le oibriú go 
dlúth le rannóga 
soláthar seirbhíse 
chun sreabhadh oibre 
faisnéise agus bearta 
a fheabhsú. 

Reitigh Bog-earraí 
Ghnó agus 
infreastruchtúr 
comhlacaithe cuí a 
chur ar fáil. 

Tá obair ag dul ar 
aghaidh leis an 
Rannóg Tithíochta 
chun a bpróiséis go  
léir, lena n-áirítear a n-
úsáid ar iHouse, a 
scrúdú, agus é ar 
intinn éifeachtactaí a 
chruthú agus úsaid 
páipéir a laghdú. Go 
dtí seo, de bharr an 
obair seo, éiríodh as 
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Streamline agus 
comhaid láimhe a 
úsáid chun tithe nua 
agus folmha a rianú. 
Cuireadh críoch le triail 
píolótach de Office 
365 sa Rannóg TF. 
Beidh píolótacht breise 
agus rolladh amach 
iomlán ar siúl i 2019. 
Eisíodh córas CFG le 
Beta Internal Planners, 
a éascáionn anailís 
casta pleanála. 
 

Bainistíocht Sonraí Córais láidre a 
sholáthar, a 
chabhróidh leis an 
eagraíocht sonraí a 
stóráil, a bhainistiú 
agus a phróiseáil ar 
bhealach 
comhlíontach agus 
éifeachtach. 

Cabhrú leis an OCS i 
gclár chomhlíonadh 
RGCS na Comhairle. 
Sócmhainní faisnéise 
a chosaint i gcás 
imeachta AS. 

Cuireadh tús le h-
athbhreithnithe 
rochtana ar na mór-
chórais ghnó go léír, 
i.e. iHouse, iPlan agus 
iDoc, chun cinntiú 
nach bhfuil rochtain 
orthu ach ag 
pearsanra ábhartha, 
agus, má’s féidir, nach 
bhuil an iomarca 
rochtain i gceist.  
Rinneadh 
athbhreithniú cosúil ar 
rochtain ar fillteain ar 
an bhfeastalaí comhad 
i bpáirtíocht leis an 
Rialaitheoir Sonraí i 
ngach Rannóg.  
Caithfidh foirm ar-líne, 
faofa ag an 
Rialaitheoir Sonraí, a 
chur isteach chun 
rochtain ar gach córas 
agus comhad a 
cheadú nó a 
uasghrádú. 
 
Ta sé ar intinn líonra 
ionad stórála 
corparáideach agus 
crua-earraí fíorúlaithe 
a ionadú le linn 2019, 
le béim faoi leith ar 
cúltaca sonraí, 
athshlánú ó thubaiste 
agus gnéithe 
leanúnachais gnó a 
fheidhmiú sa néal más 
cuí.  Idir an dá linn, tá 
macasamhlú VMWare 
ar-suíomh á thabhairt 
isteach mar beart 
gearrthéarma. 
 
Tá úinéir sonraí 
ceaptha do gach roinnt 
líonra.  Ta sé ar intinn 
oibriú le gach úinéir 
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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 
Faisnéise 
Teicneolaíochta, etc. 
 
Chríochnaigh 17 ball 
foirne Teastas An FR i 
Rialtas Áitiúil agus 
chríochnaigh 4 ball 
foirne an Dioplóma i 
Staidéar Rialtais Áitiúil 
i 2018. Chríochnaigh 
ball foirne amháin an 
Clár Ceannasaíochta i 
Rialtas Áitiúil. 
 
Faomhadh 19 ball 
foirne de réir Scéim 
Cúnaimh 2018 le 
haghaidh cursaí 
breisoideachais. 
 

CBFF Tacaíocht agus 
cothabháil a thabhairt 
do CBFF san 
eagraíocht 

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

Críochníodh plean 
foirne bainistíochta, 
pleananna rannóg 
agus pleananna foirne. 
Cuireadh PFP idir 
láimhe thar na 
stiúrthóireachtaí go 
léir. 
Tugadh isteach an 
Creat Inniúlachta do 
Meán-Bhainisteoirí. 
 

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 dtimpeallacht oibre 
atá sláintiúil agus slán 

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 faisnéis ar 
an ghuthán, agus trí 
láithreán gréasáin 
soláthraí an CCF. 
 
Cuireadh baill foirne ar 
saoire bhreoiteachta 
fad-téarmach i 
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Imeachtaí agus 
seirbhísí Chomhairle 
Contae Chill Dara a 
chur chun cinn. 

cainéal cumarsáide, 
na meáin shóisialta 
ach go h-áirithe. 

 
Baineann an 
Comhairle úsáid as 
gach léibheann meán 
shóisialta chun eolas a 
scaipeadh don phobal, 
lena n-áirítear fógraí, 
poist nó eolas 
ginearálta maidir le 
seirbhísí. 

An Ghaeilge Úsáid na Gaeilge a 
chur chun cinn trí 
Scéim na Gaeilge 
2018-2021 a 
fheidhmiú. 
 
Bliain na Gaeilge 
2018 a shonrú go cuí. 

Scéim na Gaeilge 
2018-2021 a 
fheidhmiú. 
 
Imeachtaí agus 
tionscadail chun 
Gaeilge  chur chun 
cinn a eagrú i 2018 

Ar leanúint.  
 
 
 
Bliain na Gaeilge 
rathúil i 2018 
Eagraíodh an iliomad 
imeachtaí. 
 

Rochtain ar 

Fhaisnéis 

Comhlíonadh le 
riachtanais reachtúla 
a chinntiú maidir le 
SF, Cosaint ar Sonraí, 
gearáin chuig an 
Ombudsman agus 
nochtuithe cosanta. 
 
 
Ullmhú le haghaidh  
Rialachán Ginearálta 
um Cosaint Sonraí   
(RGCS) a thagann i 
bhfeidhm ar 25ú 
Bealtaine 2018. 
 
 
 
 
 
Áis ar-líne a fhorbairt 
le haghaidh Cosaint 
Sonraí chun rochtain 
do Chustaiméirí a 
éascú. 

Iarratais, gearáin agus 
nochtuithe cosanta a 
phlé taobh istigh de na 
tréimhsí cuí. 
 
 
 
 
 
Straitéis Bainistíochta 
Faisnéise a faomhadh 
agus a fheidhmiú. 
 
Plean Gníomhartha 
Bainistíochta 
Faisnéise 2018 a 
ullmhú agus a 
fheidhmiú. 
 
 
Áis ar-líne le haghaidh 
Cosaint Sonraí le dul i 
bhfeidhm i 2018. 

Déantar monatóireacht 
ar an riachtanas 
leanúnach trí chóras 
leictreonach chun cloí 
le comhlíonadh agus 
seoltar tuairisc chuig 
an RTPRÁ gach bliain 
le haghaidh SF. 
 
Faofa ag an FBS i 
2018. 
 
Forbraíodh Plean 
Feidhme agus 
cuireadh faoi bhráid na 
Comhairle é faoi 
Bhealtaine 2018.  Tá 
feidhmiú ag dul ar 
aghaidh. 
 
Forbraíodh 
leathanaigh maidir le 
Cosaint Sonraí don 
suíomh greasáin do 
chustaiméirí, agus 
leathanaigh treoiriú 
don bhfoireann ar an 
idirlíon. 
 

Bainistíocht Saoráidí Foirgnimh 
corparáideacha a 
chothabháil agus a 
bhainistiú ar 
chaghdeán cuí. 

Saoráidí slán agus 
oiriúnach a chur ar fáil 
do chustaiméirí agus 
baill foirne. 
 

Déanta. 
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Gluais  Aguisín 10 
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   ÍCT 

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 Faisnéise (agus) Cumarsaide   TFC 

Údarás Áitiúil   UÁ 

An tÚdarás Forbartha Tionscail ÚFT 
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