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Daonra 225,024           

5ú is mó in Éirinn 

 

Fás 19.4% 2006 – 2016           

4ú is mó in Éirinn 

 

Meán-Teaghlach            

2.9 Duine 

 

Meán Aois                  

34.9 Bliain 

 

36.4% in Aois 0 – 24      

Méid is mó in Éirinn 
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Comh-Réamhrá 

ag Peter Carey, Príomh-
Fheidhmeannach agus An Clr. 
Suzanne Doyle, Cathaoirleach, 
Comhairle Contae Chill Dara 

    

Rinneadh dul chun cinn suntasach thar 
roinnt priomh-réimsí i gCill Dara le linn 
2019. Sa Tuarascáil Bhliaintiúil seo tá 
taispeántas ar thionscadail 
infreastruchtúir agus gaiscí maidir le 
seirbhísí poiblí a chur ar fáil le linn 
2019. 

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 Corparáideach 
2015-2019, chun cinntiú go leanann an 
contae le bheith tarraingteach le 
haghaidh cónaí, oibre, teacht ann ar 
cuairt agus gnó a dhéanamh. 

Tharla athruithe freisin i gComhairle 
Contae Chill Dara i 2019, le Comhairle 
nua tofa i mBealtaine ag na Toghcháin 
Áitiúla.  

Tháinig 18 ball nua ar an gComhairle, 
le toradh de 40% mná agus 60% fir ina 
mball. 

Is deis nua athbhreithnithe agus 
pleanála í comhairle nua a chur i 
gcrích.  De réir riachtanais reachtúla, 
foilsíodh Plean Corparáideach nua do 
2014-2019, ina léirítear ár n-

aidhmeanna straitéiseacha do na cúig 
bliain amach romhainn. 

 

Tá Gníomhú ar son na hAeráide mar 
cheann de na dúshláin is mó in 
aghaidh na hÉireann sna blainta 
amach romhainn.  Shínigh Comhairle 
Contae Chill Dara Conradh na Méaraí 
um Ghníomhú ar son na hAeráide, 
agus bunaíodh CBS Gníomhaithe ar 
son na hAeráide. Tá Cill Dara mar 
óstach d’Oifig Réigiúnach an Oirthir 
agus Lár Tíre um Ghníomhú ar son na 
hAeráide, agus, i gcomh-oibriú le 
Comhairle Conte Chill Chainnigh, tá 
ceannaireacht aici maidir le chomh-
ordú ar straitéisí oiriúnaithe. Glacadh 
le Cill Dara Athléimneach um Aeráide, 
ár Straitéis Oiriúnaithe um Ghniomhú 
ar son na hAeráide. 

Rinneadh dul chun cinn breise maidir 
le tithíocht poiblí a sholáthar. Chuaigh 
Comhairle Contae Chill Dara thar an 
sprioc a leagadh síos le haghaidh 
tithíocht sóisialta a sholáthar i 2019 tré 
roinnt meicníochtaí, ina measc 32 
aonad tithíochta sóisialta a chur ar fáil 
ag Ard Dhún Muirigh, Baile Chill Dara, 
agus aonaid Cuid V agus lándéanta a 
fháil.  Ag comh-oibriú le comhlachtaí 
ceadaithe tithíochta, cuireadh tús le 
breis agus 700 tionóntacht tithíochta 
sóisialta le linn na bliana. 

Ghlac Comhairle Contae Chill Dara go 
foirmiúil leis an gClár Cóiríochta don 
Lucht Siúil 2019-2024. 

Ag deireadh 2019, bhí 3 lána oscailte 
idir soir agus siar ar an mótarbhealach 
M7. 

Leanann an Comhairle le ról 
réamhghníomhach a ghlacadh maidir 
le tacú lenár bpobail áitiúla.  Bronnadh 
an chéad duais ar Cluainte Aird Rú i 
mBaile Átha Í sa chatagóir “Eastáit 
Tithíochta” sa chomórtas náisiúnta 
Bróid Áite. 
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Bhí bliain rathúil ag na Bailte 
Slachtmhara freisin, le deich mbonn 
buaite san iomlán.  Bronnadh ceithre 
bonn óir ar Maigh Nuad, An Nás, 
Teach Srafain agus Léim an 
Bhradaín.  Bronnadh trí bonn airgid ar 
Cill Droichid, Droichead Nua agus An 
Chill, agus bronnadh boinn cré- umha 
ar Claonadh, An Baile Mór agus Ráth 
Iomgháin. 

Bronnadh 938 Deontas Pobail agus 
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 285 
post á chruthú le linn 2019.   

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.   

Bunaíodh Foireann Tionscadal 
Straitéiseacha agus Ríochta Phoiblí.  
Fuarthas maoiniú de €6 milliúin le 
haghaidh Gormbhealach an Bearú, 
agus tionscnaimh athnuachan 
sráidbhailte, i 2019. 

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. 

 

 

 

Peter Carey  Suzanne Doyle 

 

Príomh-  Cathaoirleach, 
Fheidhmeannach     Comhairle Contae    
   Chill Dara 

 

 

 

 

 

  

 



 

Baill Tofa do Chomhairle Contae Chill Dara 

 

Tar éis na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2019 toghadh na baill seo leanas do 
Chomhairle Contae Chill Dara mar bhaill de na Ceantair Bardasacha seo leanas. 

 

Ceantar Bardasach Bhaile Átha Í 

                     

An Clr.               An Clr.    An Clr.     An Clr.           An Clr.              
Veralouise Behan    Aoife Breslin   Brian Dooley      Ivan Keatley         Mark Wall 

 Fianna Fáil          Lucht Oibre   Fianna Fáil   Fine Gael       Lucht Oibre 

 

 

Páirtí agus Ainm Guthán Ríomhphost 

FF Veralouise Behan 086 1502913 veralouisebehan@yahoo.ie  

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

FF Brian Dooley 086 1715290 kccdocker@gmail.com  

FG Ivan Keatley 087 2731335 ivankeatley@gmail.com  

LO Mark Wall 083 3341486 markwall@eircom.net  

mailto:veralouisebehan@yahoo.ie
mailto:breslin.aoife@gmail.com
mailto:kccdocker@gmail.com
mailto:ivankeatley@gmail.com
mailto:markwall@eircom.net
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Ceantar Bardasach Chill Droichid – Léim an Bhradáin 

 

 

                                     

An Clr. Bernard        An Clr. Michael              An Clr. Íde                        An Clr. Ciara                   An Clr. Nuala 

Caldwell                    Coleman                        Cussen                             Galvin                              Killeen        

Fianna Fáil               Fianna Fáil                     Neamhspleach                 Lucht Oibre                     Daonlathaigh   

                       Sóisialta      

                                                                                                                                                                                                                                               

                

An Clr. Vanessa    An Clr. Joe                                  

Liston        Neville                                                                       

Comhaontas Glas  Fine Gael 

Páirtí agus Ainm Guthán Ríomhphost 

FF Bernard Caldwell 086 2653455 bernardhri@gmail.com  

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

NS Íde Cussen 089 4202380 idecussen@gmail.com  

LO Ciara Galvin N/B voteciaragalvin@gmail.com   

DS Nuala Killeen 087 7160360 nuala.killeen@socialdemocrats.ie  

CG Vanessa Liston 086 1408681 vanessalistonkcc@gmail.com  

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

   

mailto:bernardhri@gmail.com
mailto:michael.a.coleman@hotmail.com
mailto:idecussen@gmail.com
mailto:voteciaragalvin@gmail.com
mailto:nuala.killeen@socialdemocrats.ie
mailto:vanessalistonkcc@gmail.com
mailto:joeneville.no1@gmail.com
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Ceantar Bardasach Claonadh - Maigh Nuad 

                           

An Clr.Tim             An Clr. Aidan            An Clr. Angela       An Clr. Daragh         An Clr. Peter 

Durkan                  Farrelly                       Feeney                   Fitzpatrick                Hamilton        

Fine Gael              Daonlathaigh             Lucht Oibre            Fianna Fáil                Comhaontas                                         

       Sóisialta                                                                                        Glas 

                                                                                                                                                                      

                                      

An Clr. Pádraig     An Clr. Naoise          An Clr. Paul          An Clr. Brendan          An Clr. Brendan 

McEvoy                  Ó’Cearúil                  Ward                      Weld                            Wyse            

Neanhspleach       Fianna Fáil                Fianna Fáil             Fine Gael                   Fine Gael 

 

Páirtí agus Ainm Guthán Ríomhphost 

FG Tim Durkan 086 8632784 timdurkan321@gmail.com  

DS Aidan Farrelly 087 9614540 aidan.farrelly@socialdemocrats.ie  

LO Angela Feeney 087 2381962 angelafeeney@gmail.com  

FF Daragh Fitzpatrick 087 2538184 daraghfitz2007@gmail.com  

CG Peter Hamilton 087 2316308 peter.hamilton@greenparty.ie  

NS Pádraig McEvoy 086 8658262 padraigmcevoy@gmail.com 

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  

 FG Brendan Wyse  087 2328867       brendan.wyse@gmail.com   
 

mailto:timdurkan321@gmail.com
mailto:aidan.farrelly@socialdemocrats.ie
mailto:angelafeeney@gmail.com
mailto:daraghfitz2007@gmail.com
mailto:peter.hamilton@greenparty.ie
mailto:padraigmcevoy@gmail.com
mailto:cllrnaoise@gmail.com
mailto:cllrpaulward@gmail.com
mailto:bweldmcc@eircom.net
mailto:brendan.wyse@gmail.com
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Ceantar Bardasach Chill Dara / Dhroichid Nua

                                             

An  Clr.  Anne          An Clr. Suzanne           An Clr. Kevin  An Clr.  Noel    
Connolly         Doyle           Duffy   Heavey             
Fianna Fáil         Fianna  Fáil          Fine Gael   Fianna Fáil 

 

                                                              

An Clr. Fiona       An Clr. Peggy       An Clr. Tracey           An Clr. Chris Pender    
McLoughlin-Healy      O’Dwyer        O’Dwyer            Daonlathaigh      
Neamhspleach       Fine Gael        Fine Gael            Sóisialta 

 

                

 

An Clr. Robert       An Clr. Patricia          An Clr. Mark                                            
Power        Ryan           Stafford                                                 
Fianna Fáil       Sinn Féin                       Fine Gael 



Páirtí agus Ainm Guthán Ríomhphost 

FF Anne Connolly 087 9838327 N/B 

FF Suzanne Doyle 087 9521232 sdoylemcc@gmail.com  

FG Kevin Duffy 085 2390341 kevinduffyg@gmail.com  

FF Noel Heavey 087 2602640 noelheavey1@gmail.com  

NS Fiona 
McLoughlin-Healy 

086 7811012 fiona@fmcloughlinhealy.ie  

FG Peggy O’Dwyer 086 1996648 peggyodwyerfg@gmail.com  

FG Tracey O’Dwyer 087 6533706 traceyodwyer@gmail.com  

DS Chris Pender 085 8298237 chris.pender@socialdemocrats.ie  

FF Robert Power 085 7279307 robbiepower@gmail.com  

SF Patricia Ryan 085 7243926 patriciaryan975@gmail.com  

FG Mark Stafford 086 8648558 markstaffordfg@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

mailto:sdoylemcc@gmail.com
mailto:kevinduffyg@gmail.com
mailto:noelheavey1@gmail.com
mailto:fiona@fmcloughlinhealy.ie
mailto:peggyodwyerfg@gmail.com
mailto:traceyodwyer@gmail.com
mailto:chris.pender@socialdemocrats.ie
mailto:robbiepower@gmail.com
mailto:patriciaryan975@gmail.com
mailto:markstaffordfg@gmail.com
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Ceantar Bardasach An Náis 

                            

An Clr. Anne      An Clr. Fintan                  An Clr. Bill Clear            An Clr. Carmel             

Breen       Brett          Daonlathaigh                  Kelly                          

Lucht Oibre      Fine Gael                          Sóisialta                          Fianna Fáil 

 

                    

An Clr. Vincent P.     An Clr. Seamie                    An Clr. Evie                                                       

Martin                               Moore                                  Sammon                                         

Comhaontas Glas            Neamhspleach                    Fine Gael 

 

Páirtí agus Ainm Guthán Ríomhphost 

LO Anne Breen 087 1230210 annebreen8@gmail.com  

FG Fintan Brett 087 6257842 fintanpbrett@gmail.com  

DS Bill Clear 087 9424488 bill.clear@socialdemocrats.ie  

FF Carmel Kelly 086 8268884 carmelkelly@sallins.org  

CG Vincent P. Martin 087 2312105 vincentp.martin@greenparty.ie  

NS Seamie Moore 087 2497813 ssmoore@eircom.net  

FG Evie Sammon 085 7808518 eviesammon@gmail.com  

  

mailto:annebreen8@gmail.com
mailto:fintanpbrett@gmail.com
mailto:bill.clear@socialdemocrats.ie
mailto:carmelkelly@sallins.org
mailto:vincentp.martin@greenparty.ie
mailto:ssmoore@eircom.net
mailto:eviesammon@gmail.com
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Seirbhísí Corparáideacha 

 
Bíonn Seirbhísí Corparáideacha ag 
idirghníomhú agus ag tacú le gach 
roinn agus tá freagracht uirthi go 
ginearálta as an Cathaoirleach agus 
na comhaltaí tofa, cúrsaí cumarsáide, 
seirbhísí do chustaiméirí, Clár na 
dToghthóirí, saoráil faisnéise, cosaint 
sonraí agus saoráidí.   
 
 Seirbhísí do Bhaill 
 
Lean 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.  Tharla na toghcháin 
áitiúla i mBealtaine 2019, le 18 ball 
nua ag teacht ar an gComhairle, le 
toradh de 40% mná agus 60% fir ina 
mball. Tiomsaiadh lámhleabhar 
traenála cuimsitheach don Chomhairle 
nua, le gach eolas cuí ann.  Cuireadh 
traenáil ionduchtaithe ar córais agus 
fearas i gcrích freisin. Cuireadh 
Tairseach Eolais nua do Bhaill ar bun i 
2019, mar ardán aonair chun gach 
eolas cuí a chomhroinnt le na baill 
tofa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Líon na gCruinnithe 2019 

Cruinnithe 2019                    Lion na                     
gcruinnithe 

Comhairle Iomlán          17 

Ceantair Bardasacha                       68 

Grúpa Beartais Chorparáidigh         11   

Coiste um Beartais Straitéiseacha   10 

Coiste Iniúchadh        5 

Coistí eile                                          15 

Líon Iomlán na gcruinnithe          126 

 
*Nóta: Laghdú ar chruinnithe i 2019 
de bharr na Toghcháin Áitiúla 
 
Tar éis na toghcháin áitiúla, chuir 
Comhairle Contae Chill Dara tús le h-
athbhreithniú ar a Scéim um Coistí um 
Beartais Straitéiseacha, chun scéim 
nua a chur i grích don tearma 2019-
2024. Ghlac an Comhairle Iomlán le 
CBS nua um Ghníomhú ar son na 
hAeráide.  Is mar seo leanas struchúr 
na CBS. 

 Gníomhú ar son na hAeráide 

 Forbairt Eacnamaíoch, Fiontar 
agus Pleanáil 

 Iompar, Sábháilteacht agus 
Seirbhís Éagandála 

 Seirbhísí Chomhshaoil agus 
Uisce 

 Tithíocht 

 Pobal Áitiúil agus Cultúr 
 
Chuir an Coiste um Prótocal agus 
Nósannna Imeachta tús le h-
athbhreithniú ar Bhuan-Ordaithe do 
Chruinnithe Iomlán den Chomhairle i 
2019, agus cuirfear moltaí ós comhair 
na Comhairle Iomláine le haghaidh 
breithniú i 2020. Tar éis sin, tá sé ar 
intinn tús a chur le h-athbhreithniú ar 
Bhuan-Ordaithe do Choistí na 
gCeantar Bardasacha agus na CBS. 
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Níor tugadh ballraíocht na CBS chun 
críche i 2019, toisc go raibh an            
t-athbhreithniú idir láimhe suas go mí 
na Nollag. 
 
Córas BCC (Bainistíocht Caidrimh 
Custaiméirí) 

Thar 2019 logáileadh caidrimh le 
custaiméirí ar an gcóras BCC, a 
thugann léargais ar réimsí seirbhíse 
tabhachtacha na gcustaiméirí. I 2019 
cruthaíodh iomlán de 16,485 cás nua 
ar BCC, méadú de 1,578 ar 2018. 

Socraíodh 14,545 cás – ráta clabhsúra 
de 83.23%. Baineann uiríll ó baill agus 
Teachtaí Dála le thart ar 27% de na 
cásanna BCC a taifeadadh sa bhliain 
atá imithe romhainn. 

Dob iad seo na 5 seirbhís ba mhó do 
BCC i 2019: 

Rannóg Iomlán 

Tithíocht 4607 

Iompar 2985 

ACPNP 2252 

Timpeallacht 1993 

Seirbhísí Corparáideacha 1664 

 

Ionad Seirbhís do Chustaiméirí 
Bhaile Átha Í 

Lonnaithe san oifig i Rath Stiobhairt, 
Bóthar Mhainistir Eimhín, lean  Ionad 
Seirbhís do Chustaiméirí Bhaile Átha Í 
le príomh-sheirbhísí a chur ar fáil go h-
áitiúil do chustaiméirí i mBaile Átha Í 
agus níos fairsinge sa chontae i 2019: 

Próisíodh 2,252 cás custaiméirí Áit 
Conáithe Príomháideach Neamh-
Phríomh (ACPNP). 

Rinneadh beagnach 2,700 
idirghníomhú le custaiméiri, ar ghuthán 

agus go pearsanta, ag Ionad Seirbhís 
do Chustaiméirí Bhaile Átha Í. 

Deisigh do Shráid  

I 2019 d’fhreagair Comhairle Contae 
Chill Dara ar 754 cás. Próiseáiltear 
gach ceist Deisigh do Shráid tríd an 
BCC agus tugtar freagra orthu taobh 
istigh de dhá lá oibre. 

 
Nochtuithe Cosanta  
 
Fuair an t-Oifigeach Ainmnithe um 
Nochtuithe Cosanta nochtadh amháin 
le linn 2019. 
 
Seirbhísí Dlíthiúla 
 
I 2019 cuireadh thart ar 1,247 cás i 
bhfeidhm, agus cuireadh faoi bhráid 
dlídóirí iad. 

Preas / Na Meáin 2018 
 
I 2019, fuarthas agus tugadh chun 
críche 358 iarratas ón bpreas, agus 
eisíodh breis agus 124 preasráiteas, a 
bhain le raon leathan de thionscnaimh 
na Comhairle. 

Réitíodh 87% d’iarratais ón bpreas le 
meán-tréimhse freagartha de 3 lá. 

Meáin Shóisialta 
 
Ta trí leathanach meán shóisialta ag 
Comhairle Contae Chill Dara 
Facebook: 13,997: - méadú de 26% ar 
2018 
Twitter: 8,082 – méadu de18% ar 2018 
Instagram: 1,106– méadu de 111% ar 
2018 
 
Clár na dToghthóirí 
 
Bhi líon de 149,637 ar Chlár na 
dToghthóirí do 2018/2019, a chuaigh i 
bhfeidhm ar 15ú Feabhra 2019, 
méadú de 3,950 ar an líon a 
chláraíodh sa bhliain roimhe sin. 
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Reáctaileadh Toghcháin Áitiúla agus 
Eorpacha ar 24 Bealtaine 2019, thar 
na h-ocht Toghcheantar Áitiúla (TÁ) 
ina roinntear an chontae. Bhí ballóid 
de 46.6% agus toghadh 40 
Comhairleoir, 18 acú ina mbaill nua 
don Chomhairle. Tá tuilleadh eolais ar 
torthaí an toghcháin áitiúil le fáil ar ár 
suíomh gréasáin anseo 

Tar éis tuairisc ón gCoimisiúin 
Toghcheantar chinntigh an Rialtas go 
mbeadh, i gContae Chill Dara, 
toghcheantar le 4 suíochán i gCill Dara 
Thuaidh, agus toghcheantar le 4 
suíochán i gCill Dara Theas, le roinnt 
daonra ann ó Chontae Uíbh Fhailí 
agus ó Chontae Laoise.  Foilsíodh 
léarscáil le sonraí iomlán faoi na h-
athruithe i gCill Dara Thuaidh agus i 
gCill Dara Theas ar suíomh gréasáin 
na Comhairle: 

http://kildare.ie/CountyCouncil/Corpora
teServices/RegisterofElectors/Constitu
encyBoundaryChangeA4.pdf  

 

 

Gearáin ó Chustaiméirí a fuarthas i 
2019 

182 Gearán 

7 gearán foirmiúla 

Fo-Dhlíthe 

Rinneadh athbhreithniú ar fho-dhlíthe 
Alcóil don Chontae i 2019. Tar éis 

bhreithniú ag baill na Coiste Ceantar 
Bardasacha, socraíodh go dtabharfar 
ceantair breise isteach faoi na fo-
dhlíthe. As seo, beidh gá le 
comhairliúchán breise i 2020 roimh 
dreacht-fo-dhlíthe a chur amach le 
haghaidh glacadh leo. 

Foilseacháin Chorparáideacha  
  
Tuarascáil Bhliantúil 2018 

 Plean Bliantiúil Soláthair Seirbhísí 
2019 

Tuarascáil faoi dul chun cinn ar an 
bPlean Corparáideach 2018 

Tuarascáil Bhliaintiúil faoi dul chun 
cinn ar an bPlean Solathar Seirbhísi 
2018 

Polasaí Cuimhneacháin Sibhialta 

Plean Corparáideach 2019-2024 

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 thabhairt faoi: 

 na próisis buiséid agus 
tuairscithe airgeadais; 

  na stiúrtha inmheánacha agus 
an feidhmeannacht iniúchtha 
inmheánach; 

  éifeachtúlacht agus luach ar 
airgid; 

  bainistíocht ar rioscaí. 
 
Tháinig deireadh le tearma oifige an 
Choiste Iniúchtha i mBealtaine 2019 ar 
aon dul le na Toghcháin Áitiúla a 
reachtáladh ar 24 Bealtaine 2019.  Ag 
crinniú bliaintiúil na Comhairle i 
Meitheamh 2019, toghadh trí Ball Tofa 
don Choiste Iniúchtha.  Ag crinniú 
míosúil na Comhairle i Meán Fomhair 
2019, toghadh ceithre ball eachtracha, 
agus Cathaoirleach ina measc, don 

http://kildare.ie/CountyCouncil/CorporateServices/Elections/
http://kildare.ie/CountyCouncil/CorporateServices/RegisterofElectors/ConstituencyBoundaryChangeA4.pdf
http://kildare.ie/CountyCouncil/CorporateServices/RegisterofElectors/ConstituencyBoundaryChangeA4.pdf
http://kildare.ie/CountyCouncil/CorporateServices/RegisterofElectors/ConstituencyBoundaryChangeA4.pdf
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Choiste.  Bhí an chéad crinniú ag an 
gcoiste nua i nDeireadh Fomhair 2019. 
 
Le linn 2019, tháinig an Coiste 
Iniúchtha le chéile ar cúig ocáid. 
 
I 2019, tugadh faisnéisiú agus 
uasdhátú don choiste ar na h-ábhair 
seo leanas a aithníodh mar ábhair 
tosaíochta: 

 Stocáirigh an Chlóis Innealra 

 Forbairt an Chláir Leasa 
Réadmhaoine 

 Polasaí agus Plean Feidhmithe 
Bliaintiúil Luach ar Airgid 

 Cód Caiteachais Phoiblí: 
Tuarascáil Iniúchtha 2018 – 
Tionscadail Ioncaim Reatha 
agus Caipitil  

 Polasaí Frith-Chalaoise agus    
-Éilithe – Athbhreithniú agus 
Uasdhátú 

 Clár Riosca Corparáideach 
agus Cláir Riosca Roinne 

 Tuarascáil Iniúchtha faoi 
Taisteal agus Cothú 

 Léirtheoirí Seirbhíse Náisiúnta 
Tuarascáil CNMI faoi Tascairí 
Feidhmíochta 2018 
 

Saoráil Faisnéise  
 
Próiseáladh iarratais de réir an 
miondealú seo: 
Fuarthas 174 iarratas i 2019 
Ceadaíodh 54 iarratas 
Páirt-ceadaíodh 48 iarratas 
Diúltaíodh do 72 iarratas 
 
Fuarthas iarratais ó na foinsí seo 
leanas: 
Iriseoirí  44 
Gnó   34 
Oireachtas  12 
Baill Foirne  10 
Cliaint            112 
Eile     55 
 
 
 

Cosaint Sonraí  
 
Tá suíomh ar-líne tiomnaithe ar fáil do 
chustaiméirí maidir le cearta 
príobháideachais sonraí, foirmeacha  
agus próisis. 
Lean Oifigeach um Cosaint Sonraí 
(OCS) na Comhairle le traenáil a chur 
ar fáil do bhaill foirne nua mar chuid de 
chláir insealbhaithe, agus le 
chomhairle maidir le cúrsaí comhlíonta    
a thabhairt do bhaill foirne agus don 
bhfoireann bainistíochta mar ba ghá. 
Chun rialachas sonraí a chinntiú, 
bunaiodh Coiste Bainistíochta Sonraí 
agus Taifead ón bhfoireann 
bainistíochta sinsearach, le tacaíocht 
ón OCS. 
Déantar athbhreithniú ar doiciméid 
polasaithe agus nósanna imeachta 
agus foilsítear iad i lár-ionad inlíonta, 
chun leibhéal comhsheasmhach 
comhlíonta a chinntiú thar na 
Comhairle. 
Le linn 2019, rinne an Coimisiún um 
Cosaint Sonraí dul chun cinn ar 
iniúchadh earnála ar TCI agus 
teicneolaíocht gaolmhar, lena n-áiríodh 
iniúchadh taobh istigh de Chomhairle 
Contae Chill Dara. 
Déanann OCS na Comhairle 
maoirseacht ar iarratais rochtana ó 
dhaoine, agus iarratais ar TCI ó na 
Gardaí Síochána; léirítear 
gníomhaíocht i 2019 thíos. 
 

Iarratais Rochtana ar Sonraí:   143 

 
 
Ombudsman 
Fuarthas 23 cás ó Oifig an 
Ombudsman, agus dúnadh 8 gcás. 
 
Saoráidí 
 
Tá an Rannóg Bainistíochta Saoraidí 
freagrach as bainistiú ar an Eastát 
Corparáideach, lena n-áirítear Áras 
Chill Dara, Ionad Seirbhísí do 
Chustaiméirí Bhaile Átha Í, hallaí baile, 

http://kildare.ie/CountyCouncil/DataProtection/YourRights/
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ionaid oidhreachta agus na foirgnimh 
pobail gur leis an Comhairle iad, 
chomh maith le cabhair teicniciúil a 
thabhairt do Seirbhís na Leabharlainne 
agus do rannóga eile.  Tá sé mar 
phríomh-aidhm féachaint chuige go 
ndéantar cothabháil ar na foirgnimh 
uile san eastát corparáideach ar 
chaighdean ard, agus slándáil na n-
úsáideoirí uile a chinntiú. 
 
Tugann an Rannóg Bainistíochta 
Saoráidí tacaíocht freisin don CBM, 
don FMDA agus do na Coistí Soláthair 
agus Sláinte agus Slándala, chomh 
maith le bheith páirteach i gcoiste 
náisiúnta le haghaidh Bainistíocht 
Saoraidí an OSR agus an GBRÁ. 
 
 
Áirítear le h-obair na rannóige 
bainistíochta saoráidí cothabháil 
oibríochta agus uasghrádú mar seo 
leanas: 
 

Tionscadal Stádas 

Uasghrádú ar 
Fhoirgnimh Pobail 

Ar leanúint 

Uasghrádú ar DAS - 
Leabharlanna 

Ar leanúint 

Uasghrádaithe S/S 
thar na foirgnimh 
uile  

Ar leanúint 

Bainistíocht 
Fuinnimh 

Ar leanúint 

Bainistíocht ar 
Bhaile Droichid Nua 

Ar leanúint 

 
Tugtar ard-thosaíocht freisin do luach 
ar airgid agus éifeachtacht fuinnimh. 
 
I 2019, d’éirigh leis an Rannóg 
Bainistíochta Saoraidí laghdú de 2% ar 
úsáid fuinnimh in Áras Chill Dara a 
thabhairt chun críche. 
 
 
 
 
 

Oifigeach  Gaeilge 
 
I 2019, lean Oifigeach Gaeilge 
Chomhairle Contae Chill Dara le 
bheith ag cabhrú le baill foirne thar na 
heagraíochta, mar ba ghá, maidir le:  
 
Comhairle agus cabhair i dtaca le 
comhlíonadh na n-oibleagáidí a  
chuireann Acht na dTeangacha 
Oifigiúla 2003, an reachtaíocht 
bhainteach agus Scéim Gaeilge 
Chomhairle Contae Chill Dara uirthi;  
 
Aistriúchán a sholáthar do 
chomharthaíocht agus fógraí poiblí;  
 
Foirmeacha iarratais a aistriú nó 
aistríucháin a aimsiú;  
 
Cabhair a thabhairt maidir le 
comhfhreagras i nGaeilge á dhéanamh 
le baill den phobal gur mhian leo gnó a 
dhéanamh leis an gComhairle i 
nGaeilge; 
 
Comhfhreagras a dhéanamh, ar son 
Chomhairle Contae Chill Dara, leis an 
gCoimisinéir Teanga, le Ranna Rialtais 
agus le heagraíochtaí agus daoine 
aonair eile mar ba ghá.  
 
Rinneadh an cuid d’ár láithreán 
gréasáin a bhaineann le cúrsaí 
Gaeilge a chothabháil agus a 
uasdhátú. Cuimsítear ann faisnéis i 
nGaeilge faoi na nithe seo leanas:  
 

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

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

bhaineann le seirbhísí éagsúla 
a chuireann Comhairle Contae 
Chill Dara ar fáil 
 



18 
 

Déantar ábhar na rannóige seo den 
láithreán gréasáin a uasdhátú mar is 
gá, i gcomhairle le ranna ar fud na 
heagraíochta.  
 
D’oibrigh Comhairle Contae Chill Dara, 
trína h-Oifigeach Gaeilge, le grúpaí 
pobail áitiula agus eagraíochtaí stáit 
eile chun cabhrú le plean teanga cúig 
bliana don Chontae a eagrú agus a 
sheoladh. Láinseáil an tAire Seán 
Kyne an plean seo, an chéad plean dá 
chineál sa tír, in Áras Chill Dara. 
 
Leanann Coiste Gaeilge Chomhairle 
Contae Chill Dara le bualadh le, agus 
cabhair a thabhairt do, ghrúpaí áitiúla 
go bhfuil suim acu in úsáid na Gaeilge 
i gCill Dara a chur chun cinn.   
 
Leanann an Coiste Gaeilge le 
scoláireachtaí chuig Coláistí Gaeilge a 
chur ar fáil do cúigear mac léinn 
réamh-Ard Teistiméarachta gach 
bliain. 
 



19 
 

Tithíocht 
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An Rannóg Tithíochta 

Féachann an Rannóg Tithíochta le tacaíocht tithíochta shóisialta a sholáthar do 
dhaoine nach bhfuil d'acmhainn acu freastal dá riachtanas tithíochta féin. I 2019, bhí 
mór-éilimh ar thacaíochtaí tithiochta shóisialta, agus ar thacaíochtaí bainteacha eile, 
mar iasachtaí agus deontais tithíochta. 
 
Atógáil Éireann: Plean Gníomhaíochta um Tithíocht agus Easpa Dídine 

I mí Aibreáin 2019 fuair an Comhairle spriocanna athbhreithnithe faoi Atógáil 
Éireann: Plean Gníomhaíochta um Tithíocht agus Easpa Dídine.  Tagann maoiniú  
chun an Clár Atógála Éireann a sholáthar ó na Cláir Infheistíochta Caipitiúla agus 
Caiteachais Reatha araon, agus aonaid á sholáthar  tríd an  Clár Tógála agus 
Fáltais, Cuid V,  ÍCT, SCC agus léasú.  Is mar seo leanas a bhí an sprioc do 2019, 
agus an dul chun cinn a rith leis:

 Tógail Fáltas Léasú ÍCT & SCC Iomlán 

Sprioc 363 82 88 722 1269 

Seachadta 506 229 14 686 1435 

 

 

Áirítear le na figiúirí seachadta thuas cláir Caiteachas Caipitil agus Caiteachas 
Reatha araon (lena n-áirítear aonaid a seachadadh le Réamh-Chistiú Éascaíochta 
Léasaithe, RCÉL, a cuirtear ar fáil do Chomhlachtaí Ceadaithe Tithíochta ag Údaráis 
Áitiúla chun tógáil, fáltas, nó athchóiriú ar aonaid tithíochta sóisialta nua a éascú). 

Rinne Comhairle Contae Chill Dara dul chun cinn suntasach maidir le tógáil, fáltas, 
léasú agud ÍCT/SCC i 2019, agus sáraíodh a lánsprioc seachadta. 

 

 

Teach Bhaile Chairdif 

An Nás 
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Clár Caipitil 

Rinneadh dul chun cinn suntasach i 2019 ar clár oibre chun aonaid tithíochta a 
sholáthar ag ionaid éagsúla thar an Chontae.  Ina measc bhí togáil nua, athchóirithe, 
scéimeanna inlíonta, obair le CCT agus Comhpháirtíochtaí PrIobháideacha Phoiblí. 

Suíomh Líon na n-
Aonad 

Stádas Nollaig 2019 

Críochnaithe   

Bóthar Áth Garbháin, 
Droichead Nua 

13 aonad Oibreacha críochnaithe agus 
aonaid leithdháilte 

Páirc Phádraig, Ráth 
Iomgháin           
Oibreacha Leasúcháin   
(Céim 1) 

Athchóiriú ar 34 
aonad (23 
sóisialta agus 11 
príobháideach) 

Mír 1 (6 aonad): Críochnaithe.   
Míreanna 2-5 (28 aonad): 
Críochnaithe. 

 

Ard Dhún Muirigh, Cill 
Dara (Céim 3) 

32 aonad Críochnaithe Deireadh Fomhair 
2019. 

Garran na Feá, Ráth 
Iomgháin 

18 aonad Dul chun cinn  i 2019 agus le 
críoch Aibreán 2020. 

Sraid Áine, An Chorrchoill 12 aonad Conraitheoir ar an suíomh.  Ag súil 
le críoch Meitheamh 2020 

Faomhadh Céim 3  Stádas Nollaig 2019 

Garraí Thancaird, 
Droichead Nua 

8 n-aonad agus 
bá airígh 

De bharr athrú ar imthosca ar an 
suíomh, rinneadh cinneadh i 2019 
gan dul ar aghaidh agus tá 
cóiríocht eile do roinnt clanna á 
fhoinsiú. Tá an Roinn Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil 
(RTPRÁ) agus an Coiste 
Comhairliúcháin Áitiúil um 
Chóiriocht do Theastalaithe 
(CCÁCT) curtha ar an eolas. 

Sráidbhaile Áth Garbháin 18 aonad Fuarthas tairiscintí ó phríomh-
conraitheoirí i mí na Nollag 2019. 

Faomhadh Céim 2  Stádas Nollaig 2019 

Páirc Phádraig, Ráth 
Iomgháin           
Oibreacha Leasúcháin   
(Céimeanna 2 agus 3) 

21 aonad le 
scartáil, 19 le 
deisiú, 16 le 
tógáil.   

Aontaíodh rogha athbhreithnithe 
nua Céim 2 i bprionsabal ag 
crinniú R4, 2019 leis an RTPRÁ.  
Socraíodh léiriú do Choiste 
Ceantair Bardasach Chill Dara – 
Droichid Nua go luath i mí Eanair 
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2020 agus tá pleananna le 
haghaidh cruinnithe ceardlanna 
poiblí i R1 2020. 

Bóthar Rath Oscair, An 
Nás 

70-100 aonad 
(ag brath ar 
aontú deiridh le 
CCT agus an 
Roinn Pleanála) 

Fuarthas dreacht-moladh ón CCT i 
mí na Nollag 2019 agus leanfar ar 
aghaidh leis an obair i 2020.  Tá 
comh-mholadh a bhaineann leis 
an suíomh taobh leis idir láimhe, 
chun poitéinseal an dá suíomh a 
mhéadú, chun costas 
leigheasacháin a fritháireamh 
agus chun raon níos mó de 
chineáil d’aonaid a cheadú. 

Coill Dubh 10 n-aonad Sainchomhairleoirí sibhialta / 
struchtúracha le cheapadh i 2020. 
Cuireadh tús le tairiscint le 
haghaidh seirbhísí tógála. 

An Sean-Pháirc Ghlas, 
Maigh Nuad 

75 aonad mear-
tógála 

Ceapadh an foireann deartha i mí 
Feabhra 2019. Tá plé ag dul ar 
aghaidh leis an RTPRÁ maidir le 
dlús an suíomh a ardú chun 
luacháil an suíomh a mhéadú. 

Bóthar Ard Cloch, Cill 
Droichid 

30 aonad Faomhadh iarratas Maoinithe 
Suíomh le Seirbhísi (MSS) agus 
leanfaidh obair ar aghaidh i 2020. 

Cairbre 4 aonad Iarrtas Céim 1 le seoladh chuid 
RTPRÁ i 2020. 

Ionad an Iar-Ostán 
Ambassador, An Chill 

35 aonad Aontaíodh dlús níos mó leis an 
Roinn Pleanála i mí na Nollag 
2019.  Iarratas Céim 1 
athbhreithithe le seoladh chuig 
RTPRÁ i 2020. 

Muillean an tSeanbhaile, 
Cill Droichid 

55 aonad Aontaíodh dreacht-nholadh Céim 
1 leis an Roinn Pleanála i mí na 
Nollag 2019.  Tá plé ag dul ar 
aghaidh le RTPRÁ maidir leis an 
iarratas Céim 1. 

Sean-Bhóthar Cearrach, 
An Nás 

70-80 aonad Ta an suíomh seo á fhorbairt go 
díreach ag CCCD anois, agus 
leanfar ar aghaidh go Dreacht-
Chéim 1 chun plé le RTPRÁ I 
2020. 
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Scéimeanna Tithíochta 
Inlíonta 

Líon na n-
Aonad 

Stádas Nollaig 2019 

Teach an Bhaile Nua, 
Léim an Bhradáín 

4 aonad Fuarthas faomhadh do Chéim 1 
agus tá dul ar aghaidh i dtreo 
faomhadh Cuid 8 i 2020. 

An Fhorrach Mhór 4 aonad Fuarthas faomhadh do Chéim 1 
agus tá dul ar aghaidh i dtreo 
faomhadh Cuid 8 i 2020. 

Cuan Dor, Baile Átha Í 4 aonad Fuarthas faomhadh do Chéim 1 
molta agus leanfar ar aghaidh leis 
an scéim i 2020. 

 

 
 

Scéimeanna  
Comhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta 

Líon na n-
Aonad 

Stádas Nollaig 2019 

Páirc Flinter 35 aonad Scéim Respond. Fuarthas tairiscintí 
i mí na Nollag 2019 agus táthar ag 
súil le faomhadh do mhaoiniú. 

Caisleán na Finne, Na 
Solláin 

28 aonad Scéim Tuath. Táthar ag súil le tosnú 
ag obair R1 2020 

Talamh na 
nDoiminiceach, Baile 
Átha Í 

25 aonad Scéim Cluid. Céad moltaí le chur 
faoi bhráid CCCD le plé. 

Suíomh an BSL, Léim an 
Bhradáin 

20 aonad Scéim Cluid. Moladh á n-ullmhú le 
chur faoi bhráid CCCD le plé. 
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Scéimeanna Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta - Cúnamh Caipitil 

Comhlacht Ceadaithe 
Tithíochta 

Líon na n-
Aonad 

Stádas Nollaig 2019 

KARE, An Nás 3 aonad Cuid 8 ullmhaithe agus le dul ar 
aghaidh chuig comhairliúcháin 
poiblí i 2020. 

Pobail Camphill na h-
Éireann 

4 aonad ag An 
Droichead, Cill 
Chuillinn 

Faomhadh iarratas pleanála i 
Lúnasa 2019 

Cúram Daoine gan 
Dídean CLG 

12 Árasán ag 
Teach Bhaile an 
t-Sigínigh 

Rinneadh tosnú ar an suíomh i mí 
Shamhna 2019.  Forbairt ag dul ar 
aghaidh. 

 

 

 

Scéimeanna CPP Líon na 
 n-aonad 

Stádas Nollaig 2019 

Bóthar Bhaile an Chradógaigh, 
An Nás (Mír 1) 

74 Lean obair ar aghaidh i 2019 chun 
críoch na scéime faoi lár-2020 a 
chinntiú. 

Lana Neansaí, Claonadh (Mír 
2) 

77 Rinneadh tosnú ar an suíomh i mí 
Shamhna 2019.  Oibreacha ar dul 
ar aghaidh 

Ard Rú, Baile Átha Í (Mír 3) 50 San áireamh le haghaidh chur 
isteach i Mír 3 CPP (2020).Tugadh 
an achoimre dhearaidh chun críche 
agus cuireadh tús leis an bhfoireann 
deartha a sholáthar. 

 

Iarratais ar Thithíocht Sóisialta 

2019 Uasdhátú ar 
Comhaid 
Tithíochta 
Reatha 

Iarratais ar 
Thraschur 

Iarratais 
Nua Bailí 

Iarratais ar 
Morgáistí le 
haghaidh 
Cíosa 

Diúltaithe 

Iomlán 310 82 998 20 219 

 

Cothabháil Tithiochta 
 
Tá an Rannóg Cothabhála Tithíochta de Comhairle Contae Chill Dara freagrach as 
cothabháil na 4,518 aonad tithíochta, le buiséad iomlán de bhreis agus €7.0 milliúin. 
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2019 Casadh 
timpeall ar 
Thithe 
Folmha 

Uasghrádú  
ar Thithe 
nua 
ceannaithe 

Iarratais ar 
Cothabháil 
Freagrúil  a 
logáileadh 

Iarratais ar 
Cothabháil 
Freagrúil  a 
chríochnaíodh 

Líon na 
nDeontas 
Féin-
Chabhair a 
oifreáladh 

Iomlán 92 144 6,062 6,333 76 

 

Cothabháil Pleanáilte 
 
Cuireadh clár cothabhála pleanailte i gcrích i 2018.  Faoin gclár folmhaithe cuireadh 
ar ais i stoc 11 réadmhaoin go raibh deisiú suntasach ag teastáil uathu. Rinneadh 
athchur ar fuinneoga agus doirse i 48 réadmhaoin. Fuair 76 teaghlach an Deontas 
Féin-Chabhair, a chur ar a gcumas fuinneoga agus doirse a athchur, soirn a shuiteáil 
agus cistiní a uasghrádú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

  

Leithdháileadh Tithíochta 

Cuireadh Scéim Rogha Tithíochta ar 
bun i mí na Nollag 2018 agus cuireadh 
i bhfeidhm go rathúil é i 2019, le 44 
réadmhaoin á leithdháileadh as na 
cúig Ceantar Bardasacha.  As an t-
iomlán de 44 réadmhaoin, 
leithdháileadh 16 (36%) réadmhaoin 
SRT san Nás. 

Measúnú Riachtanais Tithíochta 
2019 
 

Rinneadh an measúnú riachtanais 
tithíochta shóisialta (MRT) ar 24ú 
Meitheamh 2019, chun líon na 
dteaghlach ata cáilithe le haghaidh 
tacaíocht tithíochta sóisialta a 
chomhaireamh.  Foilsíodh an measúnú 
le déanaí ag an Gníomhaireacht 
Tithíochta ar 
https://www.housing.gov.ie/sites/defaul
t/files/publications/files/sha_summary_
2019_dec_2019_web_1.pdf 

I gCill Dara measadh go raibh iomlán 
de 3,386 teaglach cáilithe le 
hagahaidh tacaíocht tithíochta ar 24 
Meitheamh 2019, laghdú de 576 
(14.5%) i gcomparáid leis an measúnu 
a rinneadh i 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meas-
únú 
Riacht-
anais 
Tithí-
ochta 

2016 2017 2018 2019 

Teag-
laigh 
Cáilithe 

5572 5103 3962 3386 

 

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta 

Lean Comhairle Contae Chill Dara go 
rathúil le hÍocaíocht Cúnaimh 
Tithíochta (ÍCT) a chur ar fáil. Tugadh 
ÍCT isteach in ionad Scéim 
Fordheontais Cíosa.  Ag deireadh 
2019 bhí iomlán de 2,195 teaghlach sa 
chontae ag fáil tacaíocht ÍCT, méadú 
de 303 ó 2018.  Is mar seo leanas an 
miondealú ar iarratais ÍCT i 2019: 

2019 Iarratais a 
fuarthas 

Iarratais a 
diultaíodh 

Iarratais  a 
faomhadh 

Iomlán 778 200 714 

 

Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC) 
 
Bhí iomlan de 415 réadmhaoin SCC 
ag deireadh na bliana. 
 
Ard Dhún Muirigh, Baile Chill Dara 
 
 

 

https://www.housing.gov.ie/sites/default/files/publications/files/sha_summary_2019_dec_2019_web_1.pdf
https://www.housing.gov.ie/sites/default/files/publications/files/sha_summary_2019_dec_2019_web_1.pdf
https://www.housing.gov.ie/sites/default/files/publications/files/sha_summary_2019_dec_2019_web_1.pdf
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Iasacht Tithíochta Atogála Éireann        

2019 Líon na 
bhFaomhadh 

Méid a 
Faomhadh 

Líon 
tarraingthe 
anuas 

Méid 
tarraingthe 
anuas 

Líon as 
Feidhm 

Méid as 
Feidhm 

Líon         
Fágtha 
Faomhtha 

 27 €5,211,339 31 €6,985,722 21 €4,329,530 208 

                            
Iomlán Faomhtha    €19,692,336 *Faomhadh ar leanúint                 
de bharr Iasachtaí as feidhm 
 

Iomlán tarraingthe anuas go dtí seo €10,160,922 

Iomlán tiomanta anois    €4,579,784                                               
mar iasachtaí á n-oifreáil 
 
Iomlán as feidhm    €4,951,630 
 

Deontais Tithíochta  
 
Cuireann Deontais a bhaineann le hOiriúnú Tithe, Deontais Cúnaimh Tithíochta do 
Dhaoine Breacaosta agus Deontais na nÁiseanna Soghluaiseachta, le freastal ar 
riachtanais tithíochta, trí tithe atá ann cheana féin a chur in oiriúint le haghaidh 
riachtanais an té a bhfuil cónaí air/uirthi inti. Is mar seo leanas an miondealú ar na h-
iarratais ar deontais tithíochta a fuarthas agus a faomhadh i 2019: 

 Iarratais 
ar 
Deontais 
Oiriúinithe 
a 
Fuarthas 

Deontais 
Oiriúinithe 
a 
Faomhadh 

Iarratais 
ar 
Áiseanna 
Soghluais-
eachta a 
Fuarthas 

Deontais 
ar 
Áiseanna 
Soghluais-
eachta a   
Faomhadh   

Iarratais ar  
Cúnaimh 
Tithíochta 
do 
Dhaoine 
Breacaosta 
a Fuarthas 

Deontais 
ar 
Cúnaimh 
Tithíochta 
do 
Dhaoine 
Breacaosta 
a 
Faomhadh 

Iomlán 484 320 0 0 268 251 

 

 

Ard Dhún Muirigh,  
Baile Chill Dara 
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Cíosanna 
 
I 2018, ríomhadh an méid seo leanas 
d’athbhreithnithe ar chíosanna de réir 
Scéime Cíosanna Difreálacha na 
Comhairle. 
 
2019 Cíosanna 

UÁ 
UÁ 
ÍCT 

Ath-
bhreithnithe 
UÁ ÍCT 

Iomlán 1,186 775 677 

 
Scéim Ceannaigh ag Tionóntaí 
 
Leagtar síos thíos miondealú maidir 
leis an Scéim Ceannaigh ag Tionóntaí 
i 2019:    
 

2019 Iarratais 
a 
fuarthas 

Neamh-
cháilithe 

Faofa 

Iomlán 35 7 16 

 
Cóiríocht do Theastalaithe 
 
I Meán Fomhair 2019, ghlac Comhairle 
Contae Chill Dara go foirmiúil leis an 
gClár Áitiúil Cóiríochta do 
Theastalaithe 2019-2024, a thugann 
faoi cóiríocht a thabhairt do 73 clann 
Teastalaithe, tré ghnáth-chóiríocht 
agus cóiríocht ar leith do theastalaithe 
araon.  Le linn an clár a ullmhú, 
rinneadh athbhreithniú ar an gclár a 
d’imigh roimhe, anailís ar riachtanais 
agus straitéis comhairliúcháin 
cuimsitheach.  Cuireadh na próisis seo 
le chéile chun na spriocanna atá sa 
chlár nua a leagan síos.   

Tháinig an Coiste Comhairliúcháin 
Áitiúil um Chóiríocht do Theastalaithe 
(CCÁCT) le chéile ar 4 ocáid i 2019. I 
measc na príomh-réimsí oibre bhí 
ullmhúcháin ar an gClár Áitiúil 
Cóiríochta do Theastailaithe 2019-
2024, soláthar chaipitil ar chóiríocht ar 
leith do Theastalaithe agus bainistíocht 
agus cothabháil ar láithreáin stad do 
Theastalaithe. Pléann an CCÁCT 

freisin na tuairiscí ráithiúla ar 
spriocanna cóiríochta agus uasdhátú 
oibre sóisialta maidir le líon na gclann 
atá ar thaobh an bhóthair, gan dídean 
agus i gcóiríocht.  Mar choiste 
comhairliúcháin, bhí príomh-ról ag an 
CCÁCT i gcéim comhairliúcháin an 
Chláir Áitiúil Cóiríochta do 
Theastalaithe, agus thug gach ball 
tacaíocht agus ionchur do na 
measúnaithe riachtanais freisin. Tá lár-
ról ag Gníomhacht do Theastalaithe 
Chill Dara sa chlár oibre bliaintiúil, 
maidir le tacú le páirtíocht ón bpobal 
sa chlár agus bheith ina n-ionadaí don 
phobal.   
 

I 2019, tugadh cóiríocht do 11 clann 
Teastalaithe, arís níos mó ná an sprioc 
bliaintiúil. Ag éirí as an chlár chun tithe 
soghluaiste a ionadú, tugadh tacaíocht 
do dhá chlann chun a dtithe 
soghluaiste a uasghrádú ar an suíomh, 
agus i measc oibreacha feabhsúcháin 
láithreain stad bhí oibreacha 
bainistíochta agus cothabhála 
ginearálta, oibreach feabhsúcháín ar 
limistéir poiblí agus bánna a fheabhsú 
de réir ghá.  Lean an foireann oibre 
sóisialta le tacú le clainn teastalaithe 
ina gcónaí ar láithreáin, ar thaobh an 
bhóthar agus in eastáit tithíochta. I 
2019, tionóladh roinnt ceardlann 
tithíochta le clainn chun cabhrú leo 
chun a riachtanais tithíochta a 
shásamh. 
 
Is cuid tabhachtach de sheirbhísí don 
lucht siúil é comh-oibriú le 
Gníomhaíocht do Theastalaithe Chill 
Dara (GTCD), agus lean GTCD le 
tacaíocht a thabairt d’ionadaithe na 
dTaistealaithe ar an gCoiste 
Comhairliúcháin Áitiúil um Chóiríocht 
do Theastalaithe, chomh maith le 
bheith ag comh-oibríú le CCCD ar 
ceardlanna tithíochta agus ar Straitéis 
Idirghníomhaireachta Chill Dara do 
Theastalaithe a fhorbairt. 
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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 freagrach freisin as 
leithdháileadh buiséid ón Roinn. I 
2019, caitheadh €8.05 milliúin ar 
Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean sa 
réigiúin, agus as seo caitheadh €4.3 
milliúin i gCill Dara. 
 
Léirithe Easpa Dídine 
 

2019 Iomlán na 
gCásanna 

Uathúil Athuair 

Iomlán 1,141 435 706 

 
Ar an leibhéal aitiúil, bhí 1,141 cás 
(daoine aonair agus aonaid 
teaghlaigh) a mhaigh go rabhadar gan 
dídean i 2019. Dob iad seo na príomh-
chúiseanna a leagadh síos maidir le h-
easpa dídine: fógraí fágála ó thiarnaí 
talún, imthosca clainne, scaoileadh ó 
priosúin nó ospidéal agus cíosanna 
neamh-inacmhainne. 
 
Mar seo leanas a bhí miondealú ar 
léirithe uathúla: 
 

2019 Aosaigh Cleithiúnaithe 

Iomlán 431 359 

 
 
 
 
 
 

Clainn i gCPÉ, ina measc Cóiríocht 
Sealadach faoi Tacaíocht agus Moil 
Clainne ar 31 Nollaig 2019: 
 

Fad Teaglaigh le 
Cleithiúnaithe 

Aosaigh Cleithiúnaithe 

0-6 mí 25 42 54 

6-12 
mi 

18 29 45 

12-18 
mí 

7 11 13 

18-24 
mí 

4 6 11 

24-30 
mí 

2 2 6 

Iomlán 56 90 129 

 

 

 

Mol Clainne, An Chorrchoill 
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Seirbhís Cóiríochta i gCill Dara 
 
 
D’fheidhmigh CCCD Moil Clainne i 
mBaile Átha Í agus sa Chorrchoill, a 
chuir iostas sealadach tacaithe (IST) 
ar fáil do 11 clann, i bpáirtíocht le 
Iontabhas Peter McVerry. Freisin, i 
bpáirtíocht le Iontabhas Peter 
McVerry, bhí Teach Michael Garry, 
(IST) i bhfeidhm i nDroichead Nua. I 
bpáirtíocht le Comhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath agus Iontabhas 
Peter McVerry, chuir Comhairle 
Contae Chill Dara 25 leapa ar fáil d’fhir 
singil. Chuir an áis seo leapacha 
d’aimsir fuar ar fáil freisin i 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. 
 
Cuiread Seirbhís Iar-Ama ar fáil thar 
2019: 
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 le bheith 
ar fáil i gCill Dara. 
 
Tús Áite don Tithíocht 
 
Foilsíodh an Plean Náisiúnta 
Feidhmithe Túis Áite don Tithíocht 
2018-2021 i Meán Fomhair chun 
tabhairt faoi easpa dídine, le béim faoi 
leith ar dhaoine a chodlaíonn amuigh 
go minic agus ar theaghlaigh atá gan 
dídean le fada. Tá tiomantas chun Tús 
Áite don Tithíocht a sholáthar mar 
phríomh-ghníomh i bPlean 
Gníomhíochta um Easpa Dídine an 
Réigiúin Lár-Oirthir 2018-2020. Mar  

príomhúdarás d’Fhóram Réigiúnach 
an Lár-Oirthir um Sheirbhísí do 
Dhaoine gan Dídean, le h-údaráis 
áitiúla na Mí agus Chill Mhantáin agus 
i gcomh-oibriú le Feidhte don 
Tithíochtmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte, chuir Comhairle Contae Chill 
Dara seirbhís réigiúnach Tús Áite don 
Tithíocht ar bun. Tá an seirbhís á 
chomh-mhaoiniú ag an Roinn 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil agus An Roinn Sláinte.  Tá 
comhairle ag teacht don Fóram Lár-
Oirthir um Easpa Dídine ó ghrúpa 
ilghníomhaireachtaí, ina measc 
eagraíochtaí neamhrialtasacha san 
earnáil agus eagraíochtaí reachtúla 
ábhartha eile. 
 
Tar éis próiseas tairisceana i 2019, 
toghadh Iontabhas Peter McVerry 
chun Tús Áite don Tithíocht a 
sholáthar thar an réigiúin.  Tá an 
múnla Tús Áite don Tithíocht bunaithe 
ar chomhpháirtíocht, le béim ar 
deireadh a chur le easpa dídine do 
dhaoine go bhfuil mór-riachtanais 
coimpléascacha acu, a bhí ag codladh 
taobh amuigh nó ag baint úsáid as 
cóiríocht easpa dídine éigeandála le 
tamaill fada.  Déantar seo trí rochtain 
díreach a thabhairt don duine ar 
thithíocht daingean agus 
neamhspleách gan réamh-
choinníollacha, agus cuirtear thart 
timpeall ar seo tacaíocht treiseach 
tithíochta agus sláinte. 
 
Tá an seirbhís chomh-ordaithe ar fáil 
anois gCill Dara, An Mhí agus Cill 
Mhantáin, leis an aidhm go gcuirfear 
tionóntachtaí ar fáil in aonaid tithíochta 
féinchuimsitheacha neamhspleácha, 
chomh-seirbhísí  
Feidhmeannachta na Seirbhíse Sláinte 
ó foirne cúraim príomhúla, 
meabhairshláinte agus mí-úsáid 
substaintí, ag comh-oibriú le TUSLA, 
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na Gardaí agus na h-eagraíochtaí 
deontacha eile, á bhainistiú ag 
Iontabhas Peter McVerry. 
 
Bhí dhá sochrúchán Tús Áite don 
Tithíocht i gContae Chill Dara i 2019, 
agus tá socrúcháin breise ar intinn do 
2020. 
 
 
 
 

Scrúdaithe ar Chóiríocht 
Príobháideach ar Chíos 
 
Rinneadh iomlán de 1,165 scrúdú ar 
chóiríocht priobháideach ar chíos i 
2019.  Cuireadh tús le próiseas 
forfheidmithe i gcoinne 52 tiarna talún 
maidir le teip ar a réadmhaoin a 
thabhairt chun caighdeán cuí. 
 
 
 
 

 
Bóthar Áth Garbháin,              
Droichead Nua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mol, Bhaile Átha Í 
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Pobal agus Cultúr 
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An Comhchoiste Póilíneachta (CCP) 

Tionóladh crinniú poiblí bliaintiúil de CCP 
Chill Dara Dé Luain 2ú Nollaig 2019 ag 7.00 
pm i Halla an Bhaile, Droichead Nua.  Labhair 
Philly McMahon, Peileadóir ó Chontae Bhaile 
Átha Cliath, duine de na h-aoichainteoirí, 
faoin tionchar a bhí ag drugaí ar saolta na n-
daoine, ina eispéaras.  Thug aoichainteoir 
eile, Lisa Baggott, comhordaitheoir ó 
Tascfhórsa Thiar Theas um Drugaí agis Alcól 
(TTTDA), breac-chúntas ar a ról agus na 
gníomhartha agus an tacaíocht a chuireann 
an eagraíocht ar fáil, leis an téama “dochar a 
laghdú / feabhsú a thacú”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deontas Pobail 
 
Reachtáil an Rannóg Pobail 860 Deontas: 

Sórt Deontais Méid na 
Deontas 

Méid a 
Bronnadh 

Deontais 
Pobail 

(Ginearalta) 

 

183 

 

€242,978 

 

Deontais Féilte 

 

78 

 

€131,656 

Clár 
Feabhsaíochta 

Pobail 

 

5 

 

€149,014 

Deontais do 
Chumainn 

Conraitheoirí 
Príobháideacha 

 

250 

 

€211,262 

Deontais do 
Chumainn 

Cónaitheorí ÚÁ 

 

73 

 

€66,088 

Deontais  

CMÁ 

 

48 

 

€49,444 

Scéim Deontais 
an Droichid 

 

32 

 

€236,445 

Scéimeanna 
Deontais 

Sparantachta  
Oideachais 

 

38 

 

€23,500 

 

IOMLÁN 

 

860 

 

€1,881,109 
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Scéalta Pobail Chill Dara:  
Leathanach Facebook 
 
Leanadh le obair na rannóige Pobail a 
chur chun cinn agus a aibhsiú.  Ag 
deireadh na bliana, bhí 2854 leantóir 
ag an leathanach seo, le 384 postáil 
foilsithe le chomh-aimsiú iomlán de 
726,952. 
Is toradh an-dearfach é seo, agus gan 
ach bliain imithe ón láinseáil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEPÁ 
 
Dul chun cinn suntasach chun 
gníomhartha tosaigh an PEPÁ a 
chur i gcrích 
 
Sracfhéachaint ar 2018 

Obair le IBTUÉ, Ollscoil Maigh Nuad 

Méadú ar sheirbhísí – Ionaid 
Acmhainní Clainne, OIfigeach Óige, 
Headsup 

Seirbhísi d’ Iontabhas Peter McVerry 

Méadú ar chomh-oibriú le h-
eagraíochtaí agus struchtúir, m.sh. 
Coiste um Seirbhísí do Leanaí agus 
Daoine Óga 

Cláir maoirseachta – CGPCS, 
LEADER, Éire Sláintiúil, Clár 
Feabhsaíochta Pobail, Heileo Mór 

Buiséad de €1,090,503 ag CGPCS 

Obair le 59 grúpa pobail agus 192 
duine aonair i 2019 

Stráitéis Taistealaithe Roma – dul ar 
aghaidh ilghníomhaireachtaí láinseálta 
ag an t-Aire David Staunton 

Clár Forbartha Tuaithe 
curthaibhfeidhm ag CLCCD 

Buiséad LEADER €5,261,500 do 
2016-2020 

Faomhadh 33 tionscadal faoi a) 
Forbairt Eacnamaíoch, b) Ionchuimsiú 
sóisialta agus c) Timpeallacht Tuaithe 

Ghlac breis agus 8,000 duine i 
ngníomhaíochtaí a eagraíodh tré ÉS 1 
agus 2 

Buiséad Éire Sláintiúil 1-3: €624,600 

Clár Feabhsaithe Pobail 

Maoiniú do 50 grúpa pobail 

Bhain 18 Botháin Fear usáid freisin as 
maoiniú CFP faoi leith 

Buiséad €641,557 (2018/2019) 

Heileo Mór €10,000 

Lá Ceiliúrtha Náisiúnta 

Tionóladh 8 n-imeacht thar an chontae 
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Lá Súgartha Náisiúnta 
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Imeascadh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comhairle na nÓg 
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COMHPHÁIRTÍOCHT SPÓIRT CHILL 

DARA 

Tá sé mar ról ag Comhpháirtíocht 
Spóirt Chill Dara cabhrú chun méadú a 
chur ar pháirtíocht i spórt agus i 
ngníomhaíocht choirp i measc sprioc-
grupaí gur deachair teacht orthu, agus 
chun acmhainn a fhorbairt i bpobail 
agus i ngrúpaí tré oideachas agus 
traenáil. Tá achoimre thíos ar ár 
ngíomhaíochtaí i 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,200 – Líon na ndaoine go raibh 
tionchar orthu, go díreach agus go     
h-indíreach, i 2019. 
 
Clár na mBunscoil – 14,037 
rannpháirtí 

 Míle gach lá 

 Bratach Scoile Gníomhaí 

 Campaí Cásca agus Samhraidh 
i gcomh-oibriú leis an gClár 
Críochnaithe Scolaíochta 

 Ceardlanna Litearthachta Fisicí 

 Lá Súgartha 

Daoine ar Míchumas – 2,084 
rannpháirtí 

 Lilywhite Wheelers 

 Luthchleasaíocht Halla Spóirt 
do Scoileanna Speisialta 

 Peil do Chách 

 Rugbaí Leaiste Athchóirithe 

 CLG do Chách 

 Lá Ábaltachta Spóirt Chill Dara 

 Clár Mojo 

 Tionscadal Dara 

Daoine Breacaosta – 2,387 
rannphairtí 

 Lá Aoisbháúil Réamhbhlaiseach 
– Ráschúrsa an Churraigh 

 Clár Gníomhachtóra 

 Skooth 

 Aeróbaic Uisce 

 Aclaíocht ina suí do dhaoine 
breacaosta 

Imeachtaí don Phobal Mór – 7,400 
rannpháirtí 

 Clár Rith Pobail 5k/10k 

 Clár Rothaíochta Pobail 

 Rith Páirce 

 Operation Transformation 

 Clár Gníomhach Pobail 

 Clár ‘Cuir Cill Dara ag Siúl’ 

Oideachas agus Traenáil – 1,366 
rannpháirtí 

 Cosaint do Leanaí 

 Ceannaireacht Gníomhach 

 Ceardlann Rialaithe Chlub 

 Traenáil Ionchuimsithe do 
Dhaoine ar Míchumas 

 Traenáil do Cheannairí Siúil 

 Clár Folláine agus 
Ceannaireachta Scoile 

 Traenáil do Theagascóirí i 
gClubanna Uisce-bhunaithe
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CLÓIS SUGARTHA AGUS PÁIRCEANNA 

27 Clós Sugartha  3 Páirc Scátála  10 Giomnáisiam      

                                                                                     Amuigh 

Clóis Súgartha Na 
Sollán agus Bhaile Éide 

Críochnaíodh an dá clós sugartha agus osclaiodh iad 
lena n-úsáid faoi Samhradh 2019. 

Clós Súgartha Ceárach Osclaiodh an clós súgartha lena n-úsáid ag deireadh 
na Samhraidh. 

Clós Sugartha agus 
Faiche Dhíseart 
Diarmada 

Faomhadh Cuid 8 don chlós súgartha.  Tá tógáil le 
tosnú i Samhradh 2020. 

Páirc Scátála 
Dhroichead Nua 

Críochnaíodh an páirc scátála agus osclaíodh é lena 
n-úsáid faoi Earrach 2019. 

Lá Súgartha Contae 
Chill Dara 2018 

3000 Freastalaí. 

Clós Súgartha Fhíodh 
Aluine 

Aithníodh suíomh malartach don chlós súgartha in 
Ionad CFPFAT. Tá dearadh don chlós súgartha agus 
don suíomh ina thimpeall críochnaithe, agus tá súil le 
Cuid 8 a fhógrú i 2020. 

Na Bánóga, Cill Choca Cuireadh críoch le tírdhreachú agus cuireadh 3000 
crann ar an suíomh thar an siúlbhealach imeallach 
nua.  Cuireadh críoch le tairiscint le haghaidh feabhsú 
ar an raon aclaíochta agus tá súil le na h-oibreacha a 
fheidhmiú i 2020. 

Talamh Chonláiste Na 
Sollán 

Ullmhaíodh agus eisíodh tairiscint chun saineolaithe a 
cheapadh chun ardphlean a ullmhú.  

Giomnásiamaí Taobh 
Amuigh 

Suiteáladh fearas nua do ghiomnásiamí taobh amuigh 
i gclóis súgartha Maoine agus Bhaile Chill Dara . 

Linn Snámha do Chill 
Dara Thuaidh 

Ta infheistíocht caipiteach de €2 milliúin ag Comhairle 
Contae Chill Dara chun cur leis an tionscadal seo. Tá 
díospoireachtaí faoin suíomh etc. ag dul ar aghaidh. 
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Aoisbháúil 
 
“Leanúint le Chill Dara a chur chun 
cinn mar sár-ionad chun dul in 
aois”. 
 
Láinseáladh Straitéis Aoisbháúil Chill 
Dara 2019-2021. 
 
Eagraíodh Comhaontas Nua agus tá 
sé ag teacht le chéile go 
leathbhliaintiúil. 
 
Comh-oibriú le CFPÁ agus Éire 
Sláintiúil chun cláir a sholáthar do 
dhaoine breacaosta. 
 
Tionóladh Seo Bóthair Sláinte agus 
Folláine Chontae ag Ráschúrsa an 
Churraigh, le 400 duine breacaosta i 
láthair. 
 
Críochnaíodh iniúchtaí insiúltachta i 
mBaile Chill Droichid agus in eastáit  
Chaisleáin na Finne, Na Solláin. 
 
Rinneadh oibreacha chun go mbeadh 
Cill Droichid ina bhaile aoisbháúil. 
 
Tugann Cill Dara éascú agus tacaíocht 
don réigiúin an Oirdheiscirt – 
Ceatharlach, Cill Chainnigh, Cill Dara, 
Loch Garman, Port Láirge agus Cill 
Mhantáin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnadh an chéad duais ar Cluainte 
Aird Rú i mBaile Átha Í sa chatagóir 
“Eastáit Tithíochta” sa chomórtas 
náisiúnta Bróid Áite i 2019 – éacht mór 
ag gach éinne a bhí páirteach! 

Bronnadh an dara duais ar Gairdín 
Pobail Gan Dramhaíl, Rath Chofaigh 
sa chatagóir “Tionscnamh Áite 
Cruithitheach” sa chomórtas náisíúnta.  
Comhghairdeas don ghrúpa seo 
freisin! 
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Nascadh 

Bronnadh deontais nasctha ar naoi ngrúpaí nasctha thar an chontae, le iomlán de 
€31,872.50. 

Dé Satharn 2ú Márta 2019, tugadh cuireadh do na grúpaí nasctha go léir chuig Áras 
Chill Dara chun freastal ar an chéad Imeacht Líonraithe Nasctha.  Bhí ionadaithe ó 
gach grúpa nasctha i láthair ar an lá, agus bhaineadar taitneamh agus eolas araon 
as an ocáid. 

Chun athchóiriú an Churraigh agus Nasctha Chill Dara a cheiliúradh, socraíodh ar 
nasc a dhéanamh le Dearbaí Gaelach Saor ó Dhleacht Dubai. Ar an lá tháinig baill 
agus iarbhaill de choisti nasctha thar an chontae, agus aoianna nasctha ó thar lear, 
le chéile chun sult a bhaint as na rásaí. 

Chuaigh deich mac léinn Gaelacha go Lexington i mí Iúil ar an gclár malairte mac 
léinn Cill Dara / Lexington.  Ghlac na mic léinn páírt i ghnáthshaol na Meiriceánach 
lena gcontrapháirteanna ó na Stáit Aontaithe. Nuair a d’fhill na mic léinn ó na Stáit 
Aontaithe, eagraíodh turais lae thar an chontae  

Cuireadh tús le obair ar shuíomh gréasáin tiomnaithe do nascadh.  Tá an tionscadal 
seo idir láimhe faoi láthair agustásúil go láinseálfar an suíomh go luath i 2020. 
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Seirbhísí Leabharlainne Chill 
Dara 2019 
 
 2018 2019 

Míreanna ar 
iasacht 

773,862 782,947 

Líon na 
gcustaiméirí 

706,430 725,883 

Imeachtaí 7,184 7,345 

Amais 
gréasáin 

470,121 484,984 

Seisiúin 
Idirlíne / 
WiFi Poiblí 

81,176 90,623 

R-Eisiúintí 52,554 77,060 

 

R-Seirbhísí Leabharlainne Chill 
Dara 

 

 

Thóg úsáideorí ó Leabharlann Chill 
Dara 5,714 cúrsa Universal Class i 
2019, i gcomparáid le 3,184 i 2018 – 
méadú ullmhór de 79%. 

Tógadh 2,835 cúrsa teanga Mango i 
2019 i gcomparaid le 2,302 i 2018 – 
méadú de bhreis agus 500 rang. 

Bhí éileamh mór ar ProQuest 
(Nuachtáin), le 1,287 úsáideoir i 2019 i 
gcomparáid le 588 i 2018, méadú de 
bhreis agus dúbailt. 

Ar an iomlán, bhí méadú ar na 
bhfigiúirí go léir de r-Seirbhísí i 2019, 

mar a léirítear sa chairt; taispeántar na 
figiúirí do 2019 i gcorcra. 

 

Tionscadail Chaiptil 2019 – Seirbhís 
Leabharlainne Chill Dara 

 

Leabharlann agus Ionad Cultúrtha 
An Náis 

Cuirfidh athoiriúnú Halla Bhaile An 
Náis ar Phríomh-Sráid An Náis go 
Leabharlann agus Ionad Cultúrtha nua 
2,046 mc de spás ríochta poiblí 
cultúrtha agus pobail, roinnte idir 
1,275.3 mc spás istigh agus 770 mc 
de spás ríochta poibli allamuigh, ar fáil 
i gcroílár an bhaile.  Sa spás amuigh 
beidh limistéar margaidh, limistéar 
ceardlanna, amfatéatar poiblí ina 
mbeidh spás do scannáin agus léirithe 
amharclanna allamuigh, agus spás 
poiblí a bheidh mar tearmann do 
dhaoine le teacht agus teagmháil le 
chéile. 

D’eisigh Comhairle Contae Chill Dara 
Pleanáil Cuid 8 ar 12ú Feabhra 2019 
le haghaidh athoiriúnú Halla Bhaile An 
Náis go Leabharlann agus Ionad 
Cultúrtha An Náis. 

I Meitheamh 2019 d’fhaomh an Roinn 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil tacaíocht maoinithe de €4.5 
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millliúin do Leabharlann agus Ionad 
Cultúrtha An Náis ón gCiste um 
Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach 
(CAFU). 

Críochníodh an chéád céim den 
tairiscint le haghaidh an Conradh 
Tógála don Tionscadal Caipitil i mí Iúil 
2019. Tá súil le críoch a chur leis an 
dara céim den Chonradh Tógála go 
luath i 2020 agus tá tógáil le tosnú i 
Samhradh 2020 tar éis Faomhadh 
Céim 4 faoin CAFU. 

 

 

 

Leabharlann Claonadh 

I mí Iúil cheannaigh Seirbhís 
Leabharlainne Chill Dara Aonad 9, 
Ionad an tSráidbhaile chun 
Leabharlann Pobail nua a fhorbairt do 
Chlaonadh. Éascfaidh an leabharlann 
nua seo áiseanna agus seirbhísí chun 
tacú le Léitheoireacht agus 
Litearthacht, Foghlaim agus Faisnéis 
agus Pobal agus Cultúr a sholáthar.  

Déanfaidh an leabharlann tacú le 
foghlaim aonair agus comh-oibríoch ag 
gach céim den saol. I láthair beidh 
Teicneolaíocht Faisnéise agus 
Cumarsáide (TFC), deiseanna saibhre 
le haghaidh foghlaim féin-treoirithe 
bunaithe ar TFC, agus spásanna do 
ghrúpai le haghaidh monatóireacht 
agus tacaíocht foghlama, araon.  
Beidh an leabharlann mar chrann taca 
agus ionad le haghaidh gníomhaíocht 
pobail.  Beidh teicneolaíochtaí 

digiteacha nua larnach le haghaidh 
soláthar seirbhíse, ina measc féin- 
seirbhís, priontáil 3T agus 
teicneolaíochtaí cruithitheacha. 

Tá súil go mbeidh críoch leis an 
tairiscint le haghaidh Céim Deartha an 
tionscadail caipitil seo, agus Pleanáil 
Cuid 8, i 2020. 

 

Leabhlarlann Dhíseart Diarmada 

I nDeireadh Fomhair 2019 cuireadh 
tús le h-athchóiriú ag Leabharlann 
Dhíseart Diarmada. 

I measc na n-oibreacha athchóirithe 
agus athfheistithe bhí: 

Mór-oibreacha caomhnaithe ar na 
fuinneoga daite bunúla. 

Lán-uasghrádu ar an gcóras soilsithe 
istigh go soilsiú tíosach ar fhuinneamh 

Lán-fheistiú istigh, lena n-áirítear ionad 
staidéir, leabharlann do leanaí agus 
daoine óga, áiseanna priontála, 
roghanna féin-seirbhíse agus 
leabharlann do dhaoine fásta. 

D’oscail an leabharlann le h-uaireanta 
oscailte breise i Feabhra 2020. 
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Clár Bréagáín, Teicneolaíocht agus 
Oiliúint (BTO) 2019 

Tá Leabharlanna Chill Dara tiomanta 
do seirbhís inrochtana a chur ar fáil 
d’ár n-úsáideoirí uilig, ag cruthú 
deiseanna dearfacha do dhaoine go 
bhfuil riachtanais breise acu.  Cuireann 
an Clár Bréagáín, Teicneolaíocht agus 
Oiliúint bréagáin agus fearas speisialta 
ar fáil do leanaí agus daoine fásta go 
bhfuil deacrachtaí foghlama nó 
riachtanais níos suntasaí acu.  Tugtar 
tacaíocht do seo gach bliain le sraith 
fuinniúil de cainteanna agus 
ceardlanna, a thugann treoir breise do 
thiuismitheoirí, múinteoirí agus 
proifisiúnaigh sláinte. 

 

 

Láinseáleadh an clár de léachtaí agus 
ceardlanna do 2019 le léiriú den 
scannán faisnéise ‘This is Nicholas – 
Living with ASD’.  Bhí lán-tinreamh i 
láthair, agus tar éis an scannan labhair 
an scannánóir Nicholas Ryan-Purcell 
go corraitheach agus ghlac sé páirt I 
seisiúin ceistiúcháin.  De bharr liosta 
feithimh ollmhór, rinneadh ath-léiriú 
níos déanaí sa bhliain. I measc ábhar 
na n-imeacht do 2019 bhí Sláinte agus 
Folláine, Teiripe Shaothair, 
Comhairleoireacht  agus 
Meabharshláinte, Ceardlanna LEGO 
NSU-bháúil, Scéalaíocht Céadfach, 
Ióga do leanaí le riachtanais breise, 

agus tob-picnic le Helium Arts.  Don 
chéad uair, d’óstáil an seirbhís an 
taispeántas ‘Eispéaras Uathchais 
ASiAm’ i Leabharlann Pobail Léim an 
Bhradáin.  D’éirigh go h-anmhaith le 
seo, agus, ag éirí as, cuireadh an 
taispeántas ar siúl i leabharlanna eile 
thar an chontae. 

Bhuaidh gairdín ilchéadfach, a 
dhearadh 
agus a tógadh 
i Leabharlann 
Pobail Chill 
Dara i 2019, 
duais 
Tionscadal 
CLÉ.  Le linn 
don ghairdín 
seo a chruthú 
tionóladh 
ceardlanna 
NSU-bháúil 
inar 
chabhraigh an 
pobal le 
plandú 
amuigh. 

San iomlán, eagraíodh breis agus 75 
léacht / ceardlann mar chuid den chlár 
BTO le linn 2019. 

Faoi láthair tá breis agus 100 mír sa 
Chatalóg BTO, agus il-chóipeanna le 
fáil, agustáan cnuasach á thógáil ar 
iasacht faoi láthair ag beagnach 400 
ball.  D’fhreastal breis agus 900 idir 
tuismitheoirí, cúramóirí, múinteoirí 
agus proifisiúnaigh, ar léachtaí, 
ceardlanna agus traenáil i 2019, agus 
faoi láthairtábreis agus 2000 duine ar 
an liosta teagmhála le haghaidh eolais 
faoin tionscadal. 

Rinneadh atosú i 2019 ar ár gclár 
‘Tadhall, Clóscríobh, Léigh agus 
Litrigh’, a thugann cúrsa cuimsitheach i 
dtadhallclóscríobh do dhaoine go 
bhfuil laguithe fisiciúla nó deacrachtaí 
foghlama ar leith acu, agus rinneadh 
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méadú ar líon na gceadúnas agus na 
ranganna chun an éileamh níos mó a 
shásamh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aitheantas do Leabharlanna 
Aoisbháúla 

Is tionscnaimh an clár seo d’Éire 
Aoisbháúil i gcomhoibriú le Coiste 
Forbartha na Leabharlann agus CBCC 
chun leabharlanna a spreagadh chun 
fotbairt i slí níos aoisbháúla.  
Ainmníodh Leabharlann Bhaile Átha Í 
mar Leabharlann Aoisbháúil ag 
Údaráís Áitiúil Chill Dara, agus fuair sí 
a Cairt Aoisbháúil ón Aire Michael 
Ring ar 1ú Deireadh Fomhair i 
Leabharlann Shráid Chaoimhín, áit ina 
láinseáladh an Clár Aitheantais do 
Leabharlanna Aoisbháúla. 

Le eisleamáir rochtana bainte amach 
le tionscadal leabharlainne Bhaile Átha 
Í, leanfaidh Seirbhís Leabharlainne 
agus Ealaíon Chill Dara leis an obair 
seo chun na torthaí céanna, le 

riachtanais an pobail breacaosta in 
intinn, i ngach leabharlann. 

I 2019 d’eagraigh Clár Aoisbháúil 
Leabharlainne Chill Dara breis agus 64 
ceardlann agus léacht ins na príomh-
leabharlanna, dírithe ar leith ar 
dhaoine breacaosta thar Chontae Chill 
Dara. I measc na n-ábhar bhí 
snoíodóireacht adhmaid, sealgaireacht 
do bhia fiáin, gineolaíocht, 
péintéireacht, drumadóireacht, ióga 
cathaoir, r-seirbhísí agus fíodóireacht.  
D’oibrigh na Gardaí agus Seirbhís na 
Leabharlainne le chéile chun sraith 
nua de chainteanna eolais, a thug 
comhairle agus nodanna maidir le 
sábháilteacht agus slándáil pearsanta 
a fheabhsú, a eagrú. 

Tharla Lá Aoisbháúil na Leabharlann 
Dé hAoine 10ú Bealtaine, agus thug 
sé deis do na leabharlanna aithne a 
chur ar a n-úsáideoirí breacaosta thar 
sóláistí.  Bhí deis freisin teacht ar 
eolas díreach faoi na seirbhísí agus na 
h-áiseanna atá le fáil sa leabharlann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deich mBliana na gCuimhneachán 

Lean Coiste Deich mBliana na 
gCuimhneachán le bheith ag obair thar 
2019, ag eagrú agus ag tacú le raon 
leathan d’imeachtaí thar an chontae, 
lena n-áiríodh léachtaí, láinseáil 
leabhar, taispeántais, foilseacháin, 
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féilte agus imeachtaí cuimhneacháin. I 
measc buaicphointí na bliana bhí: 

Imeacht cuimhneacháin i mí Eanair 
chun comóradh céad bliain an Chéad 
Dáil a cheiliúradh; 

an tríú Seimineár Míleata na hÉireann, 
a tionóladh ag Bruach na hAbhann 
agus Leabharlann Dhroichead Nua i 
Meitheamh, agus a mheall slua mór 
thar trí lá; 

tacú le Féile Oidhreachta an 
Chorrchoill; 

imeacht cuimhneacháin i gcomhar le 
CLG Chill Dara, le linn Seachtain na 
hOidhreachta, chun comóradh céad 
bliain ar bhua Chill Dara i 
gCraobhchomórtas Peile Uile-Éireann i 
1919 a cheiliuradh; 

siompósiam Sheáin Uí Dhubhuí agus 
Seimineár Chónaidhm Chontae Chill 
Dara Grúpai Staire Aitiúla sa 
bhFomhair; 

tacú le seimineár a tharraing aird ar 
oidhreacht an Churraigh i mí 
Shamhna; 

láinseáil Witness! County Kildare and 
the 1916 Rising in the words of the 
participants; 

láinseáil Birth of a nation – foireann le 
DD agus FD; 

tacú le láinseáil Interned: The Curragh 
internment camps in the War of 
Independence i Músaem Míleata an 
Churraigh; 

foilsiú postaer d’fhoireann buachana 
CLG Chill Dara ó 1919 agus postaer le 
am-líne do Chogadh na Saoirse i 
gContae Chill Dara, a dáileadh do 
scoileanna thar Chontae Chill Dara; 

léiriú de The Wind That Shakes The 
Barley agus caint stairiúil d’Fhéile 
Léitheoirí Chill Dara 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clár Tacaíochta do 
Mheánscoileanna 

I 2019 d’fhreastal breis agus 3500 ar 
ceardlanna agus imeachtaí sa Chlár 
Tacaíochta do Mheánscoileanna.  
Eagraítear cuid mór de na ceardlanna 
agus imeachtaí seo mar fhor-rochtain 
do scoileanna áitiúla, ag cinntiú go 
mbeadh roinnt tairbhe óna áiseanna 
ag daltaí nach dtéann chuig an 
leabharlann de ghnáth.  Spreag 
cuairteanna ó na h-údair Moira Fowley 
Doyle, Cethan Leahy, Dave Rudden 
agus Sheila Wilkinson grá don 
léitheoireacht agus do leabhair, agus 
fuair na mic léinn léargas ar obair 
scríbhneora, agus spreagadh buanna 
scríbhneoireachta cruthaitheachta na 
mac léinn. Léigh roinnt mór de mic 
léinn thar an chontae an leabhar Star 
by Star le Sheila Wilkinson, mar chuid 
den tionscadal litearthachta ‘One 
Book, One Year’. Bunaithe i 1918, 
bhain sé leis an troid le h-aghaidh 
ceart vótala do mhná, agus an Fliú 
Spáinneach, dhá rud a cheiliúradh i 
2019. 

Thar 2019, lean an clár le deiseanna a 
thabhairt do dhaoine óga chun 
foghlaim i slí idirghníomhach taobh 
amuigh den seomra ranga. Rinneadh 
seo tré ceardlanna éagsúla a 
chuimsiú, mar Spraoi le Fóiréinsic, 
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Dúshlán Cripteagrafaíochta, Léirithe 
Staire, Greannáin a Chruthú, Raidió 
Rí-Rá agus beo-cheardlanna 
Shakespeare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clár Tuismitheoireachta 

Láinseáil David Coleman an Clár 
‘Bímís ag caint faoi Tuismitheoireacht’ 
do 2019 i Leabharlann Bhaile Átha Í i 

Feabra, agus 
bhí an-rath ar 
an ocáid.  
Chuir an clár 
64 caint ar fáil 
thar 2019 sna 7 
bpríomh-
bhrainse 
leabharlainne, 
le raon láidir 
d’ábhair, ina 
measc Leanaí 
agus Lapadáin, 

Páistí, Déagóirí agus Féin-Chúram do 
Thuismitheoirí. I measc na 
rannpháirtithe bhí siceolaithe 
aithnidiúla mar Joanna Fortune agus 
An Dr. Mary O’Kane, chomh maith le 
siceolaithe cúraim príomhúla ón FSS 
agus daoine eile, agus i measc na h-
ábhair bhí: Conas a fhorbraíonn agus 
a fhoghlaimíonn páistí tré shugradh, 
Cabhrú le do pháíste chun deileáil le 
dúshláin an tsaoil, Garchabhair do 
thuismitheoirí, agus an aistriú ó 

bhunscoil go meánscoil.  Bhí freastal 
maith ó thuisimitheoirí ar na 
cainteanna ach thugadar deiseanna 
freisin le haghaidh forbartha 
proifisiúnta leanúnach do mhúinteoirí 
agus, go deimhin, d’éinne a bhíonn ag 
obair le páistí.  Bhí teastais freastail ar 
fáil ag gach imeacht. 

 

 

 

Féile Léitheoirí Chill Dara 2019 

Cheiliúir an Féile an 10ú cothrom lae 
ag Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann 
i 2019.  Sa 
chlár bhí 27 
imeach saor in 
aisce thar an 
chontae, agus 
d’fhreastal 
breis agus 
1,600 duine 
orthu, méádú 
de bhreis agus 
60%. 
Láinseáladh 
an Féile i gCill 
Chuillinn i 
bpáirtíocht leis 
an siopa 
leabhar 
neamhspleach 
Woodbine 
Books. I measc na rannpháirtithe bhi 
Lucy Sweeney Byrne, John McKenna, 
Henrietta McKervey, Anne Griffin, 
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John Boyne, Emilie Pine, Douglas 
Kennedy, Stefanie Preissner, Joseph 
O’Connor, Kit De Waal, Ferdia 
MacAnna, Christodoulos Makris agus 
mórán eile.  Bhí méadú de 60% ar 
freastal le breis agus 1,600 freastalaí 
le linn an Féile. 

 

 

 

 

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. Tá rochtain 

idirlín ar fáil freisin saor in aisce i 
ngach brainse. 

I measc cnuasaigh na leabharlann tá 
teidil club leabhar agus leabhtir 
sárdhíola, cnuasaigh i dtaca le 
cuairteanna ó ranha, tacaíochtaí do 
litearthacht agus réamh-liteartheacht, 
agus ábhair cúnta speisialaithe, mar 
an cnuasach BTO. 

Cláreagrú Litearthachta Náisiúnta 
Cearta Léitheoireachta 

Is clár náisiúnta chun litearthacht agus 
forbairt léitheoireachta do dhaoine de 
gach aois agus cúlra a chur chun cinn 
é Ceart Léitheoireachta.  Cuimsíonn 
sé ceithre clár náisiúnta (Preab sa 
Scéalaíocht, Réalta Samhraidh, Féile 
Leabhar na bPáistí agus Am Clainne 
ag do Leabharlann) dírithe chun 
léitheoireacht agus litearthacht páistí a 
chur chun cinn. 

Preab sa Scéalaíocht 2019 

Eagraítear Preab sa Scéalaíocht gach 
bliain i mí Aibreáin le mí de scéáláiocht 
i ngach brainse leabharlainne sa tír.  
Eagraíodh 45 imeacht scéalaíochta 
thar leabharlanna uilig Chill Dara do 
Preab sa Scéalaíocht, le breis agua 
1,179 freastalaí. 

Dúshlán Léitheoireachta Réalta 
Samhraidh 2019 

Is clár iontach é Réalta Shamhraidh, 
bunaithe ar léitheoireacht, atá le fáil 

saor in aisce 
do pháistí thar 
na tíre le linn 
míosa an 
tsamhraidh.  
Chláraigh 
breis agus 
2,700 páiste 

don chlár i 2019 agus d’fhreastal breis 
agus 6,000 páiste ar 263 imeacht. 
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Féile Leabhar na bPáistí 2019 

Cabhraíonn Féile Leabhar na bPáistí 

gach bliain le sult as leabhair agus 

léitheoireacht a spreagadh idir páistí 

agus clanna, údair agus dearthóirí, 

agus múinteoirí agus leabharlannaithe 

ar fud na hÉireann.  Bhí 29 imeacht 

againn thar ár leabharlanna uilig, le 

875 freastalaí. 

Am Clainne ag do Leabharlann 

Eagraítear imeachtaí agus 
gníomaíochtaí ag baint le Am Clainne 
ag do Leabharlann ins na 
leabharlanna go léir le linn mí na 
Nollag chun tacú le cur chuige, 
bunaithe ar an clann, do léitheoireacht 
le páistí, chun eolas a mhéadú faoi na 
buntáistí a bhaineann le léitheoireacht 
agus chun léitheoireacht a chur chun 
cinn mar gníomhaíocht spraoiúil 
áineasa do pháistí.  Bhí 40 imeacht dá 
leithéid i mí na Nollag, le 1,124 
freastalaí. 

 

Better Basics: Léitheoireacht a 
Neartu 

Is clár feabhsaithe léitheoireachta é 
Better Basics, dírithe chun scileanna 
léitheoireachta a thachú agus a chur 
chun cinn i measc páistí ar aois 
bunscoile. Tá Seirbhís Leabharlainne 
Agus Ealaíon Chill Dara i bpáirtíocht le 
Comhpháirtíocht LEADER Chontae 
Chill Dara agus scoileanna áitiúla sa 
tionscadal seo. Is tionscnamh 
léitheoireachta beirte é, dírithe ar 
pháistí go dteastaíonn cabhair breise 
uatha chun a léitheoireacht a fheabhsú 
ach nach bhfuil tacaíocht foghlama 
príomhsrutha ar fáil acu.  Tacaíonn an 
clár le feabhas a chur ar chumas 
léitheoireacht páistí tré foghlaim beirte 
duine ar dhuine le léitheoir deonach. 

 

 

 

 

 

Mo Chéad Cárta Leabharlainne 

Láinseáil Seirbhís Leabharlainne Chill 
Dara, i gcomh-oibriú le Seirbhís 
Leabharlainne Chill Mhantáin, Mo 
Chéad Cárta Leabharlainne i 2019. Is 
tionscnamh é an cárta chun 
tuismitheoirithí agus caomhnóirí a 
spreagadh chun ballraíocht sa 
leabharlann a fháil dá pháistí ó bhreith. 

Cainteanna faoi Léitheoireacht ar 
mhaithe le Pléisiúr 

Eagraíodh raon de chainteanna saor in 
aisce i dtimpeallachta ionchuimsithe 
na Leabharlann Pobail i gCill Droichid, 
Léim an Bhradáin agus  Maigh Nuad i 
gcomhpháirtíocht le Froebel, An 
Rannóg Oideachais Bunscoile agus 
Luath-Óige, Ollscoil Maigh Nuad agus 
Leabhair Pháistí Éireann i mí Eanair 
2019.  Bhí na cainteanna dírithe chun 
cabhrú le tuismitheoirí chun tacú lena 
bpáistí ag léamh, agus chun deis a 
thabhairt do thuismitheoirí tairbhe a 
bhaint as oilteacht Ollscoile Maigh 
Nuad agus Leabhair Pháistí Éireann . 

 

Clár Éire Ildánach Chill Dara: 

I measc buachphointí 2019 bhí: 

D’óstáil Cill Dara 23 imeacht thar an 
chontae ar 15ú Meitheamh do Chrinniú 
na nÓg. D’fhreastal beagnach 900 
clann ar raon leathan d’imeachtaí.  Ina 
measc bhí Scéalaíocht do NSU 
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(Neamhord de chuid Speictream an 
Uathachais), Potaí a Phlandú,Códáil 
Riomhaire agus Ceardlann Iontais 
Sailí. 

 

 

Bronnadh duais-sparánachtaí Éire 
Ildánach ar 12 tionscadal comh-
oibríocha thar cultúr, ealaíona, stair 
agus oidhreacht, ina measc tionscadal 
Eolaithe Saoránaigh le Ionad Sheáin 
Uí Shúilleabháin, Claonadh, agus 
Tionscadal Cruithaitheach Rátha 
Iomgháin, bunaithe ar stair áitiúil, an 
timpeallacht agus na h-ealaíona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugadh tacaíocht don ealaiontóir 
Martina O’Brien chun tionscadal 
amharc-ealaíona faoi ‘Faireoirí 
Aimsire’, daoine a bhailíonn sonraí ar 
bháisteach i bpáirtíocht le Rannóg 
Tíreolais Ollscoile Maigh Nuad, a 
fhorbairt i nDeireadh Fomhair.  
Chabhraigh Éire Ildánach freisin leis 
an Rannóg Tíreolais le seimineár / 

taispeántas ‘Tírdhreach Feasach’, le 
ealantóirí go bhfuil baint acu leis an 
timpeallacht. 

 
 
An Canadh Mór 
 
Ghlac cónaitheoirí ón Eyre Powell, 
Droichead Nua páirt i gceiliúradh ar 
obair ón Soláthar Díreach agus cóir 
áitiúla De Domhnaigh 9ú Meitheamh 
sa Cheoláras Náisiúnta.  Dhírigh 
stiurthóirí agus éascaitheoirí cór na 
grúpaí canadh i 6 ionad thar Éireann, 
le tacú ó Sing Ireland, Coláiste Mhuire 
gan Smál agus Comhairle Dídeanaithe 
na hÉireann.  Thug an Canadh Mór 
chun críche an tionscadal thar tíre seo, 
ina raibh ceithre éasaitheoir cór ag 
obair i sé Ionad Soláthair Díreach thar 
na tíre chun córchantain a spreagadh 
ins na hionaid agus chun cónaitheoirí 
a nascadh le pobail agus cóir áitiúla. 
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Seirbhís Ealaíon Chontae Chill 
Dara 
 
I measc buachphointí i 2019 bhi: 
 
 Deontais agus Gradaim Ealaíon:  
 
Tionóladh clinicí eolais d’iarrthóirí thar 
an chontae roimh an spriocdháta agus 
bhí freastail maith orthu. Bronnadh 
iomlán de €39,965 faoin Acht Ealaíona 
i 2019, agus €31,450 faoi gradaim 
agus deiseanna deontais ealaíon eile. 
Tugadh tacaíocht breise d’eagraíochta 
acmhainne a chuireann le creatlach 
cultúrtha an chontae, mar  
Cheolfhoireann Chontae Chill Dara, 
Stúideo Prionta Laighin, Claonadh, 
The Performance Corparation, Cill 
Droichid,  Amharclan Óige na Gríse,  
Amharclann Óige Chill Dara, 
Amharclann an Móta, An Nás agus 
Amharclann Run of the Mill. 
 
I mBealtaine 2019, d’fhogair Music 
Generation go raibh Cill Dara mar 
cheann de na cúig contae nua in Éirinn 
a bheadh páirteach ina chéim 
forbartha ba dhéanaí.  Ins na blainta 
amach romhainn, tabharfaidh ‘Music 
Generation Kildare’ deiseanna nua do 
na chéadta páiste agus duine óg ó 
aois 0 go 18 teacht ar theagasc gutha 
agus úirlise fóirdheontais den scoth ina 
bpobail áitiúla. 
 
Bhí an Seirbhís Ealaíon páirteach i 
dhá tionscadail taighde na Comhairle 
Ealaíona, faion scéim ‘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. Láinseáil an  
CBCC tuairisc Idecon i mBealtaine 
2019. 

Bhí Contae Chill Dara sáite i gcultúr, 
mar chuid de cheiliúradh Uile- Éireann 
ar ealaíona, oidhreacht agus cultúr, ar 
Oiche an Chultúir. I 2019, cheiliúir Cill 
Dara 10 mbliain de Oíche an Chultúir 
sa chontae, le breis agus 6,000 
freastalaí ar imeachtaí thar an 
chontae. Tionóladh 87 imeacht i 68 
ionad. I measc buaicphointí bhí 
comórtas péintéirachta do phortráidí, 
le aoí-suiteoirí David Norris agus an 
aisteoir Eilish O’Carroll, agus na 
céadta cuairteoirí i láthair. 
 

 
 
 
D’eagraigh Colm Walsh an tionscadal 
‘Made of Athy’ chun naisc ceoil leis 
an bhailé a cheiliúradh, agus tugann 
Comhairle Contae Chill Dara tacaíocht 
dó trí Cheantar Bardasach Bhaile Átha 
Í agus Seirbhís Ealaíon an Chontae. 
Léiríodh é ar Nationwide ar RTÉ 1 i mí 
Aibreáin 2019.  Mar chuid den 
cheiliúradh, nochtaigh Úachtarán na 
hÉireann, Míchéal D. Ó hUigínn, plaic 
ag ionad Ealíon Pobail Bhaile Átha Í, 
chun an nasc idir Leonard Cohen agus 
an bhaile, trína chomh-oibriú le 
scríbhneoir cáiliúil Chill Dara John 
MacKenna, a cheiliúradh. 



52 
 

 
 
 
 
Thionóil an Cór Pobail ‘Voices of 

Spring’ ceiliúradh ar Amhráin 

Traidisiúnta Sean agus Nua, le 

aoíanna speisialta Ross Breen, Lisa 

Loughrey agus Cór Ceola, in ionad 

álainn, Eaglais Chríost (Baile an 

Chaisleáin, Cill Droichid), le haghaidh 

Féile Bealtaine i 2019. 

Tugann an cór, agus Cór Pobail ‘Past 
Times’ (An Nás), tacaíocht do dhaoine 
faoi nealtrú. Tá 250 duine bainteach 
leo, le tacaíocht ó Chlár Ealaíona, 
Sláinte agus Folláine CCCD. 

Bhronn Comhairle Contae Chill Dara 
dhá Coimisiúin Scannáin Ghearr-Fhéir, 
do dhá scannán le siútáíl ar an suíomh 
sa chontae.  Tugadh an chéad 
bronnadh do ‘Blue’, scannán grin ina 
féachtar ar mothúcháin agus an 
deacracht a bhíonn ag páistí iad a 
thuischint.  Féachann an dara 
scannán, ‘We Don’t Choose How’, ar 
‘chonas a phléann duine amháin le 
méala thar na bearta, agus, ag an am 
céanna, spreagann sé dóchas sa 
apiorada daonna’. 

Bhí bliain fíor-rathúil ag Scannánóirí 
Óga Chill Dara.  Faoi stiúradh ag 
John Conway, roghnaíodh scannáin le 
léiriú ag Féile Scannán Cinemagic, 
Féile Scannán Óige First Cut, Féile 
Scannán Úr, Féile Scannán Noise 
Flicks agus Féile Scannán an Daingin. 
Toghadh dha ball chun páirt a 

ghlacadh i Scoil Samhraidh Náisiúnta 
Scannánóirí na hÉireann. 

Choimisiúnaigh an Seirbhís Ealaíon 
agus Seirbhísí Corparaideacha obair 
ealaíne bunúil ó Noel Scullion, 
ealaíontóir ó Chill Chuillinn, chun 
bronnadh ar Colm McLoughlin i 
Seomra na Comhairle, chun a ionchur 
do Chontae Chill Dara a aithint.  Bhí 
anál capall, agus láir agus searrach, 
mar ionsparóid don obair ealaíne, 
agus bhí an téacs Ararbach do ‘anál’ 
ann freisin. 

Tionóladh Féile Filíochta na hEorpa 
De Luain 15ú Aibreáin, in Ionad 
Ealaíon Bhruach na hAbhann, mar 
chuid den 2ú Féile Filíochta na 
hEorpa, ag cur i láthair fuinneamh 
agus inniúlacht filíochta Eorpacha ón 
21u aois, le filí cáilithe ó thar na 
hEorpa.  Rinne Christodoulos Makris, 
Ollscoil Maigh Nuad, Scríbhneoir 
Cónaithe le Seirbhís Leabharlainne 
agus Ealaíon Chomhairle Contae Chill 
Dara do 2018-2019 an imeacht a léiríú 
agus a óstáíl, i bpáirtíocht le SJ 
Fowler, Stiúrthóir Féile Filíochta na 
hEorpa.  Is dul chun cinn iontach e seo 
don chlár Scríbhneora Cónaithe. 
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Turasóireacht 

Lá Fheilé Bríde - 1ú Feabhra 2019 

Toscaireacht ó Chill Dara chuig Áras an Uachtaráin chun Cros Bhríde a bhronnadh 
ar an Uachtarán Ó hUigínn, Feabhra 2019 
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Láinseáil Slí Laochra Chill Dara agus Féile an Dearbaí 
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Turas Chill Dara ag Rós Thrá Lí 2019 

 

Forbairt agus Cur Chun Cinn do Glasbhealaí agus Gormbhealaí 
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Turasóireacht Ghnó 

Cill Dara ag na Rásaí ag Ráschúrsa Windsor i bpáirtíocht le Biúró Coinbhinsiún 
Bhaile Átha Cliath 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turais Taithíocht go Co. Chill Dara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceiliuradh ar Nasctha Chontae Chill Dara ag An Currach 
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Cuairt ó Sir Ranulph Fiennes agus 19ú Scoil Samhraidh Shackleton 

   

 

 

 

 

 

 

Misin Díolta Idirnáisiúnta agus Taispeántais Tráchtála 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imeacht Cross-Fit - Samhain 2019 

Imeacht 3 lá; 22ú go 24ú Samhain 2019 ag Ráschúrsa Bhaile Phuinse 

An chéad imeacht sa séasúir, ceadaithe ag Cross-Fit 

1,000 iomaitheoir, le mórán acu ag teach ó na Stáit Aontaithe, Canad agyus Eoraip 

8,000 lucht féachana 

Suas le 1,000,000 breathnóir ar-líne thar domhan 
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Fiontar agus Forbairt Eacnamaíoch 

Cuimsíonn Aonad Tacaíochta Gnó 
Chomhairle Contae Chill Dara an        
t-Oifig 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. 
Cuireann an t-Aonad Tacaíochta Gnó 
timpeallacht ar fáil 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. 

Tá sé mar misean againn fiontraíocht 
a chur chun cinn, tionscnaimh ghnó a 
chothú agus mion-ghnóthaí agus 
gnólachtaí beaga a fhorbairt chun 
cruthú fostaíochta a spreagadh. 

 

Iarratais ar maoiniú bronnta i 2019 
thar na Ceantair Bardasacha 

 Méid  € Cliaint 

Baile Átha Í 160,156 23 

Maigh Nuad 258,615 27 

Cill Droichid /Léim 
an Bhradáín 

117,605 14 

Droichead Nua / 
Cill Dara 

209,005 25 

An Nás 225,304 43 

 

Buaicphointí 2019 

Fuair 132 mion-ghnó maoiniú le iomlán 
de €970,685 

Chruthaigh cliaint-chomhlachtaí 285 
post nua 

Bhuaidh Pestle & Mortar, cliaint de 
OFÁ Chill Dara, Dámhachtain 
Náisiúnta Fiontair. 

Fuair 50 Ghnó traenáil Custaim agus 
Máil. 

Tugadh tacaíocht airgeadais do 21 
ghnó chun margaidh eile a scrudú. 

Éascaíodh 13 comhlucht ar thuras 
trádála go Bostún 

Eagraíodh 12 clár ‘Tosaigh do 
ghnólacht féin’ do 180 fiontraí (ina 
measc, an chéad clár foráis 
domhanda) 

214 seisiún chomhairle ghnó siúl 
isteach 

22 meánscoil sa Chlár Fiontair do Mic 
Léinn, le 1800 mac léinn páirteach 

Ghlac 60 mac léinn tríú leibhéil páirt sa 
dhúshlán inniúlachta i bpáirtíocht le 
Ollscoil Maigh Muad, le duais-chiste 
de €10,000 

Chríochnaigh 57 Fiontraí an clár 
FÓIFIÉ (faoi 35); roinn 3 duais-chiste 
de €45,000. 

Earnáil Ceirde 
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Tugadh maoiniú do Chliaint Ceirde ón Oifig 
Fiontar Áitiúil chun taispeántais a eagrú ag 
Showcase 2020. 

Earnáil Eachaí 

Dearadh agus soláthraíodh Clár 
Forbartha Bainistíochta do 15 tógálaí i 
dtionscal folaíochta na hÉireann. 

 

Earnáil Bia 

Láinseáil an t-Aire Gnó, Fiontar agus 
Nuálaíochta, Heather Humphreys TD 
Mol Inniúlachta Bia, Deoch agus 
Scileanna Bhaile Átha Í i mí Aibreán 
2019. Cuirfidh tiontú na Modhscoile 
stairiúla i mBaile Átha Í go h-ionad do 
barr feabhas oideachas agus 
fiontraíochta don earnáil bia forbairt 
eacnamaíoch agus foghlaim 
cruthaitheach chun cinn do Bhaile 
Átha Í agus don dúiche mórthimpeall. 

Earnáil Miondíola 

Láinseáladh Comórtas Bród Áitribh 
Ghnó 2019 

Láinseáil Fóram Aonaid Eacnamaíoch 
Chomhairle Contae Chill Dara an 
comórtas ‘Gradaim Bróid Áitrbh Ghnó’. 
Bronnadh an chéad duais don chontae 
ina iomlán ar Johanne Murphy ón 
Waterfall Clinic, Baile Chill Dara. 

 

 

 

 

 

 

Trádáil Idirnáisiúnta 

D’fhreastal 187 ghnó ar 4 Comhdháil 
Breatimeacht. 

Bhain ghnó 43 leas as meantóireacht 
leanúnacht maidir le Breatimeacht, le 
sain-misean trádála go hAlbain agus 
Bostún. D’óstáil an Oifig Fiontar Áitiúl 
roinnt d’imeachtaí dírithe ar 
Breatimeacht i 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORBAIRT AR FIONTAR ÁITIÚIL 

An Fiontráí Óg is Fearr in Éirinn 

Tugadh cuireadh do 65 duine faoi 
bhun 35, a ghlac páírt sa chomórtas 
‘An Fiontráí Óg is Fearr in Éirinn’ 
bheith i láthair ag Lá Fiontair a 
tionóladh ag Óstán Keadeen 
Déardaoin 21ú Márta 2019. 
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Dámhachtainí Náisiúnta Fiontair 

 

Sonia Deasy ó Pestle and Mortar, Príomh-
Buateoir, Dámhachtain Náisiúnta Fiontair 2019 

 

 

Buann Oifig Fiontair Áitiúil Chill 
Dara Dámhachtainí Náisiúnta 
Fiontair i ndiaidh a chéile 

 

I Meitheamh, bhuaidh Pestle and 
Mortar, Comhlacht Cúraim Craicinn 
Domhanda, an chéad duais ag 
Dámhachtainí Náisiúnta Fiontair 2019. 

Is é an comhlacht seo, atá bunaithe i 
nDroichead Nua, an céad comhlacht 
cúraim craicinn a bhuaidh an chéad 
duais le linn 21 bliain an chomórtais, 
agus tá sé á thacú ag Oifig Fiontair 
Áitiúil Chill Dara. 

Is é seo an dara bliain as a chéile gur 
bhuaidh comhlacht ó Chill Dara an 
céad duais; bhuaidh Terra NutriTech, 
ó Bhaile Átha Í, an chéad duais 
anuraidh. 

Gradaim Fiontair do Mic Léinn 

Ghlac 1595 mac léinn ó 20 meánscoil 
ó Chill Dara páirt sa Chlár Fiontair do 
Mic Léinn i 2019 

 

 

 

 

 

Oisin Geoghegan, Ceannasaí Líonra OFÁ, An t-Aire 

Pat Breen T.D. le mic léinn (D-C) Anna Burke, Anna 

Bazin, Daire Kavanagh, Sophie Brown agus Eabha 

Bracken O’Brien ó Choláiste Mhuire, An Nás. 

Dúshlán Fiontraíochta EDEN do Mic 
Léinn le Ollscoil Maigh Nuad 

Tar éis léiriú mórthaibhseach de 
spiorad fiontraíocht Ollscoile Maigh 
Nuad, fógraíodh gurb é Fergal Murray 
a bhuaidh an chéad duais de €5000 sa 
Dúshlán Fiontraíochta EDEN do Mic 
Léinn i 2019, lena réiteach nuálach do 
bhrathadóireacht ar chomhthilga 
spóirt, ‘Tremor’. 

Lá Fiontar Náisiúnta na mBan 

 

 

 

 

An tionól is mó d’fhiontraithe ban sa tír 

 

 

 

 

 

Cainteoirí go léir (C-D ar chúl) :Maureen McCowan 

(Soft Skills Success), Sonia Deasy (Pestle & 

Mortar), Doreen Heavey (OFÁ Chill Dara), Ailish 

Delaney (Design Core, IT Cheatharlach), Eleanor 

Walsh (Fiontar Éireann), Deirdre Parkinson (Micro 

Finance Ireland), Emma Murphy (Líonra Chill Dara), 



61 
 

(C-D ar thosaigh) Deirdre Maguire (Intertrade 

Ireland), Tracy O’Brien (The People Password), 

Niamh Collins (DCU Ryan Academy), Helen Mulhall 

(Rannpháirtíocht LEADER), Lottie Ryan agus 

Jacqui McNabb (HoE) 

Nuálaíocht 

Tá Spás Macnaimh Nuálaíochta 
Réigiúin an Lár-Oirthir imithe chun 
tógála. 

Óstáileadh an chéad Comhdháil 
Nuálaíochta de Réigiuin an Lár-Oirthir. 

Éascaíodh 120 ghnó i gCeardlanna 
Nuáláiochta i bpáirtíocht le IT 
Cheatharlach. 

Infheistíocht Isteach 

Óstaileadh an chéad comhrá 
comhstádais IDE le 26 comhlacht IDE 
ó Chill Dara. 

Oibriú le ÚFT ar fhorbairt 200 achair 
talún i nDroichead Nua mar ionad 
straitéiseach réigiúnach do IDE sa 
todhchaí. 

Inbhuanaitheacht 

Maoinaíodh 34 comhlacht trén gclár 
Ghnó Caol Glas thar 10 mí (an 
páirtíocht ba mhó ag aon OFÁ sa tír). 

Forbairt agus Coinneáil Scileanna 

Soláthraíodh 122 clár. 

Bhain 2,103 duine ghnó leas as raon 
leathan de chláir bainistíochta ghnó. 

Coimisiúneadh Staidéar Comaitéirí 
chun soghluaiseacht bua a aithint. 

 

FORBAIRT EACNAMAÍOCH 

Forbairt SMNRLO (Spás Macnaimh 
Nuálaíochta Réigiuin an Lár-Oirthir) 

Cuirfidh críoch an fhoirgnimh 
SMNRLO sa Nás fís i gcrích chun 
freastal ar an earnáil teicneolaíochta 
éiritheach tré eagraíochtaí agus 

daoine a thabhairt le chéile agus 
bheith mar ionad barr fheabhais tré 
thacú le comhlachtaí nuálacha thar an 
chontae agus níos fairsinge sa 
réigiúin.  Bronnadh maoiniú de 
bheagnach €2 milliúin ar SMNRLO ó 
Fiontar Éireann agus fuair sé tacaíocht 
airgeadais suntasach freisin ó 
Chomhairle Contae Chill Dara. Tá an 
foirgneamh le críochnú roimh deireadh 
2020. 

 

Cuireadh tús le tógáil foirgnimh SMNRLO i 
nDeireadh Fomhaire 2019. 

 

 

 

 

 

 

An chéad Comhdháil Nuálaíochta 
de Réigiuin an Lár-Oirthir 

I nDeireadh Fomhair, chuaigh OFÁ 
Chill Dara i bpáirtíocht le Oifigí Fiontair 
na Mí, Chill Mhantáin agus 
Cheatharlach, chun Comhdháil 
Nuálaíochta Réigiuin an Lár-Oirthir a 
eagrú. 

 

 

 

 

 

Aoí-Chainteoir Mark Rowan 
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Acmhainní Daonna 

Rinne an Roinn próiseáil ar iarratais 
maidir le 49 comórtas a reáchtáladh le 
linn na bliana. Fuarthas 1,544 iarratas 
– 873 ó fhir agus 671 ó mhná.  
 
 Mar thoradh ar na comórtais a 
reáchtáladh le haghaidh na bpost seo, 
measadh go raibh 474 iarratasóir 
cáilithe agus cuireadh ar painéil iad. 
Fir a bhí i 276 acu sin agus mná a bhí i 
198 acu. Tairgeadh 146 post (92 d'fhir 
agus 54 do mhná). 
 
 
Traenáil agus Forbairt 
 
Le linn 2018, chuir an clár oiliúna 
inmheánach traenáil ar fáil do 923 ball 
foirne in earnálacha éagsula: 
 
Traenáil Insealbhaithe, Sláinte agus 
Sábháilteacht, Forbairt Maoirseachta, 
Riaráiste Morgáiste, Office 365, Excel, 
Cosaint Leanaí, Athléimneacht, 
Bainistíocht ar Strus, Deileáil le 
hIompraíocht Frithshóisialta, SF, 
Cosaint Sonraí, Scríobh Tuairiscí, 
Leictreacumasc, Cúrsaí Bainistíochta 
Uisce agus Dramhaíola, Bainistíocht 
Tionscadal agus Pleanáil le haghaidh 
dul ar Scor. 
 
Chríochnaigh 17 ball foirne Teastas An 
Forais Riaracháin i Rialtas Áitiúil, 
chríochnaigh 4 ball foirne an Dioplóma 
i Staidéar Rialtais Áitiúil agus 
chríochnaigh 2 ball foirne Céim an 
Forais Riaracháin i Rialtas Áitiúil i 
2019. Chríochnaigh dhá ball foirne an 
Clár Ceannasaíochta i Rialtas Áitiúil. 
 
Faomhadh 21 ball foirne de réir Scéim 
Cúnaimh 2019 le haghaidh cursaí 
breisoideachais eile  
 
 
 
 

An Clár Cúnaimh d'Fhostaithe (CCF) 
 
Is iad Inspire Workplaces 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: 
workandstudy@inspirewellbeing.ie 
 
Láithreán Gréasáin:  
 
www.inspiresupporthub.org 
 
 
 

An 
Bhunfhoireann 

Líon Coibhéis 
Lánaim-
seartha 

Lucht 
Bainistíochta 

7.00 6.80 

Cléireachas / 
Riarachán 

449 417.30 

Gairmiúil / 
Teicniúil 

209 205.10 

Oibrithe 
Lasmuigh 

358 296.50 

An 
Bhunfhoireann 
Iomlán 

1023 925.70 

Baill Foirne Eile   

Poist ar Conradh 
/ Sealadach / 
Séasúrach 

33 30.80 

Comhraiceoirí 
Dóiteáin 
Coimeádta 

67 N/B 

Nach den Roinn 
CP&RA iad 

8 5 

Iomlán na bPost 

Eile 

108 35.80 

 
 

 

mailto:workandstudy@inspirewellbeing.ie
http://www.inspiresupporthub.org/


63 
 

 

 

Pleanáil agus Forbairt 

Straitéiseach 
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Pleanáil agus Forbairt Straitéiseach 

Agus feidhmeanna Údaráis Pleanala á 
chomhlíonadh, rialaítear forbairt i 
dtaca le h-ionaid forbartha cuí, nádúr 
agus scála forbartha agus céimniú nó 
tráthúlacht céimeanna forbartha, de 
réir infreastruchtúr a sholáthar. 

Déantar seo trí úsáid a bhaint as raon 
de straitéisí forbartha atá le fáil sa 
Phlean Forbartha Contae agus i 
bPleananna Ceantar Áitiula, mar 
criosú úsáide talún, polasaithe, 
cuspóirí, caighdeáin agus treoirlínte. 

Cuireann na straitéisí seo, i bpáirtíocht 
le rialú forbartha agus gníomhartha 
bainistíochta, an t-infreastruchtúr 
sóisialta, eacnamaíoch agus fisiciúil ar 
fáil i slí a chosnaíonn gnéithe ár 
dtimpeallacht nádúrtha agus tógtha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buaicphointí 2019 

 

Iarratais 
Pleanála a 
Fuarthas de réir 
bliain 

Aonaid Cónaithe 
a Cheadaíodh 

2017: 1,496 1,148 

2018: 1,601 1,026 

2019: 1,452 1,883 

 

Pleananna Ceantar Áitiúla – Suíomh 
Faoi Láthair 

 Cill Dara: Glacadh leis Samhain 
2012 (Athbhreithniú 2020) 

 Maigh Nuad: Glacadh leis 2013 
(Athbhreithniú 2020) 

 An Nás: Athbhreithniú 2020 

 Baile Atha Í: Athbhreithniú 2020 

 Droichead Nua: Glacadh leis 
2013; cuireadh leis go Nollaig 
2021 

 Cill Chuillinn: Glacadh leis 
Deireadh Fomhair 2014 

 Cill Choca: Glacadh leis 
Deireadh Fomhair 2015 

 Na Solláin: Glacadh leis Márta 
2016 

 Mainistir Eimhín: Glacadh leis 
Feabhra 2016 

 Cill Droichid: Glacadh leis 
Lúnasa 2017 

 Léim an Bhradáin:  Glacadh leis 
Nollaig 2017; Treoir ón Aire 
Márta 2018; Plean Nua Nollaig 
2019 

 Claonadh: Glacadh leis 
Bealtaine 2017 
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Bainistíocht Forbartha 

Bliain Tithe (taobh 
amuigh de 
tithe aonuaire) 

Arasáin 
(árasáin 
muintire san 
áireamh) 

Tithe Aonuaire Líon iomlán na 
n-aonad a 
cheadaíodh 

2017 949 35 164 1,148 

2018 812 30 184 1,026 

2019 1,501 181 171 1883 

Tionscadail Straitéiseacha agus 
Ríocht Phoiblí 

 

Scéim Athchóirithe do Bhailte agus 
Sráidbhailte 2019 

 

Maoiniú ar iomlán de €312,164 do na 
tionscadail seo leanas: 

Teanús Bhéal Átha an Tuair: Plean 
athchóirithe a mheasúnú agus a 
dhearadh don dara fhoirgnimh sa 
teanús - €20,000 

Cill Choca: Feabhas a chur ar 
bhearnaí gheata bhaile Chill Choca ar 
na ceithre príomh-bhóthar isteach  - 
€100,000. 

An Chorrchoill: Feabhas a chur ar 
bhearnaí gheata bhaile Na 
Chorrchoille ar na trí príomh-bhóthar 
isteach  - €100,000. 

Cill Daingean: Deisiú agus feabhsú a 
dhéanamh ar rochtain to Halla 
Sráidbhaile Chill Daingin - €92,164. 

Ciste Athnuachan agus Forbartha 
Tuaithe (CAFT) 2019 

Maoiniú de €5,067,041 ón Roinn 
Forbartha Tuaithe agus Pobail faoin 
CAFT le haghaidh forbartha 
Gormbhealaigh an Bhearú 46 km thar 
Líne Bearú na Canála Móire ó Bhaile 
Ló go Bhaile Átha Í, ag dul trí 
chontaetha Chill Dara agus Laoise. 
Imíonn Líne Bearú na Canála Móire ó 
Phríomh-Líne na Canála Móire i 
mBaile Ló agus ritheann an chanál trí 
Ráth Iomgháin, Mainistir Eimhín agus 
Baile an Bhiocáire agus buaileann sí le 
Abhann na Bearú ag Baile Átha Í. 

 

Forbairtí Tógála Straitéiseacha 

Sheol an Príomh-Fheidmeannach 
tuairiscí don Bhord Pleanála maidir le 
deich iarratas le haghaidh forbartha 
straitéiseacha, agus rinne an Bord 
Pleanála cinntiú orthu. 

 

Bainistíocht ar Fhorbairt 

Cuspóir: Dul chun cinn 
réamhghníomhach ar fhorbairt atá i 
gcomhréir le comaoineacha cearta 
pleanála agus forbairt inbhuanaithe. 
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Achomhairc Pleanála 

Cinntí Pleanála deimhnithe ag An Bord 
Pleanala i 2019 

 2019 2018 2017 

Líon na n-
acomharc 

75 73 60 

Cinntí ÚÁ 
dearbhaithe 
ag ABP 

61  
(81%) 

62 
(85%) 

48  
(80%) 

 

 

Cruinnithe Réamh-Phleanála 

Cineál 
Cruinnuithe 

Líon 

Réamh-Phleanáil 
Tráchtála 

219 

Réamh-Phleanáil 
do Thithe 
Aonuaire 

220 

Clinicí Pleanála 10 

 

Oidhreacht agus Caomhantas 

Lean Comhairle Chontae Chill Dara, trí 
Oifig na hOidhreachta, de bheith ag 
forbairt a ról maidir le acmhainní 
oidhreachta tógtha agus nádúrtha an 
chontae a chosaint agus a chur chun 
cinn.  Baineadh é seo amach trí 
chomhairle a sholáthar maidir le 
saincheisteanna oidhreachta Chill 
Dara, agus trí fhorbairt a dhéanamh ar 
bheartais agus ar thosaíochtaí chun 
oidhreacht an chontae a aithint, a 
chosaint, a chaomhnú agus a 
fheabhsú. 
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Bóithre, Iompar agus 

Sábháilteacht Poiblí 
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Bóithre, Iompar agus Sábháilteacht Poiblí 

 

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 2019 

 

Breis agus 100 tionscadal Feabhsaithe Athchóirithe agus Feabhsaithe Cothabhála 
(Maoiniú ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt [RITaS] agus ó CCCD) 
Cuireadh críoch le breis agus 50 tionscadal Cánach Mhaoine Aitiúla / Barrachas 
Páirceála Íoc 
3 tionscadal Údaráis Iompair Náisiunta (ÚIN) 
Séasúr Cothabhála Geimhridh nó Saillte bóithre (Deireadh Fomhair – Aibrean) 
Séasúr Athdhromchluithe Bóithre (Bealtaine – Meán Fomhair) 
Scéim Feabhsaithe Áitiúla 2019: Cuireadh críoch le 8 dtionscadal.  Maoiniú de 
€282,738 (Leithdháileadh ón RITaS €250,000) 
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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. 

Críoch le Bóthar Faoisimh Laistigh An 
Náis (Maoiniú de €4.5m i dtreo costas 
measaithe de €10m don tionscadal): 
800 aonad cónaithe. Dhiúltaigh baill 
CB an Náis le tuairisc Cuid 8 an 
Phríomhfheidhmeannaigh. Tá 
deireadh anois leis an dtionscadal seo. 

Cuarbhóthar agus Droichead Oirthir 
Maigh Nuad – Bóthar Chill Droichid go 
Bóthar Léim an Bhradáin (Maoiniú de 
€10.88m i dtreo costas measithe bun-
tógala de €14.5m): 800 aonad 
cónaithe.  Faomhadh Cuid 8 i 2019; 
OCÉ agus mion-dearadh le críoch 
roimh deireadh 2019.  Cuirfear an 
OCÉ faoi bhráid an Bhoird Pleanála le 
plé ansin.  Meastar le críoch i R4 de 
2021. 

Tionscadail BóithreTosaíochta 

Bóthar Dáileacháin Bhaile Átha Í:  
Eisíodh Fógra Ghnóthaíochta agus tá 
réamh-oibreacha idir láimhe.  Táthar 
ag feitheamh le faomhadh ón RITaS 
chun dul ar aghaidh do chéim 
tairiscinte tógála. 

Bóthar Faoisimh Lasmuigh Dhroichead 
Nua: Céad céim á thógáil – Bóthar 
Dhroichead Nua go Connail Mór; le 
críoch i R2 de 2020. 

Maigh Nuad: Céim Oirdheischirt den 
Cuar-bhóthar Lasmuigh, le droichead 
thar an Canáil Ríoga agus iarnród san 
áireamh: Céimeanna ullmhaithe Mion-

deartha agus OCÉ le críoch i R4 de 
2020. 

Athlónnú an Chlóis Innealra ó 
Droichead nua go An Nás: Tá aontas 
déanta le RITaS chun Scioból Salainn 
Náisiúnta a lonnú inár suíomh nua ag 
Rath Oscair.  Tairiscint tógála le n-
eisiú i R1 de 2020. 

Conair Thuaidh-Theas Maigh Nuad: 
Tá Céim 6, Bóthar Mhaigh gCláir, á 
thógáil; le críoch i R1 de 2020. 

Tá dearadh deiridh idir láimhe le Céim 
5 de Chonair Thuaidh-Theas Maigh 
Nuad – príomh-sráid thar an droichead 
go hAcomhal Bóthair Chill Choca. 

 

 

 

 

 

 

 

Acomhal Bhaile na Mná Maithe, 
Débhealach Nás-Droichead Nua 

Scéim Feabhsaithe ar Rochtain ar 
Sráid Ceangal Thuaidh agus Ceantar 
Faiche Theas i mBaile Chill Dara 

Cill Droichid: Dara Trasbhealach thar 
na Life: Tá an tairiscint le haghaidh 
sainchomhairleoirí fógraithe anois, 
agus iad le cheapadh go luath i 2020. 

An Droichead atá ann cheana féin, Cill 
Droichid: Scéim Feabhsaíochta: ag 
feitheamh le TMTT ón ÚIN.  Is é Cuid 
8 an chéad céim eile. 

Críoch le Cuarbhóthar Claonadh (An 
Ceap Dubh): Díospóireacht idir láimhe 
leis an conraitheoir maidir le coinníoll 
pleanála chun críoch a chur leis an 
cuarbhóthar. 
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Straitéis Iompair An Náis: Cuireadh tús 
le hobair i 2019 agus leanfar leis i 
2020. 

Creatlach Iompar Dhroichead Nua: Is 
é an chead céim eile ná mion-anailís a 
dhéanamh ar acomhail éagsúla chun 
póitéinseal chun cumas a mhéadú a 
chinntiú. 

Cuar-Bhóthar Lasmuigh Maigh Nuad: 
Céim ó Bóthar Mhaigh gCláir go 
Bóthar Dhún Búinne : Cuid 8 Faofa ag 
CB Ráth Tó – faoi réir athbhreithnithe 
breithiúnach. 

Tionscadal Athchóirithe Bhóthair 
Bhaile Uí Chocláin – faoi tógáil. 

Glasbhealach ó Bhaile Átha Cliath go 
Gaillimh: Rannóg Teorainn ó Maigh 
Nuad go Bhaile Átha Cliath ag céim 
deartha. 

Tionscadal Uasghrádaithe ar shoilsí 
poiblí ar Phríomh-Sráid Chill Droichid: 
tá críoch leis an gcéad céim. 

Athbhreithniú ar luasteorannacha an 
Chontae: idir láimhe agus le críoch faoi 
Nollaig 2020. 

Bóthar Bhaile Átha Cliath / Cearnóg na 
Poiblóige, An Nás: faoi athbhreithniú 
tar éis do bhaill CB An Náis diúiltiú do 
Cuid 8 don Bhóthar Faoisimh Listigh. 

Bealaí Rothaíochta i mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath. 

Bóthar Mhalairt Slí Intel ag teacht chun 
críche. 

Baile Uí Chocláin – Oibreacha Leigheasacháín 
Fána 

 

 

 

 

Sráid Faoisimh Laistigh, Bóthar 
Mhaigh gCláir go Bóthar Dhún Búinne: 
faoi tógáil agus le críoch i R1 de 2020. 

Glasbhealach ó Maigh Nuad go 
teorainn na Mí: Bealach críochnaithe. 

Scéim Uasghrádaithe an M4, Maigh 
Nuad go Léim an Bhradáin: Conradh 
sínithe le saineolaithe le haghaidh 
seirbhísí innealltóireachta do 
Chéimeanna 1 – 4 na Scéime 

Uasghrádaithe an M4, Maigh Nuad go 
Léim an Bhradáin. 

 

Uasghrádú ar Sheachbhóthar an M7 
idir An Nás agus Droichead Nua, 
Acomhal an M7 ag Baile Osbeirn 
agus Seachbhóthar R407 na Sollán 

 

Seachbhóthar Ná Sollán – Trasbhealach thar 
na Life 

 

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 
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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: 

An mótarbhealach atá ann a leathnú ó 
dha lána go trí lána sa dá threo thar 
thart ar 14 km; 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. 

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. 

 

Seachbhóthar Na Sollán – Droichead nua thar 
na Canála Móire 

 

 

 

Is é SIAC Construction Ltd./Colas Ltd. 
an conraítheoir.  Ag Deireadh 2019 tá 
trí lána oscailte ag an gconraítheoir 
soir agus siar araon ó Acomhal 8 go 
Acomhal 11 (Cumasc M7/M9). 

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 
cuspóir i bPlean Ceantair Áitiúil 
Dhroichead Nua an bóthar, agus 
cabhróidh sé go mór le trácht FET a 
bhaint ó Bhóthair Chonnail Mhór.  Tá 
súil go mbeidh an bóthar ar oscailt do 
thrácht i R3 de 2020. 
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Ionad Dáileacháin nua ag Lidl, Droichead Nua, 
agus cuid den cuarbhóthar 

 

 

Tionscadal Athchóirithe Bhóthair 
Bhaile Uí Chocláin 

Ta críoch le seo, den chuid is mó. 

Bóthar Ceangail Theas Laistigh 
(BCTL) idir An Bóthar Glas Theas 
agus Bóthar Dhún Muirigh, Baile 
Chill Dara 

Tógfaidh an forbróir Makros an bóthar 
seo i gcomhlíonadh lena chead tógála 
d’fhorbairt cónaithe.  Is cosúil go 
mbeidh críoch iomlán leis an mbóthar 
faoi dheireadh 2020. 

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 bhfeidhm. Tá 
súil le dul chun cinn leis an dtionscadal 
i 2020. 

 

Bealach Glas na Canála Ríoga: 
Maigh Nuad go dtí an Iarthar 

 

                

 

Cuireadh críoch, den chuid is mó, leis 
an scéim seo i 2019. San obair ata fós 
le déanamh tá comhartaí treo do 
thurasóirí, agus roinnt troscáin sráide, 
a sholáthar. 

 

Bealach Rothaíochta Cuain Maigh 
Nuad 

Nasc-Bhóthar nua a thógail ag 
Forbraitheoir i Maigh Nuad  

Mar chuid d’fhorbraíocht mór tithíochta 
agus tráchtala nua a bhí 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 i R3 de  
2020. Beidh raonta rothar ‘ardaithe 
cóngaracha’ taobh leis an bóthar, agus 
beidh droichead thar Abhann an 
Laidhrín. 

Sábháilteacht ar Bhóithre, 
Rothaíocht agus Iompair 
Inbhuanaithe 

Chuir Rannóg Sábháilteachta ar 
Bóithre, Rothaíochta agus Iompair 
Inbhuanaithe na Comhairle cláir aois-
dhírithe maidir le sábháilteacht ar 
bhóithre ar fáil do: 

 2,828 mac léinn bunscoile, 

 1,220 mac léinn meánscoile, 
agus 

 118 mac léinn Ógtheagmháil. 

D’fhreastal 490 mac léinn iar-
bhunscoile eile ar seo sábháilteachta 
ar bhóithre AXA /CCCD. 
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Buaicphointí 2019 

Tionscnaimh Sábháilteachta 
Rothaíochta 

Tugann an Comhairle maoiniú do mic 
léinn sa 5ú agus 6ú rang i 22 bunscoil 
chun an clár náisiúnta rothaíochta 
‘Cycle Right’ a fháil. 

 

Lúb Laighin 

Thacaigh an Comhairle leis an 
rothaíocht charthanacha bliaintiúil, Lúb 
Laighin, san Fhorrach Mhór. 

Glacann na céadta rothaí páirt san 
imeacht carthanacha seo gach bliain. 

 

 

Spéaclaí Cosanta Réaltacht Fíorúla 
3V 

Fuair Oifigigh Sábháilteachta ar 
Bhóithre Údarás Áitiúla Spéaclaí 
Cosanta Réaltacht Fíorúla ó Aonad 
Sábháilteachta ar Bhóithre Árachais 
Aviva. Á n-úsáid ag mic léinn 
idirbhliana, feiceann siad cúiseanna 
agus torthaí imbhuailte. 

 

 

Seachtain Sábháilteachta ar 
Bhóithre 

Tharla Seachtain Sábháilteachta ar 
Bhóithre Éireann ó 7ú go 13ú 
Deireadh Fomhair 2019. I measc na 
míreanna a cuireadh chun cinn le linn 
Seachtain Sábháilteachta ar Bhóithre 
bhi:  ‘Bí Slán, Bí Sofheicthe’; Ullamh 
don Gheimhreadh; Sábháilteacht 
Bonn; Sábháilteacht do Choisithe agus 
Rothaithe; Lá ‘Beep Beep’ Réamh-
scoile; agus feasacht ginearálta faoi 
sábháilteacht ar bhóithre. 

 

Seó Bóthair AXA Sábháilteachta ar 
Bhóithre 

D’óstail Comhairle Contae Chill Dara 
Seó Bóthair AXA Sábháilteachta ar 
Bhóithre ag Óstan Keadeen, 
Droichead Nuá i nDeireadh Fomhair.  
Bhí iomlán de 490 mac léinn 
Idirbhliana agus Ardteistiméreachta 
Fheidhmeacha i láthair. 
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‘Beir Greim’ – Feachtas maidir le 
Sábháilteacht Bonn. 

Eagraíodh feachtais maidir le 
Sábháilteacht Bonn ar dha ocáid le 
linn 2019. 

Tionscadal EDWARD 

Ghlac an Comhairle páirt i dtionscadal 
EDWARD (European Day Without a 
Road Death) – Lá na hEorpa Gan Bás 
Ar Bóthar – i Meán Fomhair. Chomh-
oibrigh an OSB le Gardaí Chill Dara sa 
bhfeachtas, a tharlaíonn anois gach 
bliain. 

Lá Gníomhaíochta do Shábailteacht 
ar Bhoithre na Sollán 

Chabhraigh an tOifigeach um 
Sábháílteacht ar Bhóithre le Coiste 
Sábhailteachta ar Bhóithre na Sollán 
chun sábháilteacht ar bhóithre a chur 
chun cinn ag lá feasachta maidir le 
sábháilteacht ar bhóithre do phobal na 
Sollán.  Bhí raon mór de thionscnóirí 
sábháilteachta ar bhóithre i láthair, ina 
measc an Maor Scoile áitiúil, Gardaí 
Chill Dara aus an t-Ú darás um 
Sábháilteacht ar Bóithre. 

 

 

 

 

 

 

Sábháilteacht ar Bhóithre don 
Phobal Talmhaíochta 

Chuir Comhairle Contae Chill Dara 
sábháilteacht ar bhóithre don phobal 
feirmeoireachta chun cinn ag an 
Mharglann i gCill Chuillinn, i bpáirtíocht 
leis an Údarás Sláinte agus 
Sábháilteachta. 

 

 

 

Suiteáil an chead áis Cyclok sa 
Chontae 

 

 

 

 

 

 

Shiuteáil an Comhairle 12 taisceadán 
slán do rothair ag Sráid na 
Mainistreach, An Nás, agus bhí an 
seirbhís i bhfeidm i mBealtaine.  Is 
féidir le úsáidóirí íoch ar-líne nó trí aip 
chun an seirbhís a úsáid. 

 

Gníomhú ar son na hAeráide agus 

Laghdú Fuinnimh – 

Stiúrthóireacht um Bóithre, Iompar 
agus Sábháilteacht Poiblí 

Sceim Rothaiochta Bóithre Chill 
Chuillinn 

Scéim Rothaíochta An Nás go Chill 

Scéim Rothaíochta An Nás go Na 
Solláin 

Cuid Chill Dara den Ghlasbhealach ó 
Bhaile Átha Cliath go Gaillimh 

Siúloid na Canála Móire – Droichead 
Lennon go Droichead Augustus, Baile 
Átha Í 
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Lánaí Rothaíochta leithscartha ar gach 
bóthar nua, m. sh. Bóthar uí Dhubhuí, 
An Nás. 

Clár Iarfheistithe Soilse Poiblí 
(Coigilteas thart ar €0.5 m in aghaidh 
na bliana ar chostas fuinnimh) 

Clós Innealra nua, An Nás 

Áras Bóithre nua ag Cnoc na Croiche, 
Baile Átha Í 

Tacaíocht don bhFóram Rothaíochta 

Ceannaíodh dhá feithicil leictreacha 
nua 

Foireann Measúnaithe Dian-Aimsire – 
ullmhú don Athrú Aeráide 

Forbairt ar Bealaigh Bus nua: 
stadanna agus scáthláin thar an 
chontae i bpáirtíocht le Nasc Áitiúil 
Chill Dara / Bhaile Átha Cliath Theas, 
m.sh. bealach ó Bhaile Átha Í go 
Droichead Nua 

Áiseanna Páirceála agus Taistil, m.sh. 
Carrchlós nua i gCill Choca, 
Hederman’s, An Nás 

 

Rialú Foirgníochta  agus Tógála 

Is é príomh-ghníomhaíocht na 
Rannóige Rialaithe Foirgníochta  agus 
Tógála ná monatóireacht a dhéanamh 
ar fhorbairt leanúnach i ngnáth-eastáit 
tithíochta, a thogfaidh an Comhairle 
faoi chúram, agus teagmháil le 
forbróirí chun éascaíocht a dhéanamh 
ar eastáit atá críochnaithe go sásúil a 
thógáil faoi chúram. 

 

 

 

 

 

 

Fógraí Tosaithe 2018 2019 

Lion Iomlán na 
bhFógraí 
Tosaithe a 
fuarthas 

662 611 

Lion na bhfógraí 
tosaithe bailí a 
fuarthas 

618 596 

Lion na bhfógraí 
tosaithe neamh-
bhailí a fuarthas 

44 15 

Líon na 
scrúduithe a 
rinneadh ar 
Fhógraí Tosaithe 

109 211 

 

 

Teastas um 
Chomhlíonadh ar 
Chríochnú 

2018 2019 

Lion Iomlán na 
dTeastas a 
fuarthas 

644 646 

Lion bailí  629 645 

Lion neamh-
bhailí  

15 1 

Ag feithimh le 
próiseáil / eolas 
breise 

- - 

Líon na 
scrúduithe a 
rinneadh ar 
Chomhlíonadh ar 
Chríochnú 

23 139 
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Seirbhís Dóiteáin 

Oibríochtaí 

Rinne Seirbhís Dóiteain Chill Dara 
freagairt ar 1507 imeacht oibríochtúla i 
2019, le toradh de 1842 freagra ó 
stáisiúin: 

Glaonna Oibríochtúla 

Stáisiúin Iomlán na 
nGlaonna 
2018 

Iomlán na 
nGlaonna 
2019 

Droichead 
Nua 

460 422 

An Nás 503 435 

Baile Átha Í 266 223 

Maigh Nuad 322 321 

Mainistir 
Eimhín 

214 181 

Léim an 
Bhradain 

245 240 

IOMLÁN 2,010 1,842 

 

* Bíonn gá le freagairt ó níos mó ná 
stáisiún amhaín i roinnt d’imeachtaí. 

Fuair Stáisiúin Dóiteáin Bhaile Átha Í 
inneall dóiteáin nua, a tugadh go 
foirmiúil don bhfoireann i nDeireadh 
Fomhair 2019. 

 

 

 

 

 

Ag éirí as cinneadh ón Aire, bronnadh 
bonn 1916 ar na baill foirne i gCill Dara 
a bhí ar seirbhís i 2016, chun ionchur 
uathúil na Seirbhíse Dóiteáin don Stáit 
óna bunú a aithint. 

 

Sábháilteacht ó Dhóiteáin 

Bliain Líon na 
Scrúduithe 

Líon na n-
áitreabh a 
scrúdaíodh 

2018 88 85 

2019 75 72 

Bliain Líon na nGearán faoi 
Sábháilteacht ó Dhóiteáin 

2018 18 

2019 16 

Bliain Líon na dTeastas  
Sábháilteachta ó Dhóiteáin 

2018 204 

2019 179 

 

Sábháilteacht ó Dhóiteán i Measc an 
Phobail 
Reáchtáladh dhá ‘Lá Oscailte’ i 
stáisiúin dóiteáin Léim an Bhradáin 
agus Dhroichead Nua i 2019. D'éirigh 
thar barr le na laethanta oscailte seo, 
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inar thóg pobail áitiúla an deis bualadh 
lena gcomhraiceoirí dóiteáin, tuilleadh 
a fhoghlaim faoina gcuid oibre agus 
eolas a fháil faoi sábháilteacht ó 
dhóiteáin sa bhaile. 

Ghlac Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Í 
páirt i Seó Chontae Chill Dara i 
Meitheamh 2019, chun obair na 
Seirbhíse Dóiteáin agus sábháilteacht 
ó dhóiteáin sa bhaile a chur chun cinn. 
I mí Iúil, ghlac Stáisiúin Dóiteáin 
Mhainistir Eimhín páirt i ‘Streetfest’, 
imeacht pobail áitiúil.  Rinneadh 
comhraiceoirí dóiteáin ó Mainistir 
Eimhín taispeántais thar an lae (an 
dóiteán sa panna sceallóg ina measc) 
agus thaispeáin siad a dtrucailí agus a 
bhfearas don phobal, agus ról gach 
ceann dóibh á mhíniú acu. 

 

 

Mar chuid de Seachtain na 
hEolaíochta i mí na Samhna, ghlac 
Seirbhís Doiteáin Chill Dara páirt ins 
an Taispeántas Eolaíochta agus 
Teicneolaíochta i Halla an Bhaile, 
Droichead Nua.  Chomhroinn siad 
eolas ar an tionchar mór atá ag 
eolaíocht, teicneolaíocht, 
innealltóireacht agus matamaitic ar 
rólanna na Seirbhíse Dóiteáin ó lá go 
lá. 

Gach bliain tugann an Seirbhís 
Dóiteain cuairteanna ar 
bhunscoileanna 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 Sábháilteachta ó Dhóiteáin do 
Bhunscoileanna seo arís i 2019. 

 

 

Bainistíocht Éigeandála 

Mar chuid d’ullmhúcháin do mór-
éigeandála, d’eagraigh an Comhairle 
cleachtadh réigiúnach 
idirghníomharachta bunaithe ar chás 
tuilte ar a tugadh ‘Cleachtadh Tuilte’. 
Eagraithe i dhá chéim thar dhá lá, 
rinne an cleachtadh scrúdú ar an 
ullmhacht a bhí i Réigiúin an Oirthir le 
haghaidh imeachta tuile suntasacha.  
Úsáidfear na ceachtanna a 
foghlaimaíodh ón gcleachtadh seo mar 
bhunús do thraenáil agus phleanáil sa 
todhchaí. 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Cosaint Shibhialta Chill Dara 

Is eagraíocht í Cosaint Shibhalta Chill 
Dara ata bunaithe ar dheonacha.  
Cabhraíonn na baill mar sheirbhís 
chúltacaithe, ag tacú le na príomh-
sheirbhísí éagandala agus leis an 
bpobal áitiúil. 

 Buiséad 2019 - €168,221 

 OIfigeach Cosanta Shibhialta 
agus 58 deonach 

 Tabhartais a fuarthas - 
€11,880.48 

Traenáil 

Tá il-scileanna ag deonacha agus is 
iad seo leanas na gníomhartha a 
bhíonn idir láimhe : 

 Garchabhair 

 Scileanna Cuardaigh agus 
Tarrthála 

 Comhrac Dóiteain agus 
Feasacht ar Thuilte 

 Scileanna Leasa 

 Seirbhís Bardach agus 
Monatóireacht ar Rádaíocht 

 Cumarsáid Raidió 

Sa traenáil  tá Láimhsiú Sábháilte, 
Chéad Freagra Cairdiach, Céad 
Freagróir Garchabhar, Cumarsáid, 
Traenáil Cuardaigh Daoine Ar Iarraidh, 
Cosaint Leanaí, Bainistíocht ar an 
Strus a leanann Teagmhais Chriticiúla 
agus Taithíocht ar Threallaimh, gan 
ach roinnt a ainmniú. Cuirtear cúrsaí ar 
fáil i rith na bliana ar bhonn áitiúil, agus 
i gCeannáras Brainse an Chosaint 
Shibhialta i Ros Cré. 

 

 

 

 

 

Cúrsa Teicnící Pearsanta chun Teacht Slán, 
do Foirne Bád, ag an Coláiste Muirí, Corcaigh 

 

D’fhreastail Cosaint Shibhialta Chill 
Dara ar 97 imeacht, ag soláthar 
Seirbhís Gharchabhrach, Seirbhís 
Sábhailteachta do Bháid agus ríalú 
tráchta i bpáirtíocht leis An Gharda 
Síochána ag rásaí rothar áitiúla, rásaí 
bóthair, imeachtaí pobail agus spóirt, 
m.sh. Féile Rásaíochta Bhaile 
Phúinse, Dearbaí Gaelach Saor ó 
Dhleacht Dubai sa Churrach, , Féile na 
mBád Dragan i mBaile Átha Í, TriAthy, 
Imeachtaí Rince Gaelach ag Iarrthar 
na Cathrach, Páráidí Lá Fhéile Pádraig 
i gClaonadh, Baile Átha Í, Mainistir 
Eimhín agus Droichead Nua, agus 
ghlacadar páirt i bPáiráid Cásca An 
Náis, agus i Rás Sealaíochta don 
Saol. Thugadar cabhair freisin do 
chontaetha in aice leo le chuid dá n-
imeachtaí. 
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Sláinte agus Sábhailteacht 

Tá Comhairle Contae Chill Dara 
tiomanta do thimpeallacht oibre 
shábháilte agus shláintiúil a chruthú 
agus a chothabháil d’ár bhfoireann, 
d’ár gconraitheoirí agus d’ár 
gcustaiméirí.  Is tosaíocht againn 
cultúr Sláinte agus Sábhailteachta a 
chur chun cinn san eagraíocht agus i 
2019 chuireamar béim ar phríomh-
aidhmeanna éagsúla: 

Dea-chleachtas S&S a chur chun 
cinn trí teagmháil foirne, cumarsáid 
agus monatóireacht 
réamhghníomhach. 

Rinneadh seo trí cur chuige ó bharr 
anuas agus ó bhun aníos, ag féachaint 
chuige gur leabaíodh S&S i ngach 
gníomhaíocht againne.  Rinneadh seo 
ar roinnt bhealaí: 

Tuairiscí S&S míosúla don 
Bhainistíocht 

Cruinnithe Choiste Démhíosúla 

Tuairiscí S&S ráithiúla don 
Bhainistíocht 

Uasdhátú leathbhliaintiúil don GPC 

Uasdhátú bliaintiúil don Chomhairle 
iomlán 

Foláirimh Sábháilteachta a 
scaipeadh 

Comhdháil S&S bliaintiúil 
d’fhostaithe 

 

 

 

 

 

Feabhsú leanúnach ar ár gCóras 
Bainistíochta Sláinte agus 
Sábháilteachta agus clói le 
reachtaíocht  

Tugadh freagraíocht as gach 
Stiúrthóireacht d’áis tiomanta do S&S, 
agus rinneadh athbhreithniú agus 
uasdhátú ar 64 Treoirlínte OIbríochta 
Náisiúnta S&S. 

Monatóireacht ar Fheidhmiú Sláinte 
agus Sábháilteachta agus comhairle 
a thabhairt maidir le feabhsú a 
dhéanamh 

Rinneamar monatóireacht ar ár 
bhfeidhmiú trí thomhas míosúil thar 
spriocanna maidir le míreanna mar: 

Scrúduithe Sábháilteachta 87 

Buailtí agus Beannactaí 
Sábháilteachta 

60 

 

Imscrúdú ar gach timpist chun bun-
chúis a authint, agus gníomhacha 
coisctheacha agus ceartaitheacha a 
chur i bhfeidhm chun atarlú a chosc. 

Cuireadh tús le measúnaithe ar aonaid 
taispeána físe (ATF) do na fostaithe go 
léir. 

Áís Áineasa agus Traenála do 
Bhaile Átha Í 

Cuireadh tionscadal le haghaidh 
áiseanna áineasa agus traenála nua 
d’Iosta Bóithre Bhaile Átha Í i lámh, le 
críochnú i 2020. 
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Inrochtaineacht 

I gcomh-oibriú le Grúpaí Rochtana 
Áitiúla, tá Comhairle Contae Chill Dara 
ag obair chun Cill Dara a bheith 
cuimsitheach agus inrochtana do 
chách, trí ghneíthe éagsúla difriúla. 

Straitéis Inrochtaineachta Chill Dara 

Cuireadh tús le obair ar straitéis 3-
bhliana do Chontae Chill Dara, lena n-
áiríodh ceardlann a óstáil ar 1ú 
Bealtaine 2019 le raon mór de 
gheallsealbhóirí.  Tiomsaiodh na 
sonraí a bhailíodh ar an lá sin, agus 
foilseofar agus láinseálfar Straitéis 
Inrochtaineachta Chontae Chill Dara – 
Bealach Rochtana Uilíoch 2020-2022 i 
2020. uilíoch 

Forbairt ar Líonra Rochtana 
Chontae Chill Dara 

Aontaíodh mar ghníomh sa cheardlann 
straitéise go dtionólfar grúpa le h-
ionadaithe ó na grúpaí rochtana áitiúla 
go léir. Tuigtear freisin go bhfuil sa 
ghrúpa seo slí chun stiuradh a thabairt 
agus eolas agus dea-chleactais a 
chomhroinnt idir na grúpaí. 

D’fhorbraigh an líonra na nithe seo: 

Fís: Go mbeidh Contae Chill Dara 
cuimsitheach do chách, agus go 
bhfeicfear í mar cheannasaí maidir le 
inraochtaineach uilíoch. 

Misean: Tacú le bacainní fisiciúla, 
aigne agus cumarsáide a bhaint, ar 
mhaithe le cách. 

Fiúntais: 

Ionchuimsiú: Tá prionsabal deartha 
uilíoch mar bhun-ábhar i gcleachtais 
ionchuimsithe. Tri bacainní a aithint is 
féidir linn cabhrú chun sochaí níos 
ionchuimsithe a chur i bhfeidm i 
gContae Chill Dara. 

Dea-Chleachtas:tásé mar aidhm 
againn treorlínte dhea-chleachtais a 

úsáid maidir le rochtain agus dearadh  
uilíoch. 

Gníomhú: Tá guth gach éinne 
riachtanach chun an straitéis seo a 
fhorbairt agus a thabahirt chun críche. 

Comh-oibriú agus Rannpháirtíocht: 
Tá sé mar aidhm againn dul i 
gcomhairle agus i gcomh-oibriú le na 
príomh-geallsealbhóirí go léir chun 
rochtain uilíoch a fheabhsú. 

Ta an líonra seo i bhfeidhm anois, 
agustádoiciméad ginte faoi conas is 
fearr grúpa rochtana áitiuil a eagrú. 

Feachtais Tuisceana Poiblí maidir le 
míchumas a rolladh amach: 

Feachtas ‘Ar Ais i 5’: Mar chuid den 
bhfeactas, cuireadh cathaoireacha 
rothaí folmha i roinnt de gnáth-bánna 
pairceála ar feadh uair an chloigh 
maidin amháin, le nótaí greamaithe leo 
le teachtaireachtaí mar ‘ ar ais i 5 
nóiméad’, ‘imithe chuig an banc’ nó ‘ag 
rith isteach le haghaidh caife’.  
Buaileann daoine ar míchumas le ráitis 
caiteacha mar seo gach lá nuair a 
úsáideanna daoine spásanna 
inrochtana gan gá.  Bhí an feachtas 
dírithe chun aird a thabairt ar mí-úsáíd 
bánna páirceála inrochtana, agus chun 
gá le bánna páirceála inrochtana 
breise i lár-bhailte a thabhairt chun 
cinn. 

Eagraíodh Lá ‘Géill Slí’ ar 26ú Meán 
Fomhair.  Eagraíodh imeachtaí chun 
feasacht a mhéadú faoi constaicí, mar 
ghluaisteán páirceálta thuas ar 
chosán, araid rothai nó fógra dhá 
chlár, rudaí go mbuaileann daoine ar 
míchumas leo ag gabháil thart i rith an 
lae. Tionóladh imeachtaí in ionaid thar 
an chontae, ina measc Ráth Iomgháin, 
Droichead Nua, Baile Átha Í, An Nás, 
Cill Droichid agus Maigh Nuad. 
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Lá Idirnáisiúnta do Dhaoine faoi 
Míchumas 

Chun Lá Idirnáisiúnta do Dhaoine faoi 
Míchumas ar 3ú Nollaig a aithint, 
d’oibríomar go dlúth le Grúpaí 
Rochtana Áitiúla chun taispeántas 
d’eagraíochtaí míchumais, a 
óstáileadh in Áras Chill Dara, a 
phleanáil. I measc na taispeántóirí ar 
an lá bhí: 

AsIAm Foras Croí na 
hÉireann 

Cumann na 
hÉireann um 
Madraí Treorach 

CNÉD 

Access Earth KARE 

Bréagáin, 
Teicleolaíocht 
agus Oiliúint 
(Seirbhís 
Leabharlainne) 

Airtríteas Éireann 

 

Chabhraigh an taispeántas le feasacht 
faoi míchumas a chur chun cinn, agus 
chun daoine a chur ar an eolas faoi na 
dhúshláin laethúla a bhíonn ag daoine 
ar míchumas. Chomh maith leis an 
taispeántas in oifigí na Comhairle 
Contae ar 3ú Nollaig, tá baint againn le 
tionscnaimh eile chun an lá a mharcail, 
ina measc: 

 

 

 

Cuir Corcra ar Chontae Chill Dara 

Ó ghlacadh le corcra mar dhath 
míchumais, shocraíomar go ndíreofar 
solas corcra ar shain-fhorignimh mar 
omós do 643,131 duine in Éirinn (breis 
agus 13% den daonra) a mhaireann le 
míchumas.  Bhí na foirgnimh seo 
leanas páirteach: 

a. Halla Bhaile An Náis 
b. Halla Bhaile Dhroichead Nua 
c. Áras Chill Dara (Oifigí na 

Comhairle Contae) 
d. Spuaic Choláiste Maigh Nuad 
e. Foirgneamh Champas Ollscoile 

Maigh Nuad 
f. Laithróid An Náis (An Dealbh 

‘Perpetual Motion’) 

Ansin spreagamar daoine grainghraf 
díbh féin a thogáil ós comhair an 
sainfhoirgnimh agus é a chur ar meáin 
sóisialta chun feasacht a chur chun 
cinn. 

Le seo, i 2019 d’eagraigh an 
Chomairle freisin: 

 Iniúchta Sráide – iniúchta siúil 
inár mbailte 

 Cuairteanna ar Sráid-dhreach le 
haghaidh foghlama breise 

Eispéaras báúil do na chéadfaí le 
Daidí na Nollag, do pháistí le 
riachtanais faoi leith. 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

Comhshaol, Uisce agus Gníomhaíocht ar 

son na hAeráide 
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Seirbhísí Uisce 

MÓR-THIONSCADAIL CHAIPITIL 

 

ICF Bhaile Osbeirn (€30m)  (80 – 
130,000 DC) – Críochnaithe. 

Áis Cóireála Sloda Bhaile Osbeirn - 
(€10m) – le críoch R2 2020. 

ICF Léim an Bhradain (€30m) (80 – 
150,000 DC) - Criochnáithe (Á 
fheidhmú ag CCCD). 

Conradh 2A (Séarach Idircheapóra 
Dhroichead Nua) (€30m) - Conradh 
sínithe ag Uisce Éireann agus 
Roadbridge ar 20ú Feabhra 2019, 
agus tá clar tógála 24 mí i bhfeidhm. 
Tá obair ag dul ar aghaidh go han-
mhaith ar an suíomh. 

Conradh 2B (€30m) (Líonra Bhaile 
Osbeirn – Móin Réad / Na Solláin / 
Claonadh / An Chill) – Shínigh Uisce 
Éireann agus Coffey Construction Ltd. 
an conradh ar 18ú Lúnasa 2019 agus 
tá clár tógála 30 mí i bhfeidhm .  
Cuireadh tús le obair ar an suíomh i 
Meán Fomhair 2019. 

Casadh Fóid Conradh SSRUGL – Conradh 2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príomh-Thionscadail eile 

Tionscadal Atreisithe Líonra Aitiúila 
Chill Droichid (Sreabhadh  ó Chill 
Droichead Theas a aththreo go 
Leamhchan) – ag céim mion-deartha 
agus soláthair. 

Tionscadal Aistrithe Píobáin Maigh 
Nuad (Sreabhadh ó Maigh Nuad / Cill 
Choca a athtreo thar Léim an 
Bhradain) – ag céim dearadh agus 
pleanála (Ryan Hanley – 
Sainchomhairleoirí). 

Plean Ceantair Draenála Gleanna 
Íochtarach na Life (Forléargas 
Ginearálta Straitéiseach ar 
dhobharcheantar Chill Dara OT) – ar 
leanúint. (Atkins – Sainchomhairleoirí). 

Tionscadal Aistrithe Píobáin Léim an 
Bhradáin (Sruthanna tionscail a 
aththreo ó ICF Léim an Bhradáin go 
Bhaile Bhlainséar) – ag céim deartha. 

Méadú ar Scéim Soláthar Uisce na 
Bearú (chuig An Nás etc.) – ag céim 
deartha. 

Mion-Tionscadail Chaipitil  - ag tabhairt 
faoi cheisteanna cáilíochta uisce, 
infaighteachta, comhlíonta 
timpeallachta agus feidhmithe 
sócmhainní. 

Cill Dara - cuid de príomhphíobán uisce ó 
uasghrádú na Sionainne 

 

 

 

 

 



84 
 

Comhshaol 

Reiligí 

Tá breis agus 30 reilig sa chontae á 
bhainistiú ag an gComhairle. Tugtar 
tacú deontais le haghaidh cothabhála 
ar reiligí eile do choistí áitiúla sa 
chontae.  

Tháinig fo-dhlíthe reilige na Comhairle 
i bhfeidhm ar 1ú Márta 2019. 

Tá clár fairsing d’oibreacha reilige 
(méadaithe agus feabhsaithe) idir 
láimhe ag an gComhairle le blianta 
beaga anuas. Tá oibreacha ag dul ar 
aghaidh ag roinnt ionaid chun toilleadh 
a mhéadú agus chun áiseanna a 
fheabhsú.  Ina measc seo, cuireadh 
ballaí colmlainne ag Baile an 
Teampaill (Baile Átha Í), Naomh 
Corbán (An Nás) agus Láithreach 
Briúin (Maigh Nuad). Tá ballaí breise 
molta ag Doire an tSoirn, Ráth 
Iomgháin, Baile an Chrócaigh agus 
Droichead Nua. 

 

 

 

 

 

Láithreach Briúin 

 

 

 

 

Ráth Iomgháin 

 

 

 

 

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. 

Sa Phlean Réigiúnach Bainistíochta 
Dramhaíola tá treochlár chun 
Measúnaithe Riosca Chomhshaoil a 
dhéanamh (de réir Cód Chleachtais an 
GCC) agus le haghaidh 
leigheasacháin, má cheaptar gur gá 
leis, ar na suíomhanna go léir seo, 
agus tosaíocht a thabhairt do na 
suíomhanna Aicme A, go bhfuil mór-
riosca ag baint leo. 

Go dtí seo tá MRC críochnaithe ar trí 
suíomh Aicme A, agus críoch 
beagnach déanta ar an ceathrú 
cheann. Tá Teastas Údaraithe faighte 
ón GCC do shuíomh amháin, agus tá 
iarratais maidir le dhá suíomh eile idir 
láimhe. 

Fo-Dhlíthe Bainistíochta Dramhaíola  

Tháing Fo-Dhlíthe Bhainistíochta 
Dramhaíola (Dramhaíl Tí agus 
Tráchtála a Leithlisiú, a Stórail agus a 
Chur i Láthair), na Comhairle i 
bhfeidhm ar 1ú Márta 2019. 

 

Ceadanna d’Áiseanna Dramhaíola 

Faoi láthair, déanann an Rannóg 
Chomhshaoil próisiú, iniúchadh agus 
forfheidhmiú ar 23 cead d’áiseanna 
dramhaíola agus 7 Teastas Cláraithe. 

 

Ceadanna Bailithe Dramhaíola 

Tá 132 sealbhóir cead bailithe 
dramhaíola go bhfuil seoladh a 
bpríomh-oifig cláraithe i gContae Chill 
Dara. Eagraíonn ár mbaill fóirne 
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seicphointí i bpáirtíocht le na Gardaí, 
agus déanann siad iniúchadh ar a 
dtaifid. Déantar iarratais a phróisiú ag 
an ONCBD i gComhairle Contae Uíbh 
Fháilí. 

An tAcht um Triailliú Uisce 1977 
arna leasú 

Eisíonn Uisce Éireann ceadúnais faoi 
láthair. 

Bainistíocht Bruscair 

2,077 tuairisc bruscair i 2019 

Eisíodh 429 fíneál i 2019 (509 i 2018) 

Rinneadh athchúrsáil ar 58 tonna 
méadrach d’alúmanum / cannaí cruach 

Rinneadh athchúrsáil ar 4,100 tonna 
méadrach gloine 

I measc tionscnaíochtaí i gcoinne 
bruscair bhí: 

149 grúpa áitiúil cláraithe do mhí 
Glantacháin Náisiúnta Earraigh 

18 tionscadal feabhsaithe 
timpeallachta áitiúla ‘Ciliméadar Glas’ 

18 grúpa páirteach i ‘Lá Glantacháin 
na Lile Báine’ – 6ú Aibreán 

Tionscnamh i gCoinne Dumpála 
(TIGD) – tacaíodh le 8 dtionscadal. 

 

Bainistíocht Riosca Tuilte 

Is e príomh-aidhm na Rannóige 
Bainistíochta Riosca Tuilte ná 
scéimeanna bainistíochta tuilte a chur 
chun cinn taobh istigh den chontae i 
bpáirtíocht le Oifig na nOibreacha 
Poiblí. 

Rinneadh tosaíocht ar na scéimeanna 
de réir Pleananna Bainistíochta Riosca 
i gCás Tuilte ón OOP, gur ghlac an 
Comhairle leo i mí Iúil 2019. 

I measc na scéimeanna atá idir láimhe 
tá: 

 Scéim Bainistíochta Tuilte Abha 
Na Moiréile  

 Sceim Laghdaithe Tuilte An 
Náis 

 Staidéar breise  maidir le AMB 
Collchoille 

 Tá tosaíocht tugtha freisin do 
Léim an Bhradáin agus do 
Bhaile Átha Í 

 Déantar cothabháil ar na 
caineáil draenála thar na 
ceantair draenála taobh istigh 
de Chill Dara, trí clár oibre 
ilbhliana. 

Smacht ar Ainmhithe 

Smacht ar Chapaill 

Urghabhadh 103 capall ag an Seirbhís 
Smachta ar Chapaill i 2019. 

Smacht ar Madraí 

Cuireadh tús le méadú ar an póna 
madrái ata ann cheana i 2019, agus 
cuirfidh seo feabhas ar áiseanna agus 
méadú ar toilleadh. 

Tugadh suas nó urghabhadh 165 
madra ag an tSeirbhís Maor Madraí i 
2019. 
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Bailte Slachtmhara 

Bailte Slachtmhara – Torthaí 2019 

Leanann bailte agus sráidbhailte i gCill 
Dara le dul ar aghaidh go rí-mhaith i 
gComórtas Náisiúnta na mBailte 
Slachtmhara 2019. Bronnadh deich 
mbonn mar seo leanas:  

 

 
 

Ór: Maigh Nuad, Teach Srafain, An Nás agus Léim an Bhradáin.  

Airgead: An Chill, Cill Droichid agus Droichead Nua. 

Cré-Umha: An Baile Mór, Ráth Iomgháin agus Claonadh.  

Fuair Cill Chuilinn an Gradam Dianiarrachta (méadú ba mhó i pointí ón bhliain 
roimhe sa chomórtas. 

Líonra na mBailte Slachtmhara Chill Dara: tá 39 baile agus sráidbhaile ón gcontae 
páirteach. Tionóladh Comhdháil Réigiunach Bailte Slachtmhara, cruinnithe líonra 
agus Ceardlann maidir le Gníomhú ar son na hAeráide i 2019. 

Cuireann aontas páirtíochta, idir CLG Chill Dara agus an Comhairle, Líonra na 
mBailte Slachtmhara chun cinn trí tionscnaimh pobail-bhunaithe aitiúla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joe Boland, Stiúrthóir Seirbhísí, le Bailte Slachtmhara Chill Droichid, Leas 
Cathaoirleach Seamie Moore agus Johnny Doyle, Ambasadóir na mBailte 
Slachtmhara. 
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Gradaim Ghnó Éireann i gCoinne Bruscar  

Deimhníodh go raibh an dá iontráil ó Chill Dara i Sraith i gCoinne Bruscair GÉCB 
‘Níos Glaine ná Norm na hEorpa’, ó na 40 baile go rinneadh measúnú orthu. 

Bhí Droichead Nua sa 4ú áit ar an iomlán. 

Bhí Léim an Bhradáin sa 5ú áit ar an iomlán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An 4ú áit san iomlán á bhronnadh ar Droichead Nua ag Gradaim GÉCB 2019 

 

 

Lá Oidhreachta Uisce, Lúnasa 2019 

Thionóil Oifig Uisce agus Pobal na 
nÚdarás Áitiúil (OUPÚÁ) Siúlóid 
Bitheolaíochta thar Abhann an Tarae 
agus an Canáil Mhór, Ráth Iomgháin. 
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Oifig Reigiúnach Oirthir agus Lár 
Tíre um Gníomhú ar Son na h-
Aeraide  

Cúlra ar Oifigí Reigiúnach um 
Gníomhú ar Son na h-Aeráide 
(ORGSA)                                                                            

Chun aitheantas a tabhairt don 
oibligeád agus an dúshlán suntasach 
chun gniomachtaí ar son na h-aeráide 
a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, 
eagraíodh 4 Oifig Reigiúnacha um 
Gníomhú ar Son na h-Aeráide i 2018, 
tar éis cás ghnó a forbraíodh ag an 
GBRÁ agus an CBCC a chuireadh faoi 
bhráid na Roinne Cumarsáide, 
Ghníomhaithe ar son na hAeráide 

agus Chomhshaoil, máthair-roinn do 
na h-oifigí.  Tá sainordú ag na h-oifigí 
chun teagmháil a chomh-ordú thar na 
leibhéil rialtais éagsúla, agus chun 
cabhair a thabhairt cur leis an 
eispéaras agus saineolas atá ann in 
réimsí athraithe aeráide agus 
ghníomhaithe ar son na h-aeráide.  Tá 
ról acu chun ghníomhú ar son na h-
aeráide a éascú agus a chomh-ordú ar 
leibhéil réigiúnach agus áitiúil taobh 
istigh den earnáil Údaráis Áitiúla. 

Cinntítear comhdhéanamh na ceithre 
réigiúin trí saintréithe geografacha 
agus toipeolaíochta, leochaileachtaí, 
agus rioscaí aeráide comhroinnte, a 
tharlaíon thar na liimistéir údaráis 
áitiúla.  Is mar seo leanas na ceithre 
réigiún ORGSA, na comh-údaráis 
agus na príomh-údaráis a ghabhann 
leo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réigiúin 

Gníomhach 

Aeráide 

Limistéar Feidhmithe Údaráis 

Aitiúla 

Príomh-Údarás 

Oirthear agus 

Lar Tíre 

Ceatharlach, An Cabhán, Cill Dara, 

Cill Chainnigh, Laois, Liatroim, An 

Longfort, Lú, An Mhí, Muineachán, 

Uibh Fhailí, Ros Comáin, Tiobraid 

Árann, Port Láirge, An Iarmhí, Loch 

Garman, Cill Mhantáin. 

Comhairle Contae 

Chill Dara 

I bpáirtíocht le 

Comhairle Contae 

Chill Chainnigh 

Bord Farraige 

an Atlantach 

Theas 

An Clár, Luimneach, Ciarraí, Cathair 

Chorcaí agus Contae Chorcaí.  

Comhairle Contae 

Chorcaí  

Bord Farraige 

an Atlantach 

Thuaidh 

Dún na nGall, Sligeach, Maigh Eó, 

Cathair na Gaillimhe agus Contae na 

Gaillimhe 

Comhairle Contae 

Maigh Eó  

Baile Átha 

Cliath 

Uirbeach  

Baile Átha Cliath Theas, Fine Gall, 

Dun-Laoghaire-Rath an Dúin, Cathair 

Bhaile Átha Cliath. 

Comhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath 
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Tá speisialachas réigiúnach tugtha do gach ceann de na ceithre oifig réigiúnacha, 
mar seo leanas: 

Oirthear agus Lar Tíre: Taoide Tuile báistiúil, srutha agus screamhuisce  

Bord Farraige an Atlantach Theas: Ardú ar leibhéal na mara 

Bord Farraige an Atlantach Thuaidh: Creimeadh cósta 

Baile Átha Cliath Uirbeach: Teas agus reo uirbeach. 

 

 

2019 – Réimsí Gníomhaíochta 

Straitéisí Oiriúnaithe Athraithe 
Aeráide: 

Bhí béim mór i 2019 ar chomh-ordú a 
dhéanamh ar fhorbairt agus glacadh le 
Straitéisí Oiriúnaithe Athraithe Aeráide 
i ngach ceann 
de na 17 
údarás áitiúla 
sa réigiúin faoi 
30ú Meán 
Fomhair 2019.  
Áiríodh le seo 
soláthar 
réigiúnach 
agus 
bainistíocht ar an bpróiseas tastála 
comhshaoil. Leag na straitéisí amach 
na h-aidhmeanna, cuspóirí agus 
gníomhartha do gach údarás áitiúil 
maidir le h-oiriúnú athraithe aeráide.  
Is cosúil go gcinnteoidh a bhfeidmiú 
athléimneacht agus inniúlacht a 
thógáil, trí cúrsaí athraithe aeráide a 
chur i lár srutha i mór-phleananna 
agus polasaithe ag gach údarás áitiúil. 
De réir mar a foilsítear dreacht-
straitéisí sa réigiúin, déanann ORGSA 
tiomsú ar fhardal gníomaíochtaí, gur 
féidir iad a mhaoiniú agus a fhorbairt 
ar bhonn réigiúnach / fo-réigiúnach.  

Pleananna Oiriúnaithe Earnála 

Éascaíodh Pleananna Oiriúnaithe 
Earnála a chomhcheangal le Straitéisí 
Oiriúnaithe Athraithe Aeráide / 
Pleananna Gníomhaithe ar son na h-

Aeráide na n-údarás áitiuil trí na 
ORGSA, agus thug seo cumasú, eolas 
agus comh-thacú don phróiseas 
oiriúnaithe pleanála ar bhonn náisiúnta 
agus áitiúil.  Eagraíodh teagmháil na 
n-ORGSA le na h-earnálacha uilig thar 
na ceithre oifig, le ionadaíocht ar 
grúpaí oibre earnála éagsúla.  Rinne 
na h-ORGSA aigneachtaí ar gach 
ceann de na pleananna earnála ar son 
earnálá an rialtais áitiúla, mar seo 
leanas: 

ORGSA Plean Oiriúnaithe 
Earnála 

Oirthear agus 
Lar Tíre 

Bainistíocht ar 
Riosca Tuilte, 
Caighdeán Uisce 
agus 
Infreastruchtúr 
Seirbhísí Uisce 

Baile Átha Cliath 
Uirbeach 

Oidreacht Tógtha 
agus 
Seandálaíochta, 
Bithéagsúlacht, 
Infreastruchtúr 
Iompair 

Bord Farraige an 
Atlantach Theas 

Talamhaíocht, 
Foraiseacht agus 
Bia Mara; Líonraí 
Gais agus 
Leictreachais 

Bord Farraige an 
Atlantach 
Thuaidh 

Líonra 
Cumarsáide, 
Sláinte 
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Plean Náisiúnta um Ghníomhú ar 
son na hAeráíde 

Bhí ionchur ag ORGSA OLT, agus ag 
a gcomhghleacaithe ins na 3 oifig eile, 
ar son earnálá an rialtais áitiúla, i 
b‘Plean um Ghníomhú ar son na 
hAeráide Lán-Rialtais – chun dul i  
ngleic le Cliseadh Aeráide’, a 
láinseáladh ag an rialtas ar 17ú 
Meitheamh 2019.  Leagann an Plean  

 

 

 

 

seo síos spriocanna chun astaíochtaí 
a laghdú agus chun Éire a thabhairt 
isteach go geilleagar ar bheagán 
carbóin, le dul ar aghaidh comh-
oibríoch, agus gach ceann de na h-
earnálacha agus na ranna rialtais 
páirteach. 

 

 

 

 

 

 

Cairt Gníomháithe ar son na 
hAeráíde 

Bhí ionchur ag ORGSA OLT, thar 
cionn na h-earnála, maidir le forbairt 
na Cairte Gníomháithe ar son na 
hAeráíde, gur ghlac an rialtas leis ar 
22ú Deireadh Fomhair 2019, agus í 
sínithe ag Príomhfheidhmeannach 
agus Cathaoirleach nó Méara gach 
údaráis áitiúla sa réigiún. Go 
hacomhair, leagann an cairt seo síos 
comh-thuiscint na sínitheoirí maidir le 
h-athrú aeráide, aithníonn sí go bhfuil 
gá le chur chuige lán-rialtais chun dul i 
ngleic le athrú aeráide agus tugtar 

liosta de 23 gníomh go bhfuil údaráis 
áitiúla tiomanta dóibh, le tacaíocht ón 
lár-rialtas. 

Fáilte ag Comhairle Chill Dara roimh 
páirtí ORGSA nua 

Ar 11ú Deire Fomhair 2019, tháinig 
Comhairlí Contae Chill Dara agus Chill 
Chainnigh le chéile mar phríomh-
pháirtithe chun gníomhú ar son na h-
aeráíde a chomh-ordú don earnáil 
rialtais áitiúla, sa Réigiún Oirthir agus 
Lár Tíre.  Tá sé mar aidhm ag an 
gcomh-pháirtíocht comh-ordú a 
dhéanamh ar sholáthar na spriocanna 
náisiúnta  i b’Plean um Ghníomhú ar 
son na hAeráide Lán-Rialtais – chun 
dul i ngleic le Cliseadh Aeráide’, a 
foilsiodh níos luaithe sa bhliain. Beidh 
roinnt tionscnaimh á chur ar aghaidh in 
údaráis áitiúla, ina measc: 

 Tionscadail tíosach ar 
fhuinneamh 

 Straitéisí Oiriúnaithe Athraithe 
Aeráide a fheidhmiú 

 Teagmháil leis an bpobal 

 Tionscadail gníomhaithe ar son 
na h-aeráíde nuálacha áitiúla a 
spreagadh 

 Deiseanna ghnó a éiríonn a 
fhíorú, agus 

 Ceannaireacht ar bhonn áitiúil a 
spreagadh agus a chothú san 
earnáil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Comhrá Náisiúnta ar Ghníomhú ar 
son na hAeráide 

D’eascaigh an GCC agus M CO, le 
ORGSA OLT agus Comhairle Contae 
Chill Dara, ceardlann ag Solas Bhríde, 
Bhaile Chill Dara ag baint le tionchar 
aeráide / ceisteanna a bhaineann le 
Contae Chill Dara agus réitigh 
féideartha / tionscnaimh gur féidir iad a 
bheith i gceist mar chuid de rolladh 
amach don Chomhrá Náisiúnta ar 
Ghníomhú ar son na hAeráide. 
D’fhreastail ionadaithe ón bpobal ghnó 
áitiúil, eagraíochtaí deonacha agus 
pobail áitiúla, baill foirne ó údaráis 
áitiúla, ORGSA OLT, an RCGAC agus 
ENR a bhaineann le gníomhú ar son 
na h-aeráide. 

 

Páirtíocht leis an OOP agus Ollscoil 
Maigh Nuad 

Tá speisialachas tugtha do gach 
ceann de na ceithre oifig réigiúnacha, 
de réir a láthair agus proifíl riosca an 
réigiúin, le taoide tuile báistiúil, srutha 
agus screamhuisce tugtha don 
ORGSA Oirthir agus Lár Tíre. Tá na 
páirtíochtaí straitéiseacha fad-
tearmacha atá ag Comhairle Contae 
Chill Dara le Oifig na n-Oibreacha 
Poiblí (OOP) agus le Ollscoil Maigh 
Nuad (OMN) ríthabhachtach chun an 
speisialachas seo a fhorbairt agus 
chun an ORGSA a chur ar aghaidh 
mar ionad barr feabhais sa chás seo.  

  

Ar 5ú Meán Fomhair, cheap an 
ORGSA, le tacaíocht ón OOP, Aonaid 
na hÉireann um Anailís agus Thaighde 
ar an Aeráid (AÉATA) ó Ollscoil Maigh 
Nuad chun taighde a dhéanamh ar an 
tionchar atá ag athrú aeráide ar taoide 
tuile srutha in Éirinn. Tugtar 
Íogaireacht buaic-srutha tuile 
d’athraithe aeráide don togra taighde, 
a leanann ar aghaidh ó réamh- 
thaighde dírithe ag an OOP, agus 
tabharfaidh sé torthaí atá so-inúsáidte 
ag saineolaithe i mbainistíocht riosca 
tuilte, agus freisin ag neamh-
saineolaithe, gur mhaith leo an raon 
dóchúil d’athraithe féadartha ar riosca 
tuilte, ag éirí as athraithe i 
measarthachta báistí de bharr 
athraithe aeráide, a aimsiú, do proifíl 
dobaircheantair ar leith. Beidh an Dr. 
Conor Murphy agus an Dr. Rowan 
Fealy, an beirt acu ó AÉATA, mar 
cheannairí ar an bhfoireann taighde. 

Plean Traenála Údaráis Áitiúla um 
Ghníomhú ar son na h-Aeráide 

D’fhorbraigh an 
ORGSA Oirthir 
agus Lár Tíre 
plean traenála 
cuimsitheach 
don earnáil 
údaráis áitiúla, 
atá le rolladh 
amach ar bhonn 
náisiúnta ó 
2020. Tá sé mar 
aidhmeanna ag 
an bplean 
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acmhainn a fhorbairt san earnáil, 
traenáil a chur ar fáil don bhfoireann 
sinsireach uile, do bhaill tofa, agus do 
bhaill foirne i rólanna teicniúla agus 
neamh-theicniúla idir lasitigh agus 
lasmuigh (thart ar 30,000 duine), chun 
tuiscint agus feasacht a mhéadú faoi 
athrú aeráide agus ról na n-údarás 
áitiúla, agus údaráis áitiúla a chumasú 
chun gníomhú ar son na h-aeráide a 
sholáthar agus feidhmiú straitéisí 
oiriúnaithe athraithe aeráide agus 
pleananna gníomhaithe ar son na h-
aeráide a chinntiú.  Cuimseofar ann 
modúil faoi eolaíocht athraithe aeráide, 
polasaí aeráide (náisiúnta agus 
idirnáisiúnta), ról ceannasaíochta na n-
údarás áitiúla, chomh maith le 
seirbhísí, áiseanna agus 
gníomaíochtaí na gComhairlí a 
phromhadh ó aeráid, agus ról 
teagmhála le pobail áitiúla agus iad a 
chumasú chun athrú iompraíochta a 
chur chun cinn.  Is é seo an clár 
traenála is mó a eagraíodh san earnáil 
údaráis áitiúil taobh amuigh de na 
riachtanaís traenála reachtúla a 
bhaineann le sláinte agus 
sábháilteacht, agus chuir an RCGAC 
maoiniú tosaigh de €600,000 ar fáil 
agus faofadh an plean ag an CBCC 
agus an ARÁÉ. 

Campa Aeráide Óige: D’eagraigh an 
ORGSA campa aeráide gur féidir é a 

thionóladh le 
linn saoire an 
tsamhraidh, 
chun daoine 
óga a chur ar 
an eolas faoi 
athrú aeráide 
ar bhealach 
dearfach, 
spraoiúil agus 

idirghníomhach.  D’oibrigh an ORGSA, 
Comhairle Contae Chill Dara, Groí 
Náisiúnta na hÉireann, Bailte 
Slachtmhara Chill Dara, Ionad Óige na 
Coirceoge, Oifig Meitéareolaíochta na 

hÉireann, an GCC agus M CO le 
chéile chun a campa, dírithe ar pháistí 
ó 11 go 14, a ostáileadh ag Groí 
Náisiúnta na hÉireann i mBaile Chill 
Dara thar 3 lá i mí Iúil le 30 páirtí ina 
iomlán, a éascú.     

Clár Píolótach Traenála Pobail 

D’aithin an ORGSA go raibh gá le 
traenáil a bhain le aeráid chun athrú 
iompraíochta inár bpobal a spreagadh, 
chun iad a chur 
ar an eolas 
faoin tionchar 
atá ag athrú 
aeráíde agus 
conas 
promhadh ó 
aeráid / 
athléimneacht a 
thógáil / 
inbhuainaitheacht chomhshaoil a 
thógáil ina ngníomhartha mar dhaoine 
aonair agus ina ról sa phobal araon. 
D’oibrigh an ORGSA le Comh-
Ordaitheoir Chrainn Taca 
Teampeallachta Tuaithe de Pháirtíocht 
LEADER Chill Dara chun tairiscint  a 
fhorbairt, le haghaidh ullmháithe agus 
soláthair clár píolótach traenála, 
maoinithe go 100% ag LEADER, dar 
teideal ‘Pobail le haghaidh 
Gníomhaithe ar son na h-Aeráide', 
oscailte do dhaoine aonair i ngrúpaí 
pobail agus i gclubanna sa chontae. 
Bhí an chúrsa píolótach 10-seachtain, 
a thosaigh ar 28ú Meán Fomhair, saor 
in aisce do pháirtithe, agus bhí 2 turas 
allamuigh, chomh maith le comórtas 
chun €1000 a bhuachaint le haghaidh 
tionscadail gníomaithe ar son na h-
aeráide i grúpaí nó clubanna pobail. 

Gaolmhaireachtaí Straitéiseacha 

Lenann an ORGSA le 
gaolmhaireachtaí straitéiseacha a 
fhorbairt le geallsealbhóirí eachtracha, 
ina measc Oifig Meitéareolaíochta na 
hÉireann, Údarás Fuinnimh 
Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ), 
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Cumann Rialtais Áitiúla na hÉireann 
(CRÁÉ), Grúpa Traenála Seirbhísí 
Comhshaoil (GTSC), Oifig na 
nOibreacha Poiblí (OOP), Ranna 
Rialtais mar an Roinn Cumarsáide, 
Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 
Comhshaoil (RCGAC), an Roinn 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 
Aitiúil (RTPRÁ) agus an Roinn 
Forbartha Tuaithe agus Pobail. I 
measc na geallsealbhóirí eile bhí, mar 
shamplaí, Eagraíochtaí Fuinnimh, 
Aeráid Éireann, Ollscoil Maigh Nuad, 
an Foras Riaracháin (FR), 
Gníomhaireacht Bainistíochta 
Cathrach agus Contae  (GBCC), An 
Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais 
Áitiúil (GBRÁ), Institiúd Pleanána na 
hÉireann (IPÉ), Oifig an Rialtóra 
Pleanála (ORP), Innealltóirí Éireann, 
Líonra Forbartha Áitiúla na hÉireann, 
agus roinnt eile. Leanann Tionól 
Réigiúnach An Oirthir agus Lár Tíre le 
bheith mar bhealach teagmhála go 
Tionóil an Iarthuaiscirt agus an 
Deiscirt, chomh maith le nasc 
tabhachtach d’fhorbairtí maoinithe an 
AE. 

 

 

Páirtíocht idir GBCC agus CLG 
chun Gníomhú ar son na hAeráide 
agus Inbhuanaitheacht a chur chun 
cinn: 

I 2019, d’eagraigh an ORGSA, thar 
chionn na Gníomhaireachta 
Bainistíochta Contae agus Cathrach, 
páirtíocht nuálach, agus poitéinseal 

bunathraitheach aici, le CLG, chun 
gníomhú ar son na h-aeráíde a chur 
chun cinn i ngach pobal, trí líonra an 
CLG ar bhoinn náisiúnta, cúigeach, 
contae agus club. I measc na 
dtionscadal a thiocfaidh ón 
dtionscnamh seo beidh ‘Clár Chlub 
Ghlas’, modúl faoi gníomhú ar son na 
h-aeráide i gClár Idirbhliana an CLG 
do Cheannairí na Todhchaí, prótacail 
soláthair ghlas a chur i bhfeidhm taobh 
istigh de CLG, agus móran forbairtí 
iontacha eile thar na ceithre rémse 
gníomhaithe: Eifeachtúlacht Fuinnimh 
agus Uisce, Bithéagsúlacht, 
Bainistíocht Dramhaíola & Úsáid 
Plaistigh, agus Iompar & Trácht. 
Shínigh Michael Walsh, Cathaoirleach 
an GBCC, agus John Horan, 
Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael, 
an comh-aontas i mí Eanair 2020. Tá 
príomh-pháirtithe straitéiseacha 
éagsúla, mar ÚFIÉ, Uisce Éireann, 
CUÚÁ agus Comhairle 
Bithéagsúlachta na hÉireann,tiomanta 
cheana féin do chomh-oibriú chun 
tionscadail a fhorbairt faoin gcomh-
aontas seo. 

Taighde GBRÁ 

I 2019, d’oibrigh an ORGSA freisin 
chun taighde ar ghníomhartha ar son 
na h-aeráide, a tugadh fúthu ina 17 
comh-údarás, a éascú, chun sonraí 
agus cás-staidéir a sholáthar do 
thuarascáil an GBRA Proifíl de 
Ghníomhartha Údarás Áitiúla in Éirinn, 
a láinseáladh i mí Eanair 2020 agus a 
chomhtharla le feachtas comh-ordaithe 
ar na meáin shóisialta chun an méid 
atá déanta, agus an méid atá ar intinn 
a dhéanamh, maidir le ghníomhú ar 
son na h-aeráide sa earnáil, a chur in 
iúl. 
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Tugann an 
tuarascáil 
breac-chuntas 
ar an raon 
ghniomhartha 
ata déanta ag 
údaráis áitiula 
ar bhonn 
náisiúnta chun 
dul i ngleic le 
athrú aeráide  
agus chun 
gníomhú ar 
son na h-aeraide a chur chun cinn ina 
bpobail. Thaispeáin an taighde, a 
rinneadh thar cionn an Ghníomhaíocht 
Bainistíochta Contae agus Cathrach 
(GBCC), go ndéanfaidh leath de na h-
údaráis áitiúla go léir coigilt fuinnimh 
thar a spriocanna do 2030, agus go 
bhfuil breis agus €120m infheistithe 
acu i dtionscadail éifeachtúlachta 
fuinnimh, a chuirfid cosc ar breis agus 
60,000 tonna méadrach de CO2  a 
sholáthar. Bhí an earnáil réamh-
ghníomhach freisin i réimsí mar 
forbairt ar iompar inbhuanaithe, 
bainistíocht ar riosca tuilte, uisce a 
chaomhnú, bainistíocht dramhaíola, 
réitigh dúlra-bhunaithe agus teagmháil 
poiblí. Dúirt an Dr. Bernie O’Donoghue 
Hynes, Ceannaire Taighde an GBCC, 
go dtugann an tuarascáil léargas 
tráthúil a ligeann do na h-údaráis 
áitiúla foghlaim óna chéile, agus 
féachaint ar chásanna inar féidir 
tabhairt faoi gniomhartha breise.  
“Taispeánann an taighde go bhfuil dul 
ar aghaidh réamh-ghníomhach idir 
láimhe le tamall maith ag na h-údaráis 
áitiúla maidir le inbhuanaitheacht 
aeráide auas chomhshaoil, ag tabhairt 
tosaíocht do riachtanais a gceantar 
agus a bhfreagraí bunaithe ar na 
rioscaí ata ann ina ndlínsí.  
Taispeánann an taighde an méid ata 
déanta agus seasann sé mar phointe 
tagartha d’údaráis áitiúla chun scrúdú 
a dhéanamh ar cad is féidir a 
dhéanamh”. 

Gníomhú ar son na h-aeráide 
ag Comhairle Chill Dara 

“Cill Dara Athléimneach” - Straitéis 
Oiriúnaithe Athraithe Aeráide 

Faofa ag na baill tofa – 23ú Meán 
Fomhair 

Conradh na Méaraí 

Sínithe ag an Cathaoirleach, an PF 
agus Cathaoirleach an CBS – 
Tiomantais dúshlánacha  

Sprioc de 50% éifeachtúlachta 
fuinnimh (Bunlíne 2009) 

Sprioc de laghdú 40% ar astú CO2 

CBS um Ghníomhú ar son na 
hAeráide 

Bunaithe faoi scéim CBS 2019-2024 

Buiséad 2020 

Ainmníodh agus faofadh gníomhaíocht 
a bhaineann le h-aeráid sa bhuiséad 

Foireann um Ghníomhú ar son na h-
Aeráide i bhfeidhm 

Áiseanna breise sannta 

Foireann Bainistíochta Fuinnimh i 
bhfeidhm 
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 ‘Conradh na Méaraí le haghaidh Aeráide agus 
Fuinnimh’ ón Aontas Eorpach á shíniú go 
foirmiúil ag Crinniú Míosúil na Comhairle ar 
23ú Meán Fomhair 2019. Sa phictiuir in 
éineacht le Cathaoirleach Suzanne Doyle agus 
An Clr. Vincent Martin (CBS um Seirbhísí 
Chomhshaoil agus Uisce) tá baill ó ghrúpa 
‘Gan Plainéad B’ ón Nás agus oifigigh ón 
gComhairle. 
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TCF 

I 2019 d’eagraigh an rannóg Córas 
Faisnéise tionscadail i roinnt de 
rannóga thar an eagraíocht iomlán. Ina 
measc bhí: 

Plean Straitéiseach Ghnó TCF 2019. 

Fócas ar próiseas ghnó a fheabhsú. 

Athfhorbairt leanúnach ar Shuíomh 
Gréasáin Chomhairle Contae Chill 
Dara agus soláthar agus feidmiú na 
tairsí comhairliúcháin poiblí. 

Cuireadh o365 ar fáil d’fhostaithe uilig 
na Comhairle. 

Tugadh tacaíocht den scoth 
d’úsáideorí TF tríd an deasca 
cabhrach. 

Rinneadh forbairt agus feabhas ar an 
réiteach digiteach ar-líne CFG chun 
sonraí speisialta a ghabháil agus a 
léiriú. 

Rinneadh monatóireacht agus 
bainistíocht ar shlándáil TCF agus 
feidhmíodh réitigh chun sócmhainní 
agus foireann na Comhairle a 
chosaint. 

Leanadh le forbairt ar BCC 
(Bainistíocht Caidrimh Custaiméirí) 
Sugar. Logáileadh 16,485 cás i 2019, 
méadú de 1,578 (9.5%) ar 2018. 

Dearcthaí ar an suíomh gréasáin: 
1,999,026 

Déanann an Rannóg 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 
Corparáideacha bainistíocht ar seo ar 
bhonn laethúil. 

 

 

I 2019, tugadh freagra ar timpeall 
15,318 (méadú de 7% ar 2018 ) 
iarratas ar thacaíocht do dheasca 
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 
950 úsáideoir. 

 

Ríomhairí glúine agus taibléidí nua le                                    
haghaidh Úsáideoirí Leabharlainne 
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Sceideal Oibre na gCeantar Bardasacha 

* CMÁ Coinnithe 

* Farrasbarr Páirceála Íoc 

 Baile Átha Í Cill Droichid – 
Léim an Bhradáin 

Cill Dara – 
Droichead Nua 

Maigh Nuad An Nás 

Bóithre, Iompar 
agus Sábhailteacht 

190,000 254,215 100,000 445,589 596,000 

Pobal agus Fiontar 377,500 248,000 255,000 149,215 129,500 

Seirbhísí 
Chomhshaoil 

20,000 7,000 96,000 40,000 60,000 

Forbairt 
Eacnamaíoch 

120,000 90,000 190,000 125,500 152,000 

Áineas agus 
Folláine 

22,500 51,000 10,000 88,500 125,000 

Farrasbarr 
Páirceála Íoc 

80,055 - - 198,589 474,859 

CMÁ 2019 650,215 650,215 651,000 650,215 650,215 

Iomlán 730,000 650,215 651,000 848,804 649,000 

Gan 
Leithdháileadh 

270 - - - 62,574 
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RÁITEAS AIRGEADAIS 

Don bhliain dar chríoch 31ú Nollaig 2019 

(agus figiúirí cuntais ioncaim comparáideacha do bhlianta roimhe sin) 

Caiteachas 2019 2018 2017 2016 2015 

 

€ € € € € 

Tithíocht agus Tógáil 43,971,729 39,962,253 36,731,251 34,639,737 28,925,238 

Iompar agus 
Sábháilteacht ar Bhóithre 35,236,022 34,788,880 32,370,045 30,326,849 31,539,539 

Soláthar Uisce agus 
Séarachas 10,002,878 10,429,704 10,093,142 11,077,177 11,069,653 

Dreasachtaí agus 
Rialuithe Forbartha 17,684,483 15,499,350 14,474,331 11,788,167 10,582,924 

Cosaint ar Chomhshaoil 19,082,892 17,387,255 29,759,112 30,983,692 28,387,805 

Áineas agus Áiseanna 11,025,364 11,017,421 10,242,692 8,861,033 9,423,550 

Talmhaíocht agus 
Oideachas   1,053,015 1,308,089 1,359,621 1,142,623 1,795,200 

Seirbhísí Ilghnéitheacha 18,032,354 13,399,207 14,005,006 13,373,486 13,520,488 

Iomlán 156,088,737 143,792,159 149,035,200 142,192,764 135,244,397 

      
Fáltais (Deontais, 
Earraí agus Seirbhísí 

     

Tithíocht agus Tógáil 38,975,186 34,706,815 35,244,200 30,785,748 26,851,195 

Iompar agus 
Sáibáilteacht ar Bhóithre 17,088,302 17,507,137 14,019,308 12,745,732 12,958,829 

Soláthar Uisce agus 
Séarachas   9,662,709 10,354,821 10,471,990 11,511,754 11,498,965 

Dreasachtaí agus 
Rialuithe Forbartha   6,694,954 5,588,001 5,580,827 3,795,991 2,683,299 

Cosaint ar Chomhshaoil   6,869,610 4,680,982 17,979,449 19,787,593 17,922,132 

Áineas agus Áiseanna    1,214,379 2,092,080 1,653,565 1,209,506 1,754,454 

Talmhaíocht agus 
Oideachas     311,427 382,255 420,165 421,877 1,114,423 

Seirbhísí Ilghnéitheacha   6,979,877 7,339,445 5,580,156 6,576,211 3,766,404 

Fo-Iomlán  87,796,444 82,651,536 90,949,660 86,834,412 78,549,701 

Cúntais Údaráis Uirbigh 0 0 0 0 0 
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Aisbhaintí a bhaineann 
le Pinsean 0 0 0 1,529,668 2,072,326 

Ciste Rialtais Áitiúil / 
CMÁ 16,090,559 16,079,635 16,058,831 12,462,107 11,274,628 

Rátai an Chontae 58,840,323 59,047,321 58,125,047 57,555,963 57,554,512 

Iomlán 162,727,326 157,778,492 165,133,538 158,382,150 149,451,167 

 

Aistrithe chuig/ó 
C(h)úlchistí -6,468,164 -13,755,158 -15,875,691 -15,948,864 -13,960,632 

Barrachas/Easnamh 
don Bhliain    170,425 231,175 222,647 240,522 246,138 

Iarmhéid Tosaigh   -505,228 -736,403 -959,050 -1,199,572 -1,445,710 

Iarmhéid Deiridh    -334,803 -505,228 -736,403 -959,050 -1,199,572 

      
INFHEISTÍOCHT 
CHAIPITIL 2019 2018 2017 2016 2015 

 

€ € € € € 

Tithíocht agus Tógáil 113,579,281 87,205,755 48,109,084 34,593,273 19,275,265 

Iompar agus 
Sábháilteacht ar 
Bhóithre   53,958,525 48,323,573 28,530,804 23,745,128 15,851,919 

Soláthar Uisce agus 
Séarachas    1,481,472 1,483,156 1,133,043 17,855,243 2,289,673 

Dreasachtaí agus 
Rialuithe Forbartha    3,629,727 -726,170 -10,256,136 -15,647,624 520,731 

Cosaint ar Chomhshaoil    5,290,086 3,454,727 4,013,356 4,214,571 940,560 

Áineas agus Áiseanna    2,370,754 2,774,181 2,783,289 1,815,253 1,078,302 

Talmhaíocht agus 
Oideachas 0 0 0 0 0 

Seirbhísí Ilghnéitheacha      817,250 1,369,543 90,897 -1,113,155 311,883 

IOMLÁN 181,127,095 143,884,765 74,404,337 65,462,689 40,268,333 
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Aguisín 1 – Costais Toghcháin agus Deontais: Toghchán Áitiúil 24 
Bealtaine 2019 

Céad Ainm Sloinne Costais Toghcháin Deontais 

Veralouise Behan 4418.32 4112.32 

Anne Breen 3510.83  

Aoife Breslin 2700.34  

Fintan Brett 2056.89  

Bernard Caldwell 1023.55  

Bill  Clear 1425.00  

Michael  Coleman 5182.57  

Anne  Connolly 735.00  

Íde Cussen 1862.93  

Brian Dooley 3654.00  

Suzanne Doyle 2893.71  

Kevin Duffy 5153.18  

Tim  Durkan 4735.25  

Aidan Farrelly 2816.55  

Angela  Feeney 3803.15  

Daragh Fitzpatrick 2502.82  

Ciara Galvin 2761.30  

Peter Hamilton 632.80  

Noel Heavey 6004.61  

Ivan Keatley 2750.50  

Carmel Kelly 3141.21 1000 

Nuala Killeen 3594.29  

Vanessa Liston 2051.32  

Vincent P Martin 5438.80  

Padraig McEvoy 1713.32  
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Fiona McLoughlin Healy 6881.21  

Seamie  Moore 4654.93  

Joe Neville 2720.37  

Naoise Ó Cearúil  2277.26  

Peggy  O'Dwyer 3024.89  

Tracey  O'Dwyer 4685.33  

Chris Pender 1419.50  

Robert Power  2934.91  

Patricia Ryan 446.75  

Evie Sammon 3152.59  

Mark  Stafford 4885.50  

Mark  Wall 3578.49  

Paul  Ward 2946.34  

Brendan Weld 2192.56  

Brendan Wyse 5223.66  
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Aguisín 2 - Scéim na gCoistí um Beartais Straitéiseacha 2014-2019 

Forbairt Eacnamaíochta, Fiontar agus Pleanáil  

 

Ainm Leas Earnála 

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

An Clr. Daragh Fitzpatrick Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

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

An Clr. Mark Lynch Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Mark Wall Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Pádraig McEvoy Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Billy Hillis Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Morgan McCabe Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

Brendan Allen Gnó / Tráchtáil 

Gerry Prendergast Forbairt / Tógáil 

Majella O’Keeffe Ionchuimsiú Sóisialta 

Evonne Boland Timpeallacht / Caomhnú 

I 2019, bhí laghdú ar líon na gcruinnithe de na CBS de bharr na toghcáin áitiúla i 
mBealtaine, agus an riachtanas tar éis sin chun athbhreithníu a dhéanamh ar an 
Scéim um CBS. 

Tháinig an Coiste Beartais Straitéiseach um Forbairt Eacnamaíochta, Fiontar agus 
Pleanáil le chéile chun na ceisteanna seo leanas a phlé: 

 Aidhm Forbartha eacnamaíoch an PEPÁ / Plean Ghníomhartha Réigiúinach 
le haghaidh Poist agus PFEÁ 2017-20 

 Polasaí maidir leis an Scéim Tacaíochta Ghnó 

 Polasaí a phlé i dtreo dea-chleachtas i ndearadh trí scéim gradaim bliaintiúil 

 Polasai chun infheistíocht dhíreach eachtrach a mhealladh 

 Polasaí maidir le miondíola a spreagadh 

 Monatóireacht ar an gCreat Pleanála Náisiúnta agus ar an Straitéis 
Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch 

 Polasaí maidir le comharthaíocht i gcomhnasc le na CBS um Iompar agus 
Comhshaoil 

 Iniúchadh ar cuspóirí Plean Forbartha Chontae Chill Dara 2017 – 2023 

 Moltaí a threoiríodh ón gComhairlle iomlán 
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Iompar, Sábháilteacht agus Seirbhísí Éigeandála  

 

Ainm Leas Earnála 

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

An Clr. Réada Cronin Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Paul Ward Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Anne Breen Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. John McGinley Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Joe Neville Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Séamie Moore Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Brian Dooley Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

Cormac Browne Talamhaíocht / Feirmeoireacht 

Folúntas Gnó / Trachtaíl  

Vivian Cummins Forbairt / Tógáil 

Bill Clear Pobal / Deonach 

 

I 2019, bhí laghdú ar líon na gcruinnithe de na CBS de bharr na toghcáin áitiúla i 
mBealtaine, agus an riachtanas tar éis sin chun athbhreithníu a dhéanamh ar an 
Scéim um CBS. 

Tháinig an Coiste Beartais Straitéiseach um Iompar, Sábháilteacht agus Seirbhísí 
Éigeandála le chéile chun na ceisteanna seo leanas a phlé: 

 Polasaí maidir le scatháin ‘súil-leathan’ a úsáid ar bhóithre poiblí 

 Tréscaoilteacht idir Eastáit Tithíochta agus Bóithre Poiblí 

 Gníomhartha agus Dul ar Aghaidh ón bPríomh-OIfigeach Dóiteáin 

 Plé le moltaí ón bhFóram Rothaíochta 

 Scéim Soilsithe Poiblí Tuaithe 

 Dul chun cinn maidir le Rochtain agus Míchumas - Forbairt ar Shráid-dreach 
Inrochtana Ríochta Poiblí 

 Polasaí maidir le comharthaíocht i gcomhnasc le na CBS um Pleanáil agus 
Comhshaol 

 Moladh a threoiríodh ón gComhairle iomlán 
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Pobal agus Cultúr Áitiúil 

Ainm Leas Earnála 

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

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

An Clr. Teresa Murray Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

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

An Clr. Mark Stafford Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Ivan Keatley Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Carmel Kelly Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Bernard Caldwell Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

Dermot O’Donnell Timpeallacht / Caomhnú 

Frieda O’Connell Gnó / Tráchtáil 

Vivienne Kelly-Keane Pobal / Deonach 

P J Fagan Ionchuimsiú Sóisialta 

I 2019, bhí laghdú ar líon na gcruinnithe de na CBS de bharr na toghcáin áitiúla i 
mBealtaine, agus an riachtanas tar éis sin chun athbhreithníu a dhéanamh ar an 
Scéim um CBS. 

Tháinig an Coiste Beartais Straitéiseach Pobal agus Cultúr Áitiúil le chéile chun na 
ceisteanna seo leanas a phlé: 

• Polasaí maidir le Crainn 
• Straitéis maidir le Spásanna Oscailte 
• Straitéis Aoisbháúil Chill Dara 2019 – 2021 
• Plean Forbartha Leabharlainne 2015 – 2019 
• Straitéis Imeasctha   
• Plean Oidhreachta an Chontae 
• Moltaí a threoiríodh ón gComhairle iomlán 
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Seirbhísí Comhshaoil agus Uisce 

 

Ainm Leas Earnála 

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

An Clr. Brendan Young Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Íde Cussen Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Fintan Brett Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Anthony Larkin Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Murty Aspell Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Michael Coleman Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

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

Emer Conway Timpeallacht / Caomhnú 

Folúntas Gnó / Tráchtáil  

Tom Malone Talamhaíocht / Feirmeoireacht 

Pádraic Ó’Luanaigh Pobal / Deonach 

 

I 2019, bhí laghdú ar líon na gcruinnithe de na CBS de bharr na toghcáin áitiúla i 
mBealtaine, agus an riachtanas tar éis sin chun athbhreithníu a dhéanamh ar an 
Scéim um CBS. 

Tháinig an Coiste Beartais Straitéiseach um Seirbhísí Comhshaoil agus Uisce le 
chéile chun na ceisteanna seo leanas a phlé: 

 

• Clár Méadaithe Reiligí (Caipitil) 
• Ullmhú  do Phlean Bainistíochta Bruscair 2020 - 2023 
• Ceisteanna polasaithe maidir le grúpscéimeanna uisce agus séarachais 
• Ceisteanna chomhshaoil; sruthchúrsaí a chosaint, screamhuisce etc. 
• Clár Laigduithe Tuilte 
• Forbairt breise a dhéanamh ar  Phlean Soláthair Ghlas 
• Uasdhátú faoi Oifig Reigiúnach an Iarthar agus Lár Tíre um Ghniomhú ar son 

na  h-Aeráide 
• Uasdhátú Bliaintiúil ar na Bailte Slachtmhara 
• Clár Bliaintiúil Feasachta Chomhshaoil 
• Polasaí maidir le comharthaíocht i gcomhnasc le na CBS um Pleanáil agus 

Iompair 
• Moltaí a threoiríodh ón gComhairle iomlán 
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Tithíocht 

 

Ainm Leas Earnála 

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

An Clr. Joanne Pender Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr Robert Power Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Aoife Breslin Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Thomas Redmond Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Brendan Weld Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Tim Durkan Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

An Clr. Deborah Callaghan Ball de Chomhairle Contae Chill Dara 

Denis Buckley Forbairt / Togáil 

Anthony Egan Pobal /Earnáil Deonach  

Ger Dunne Ceardchumann 

Pat Doyle Ionchuimsiú Sóisialta 

I 2019, bhí laghdú ar líon na gcruinnithe de na CBS de bharr na toghcáin áitiúla i 
mBealtaine, agus an riachtanas tar éis sin chun athbhreithníu a dhéanamh ar an 
Scéim um CBS. 

Tháinig an Coiste Beartais Straitéiseach um Tithíocht le chéile chun na ceisteanna 
seo leanas a phlé: 

 

• Atógáil Éireann 
• Tithíocht Mear-Thógáil 
• Easpa Dídine 
• Tithíocht Inacmhainne 
• Moltaí a threoiríodh ón gComhairle iomlán 

 

 

NÓTA: Baineann ballraíocht agus gníomhaíocht na CBS a luaitear thus leis an 
tréimhse ó Eanair go Bealtaine 2019. Tar éis na toghcháin áitiúla i Bealtaine 2019, 
thosaigh Comhairle Contae Chill Dara ar athbhreithniú ar a Scéim um Coistí um 
Beartais Straitéiseacha 2014 – 2019 chun scéim nua a bhunú don tréimhse 2019 – 
2024.  Ghlac baill na Comhairle leis an Scéim CBS 2019 – 2024 ag an gcrinniú 
iomlán den Chomhairle i Nollaig 2019
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Aguisín 3 - Coistí na Comhairle 2019     

Finnéithe le Greamú an tSéala  
Comhaltaí uile na Comhairle  
 
An Coiste Iniúchta  
Nuala Killeen, Mark Stafford, Seamie Moore 
 
An Coiste Airgeadais  
Ivan Keatley, Joe Neville, Angela Feeney, Kevin Duffy, Carmel Kelly 
 
An Coiste Monatóireachta um Uisce Áitiúil Tuaithe  
Mark Wall, Vanessa Liston, Brenda Wyse, Finta Brett, Folúntas 
 
An Coiste Comhairleach Áitiúil faoi Chóiríocht don Lucht Siúil  
Aoife Breslin, Nuala Killeen, Daragh Fitzpatrick, Peggy O’Dwyer, Anne Breen 
 

An Coiste Prótacail agus Nósanna Imeachta  
Aoife Breslin, Vanessa Liston, Pádraig McEvoy, Chris Pender, Fintan Brett, 
Veralouise Behan, Michael Coleman, Tim Durkan, Mark Stafford, Carmel Kelly 
 
 
An Grúpa Beartais Corparáidigh 
Suzanne Doyle, Ivan Keatley, Mark Wall, Aoife Breslin, Joe Neville, Vincent P. 
Martin, Mark Stafford, Brendan Weld 
 
Coiste Nasctha Chontae Chill Dara 
Aoife Breslin, Bernard Caldwell, Brendan Weld, Noel Heavey, Fintan Brett 
 
Coiste Gaeilge 
Aoife Breslin, Íde Cussen, Naoise Ó’Cearúil, Noel Heavey, Anne Breen 
 
Coiste Deich mBliana na Cuimhneachán                                                                    
Ciara Galvin, Nuala Killeen, Brendan Weld, Peggy O’Dwyer, Veralouise Behan, 
Bernard Caldwell, Pádraig McEvoy 
 
Coiste Idirchaidrimh Nasctha 
Aoife Breslin, Vanessa Liston, Angela Feeney, Tracey O’Dwyer, Carmel Kelly 
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Aguisín 4 - Comhaltaí na gComhlachtaí Seachtracha 
     
 
Cumann Rialtas Áitiúil na h-Éireann  
Bill Clear, Fintan Brett, Carmel Kelly 
 
Comhlacht Oidhreachta Bhaile Átha Í Teo.  
Aoife Breslin, Ivan Keatley, Brian Dooley 
 
Comhlucht Fiontair Pobail Bhaile Átha Í Teo. 
Brian Dooley 
 
Comhchoiste Póilíneachta an Chontae  
Aoife Breslin, Ivan Keatley, Brian Dooley, Ciara Galvin, Nuala Killeen, Bernard 
Caldwell, Pádraig McEvoy, Tim Durkan, Naoise Ó’Cearúil, Chris Pender, Fiona 
McLoughlin Healy, Anne Connolly, Bill Clear, Vincent P. Martin, Fintan Brett 
 
Fáilte Chontae Chill Dara  
Suzanne Doyle 

 
Coiste Caidrimh Pobail an Droichid  
Daragh Fitzpatrick, Brendan Wyse 
 
Fóram Sláinte Réigiúnach Bhaile Átha Cliath agus Lár Laighean  
Mark Wall, Vanessa Liston, Peter Hamilton, Peggy O’Dwyer, Anne Breen 
 
Comhar-Árachais Comhairlí Éireann  
Naoise Ó’Cearúil  
 
Comhlacht Líonra Pobail Chill Dara  
Robert Power, Brendan Wyse, Seamie Moore 
 
Fóram Oidhreachta Chill Dara  
Vincent P. Martin, Noel Heavey, Carmel Kelly 
 
Comhlacht Oidhreachta Bhaile Chill Dara Teo.  
Suzanne Doyle, Mark Stafford, Patricia Ryan 
 
Áiseanna Spóirt agus Fóillíochta Chill Dara Teo. 
Anne Breen, Brian Dooley 
 
Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin  
Angela Feeney, Evie Sammon, Kevin Duffy, Daragh Fitzpatrick, Bernard Caldwell, 
Peter Hamilton, Íde Cussen 
 
Ionad Fóntas Léim an Bhradáin  
Bernard Caldwell, Joe Neville  
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Cumann Comhaltaí na n-Údarás Áitiúil 
Joe Neville 
 
Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 
Aidan Farrelly, Suzanne Doyle, Tracey O’Dwyer 
 
Tionól Réigiúnach An Oirthir agus Lár Tíre 
Pádraig McEvoy, Fintan Brett, Rob Power 
 
Páirtíocht LEADER Chontae Chill Dara 
Anne Breen, Evie Sammon, Anne Connolly, Fiona McLoughlin Healy 
 
Ionad Pobail Móin Réad 
Vincent P. Martin, Seamie Moore 
 
Tascfhórsa Réigiúnach an Iar Dheiscirt um Druganna agus Alcól 
Chris Pender 
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Aguisín 5 - Comhdhálacha ar ar Freastalaíodh le linn 201  

Dáta 
Mionsonraí 

Comhdhálacha 

 

An Líon Comhairleoirí a 
d’Fhreastail 

21 Feabhra 2019 
Comhdháil um Forbairt 
Uirbeach CMG 

1 

21 – 26 Iuíl 2019 39ú Scoil Samhraidh 
Magill 

4 

09 Deireadh Fomhair 
2019 

Comhdháil um Athrú 
Aeráide 

2 

10 & 11 Deireadh 
Fomhair 2019 

Comhdháil Náisiúnta 
CTSÉ um Tithíocht 
Sóisialta 

2 
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Aguisín 6 - Traenáil ar ar Freastalaíodh le linn 2018   

Dáta Mionsonraí Traenála 
An Líon Comhairleoirí a 
d’Fhreastail 

19 Eanair 2019  ARAÉ, Réigiún Oirthir & 
Lár Tire -  Modúl 1 

2 

21 & 22 Feabhra 2019 ARAÉ: Comhdháil 
Bliaintiúil 

7 

7 & 8 Márta 2019 CCÚÁ: Seimineár 
Traenála Earraigh 

6 

23 Marta 2019 ARAÉ, Réigiún Oirthir & 
Lár Tire - Modúl 2 

3 

4 & 5 Aibreán 2019 IPÉ: Comhdháil Pleanála 
Bliaintiúil 

1 

11 Iúil 2019 ARAÉ, Réigiún Oirthir & 
Lár Tire - Modúl 3 

5 

11 & 12 Meán Fomhair 
2019 

ARAÉ: Seimineár 
Traenála Fomhair 

4 

4 Deireadh Fomhair 
2019 

IPÉ: Comhdháil Pleanála   
Fomhair 

1 

12 Deireadh Fomhair 
2019 

ARAÉ, Réigiún Oirthir & 
Lár Tire - Modúl 4 

3 

17 - 19 Deireadh 
Fomhair 2019 

CCÚÁ: Seimineár 
Traenála Earraigh 

3 

21 Samhain 2019 ARAÉ Réigiún Oirthir & 
Lár Tire,  Modúl 5 

4 
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Aguisín 7 – Speansais na gComhairleoirí 

 

Céad Ainm Sloinne 

Speansais 
Bhliaintiúla 
a íochtar do 
Chomhair- 
leoirí lena  
n-áirítear  

Liuntas 
Cheantar 

Bardasach   
€ 

Liúntas do 
Ghuthán 

Póca  
€ 

Spean-
sais 

Teistithe 

Liúntas do 
Chathaoir-
leach CBS  

€ 

Liúntas 
don 

Cathaoir-
leach & 
Leas -  

Cathaoir-
leach   
€ 

Comh-
dhálacha 

 
€ 

Traenáil 

Cathaoir-
leach ar 

Cheantar 
Bardasach 

Líuntas 
Bliaintiúil 
na mBall 

 € 

Ballraíocht i   
gComhlachtaí 

Eachtracha 

 € 

Veralouise Behan €5,510.10         €67.21 €77.04   €10,238.44   

*Anne Breen €6,369.30 €110.70             €17,758.17   

*Aoife Breslin €8,312.03     €4,623.00       €2,644.66 €17,758.17   

*Fintan Brett €6,369.30 €110.70       €400.06 €1087.77   €17,758.17   

*Bernard Caldwell €8,082.18           €1,011.67   €17,758.17   

Bill  Clear €3,654.13         €83.37 €121.70   €10,238.44   

*Michael  Coleman €6,845.04             €6,718.12 €17,758.17   

Anne  Connolly €4,090.61               €10,238.44   

*Íde Cussen €6,845.04 €110.70         €82.96   €17,758.17 €348.04 

*Brian Dooley €9,089.76               €17,758.17   

*Suzanne Doyle €7,225.74 €110.70   €2,653.86 €17,362.89       €17,758.17   

Kevin Duffy €3,039.40   €2806.01           €10,238.44   

*Tim  Durkan €7,320.78             €2,644.54 €17,758.17   

Aidan Farrelly €3,654.13               €10,238.44   
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Céad Ainm Sloinne 

Speansais 
Bhliaintiúla 
a íochtar do 
Chomhair- 
leoirí lena  
n-áirítear  
Liuntas 

Cheantar 
Bardasach   

€ 

Liúntas do 
Ghuthán 

Póca  
€ 

Spean-
sais 

Teistithe 

Liúntas do 
Chathaoir-
leach CBS  

€ 

Liúntas 
don 

Cathaoir-
leach & 
Leas -  

Cathaoir-
leach   
€ 

Comh-
dhálacha 

 
€ 

Traenáil 

Cathaoir-
leach ar 

Cheantar 
Bardasach 

Líuntas 
Bliaintiúil 
na mBall 

 € 

Ballraíocht i   
gComhlachtaí 

Eachtracha 

 € 

Angela  Feeney €2,602.61         €204.98     €10,238.44 €261.34 

*Daragh Fitzpat-
rick 

€5,767.03               €17,758.17 €1,194.50 

Ciara Galvin €3,926.93               €10,238.44   

Peter Hamilton €4,145.33               €10,238.44 €85.61 

Noel Heavey €3,653.98           €175.57   €10,238.44   

*Ivan Keatley €6,464.34 €110.70   €4,623.00         €17,758.17   

*Carmel Kelly €6,369.30         €27.90 

 

 

€299.04 €6,669.14 €17,758.17  

Nuala Killeen €2,220.38               €10,238.44   

Vanessa Liston €2,711.73   €2592.82     €290.00     €10,238.44   

Vincent P Martin €2,220.38   €2916.66 €4,623.00     €260.09   €10,238.44   

*Padraig McEvoy €6,369.30 €110.70             €17,758.17 €675.39 

*Fiona McLough
-lin Healy 

€3,870.18 
 

€762.10           €17,758.17   
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Céad Ainm Sloinne 

Speansais 
Bhliaintiúla 
a íochtar do 
Chomhair- 
leoirí lena  
n-áirítear  
Liuntas 

Cheantar 
Bardasach   

€ 

Liúntas do 
Ghuthán 

Póca  
€ 

Spean-
sais 

Teistithe 

Liúntas do 
Chathaoir-
leach CBS  

€ 

Liúntas 
don 

Cathaoir-
leach & 
Leas -  

Cathaoir-
leach   
€ 

Comh-
dhálacha 

 
€ 

Traenáil 

Cathaoir-
leach ar 

Cheantar 
Bardasach 

Líuntas 
Bliaintiúil 
na mBall 

 € 

Ballraíocht i   
gComhlachtaí 

Eachtracha 

 € 

*Seamie  Moore €6,369.30        3,472.54       €17,758.17   

*Joe Neville €7,891.83 €110.70   €4,623.00     €474.79   €17,758.17   

*Naoise Ó Cearúil  €7,035.39         €440.11     €17,758.17 €204.18 

Peggy  O'Dwyer €3,653.98           €60.91   €10,238.44   

Tracey  O'Dwyer €3,653.98               €10,238.44   

Chris Pender €2,220.38               €10,238.44   

*Robert Power  €6,369.30        2,644.66       €17,758.17 €140.68 

Patricia Ryan €4,472.84           €490.84   €10,238.44   

Evie Sammon €3,709.54           €239.82   €10,238.44   

*Mark  Stafford €5,448.25   €1776.87         €6,807.12 €17,758.17   

*Mark  Wall €7,105.59 
 

€4302.96 €4,623.00       €3,334.57 €17,758.17   

*Paul  Ward €6,460.66               €17,758.17   

*Brendan Weld €7,035.39 €110.70       €400.11   €3,355.95 €17,758.17 €49.73 

Brendan Wyse €3,872.37               €10,238.44   
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Aguisín 8 - Freastal na mBall ar Chruinnithe 2018 

Tar éis na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2019, léirítear thíos freastal ar chruinnithe ó Meitheamh 
2019 go Nollaig 2019 do bhaill nua-thofa, agus ó Eanair go Nollaig 2019 do bhaill ath-thofa *.   

    

Ainm an Bhall Líon Iomlán na 
gCruinnithe 

Líon na 
gCruinnithe ar ar 

Freastalaíodh 

% Ráta Freastail 
Iomlán 

Veralouise Behan 21 20 95% 

*Anne Breen 31 29 94% 

*Aoife Breslin 47 41 87% 

*Fintan Brett 37 34 92% 

*Bernard Caldwell 30 27 90% 

Bill  Clear 16 14 88% 

*Michael  Coleman 32 30 94% 

Anne  Connolly 16 15 94% 

*Íde Cussen 29 28 97% 

*Brian Dooley 28 26 93% 

*Suzanne Doyle 41 38 93% 

Kevin Duffy 20 17 85% 

*Tim  Durkan 44 40 91% 

Aidan Farrelly 18 18 100% 

Angela  Feeney 22 21 95% 

*Daragh Fitzpatrick 33 26 79% 

Ciara Galvin 16 16 100% 

Peter Hamilton 18 17 94% 

Noel Heavey 17 15 88% 

*Ivan Keatley 38 29 76% 

*Carmel Kelly 37 36 97% 

Nuala Killeen 21 19 90% 

Vanessa Liston 22 22 100% 
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Vincent P Martin 21 20 95% 

*Padraig McEvoy 35 32 91% 

*Fiona McLoughlin 
Healy 29 26 90% 

*Seamie  Moore 32 30 94% 

*Joe Neville 37 33 89% 

*Naoise Ó Cearúil  31 23 74% 

Peggy  O'Dwyer 18 17 94% 

Tracey  O'Dwyer 16 15 94% 

Chris Pender 21 19 90% 

*Robert Power  31 23 74% 

Patricia Ryan 17 13 76% 

Evie Sammon 16 15 94% 

*Mark  Stafford 44 39 89% 

*Mark  Wall 36 35 97% 

*Paul  Ward 35 23 66% 

*Brendan Weld 40 34 85% 

Brendan Wyse 19 17 89% 

 

 



117 
 

Aguisín 9 - Tuarisc ar Dhul Chun Cinn an Phlean Corparáideach 2019 

Plean Corparáideach 2015-2019  

    

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

Roinn 
Fochatagóir an Phlean 

Chorparáidigh 
Cuspóir an Phlean 

Ghnó 
Dul Chun Cinn 

Pobal agus 
Fiontar 

1.2 Oibriú chun rannpháirtíocht 
pobail agus saorántacht 
ghníomhach a fheabhsú trí 
fhorbairt acmhainne agus 
traenáil, i gcomhnasc leis an 
Líonra Páirtíochta Pobail 
(LPP). 

Pobail a chothú atá 
láidir, cuimsitheach 
agus inbhuanaithe. 

Tionóladh dhá seisiún eolais i 
gcomhnasc le LPP Chill Dara 
agus Páirtíocht LEADER Chill 
Dara le ghrúpaí pobail. 

 
1.8 Aird a dhíriú i gcónaí ar an 
gcuimsiú sóisialta chun duI i 
ngleic le bochtaineacht agus 
mhíbhuntáiste.  

Comhdheiseanna a 
thabhairt dóibh siúd 
atá ar imeall an 
phobail.  

 

Leanadh le obair pobail fócasaithe 
inár bpríomh-eastáit údarás áitiúil. 
Leanadh le tionscnaimh 
aoisbháúil a chur chun cinn inár 
bpobail. 

 
1.9 Ról na comhairle i  
gceannaireacht an phobail a 
fhorbairt tríd an Coiste 
Forbartha Pobail Áitiúil (CFPÁ) 
agus an Líonra Páirtíochta 
Pobail (LPP). 

Tacaíocht a thabhairt 
don Coiste Forbartha 
Pobail Áitiúil (CFPÁ) 
a fheidhmiú agus a 
chomhordú.  

 

Monatóireacht ar Phlean 
Eacnamaíoch Pobail Áitiúil ar 
leanúint. 
Leanadh le socruithe trí LPP chun 
ionadíocht ón bpobal ar choistí 
éagsúla a chinntiu. 

Pobal agus 
Fiontar (Seirbhísí 
Fóillíochta)  

 

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

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

 

Leanann foireann na 
bPáirceanna, i gcomhnasc le h-
oibrithe pobail, lena saothar a 
chomh-ordú chun áiseanna atá 
bháúil don timpeallacht a chinntiú. 

Eagraítear deontais d’eastáit le 
haghaidh oibreacha timpeallachta. 

Seirbhísí 

Corparáideacha  

 

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

Tacaíocht a thabhairt 
don daonlathas áitiúil 
agus é a fheabhsú. 

Aird a dhíriú ar eastáit cónaithe 
nua le haghaidh feasacht faoi 
toghthóirí a chlárú (foirmeacha 
cláraithe). 

Aird a dhíriú ar meánscoileanna 
agus Ollscoil Maigh Nuad chun 
saoránaigh atá ag teacht in aois a 
spreagadh chun clárú le haghaidh 
vótála. 

Foirm cláraithe do thoghthóirí a 
chur isteach sa phaca 
tionóntachta do thionóintí údaráis 
áitiúla nua. 

Méadú de 2,114 ar an chlár do 
2020/21. 



118 
 

BCC agus cúntas ríomh-phoist 
tiomanta a úsáid chun iarratais 
don chlár a éascú agus a aimsiú. 
Córas bainistíochta doiciméad 
iDocs a úsáid chun sonraí a 
bhainistiú. 

Cruinneas cláir na dtoghthóirí a 
éascú trí cartaí vótala a seoladh 
ar ais tar éis reifrinn agus 
toghcháin a scrúdú. 

Leanadh le clár na dtoghthóiri a 
fhoilsiú ag gach oifig poist, 
Stáisiún Gardaí agus leabharlann, 
chomh maith le postaeir, 
foirmeacha agus 
ChecktheRegister.ie a úsáid. 

Fógraí a chur amach ó am go h-
am maidir le tiomsiú an chláir, 
agus athraithe ar teorainn agus ar 
Cheantair Toghcáin Áitiúla a chur 
in iúl trí nuachtáin áitiúla agus 
ardáin meán shoisialta. 

Cóipeanna de chlár na dtoghthóirí 
a chur ar fáil do bhaill tofa, agus 
do dhaoine eile cuí, de réir na 
hAchtanna Toghcháin agus 
riachtanais cosanta sonraí. 

 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 

Tugadh paca eolais agus traenáil 
cuí do gach ball den Chomhairle 
nua a toghadh i 2019. 

Tosnaíodh ar athbhreithniú ar an 
Scéim um CBS. 

Tosnaíodh ar athbhreithniú ar 
Bhuan-Ordaithe. 

An Comhshaol 
1.5 Tacú le obair  na gCoistí 
um Beartais Straitéiseacha  

Tacaíocht a thabhairt 
do ról ceaptha 
beartais na 
Comhairle tofa 

Tionóladh an líon cuí de 
chruinnithe an CBS um 
Comhshaoil agus Uisce roimh 
toghcháin áitiula 2019. Cuireadh 
cruinnithe breise a bhí 
sceidealaithe thar na bliana ar 
atráth go dtí gur cheapadh CBS 
nua. 

Féachaint chuige go gcuirtear 
moltaí polasaithe ón CBS um 
Chomhshaoil ar aghaidh chuig an 
Comhairle iomlán. 

OIbriú leis an CBS chun clár oibre 
bliaintiuil a chur chun cinn. 
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1.7 Bheith ag obair i gcónaí le 
cumainn cónaitheoirí / pobail 
atá ann cheana agus ag tacú 
le forbairt chumainn 
cónaitheoirí nua. 

Pobail a chothú 
atá láidir, 
cuimsitheach 
agus 
inbhuanaithe 

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

Comh-oibriú breise a dhéanamh 
le grúpaí cónaitheoirí tríd an 
Oifigeach Feasachta Comhshaoil , 
na Maoir Pobail Ceantair agus 
Líonra na mBailte Slachtmhara. 

Tithíocht 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. 

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

Tionóladh trí chruinniú den CBS 
Tithíochta. 

Pléadh dha mholadh atreoraithe ó 
chrinniú na Comhairle.  

Fuarthas léiriú ó Home for Life, 
Soláthraí MGC agus an tOllamh 
Tony Fahy ar Forbairtí Tionachta 
Measctha (baineann seo le 
moladh atreoraithe). 

Tugadh Scéim Tosaíochta don 
Sceim Ceannachta Inacmhainne 
ar aghaidh don Chomhairle 
iomlán, agus glacadh leis dá éis. 

Eagraíodh seisiún eolais do bhaill 
nua den CBS 2019 – 2024. 

Rinneadh dul chun cinn ar ar gclár 
oibre bliaintiúil thar na bliana. 

 
 

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. 

Freastal ar cruinnithe na 
Comhairle iomán agus na 
gCeantar Bardasacha chun 
seirbhís a chur ar fáil do na baill 
go léir. 

Rinneadh teagmháil leanúnach le 
comhaltaí tofa tríd an gCoiste um 
Beartais Straitéiseacha Tithíochta, 
an Coiste Comhairliúcháin Áitiúil 
um Chóiríocht do Thaistealaithe, 
an Clár glactha um Chóiríocht do 
Thaistealaithe 2019-2024 (CCT) 
agus an Fóram Réigiúnach um 
Easpa Dídine. 

Baineadh úsáid as BCC 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. 
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 Leanúint le ghafacht tionóntaí i 
bhfeabhsúchán tí, forbairt 
eastát agus forbairt pobail a 
uasmhéadú. 

 Bronnadh 76 deontas faoin Scéim 
Féin-Chabhrach i 2019. 

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. 

Fuair na Comhairleoirí go léir 
Ríomhairi glúine nua i Meitheamh 
2019. Rinneadh feabhsú ar an 
gcóras gan sreang in Áras Chill 
Dara i 2019.  Cuireadh printeir 
tiomanta ar fáil do Chomhairleoirí i 
2019. 

  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  ó 
aon chóras amháin, 
agus a thugann na 
leibhéil smachta 
agus feidhmíochta 
tuairisce a 
theastaíonn ón 
bhfoireann. 

Ta WiFi ar fáil i ngach leabharlann 
poiblí ó 2019, agus a ngléasanna 
féin á n-úsáid ag baill 
leabharlainne. 

Ní theastaíonn ach íos-ionchur ó 
foireann na Leabharlainne (an 
seirbhís a mhíniú ar an gcéad 
ocáid, b’fhéidir). 

Caithfidh úsáideoirí Cárta 
Leabharlainne agus UAP a bheith 
acu chun an seirbhís seo a 
aimsiú. 

Caithfidh Baill Leabharlainne 
glacadh le ne tearmaí agus 
coinníollacha a léirítear roimh 
úsaid a bhaint as an seirbhís.  

Tá bun-leibhéal de scagaireacht 
ábhar cumraithe ar na pointí 
rochtana gan sreang, m.sh. cosc 
ar ábhar do dhaoine fásta. 

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.  

Tá dul chun cinn á dhéanamh ar 
Pholasaí Náisiúnta do 
Leabharlanna Phoiblí, i gcomhar 
le polasaí Seirbhíse 
Leabharlainne Chill Dara. 

Tá dul chun cinn á dhéanamh ar 
Scéalta Ghearr-Fhéir Chill Dara – 
Straitéis Ealaíon. 
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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.  

 

Ta cláreagrú fairsing dírithe chun 
riachtanais Chontae Chill Dara, 
lena n-áirítear BTO, 
Tuismitheoireacht, ETIEM, 
Cláreagrú do Mheánscoileanna, 
Ceart Léitheoireachta, Clár 
Aoisbháúil, Éire Ildánach, Féile 
Léitheoirí Chill Dara, Oíche an 
Chultúir, Ealaíona i Sláinte, 
Ealaíona in Oideachas, Ealaíon 
Poiblí agus Deich mBliana na 
gCuimhneachán. 

Dul chun cinn ar thionscadail 
Chaiptitil – An Nás, Díseart 
Diarmada, Claonadh, agus mion-
oibreacha i Maigh Nuad, Béal 
Átha an Tuair agus Cill Chuillinn. 

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 fáil ar 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 2019. 

I measc tionscadail teagmhála 
poiblí eile bhí comhairliúchán 
neamh-reachtúla maidir le 
roghanna bealaigh do Nasc 
Thuaidh molta do Bhaile Chill 
Dara, Scéim Feabhsaithe 
Rochtana do Cheantar na Faiche 
Theas agus an Dreacht-Tríú 
Plean Gníomhaíochta in aghaidh 
Torainn do Chontae Chill Dara 
2019 -2023  

Críochnaíodh sé (6) 
comhairliúchán (faoi Alt 38 d’Acht 
na mBóithre (moilliú agus 
bainistíocht tráchta) freisin i 2019. 

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

 Chinntigh an Stiúrthóireacht gut 
tugadh eolas tráthúil do 
Chomhairleoirí. Chomh maith le 
cruinnithe míosúla le 
Comhairleoirí, d’eagraigh an 
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go bhfeidhmeoidh siad mar 
ionadaithe pobail. 

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 

Bainistíocht riosca de 
réir an CS le h-Uisce 
Éireann 

Oiliúint foirne de réir 
an CS le h-Uisce 
Éireann 

Leantar le gach cabhair a 
thabhairt do na bhaill chun a ról 
mar ionadaithe pobail a éascú. 

Eagraíonn Uisce Éireann clinicí in 
Áras Chill Dara chun bualadh go 
pearsanta le na baill.  Moltar do 
na baill a moltaí a sheoladh roimh 
ré ionas go mbeidh an saineolas 
cuí le fáil ag na clinici. 

Tá ríomh-phost faoi leith, 
tiomnaithe d’ionadaithe poiblí, le 
fáil in Uisce Éireann. 
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Cuspóir 2: Fás geilleagrach inbhuanaithe agus fostaíocht a éascú agus a 
spreagadh 

Roinn Fochatagóir an Phlean 
Chorparáidigh 

Cuspóir an Phlean 
Gnó 

Dul Chun Cinn 

Pobal & Fiontar  
 

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

Pobail a chothú atá 
láidir, cuimsitheach 
agus inbhuanaithe 
 
 

Leanúint le gach pobal a 
spreagadh chun géilleadh le 
prionsabail oibre chun droch-
thionchair ar a dtimpeallacht ónár 
ngníomhartha a laghdú. 

‘Polasaí Féile Ghlas’ a spreagadh 

 
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 

Plean Pobail agus 
Eacnamaíochta a 
fhorbairt 

Monatóireacht leanúnach ar an 
bPlean faoin CBS um Forbairt 
Eacnamaíoch i bpáirtíocht leis an 
OFÁ (Oifig Fiontair Áitiúil). 

Ta 724 comhlacht i gCill Dara níos 
óige ná bliain d’aois. 

Fuair 80 gnó maoiniú. 

Fuair 314 duine aonair Comhairle 
Ghnó duine ar dhuine. 

Cuireadh tús le tógáil foirgnimh 
SMNRLO. 

Dul chun cinn ar Straitéis Eacach 
2025. 

Críochníodh staidéar féidireachta 
agus cuireadh tús le forbairt €5 
Milliún don Mol Bia, Dí agus 
Nuálaíochta, i bpáirtíocht le  
príomh-gheallsealbhóirí 

Tugadh tacaíocht do 16 cliaint 
chun cláir forbartha straitéise 
ghnó a chríochnú i bpáirtíocht le 
Cumann Ceardaíochta na 
hÉireann. 

Fuair 63 gnó Deontais Aghaidhe 
Siopa agus Rochtana: caitheadh 
€164,000. 

Tugadh maoiniú do 34 comhlacht 
tríd an gclár ghnó Seang-Ghlas 
(an páirtíocht ba mhó ag aon OFÁ 
sa tír). 

Bhain 2,103 duine ghnó úsáid as 
raon leathan de chláir 
bainistíochta ghnó ó Chomhairle 
Contae Chill Dara. 

An Comhshaol 2.2 Polasaithe agus cuspóirí 
an Phlean Bainistíochta 
Dramhaíola Réigiúnach 2015-
2021 a chur i bhfeidhm (nuair 
a ghlactar leis) 

 Leanadh le h-ionadaíocht ó CCCD 
ag cruinnithe de Ghrúpa Stiúrtha 
Bainistíochta Dramhaíola Oirthir 
agus Lár Tire, eagraithe ag an 
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Oifig Bainistíochta Dramhaíola 
Réigiúnach (OBDR)  

Leanadh de bheith ag cur beartais 
agus cuspóirí bhainistíochta 
dramhaíola i bhfeidhm. 

Dul chun cinn leanúnach ar líon 
na scoileanna glasa agus freastal 
ar bainc ‘fág anseo’. 

Cúnamh airgeadais leanúnach 
chun araidí bruscair urraithe a 
chur ar fáil.  

Leanúint le áiseanna athchúrsála i 
gCnoc Saileata (Cill Chuillinn) 
agus i mBaile Átha Í a chur ar fáil. 

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

 Leanadh le h-ionadaíocht ó CCCD 
ag cruinnithe den Choiste  
Oibríoch Treorach den Creatlach 
Uisce Réigiúnach, agus le obair 
leanúnach leis an GCC, CUÚÁ 
agus eagraíochtaí poiblí eile 
maidir le feidhmiú Plean 
Bainistíochta  Abhantraí 2018 – 
2021. 

Clár leanúnach samplála, tástála 
agus monatóireachta ar uisce. 

Tithíocht  

 

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

Soláthar tithíochta a 
mhéadú agus a 
chothabháil i 
gContae Chill Dara, 
de réir 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. 

Sáraíodh spriocanna tithíochta 
sóisialta a sholáthar i 2019  trí 
tithíocht den scoth a thógáil, trí 
fáltas  agus uasghrádú ar aonaid 
atá ann cheana féin, aonaid Cuid 
V tríd an  próiseas pleanála, 
aontais lándhéánta agus an 
Scéim Cúnaimh Caipitil do 
Chomhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta. 

Tugadh tacaíocht go ghnóthais 
bheaga agus meánacha trí 
dheontais tithíochta de €3.1 m, 
6,535 deisiúchán ar thithe folmha 
agus aonaid eile, ina measc roinnt  
d’oibreacha éifeachtúlachta 
fuinnimh. 

Faomhadh €5.2 m d’iasachtaí do 
27 iarrthóirí le haghaidh árais 
chónaithe phríobháideacha de réir 
Iasacht Tithíochta Atógála 
Éireann.  

Leanadh le tacaiocht a thabhairt 
do chomhlachtaí ceadaithe 
tithíochta, a chabhraigh chun 329 
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aonad tithíochta sóisialta nua 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 

Rinneadh iarracht ar réiteach a 
eagrú chun ídiú cumhachta ag 
ríomhairí pearsanta taobh amuigh 
d’uaireanta gnó a bhainistiú; ar an 
drochuair, bhí fadhbanna ag baint 
lesi an réiteach seo.  Mar sin, 
socraíodh ar obair a dhíriú ar 
fardal na ríomhairí pearsanta a 
uasghrádu, rud a thabharfadh 
laghdú suntasach ar ídiú 
cumhachta ag ríomhairí.  Bhí gá 
freisin le ríomhairí a choimeád ar 
siul chun cian-obair a chumasú. 

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, trí na gníomhartha 
agus pleananna Pleanála go léir. 

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. 

 Fuair an Seirbhís Dóiteáin a 
chéad feithicil leictreach, a 
cheannaíodh trí comh-thairiscint 
leis an Clós Innealra.  Beidh an 
feithicil ag obair mar feithicil 
tacaíochta i 2020. 

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

  Eagraítear cruinnithe rialta le 
Uisce Éireann maidir le forbairt an 
Chontae, le baill foirne ó Seirbhísí 
Uisce go príomha. 

Buaileann an Roinn Pleanálá 
freisin le Uisce Éireann go 
leathbhliaintiuil, maidir le forbairt 
an Chontae. 

Aithnítear easnaimh freisin tríd an 
próiseas pleanála agus ISL. 

 

  



126 
 

Cuspóir 3: Bonneagar fisiciúil agus sóisialta Chill Dara a fhorbairt agus a 
mhéadú  

Roinn Fochatagóir an Phlean 
Chorparáidigh 

Cuspóir an Phlean 
Gnó 

Dul Chun Cinn 

Pobal & Fiontar 3.13 Tacú le pobail 
inbhuanaithe a fhorbairt trí 
ionchur gníomhach i 
dtionscadail pobail-stiúrtha a 
éascú 
 

Pobail a chothú atá 
láidir, cuimsitheach 
agus inbhuanaithe.  
 

Leanúint le áiseanna pobail a 
fhorbairt i bpáirtíocht le foireann 
na saoráidí. 
 
Tacú le pobail le h-áiseanna foirne 
agus airgeadais a sholáthar chun 
tionscadail a chur ar aghaidh. 
 

Pobal & Fiontar 
(Seirbhísí 
Fóillíochta)  

 

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

 

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

 

Ag deireadh 2019, tá críoch 
curtha ag Rannóg na bPáirceanna  
le forbairt a dhéanamh ar 28 clós 
súgartha, 3 páirc scátála agus 11  
giomnasiom lasmuigh. 

Chríochnaigh Comhpháirtíocht 
Spóirt Chill Dara 852 clárú do na 
12 siúlóid thar tréimse 16 lá i mí 
Iúil d’Fhéile Siúil CSCD agus 
Dushlán an Gormbhealaigh, mar 
chuoid den chlár ‘Cuir Cill Dara ag 
Siúil’. 

An Comhshaol 3.5 Féachaint chuig 
infreastruchtúr fisiciúil agus 
pobail i gcomhnasc le forbairtí 
ard-chaighdeánacha a 
sholáthar, chun timpeallachta 
maireachtála den scoth a 
chruthú. 

 

 

Tá na reiligí atá ann cheana á 
bhainistiú go gníomhach trí airígh 
na Comhairle a fhostú agus 
tacaíocht a thabhairt d’airígh 
pobail. 

Clár oibre idir láimhe chun ballaí 
colmlanna breise agus forbairtí 
reilige eile. 

Oibreacha méadaithe ar póna 
madraí Bhéal Átha an Tuair 
críochnaithe. 

Tionscadal leigheasacháin Bhaile 
Chairdif ag dul ar aghaidh 

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

Soláthar tithíochta a 
mhéadú agus a 
chothabháil i 
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. 

Chuaigh clár caipitil Chomhairle 
Contae Chill Dara a chur ar 
aghaidh, le 32 aonad curtha ar fáil 
i 2019, agus beartú le haghaidh 
soláthar thar saol an Chláir 
Atógála Éireann léirithe. 

Chuir an clár fáltais 266 aonaid ar 
fáil, agus chuir 12 aontas 
lándhéanta 81 aonad ar fáil, le h-
aird ar spriocanna na Roinne 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtas 
Áitiúil. 
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Le 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, cuireadh iomlán de 67 
aonad ar fáil i 2019. 

  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 riachtanacha. 

Leanadh ar aghaidh le deiseanna 
chun tithíocht a sholáthar, trí 
tionscadail chomhfiontair agus 
lándéanta, ina measc aonaid 
tithíochta inacmhainne a 
sholáthar i 2019. 

Thangthas ar spriocanna na 
Roinne Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtas Áitiúil maidir le aonaid 
ÍCT, SCC agus  léasaithe a 
sholáthar, le 686 aonad curtha ar 
fáil i 2019. 

Tacaiodh le comhlachtaí 
ceadaithe tithíochta chun 329 
aonad a sholáthar de réir na 
spriocanna in Atógáil Éireann: 
Plean Gníomhaíochta um 
Tithíocht agus Easpa Dídine. 

Leanadh 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, ENR  agus grúpaí 
abhcóideachta. 

Mar phríomh-údaráis do Réigiún 
an Lár-Oirthir maidir le easpa 
dídine, rinne dul chun cinn ar Tús 
Áite don Tithíocht: Plean 
Náisiúnta Feidhme 2018-2021, a 
foilsíodh i 2018, agus bhí na 
tionóntaí tosaigh ó Tús Áite don 
Tithíocht i gCill Dara in áit i Ráithe 
4 de 2019. 

Rolladh amach ÍCT Gan Dídean 
agus Aimsitheoir ÍCT Gan Dídean 
ar bhonn náisiúnta i 2019. 
Bunaíodh 138 tionóntas ICT do 
dhaoine gan dídean i 2019. 

Rinneadh iarratais tithíochta a 
phróiseáil taobh istigh de 12 
seachtain, de réir na rialacháin. 
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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. 

 

Scrúduithe ar 
chóiríocht 
príobháideach ar 
chíos. 

Rinneadh measúnú ar riachtanais 
tithíochta de réir treoirlinte na 
Roinne. 

Rolladh amach Scéim Rogha 
Tithíochta i 2018 agus baineadh 
úsáíd as go rathúil i 2019 chun 
réadmhaoine a leithdháileadh. 

Leanadh le cur i bhfeidhm ar an 
bPlean Cóiríochta don Lucht Siúil 
2014-2019. 

Leanadh le cur i bhfeidhm ar an 
bPlean Straitéiseach le haghaidh 
Tithíochta do Dhaoine ar 
Míchumas. 

Bronnadh €3.1 m faoi Deontas na 
n-Áiseanna Soghluaisteachta, an 
Deontas Oiriúnaithe Tithe agus 
Cúnamh Tithíochta do Dhaoine 
Breacaosta. 

Thug an clár cothabhála 
pleanáilte seirbhís cothabhála 
freagrúil do tionóntaí thar na 
bliana. 

Feidhmíodh An Scéim Tacaíochta 
Féinchabhrach do Thionóntaí, le 
76 deontas aonair bronnta faoin 
scéim. 

Rinneadh 1,250 scrúdú ar 
chóiríocht príobháideach ar chíos, 
lena n-áirítear aonaid SCC, ÍCT 
agus léasaithe, chun a chinntiú 
gur chloí siad le íos-
caighdeánacha cíosa. Eisíodh 38 
fógra feabhsaithe agus 13 fógra 
dianchoisc. 

Teicneolaíocht 
Faisnéise  

 

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

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

Leanadh le inneachar a athchóiriú 
ar an suíomh gréasáin agus 
cuireadh struchtúir nua i bhfeidhm 
chun freastal ar an suíomh 
gréasáin nua.  

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 

Dul chun cinn ar thionscadail 
Chaiptitil – An Nás, Díseart 
Diarmada, Claonadh, agus mion-
oibreacha i Maigh Nuad, Béal 
Átha an Tuair agus Cill Chuillinn. 

An Clár Náisiúnta Cearta 
Léitheoireachta curtha ar fáil. 

Clár Seirbhisí do Léitheoirí curtha 
ar fáil. Áirítear le seo Better 
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thar líonra na 
leabharlainne.  

 

Basics, Feile Léitheoirí Chill Dara, 
Réalta Samhraidh, Féile do 
Léitheoiri Óga, Am Clainne ag do 
Leabharlann agus Féile Leabhar 
na bPáistí. 

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 (PFCCD) i 
bhfeidhm. Eisiodh tuairisc dhá-
bhliana ar an bPlean ón bPríomh 
– Fheidhmeannach i mBealtaine 
2019. 

D’aontaidh an Tionól Réigiunach 
OIrthir agus Lár Tíre leis an 
Straitéis Réigiúnach Spásúil agus 
Eacnamaíoch 2019 – 2031 a 
eagrú ar 28ú Meitheamh 2019.  

Ag éirí as feidhmiu an SRSE 
(agus an Creatlach Pleanála 
Náisiúnta) cuireadh tús le obair 
ullmhúcháin ar athrú ar Phlean 
Forbartha an Chontae chun iad a 
ionchorprú i bPlean an Chontae. 
Tá súil leis an dreacht-athrú a 
fhoilsiú go luath i 2020. 

Shocraigh Baill Tofa na Comhairle 
gan glacadh le Dreacht-Phlean 
Ceantair Áitiuil An Náis ag a 
gcrinniú ar 29ú Meitheamh 2019. 

Glacadh le Plean Ceantair Áitiúil 
Léim an Bhradáin ar 16ú Nollaig 
2019. 

Ta obair ar dhreacht-PCA eile ag 
dul ar aghaidh.  

 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 

Ghlac an Comhairle le Plean 
OIdhreachta an Chontae 2019 – 
2025 i mBealtaine 2019.  Leagtar 
síos anseo aidhmeanna agus 
gníomhartha d’oidhreacht tógtha 
agus nádúrtha an Chontae le linn 
saol an Phlean, agus an obair seo 
ag dul ar aghaidh. 

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. 

  Leanann na 5 Ceantar 
Bardasacha le aschur 
Scéimeanna Feabhsaithe Bóithre 
agus Scéimeanna Cothabhála 
Bóithre a bharrfheabhsú taobh 
istigh de theorainn maoinithe. 
Taifeadtar na scéimeanna seo ar 
an gCóras Bainistíochta Cosán, 
rud a éascaíonn tosaíocht a 
thabhairt do scéimeanna 
cothabhála agus feabhsaithe thar 
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an chontae, bunaithe ar na h-
acmhainní ata ar fáil. 

 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.  

 Is gnáth-cleachtas anois ag foirne 
forbartha dul i gcomhairle le na 
geallsealbhóirí cuí agus 
scéimeanna a thabhairt trí na 
ceimeanna cuí, de réir treoirlínte 
bainistíochta tionscadal BIÉ. Agus 
iad ag dul trí na céimeanna 
reachtúla éagsúla, déantar 
teagmháil go rialta le na 
geallsealbhóirí. 

 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. 

 Leanann an Lárionad 
Bainistíochta Tráchta le sruth 
tráchta a bhainistiú chun amanna 
taistil d’fheithiclí a bharrfheabhsú 

Seirbhísí Uisce 3.7 Seirbhísí Uisce agus 
tionscadail comhlachaithe a 
sholáthar sa chontae, mar 
ghníomhairí de chuid Uisce 
Éireann, de réir thearmaí 
Chomhaontú Seirbhíse. 

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

 

 

Tá Comhairle Ccontae Chill Dara 
ag cloí leis an gComhaontas 
Seirbhíse le Uisce Éireann, agus, 
tríd an Plean Seirbhíse Bliaintiúil, 
féachtar chuige gach bliain go 
gcothabáiltear an Líonra Soláthair 
Uisce, agus go guirtear uisce ar 
chaighdeán ard ar fáil don 
Chontae. 

  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. 

Tá Comhairle Ccontae Chill Dara 
ag cloí leis gCS le Uisce Éireann, 
agus, tríd an Plean Seirbhíse 
Bliaintiúil, féachtar chuige gach 
bliain go gcothabáiltear an Líonra 
Soláthair Uisce, agus go guirtear 
uisce ar chaighdeán ard ar fáil 
don Chontae. 

 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.  

Tá an Clár Uisce Tuaithe 
ilbhliana, a fógraíodh go déanach 
i 2019, á sholáthar. 

 3.9 Laghdú tuilte (clár mion-
oibreacha) 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. 

 

 

Tosaíocht déanta ar Scéimeanna 
Measúnuithe agus Bainistíocht 
Riosca Tuilte Dobharcheantar  
(MBRTD). 

Grúpaí Stiúrtha bunaithe.  
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 Forbairt ar mionteagasc 
saineolaithe do Scéim Laghdú 
Tuilte An Nais. 

Staidéar breise ar AMB na 
Collchoille idir láimhe. 

Dul chun cinn ar ardú 
athbhreithnithe breithiúnach ar 
Scéim Bainistíochta Tuilte na 
Moiréile. 

 

Cuspóir 4: Feabhas a chur ar an gcaoi ina dtugann Údaráis Áitiúla Chill 
Dara seirbhísí ó thaobh éifeachta agus éifeachtúlachta de 

Roinn Fochatagóir an Phlean 
Chorparáidigh 

Cuspóir an Phlean 
Gnó 

Dul Chun Cinn 

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

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

Oibríonn foirne chomh-ordaithe sa 
rannóg pobail chun ár seirbhísí a 
cuíchóiriú agus fócas a chur orthu 

 

Cruinnithe rialta chun nósanna 
dea-chleachtais a chomhroi. 

Seirbhísí 
Corparáideacha  

 

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

Feabhas a chur ar an 
gcaoi ina dtugtar 
seirbhísí do 
chomhaltaí agus do 
chustaiméirí.  

 

Méadú ar úsáíd seirbhíse 
Mapalerter go 1700 úsáideoir 
(deireadh 2019). 
 
Tástáil ar modúl comhairliúcháin 
le haghaidh láinseála i 2020. 
 
Méadú ar úsáid na meán 
shóisialta go breis agus 34,000 
úsáideoir (deireadh 2019). 
 
Próiseáladh breis agus 2,000 
idirghníomh Seirbhíse do 
Chustaiméirí ar-líne trí Ionad 
Seirbhíse do Chustaiméirí Bhaile 
Átha Í i 2019. 
 
Próiseáladh 2,100 ceist ACPNP trí 
BCC i 2019. 
 
Ar an iomlán, bainistíodh 
beagnach 16,500 ceist ó 
chustaiméirí trí BCC i 2019. 
 

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

Córas soláthair a 
thabhairt isteach do 
stáiseanóireacht. 

Rinne an t-Oifigeach Soláthair   
athbhreithniú ar sholáthar 
stáiseanóireachta. 
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leanúint agus bheith ag cloí le 
beartais soláthair náisiúnta. 

 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 

Spreagadh a 
thabhairt chun 
feabhas a chur ar an 
gcaoi ina gcuirtear 
seirbhísí ar fáil.  

 

Cuireadh tús le h-athnhreithniú ar 
polasaithe agus nósanna 
imeachta seirbhíse do 
chustaiméirí i 2019. 
 
Cuireadh tús la córas BCC 
uasghrádaithe a sholáthar. 
 

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

 Úsáideann an Foireann tiomanta 
Cláraithe Leasa Réadmhaoine 
bogearraí faoi leith chun sonraí 
reatha agus stairiúla a ghabháil ó 
chomhaid inmheanacha agus 
sonrai Chlárlainn na Talún maidir 
le fáltas réadmhaoine agus 
úinéireacht ag an gComhairle.  
Cuireadh 323 sonraí, agus mapáil 
le chríochnú, leis an gcóras Cláir 
Leasa Réadmhaoine i 2019. 
Tugann seo iomlán na sonraí ag 
deireadh 2019 go 3496. 
 
Tá an Foireann Cláraithe Leasa 
Réadmhaoine mar phointe 
teagmhála freisin do cheisteanna 
ar sócmhainní talamh-bhunaithe               
o bhaill foirne, baill tofa agus 
daoine ón bpobal, rud le tionchar 
dearfach ar na cuspóirí 
corparáideacha eile – tacú le 
tithíocht a sholáthar agus forbairt 
pobail a bhaineann leis, pobail a 
thogáil agus infreastruchtúr a 
sholáthar.  Pléadh 107 ceist le linn 
2019. 
 

Airgeadas  

 

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

 

Bailiú éifeachtach 
ioncaim a chinntiú.  

 

Eisiúint luath bhillí.  

 

Uathíocaíochtaí  

 

Chun an méid is mó ioncaim agus 
is féidir a bhailiú, ní mór don 
Roinn Airgeadais a chinntiú go n-
eisítear gach bille (Rátaí / 
Iasachtaí Tithíochta / Cíosanna) 
go tráthúil.  

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

Ullmhaíodh Buiséad 2020 faoi 
Shamhain 2019 agus ghlach an 
Chomhairle leis ar 18ú Samhain 
2019.  

Tá freagracht reachtúil an Ráiteas 
Airgeadais Bliaintiúil a fhoilsiú faoi 
cheann an chéad lá de mhí Iúil na 
bliana dár gcionn. I 2019, 
cuireadh RAB na bliana 2018 faoi 
bhráid na Comhairle ar 29ú 
Aibreáin 2018.  

Ullmhaíodh an buiséad bliaintiúil 
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 2020-
2022 go gcaithfidh Comhairle 
Contae Chill Dara thart ar €430 
milliúin 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. 

 

 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 

 Baineadh úsáid as an gcóras 
iHouse chun iarratais ar thithíocht 
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 TF agus cumarsáide chun 
feabhas a chur ar an gcaoi ina 
dtugtar seirbhísí. 

 

 

 

 

 

 shóisialta, agus bainistíocht agus 
cothabháil an stoic tithíochta, a 
bhainistiú.  

Leanadh leis an Córas CCTSA 
(Easpa Dídine) a úsáid 

Rinneadh dul chun cinn ar obair 
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. 

Dul chun cinn in aistriú ó Autocad 
go Revitt chun faisnéis teicniúil a 
ghiniúint. 

 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. 

 Cloí le nósanna imeachta agus 
prótacail soláthair i ngach réimse 
cuí, agus cúnamh a thabhairt do 
rannóga eile maidir le obair agus 
seirbhísí saineolaiochta a 
bhaineann le h-oibreacha a 
sholáthar. 

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

 Teagmháil leanúnach ion-
rannóige agus idir rannóga, agus 
le raon leathan de phríomh-
geallsealbhóirí lasmuigh, ag dul ar 
aghaidh thar 2019. 

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. 

Stóráil Bunachair 
Sonraí a bhainistiú 

Suiteáladh balla dóiteain nua 
Sophus i R2 de 2019; 
uasghrádaithe curtha i bhfeidhm. 
 
Suitealadh córas frithvíreas ar 
gach pointe deiridh. 
 
 
 
 
 
Eisíodh tairiscint le hagaidh BCC i 
R3 de 2019, i bpáirtíocht le CCL 
agus CCM. D’éirigh CCCD as an 
bpróiseas seo i R4 de 2019. 
 
 
 
Leanadh le tacaíocht a thabhairt 
don líon úsáideoirí. 
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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. 

Cuireadh tús le bogadh ó cúltaca 
ó téip go diosca, agus córas 
cúltactha ar LLS nua a úsáid. 
 
 
 
Leanúint le tacaíocht agus 
cothabháil a dhéanamh ar chórais 
reatha na comhairle (HOME, 
SCC, Agresso, Córas Taistil, CBA 
etc.). 
 
 
Uasghrádú go MBPU agus PIG a 
rolladh amach go suíomhanna 
saitailíte. Scrúdú a dhéanamh ar 
Microsoft TEAMS a úsáid le        
h-aghaidh glaonna. 
 
 
Leanuint le mion-réitigh TFC a 
fhorbairt le haghaidh iHouse, 
iniúchtaí, tuairiscí agus CFG. 
 
 
 
 
 

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, 

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 2019, cuimsíodh 7 
iniúchóireacht nua, agus 5 
iniúchóireacht a tugadh anonn ó 
2018, agus iad roinnte thar na 
Stiúrthóireachtaí uilig.  

Eisíodh 5 tuairisc deiridh don 
bhFoireann Bainistíochta agus 
don Choiste Iniúchóireachta i 
2019.  Tugadh tuairisc breise 
amháin chun críche go déanach i 
2019, agus í le chur faoi bhráid an 
Choiste Iniúchóireachta go luath i 
2020. Bhí 3 as na 6 iniúchadh eile 
idir láimhe i 2019, agus tugadh 3 
iniuchadh anonn go plean 
iniúchóireachta 2020. 

I 2019, 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 
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freagrachta agus luach ar 
airgead a chur chun cinn ar fud 
na n-údarás áitiúil mar chultúr 
oibre. 

Iniúchóireachta, agus glacadh le 
comharliúcháin uathu, thar 2019. 

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 
chur chun cinn agus a éascú 
go leanúnach.  

 

Monatóireacht a 
dhéanamh ar 
sholáthar seirbhísí 
de réir acmhainní. 

 

 

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

 

Infheistiú i méadú a dhéanamh ar 
sheirbhísí ar-líne, lena n-áirítear 
Freegal, Press Reader agus 
rochtain ar raon níos fearr 
d’áiseanna leis an seirbhís r-
leabhar. 

Socruithe comh-oibríoch le 
páirtithe sóisialta pobail, ina 
measc CSPDÓ, Ollscoil Maigh 
Nuad, OFÁ, CLCD, BOOCDCM 
agus roinnt eile. 

Soláthraíodh cláir nua nuálacha 
ag tacú le litearthacht, forbairt 
gairme agus oideachas thar an 
saol, lena n-áirítear Comh-Ollscoil 
i bpáirtíocht le LEADER, agus 
Scríbhneoirí Cónaithe i bpáirtíocht 
le Ollscoil Maigh Nuad. 

Cuireadh deiseanna d’Fhorbairt  
Ghairmiúil Leanúnach ar fáil do 
phroifisiúnaigh ag obair le clanna i 
gCill Dara trí sraith seimineár 
gréasáin a óstáileadh le CSPDÓ 
agus Barnardos. 

Páirtíocht i gcoistí naisiúnta chun 
tairiscint seirbhíse na 
leabharlainne a fheabhsú: Coiste 
Infreastructúrtha, Coiste Soláthair 
Seirbhíse agsu Grúpa Oibre 
Bainistíochta Leabharlainne, 
GBRÁ. 

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.  

 

 

Próiseas maidir le   
h-Iarratais Pleanála 
agus Ceadúnaithe.  

Seirbhís 
ardchaighdeáin a 
thabhairt do 
saoránaigh.  

Tá taighde ar córais agus 
roghanna ag dul ar aghaidh. 
 

 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  

 

Ta áis cuardaigh agus feiceála ar-
líne ar fáil le haghaidh gach 
iarratas pleanala, lena n-áirítear 
léarscáileanna agus líníochtaí a 
bhaineann leo. 
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 Seirbhís 
chuimsitheach a 
thabhairt don phobal.  

 

 

 

Forfheidhmiúchán 
agus Comhlíonadh  

 

Tuilleadh forbairt a 
dhéanamh ar 
fheidhmeanna 
forfheidhmiúcháin 
agus comhlíonta. 

 

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. 
 
Tá Plean reatha Forbartha Contae 
Chill Dara 2017 – 2023 ar fáil ag 
Oifigí na Comhairle, Áras Chill 
Dara, An Nás, agus i leabharlanna 
poiblí thar an chontae. Tá an 
plean le feiceail ar-líne freisin. 
 
Bhí obair ar thairseach 
comhairliúcháin poiblí ar-líne ag 
dul ar aghaidh i 2019. 
 
Bhí obair ar chóras nua rianaithe 
Forfheidmithe Pleanála 
ag dul ar aghaidh i 2019. 
 

  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. 

Taisceadh 2,201 Fógra Tosaithe 
le Comhairle Contae Chill Dara  i 
2019. Próiseáladh na Fógraí 
Tosaithe seo tríd an gcóras 
CBRT. Rinneadh iniúchadh ar 318 
de na foirgnimh seo, uair amháin 
ar a laghad, le linn 2019 – ráta 
iniúchtha de 14.5%. 
 
Rinne an Foireann Rialaithe 
Tógála iomlán de 1736 iniúchadh, 
thar na catagóirí go léir. 
 
Fuarthas 179 iarratas ar Teastais 
Sábháilteachta ó Dhóiteán agus 
122 iarratas ar Teastais Rochtana 
Míchumas i 2019. 
 
Rinneadh 75 Iniúchadh ar 
Sábháilteacht ó Dhóiteán ar 72 
áitreabh thar na bliana. 
 
Leanann an Rannóg Rialaithe 
Forbartha le bheith ag obair le 
forbróirí chun féachaint chuige go 
gcríochnófar forbairtí cónaithe ar 
chaighdeán inghlactha. I 2019 bhi 
breis agus 80 suíomh tógála beo 
sa chontae agus bhí sé mar 
thosaíocht don bhliain cinntiú go 
raibh cúrsaí ag dul ar aghaidh ar 
na suíomhanna ar chaghdeán cuí. 
 
Tógadh na h-eastáit seo leanas 
faoi chúram i 2019: 
 
Faiche Fanagh, Cill Choca 
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Cluain Dara, Léim an Bhradáin; 
 
Cnoc Álainn, Léim an Bhradáin. 
 
Sráidbhaile na Sabhairchíní, Cill 
Droichid. 
 

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. 

 Cloíann na foirne tionscadal le 
rialacháin soláthair agus 
sceimeanna á thabhairt chun 
críche acu; is é seo an tslí ceart 
chun follasacht agus luach ar 
airgead a chinntiú. 

Tá creatlaigh i bhfeidhm ag na 5 
Ceantar Bardasacha maidir le 
dromchlú agus tionscadail mion-
oibre taobh istigh den chontae.  
Déanann siad tairiscintí freisin 
(Supply gov.ie) le haghaidh 
innealra agus ábhair chun cloí le 
polasaithe soláthair agus chun 
luach ar airgead a chinntiú. 
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Cuspóir 5: Cill Dara a chur chun cinn agus a fhorbairt mar áit cónaithe 
agus gnó. 

Roinn Fochatagóir an Phlean 
Chorparáidigh 

Cuspóir an Phlean 
Gnó 

Dul Chun Cinn 
 

Pobal & Fiontar  
 

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

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

Tacaíocht agus forbairt leanúnach 
don Phlean Pobail agus 
Eacnamaíochta Áitiúil. 
 
Thug foireann IBTUÉ ag Ollscoil 
Maigh Nuad cabhair chun sonraí 
staitistiúil faoi miondealú ar 
chatagóirí sóisialta a chur ar fáil. 

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

 

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

Leanúint le áiseanna áineasa a 
chothabháil agus a fheabhsú 

Comhshaol  

 

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

 

 Tugadh isteach fo-dhlíthe maidir 
le dramhaíl a chur i láthair. 

Cur chun cinn le déanamh ar 
Plean Bainistíochta Bruscair nua i 
2020. 

Leantar le dul chun cinn maidir le 
suíomhanna tréigthe a laghdú  

Athbhreithniú leanúnach ar 
ceadanna le haghaidh sceiteadh 
go sruthchúrsaí. 

Feachtas leanúnach sna meáin 
chun diúscart dramhaíola ceart a 
spreagadh. 

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

 Scéimeanna cheannaigh, 
athnuachan agus deisithe, agus 
léasaithe, a chur chun cinn agus a 
fheidhmiú. 
 
An Straitéis um Tithe Folmha a 
chur i bhfeidhm. 
 
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. 
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Dul ar aghaidh le h-athfhorás ar 
Pháirc Phádraig, Ráth Iomgháin. 
 
Chuaigh ionchur i gcomhaid 
pleanala agus caighdeán forbairtí 
tithiochta molta ar aghaidh ar 
bhonn leanúnach thar na bliana. 
 

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. 

Leanúint le tacú leis 
an branda Kildare.ie 

Leanadh le tacú leis an branda 
Kildare.ie 

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 
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.  

Cuireadh Clár Éire Ildánach agus 
Clár bhliaintiúil de Chrinniú na 
nÓg ar fáil. 

Rinneadh soláthar agus 
margaíocht ar  chlár fairsing 
dírithe ar riachtanais Chontae 
Chill Dara, lena n-áirítear BTO, 
Tuismitheoireacht, ETIEM, 
Cláreagrú do Mheánscoileanna, 
Ceart Léitheoireachta, Clár 
Aoisbháúil, Éire Ildánach, Féile 
Léitheoirí Chill Dara, óiche an 
Chultúir, Ealaíona i Sláinte, 
Ealaíona in Oideachas, Ealaíon 
Poiblí agus Deich mBliana na 
gCuimhneachán. 

Soláthraíodh an Scéim Deonta 
Ealaíona. 

Baineadh úsáid fairsing as na 
cainéil cumarsáide seo; Clever 
Reach, Twitter, Face book agus 
Instagram. 
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Aguisín 10 - Plean Bliaintiúil um Soláthar Seirbhíse 2018                       

Tuairisc ar Dhul Chun Cinn 

 

Plean Bliaintiúil um Soláthar 

Seirbhíse 2019 

Tuairisc ar Dhul Chun Cinn 

 

 

 

 

Comhairle Contae Chill Dara 
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Réamhrá 

 

De réir Alt 50 den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, caithfidh an tÚdarás Aitiúil 

doiciméad ar a tugtar Plean Bliaintiúil um Soláthar Seirbhíse a ullmhú.  Is é aidhm an 

phlean ná doiciméad corparáideach a chur i gcrích a leagann síos na cuspóirí maidir 

le soláthar seirbhíse agus na caighdeáin feidhmíochta atá le bhaint amach i 2019.  

Cuirtear san áireamh Buiséad 2019, gur ghlac na comhaltaí leis ar 19ú Samhain 

2018, agus tá an Plean i gcomhréir leis. 

 

Agus an doiciméad á ullmhú, cuireann Comhairle Contae Chill Dara san áireamh 

gach plean, ráiteas agus straitéis a leagann síos polasaithe agus cuspóirí lena gcláir 

gníomhartha uilig, le príomh-aird ar ár bPlean Corparáideach, ina bhfuil sé mar 

ráiteas misin: 

“Cill Dara a chur chun cinn mar ionad le haghaidh maireachtáil, foghlaim, 

oibre, cuairt a thabhairt agus gnó a dhéanamh.” 

 

Tugann raon leathan de pleananna, ráitis agus straitéisí áitiúila, réigiúnacha agus 

náisiúnta faisnéis agus treoir d’obair na Comhairle, agus cuireadh forálacha na 

bpleananna seo san áireamh. Tugadh aird faoi leith do na doiciméid seo leanas 

agus Plean Bliaintiúil um Soláthar Seirbhíse 2019 á ullmhú: 

 

 Riachtanais reachtaíochta ón Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 agus 

ó reachtaíocht/rialacháin ábhartha eile 

 Polasaí Náisiúnta an Rialtais 

 Plean Corparáideach Chomhairle Contae Chill Dara 2015-2019 

 Plean Forbartha Chontae Chill Dara 2017-2023 

 Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 2016-2021 

 Comhaontú Seirbhíse le Uisce Éireann 
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Leagann na rannáin sa phlean seo síos na cuspóirí ard-leibhéil do ghach réimse 

seirbhíse do 2019, chomh maith leis an caighdeán feidhmíochta molta.  Tiomsaíodh 

iad le aird ar na Cuspóirí Straitéiseacha gur glacadh leo i bPlean Corparáideach 

Chomhairle Contae Chill Dara 2015-2019. Léirítear anseo an maoiniú a 

leithdháileadh chun na réimsí seirbhíse i 2019: 

 

Réimse Seirbhíse Caiteachas Faomhtha 

Tithíocht agus Tógáil €39,746,376 

Iompar agus Sábháilteach Bóithre €35,580,911 

Seirbhísí Uisce €9,859,801 

Bainistíocht Forbartha €17,797,053 

Seirbhísí Chomhshaoil €19,650,605 

Áineas agus Áiseanna €11,143,832 

Talamhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas €1,192,875 

Seirbhísí Ilghnéitheacha €18,885,127 

Iomlán an Buiséid  €150,853,580 

 

Déanfar tomhas ar fheidmiocht Chomhairle Contae Chill Dara de réir na caighdeáin 

a leagtar síos sa doiciméad seo, agus cuirfear measúnu ar fheidmíocht soláthair 

seirbhíse isteach in ár dTuarascail Bhliaintiúil. 

 

Tugann an plean seo focas soiléir chun go mbeidh ar chumas comhaltaí tofa agus 

baill foirne Chomhairle Contae Chill Dara comh-oibriú lena chéile chun feabhas a 

chur ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil d’ár saoránaigh. 
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Tithíocht 

Féachann an Rannóg Tithíochta le tacaíocht tithíochta shóisialta a sholáthar do 
dhaoine nach bhfuil d'acmhainn acu freastal dá riachtanas tithíochta féin. I 2019 
cuirfidh an Rannóg Tithíochta béim ar tithíochta a sholáthar le aird ar Atógáil 
Éireann: Plean Gníomhaíochta um Tithíocht agus Easpa Dídine.  Leag an Roinn 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil síos spriocanna do gach údarás áitiúil don 
tréimhse 2017 – 2021; is é 2,603 aonad an sprioc le soláthar i gCill Dara. Is é seo 
líon na mbaile tithíochta sóisialta atá le soláthar trí tógáil, fáltas agus socruithe 
léasaithe faoi chláir éagsúla.  Chomh maith le seo, leanfaimid ag obair chun tithíocht 
shóisialta a sholáthar trí na Scéimeanna Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta agus 
Cóiríochta Cíosa. 

Leagtar síos anseo na príomh-réimsí seirbhíse agus na príomh-spriocanna don 
Rannóg Tithíochta i 2019. 

 

Príomh-

Sheirbhísí 

Cuspóir Caighdeán 

Feidhmíochta 

Caighdeán Bainte 

Amach 

Clár caipitil a 
sholáthar 

Soláthar tithíochta a 
mhéadú agus a 
chothabháil i 
gContae Chill Dara, 
de réir na cuspóirí 
náisiúnta in Atógáil 
Éireann: Plean 
Gníomhaíochta um 
Tithíocht agus 
Easpa Dídine, agus 
aird a thabhairt do 
spriocanna 
tithíochta shóisialta 
don tréimhse 2017 – 
2021. 

Clár caipitil Chomhairle 
Contae Chill Dara a chur 
ar aghaidh. 
 
Aonaid a sholathar trí 
fáltais, má’s féidir, ach le 
aird ar treorú an Aire 
bogadh ar aghaidh ó 
fáltais chuig an clár 
tógála díreach, de réir 
mar a bhíonn talamh 
forbartha oiriúnach le 
fáil. 
 
Tosaíocht a thabhairt 
don rogha chun 10% 
d’aonaid tithíochta a 
chur ar fáil ar an 
laithreán nó lasmuigh 
den láithreán trí Cuid V 
má’s oiriúnach. 
 
Measúnu a dhéanamh 
ar dheiseanna chun 
tithíocht a sholáthar trí 
tionscadail 
comhfhiontair agus 
lándhéanta, agus dul ar 
aghaidh, má’s indéanta 
é, le tithíocht 
inacmhainne a 
sholáthar, agus aird á 
thabhairt ar  
Rialacháin agus 
Treoireacha Tithíochta 
Inacmhainne, atá le 
foilsiú. 

Déanta. 
 
 
 
Déanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déanta. 
 
 
 
 
 
 
 
Déanta. 
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Athbhreithniu a 
dhéanamh ar roghanna 
tairiscinte ó thaobh 
torthaí tairiscinte a 
mhéadú de, i.e. 
suíomhanna difriúla a 
chur le chéile i bpacáiste 
tairiscinte amhain. 
 
Measúnú a dhéanamh 
ar dheiseanna chun 
tithíocht a sholáthar trí 
tógáil tapaidh. 

 
Ar leanúint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ar leanúint. 

Athnuachan, 
athchóiriú agus 
cothabháil ar an 
stoc tithíochta. 

Éascú agus tacú a 
thabhairt do na clair 
cothabhála freagrúil 
agus pleanáilte a 
chomh-ordú le 
réimsí eile tithíochta, 
chun seirbhís 
cuimsitheach agus 
éifeachtúil a chur ar 
fáil. 

Clár cothabhála 
pleanáilte a chur i 
gcrích. 

 

Seirbhís cothabhála 
feagrúil a chur ar fáil. 

 

Scéim Tacaíochta Féin-
Chabhrach do 
Thionóntaí a chur ar fáil. 

 

Leanúint le aonaid 
folmha/tréigthe a 
athchóiriu, de réir mar a 
thagann maoiniú ón 
Roinn ar fáil. 

Déanta. 

 

 

Déanta. 

 

 

Déanta. 

 

 

Déanta. 

Clár caiteachais 
reatha tithíochta 
shóisialta a 
sholáthar 

Cinntiú go 
bhfeidhmítear 
scéimeanna a 
eagraítear faoin 
gCCRTS, i.e. ÍCT 
/SCC / Léasú / 
Scéim Deisithe agus 
Léasaithe de réir 
rialachain agus 
treoirlínte. 

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

Tacú le comhlachtaí 
ceadaithe tithíochta 
chun aonaid a sholáthar 
de réir na spriocanna 
leagtha síos faoi Atógáil 
Éireann. 

Déanta. 

 

 

 

Déanta. 

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. 

Déanta. 
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Leithdhailtí agus 
Measúnachtaí 

Custaiméirí a éascú 
chun teacht ar 
thithíocht shóisialta 
agus ar thacaíochtaí 
eile, tar éis dóibh a 
thaispeáint go 
gcloíann 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 
2019, de réir treoirlinte 
na Roinne. 

 

Déanta. 

 

 

Déanta. 

 

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. 

 

Tacú le ÍCT Gan Dídean 
an seirbhís Aimsitheoir 
Ionaid ÍCT Gan Dídean. 

Ar leanúint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déanta. 

Bainistíocht ar 
Eastáit 

An Straitéis 
Iompraíochta 
Fritshóisialta, gur 
ghlac an Comhairle 
iomlán 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. 

Déanta. 

Cláir Deontais 
Tithíochta a 
sholáthar 

Leanúint leis an 
gclár 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 2019, agus seo ag 
brath ar dóthain maoiniú 
a bheith ar fáil ón Roinn 
Tithíochta, Pleanála 
agus Rialtais Áitiúla. 

Ar leanúint. 

Scéim Rogha 
Tithíochta 
(SRC) 

Leanúint le scéim 
rogha tithíocha a 
fhorbairt mar 
bhealach chun 

Monatóireacht a 
dhéanamh ar scéim 
rogha tithíocha a úsáid 
mar bhealach chun 

Déanta. 
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tithíocht shóisialta  a 
leithdháileadh. 

tithíocht shóisialta a 
leithdháileadh. 

Machnamh breise a 
dhéanamh ar SRC a 
úsáid chun aonaid ó 
Comhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta (CCT) a 
leithdháileadh. Sa chás 
seo, beidh gá le cabhair 
ón Rannóg TF agus 
tacaíocht ó CCT. 

Machnamh a dhéanamh 
ar conas is fearr cur 
chun cinn breise a 
dhéanamh ar úsáid SRC 
ag iarrthóirí ar tithíocht 
shóisialta. 

 

 

Ar leanúint. 

 

 

 

 

Ar leanúint. 

Cóiríocht don 
Lucht Siúil 

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

An Plean Cóiríochta 
don Lucht Siúl 2019 
– 2024 a ullmhú. 

Leanúint le obair i dtreo 
uasghrádaithe ar 
láithreán stad Gharraí 
na Tincéara i 2019. 

An Plean Cóiríochta don 
Lucht Siúl 2019 – 2024 
a ullmhú le ghlacadh leis 
tráth nach déanaí ná 
30ú Meán Fomhair 
2019. 

Neamh-Dhéanta 
(Tionscadal scortha). 

 

Déanta. 

Plean 
Straitéiseach le 
haghaidh 
Tithíochta do 
Dhaoine ar 
Míchumas 

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

Cruinnithe den Ghrúpa 
Stiúrtha Straitéise do 
Dhaoine ar Míchumas a 
thionóladh i 2019, chun 
athbhreithniú a 
dhéanamh ar 
ghealltanais sa Phlean 
Straitéiseach le 
haghaidh Tithíochta do 
Dhaoine ar Míchumas. 

Déanta. 

 

Tithe Folmha Straitéis Chomhairle 
Contae Chill Dara 
um Tithe Folmha a 
chur i bhfeidhm. 

Measúnu a dhéanamh 
ar na tithe folmha a 
aithníodh go dti seo, 
agus tosaíocht a 
dhéanamh orthu siúd go 
gceaptar iad a bheith 
oiriúnach do riachtanais 
tithíochta shóisialta trí 
fáltas nó OCÉ. 

Tús a chur le nósanna 
imeachta OCÉ mar is 
cuí chun tithe folmha a 
fháíl le haghaidh 
tithíochta shóisialta. 

Ar leanúint. 

 

 

 

 

 

Déanta. 
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Iasacht 
Tithíochta 
Atogála Éireann        

Scéim ITAÉ a chur i 
bhfeidhm, le aird ar 
an maoiniú atá ar 
fáil. 

Iasachtaí a chur ar fáil 
go dtí an méid iasachta 
faofa (€15 millúin faoi 
láthair) 

Déanta. 

An Rialachán 
Ginearálta 
maidir le 
Cosaint Sonraí 
(RGCS) 

Aird a thabhairt do 
riachtanais RGCS 
agus féachaint 
chuige go dtugtar 
isteach iad thar an 
rannóg. 

Fardail agus iniúchtaí 
riosca ar sonraí 
pearsanta a dhéanamh, 
agus gníomhartha 
maolaithe agus smacht 
a chur i bhfeidhm i 
reimsí mór-riosca. 

Déanta. 

 

 

Rannóg / Réimse Seirbhíse: Bóithre, Iompar agus Sábháilteacht Poiblí, lena n-
áirítear Rialú Tógála agus Forbartha 
 
Chomhcheangail an Stiúrthóireacht um Bóithre, Iompar agus Sábháilteacht Poiblí 
Rialú Tógála agus Forbartha leis an Stiúrthóireacht go luath i 2018, chun seirbhísí a 
chuíchóiriú agus a réasúnú, le aidhm go ndéanfar feabhsú ar chloí le rialacháin agus 
ar seirbhís do chustaiméirí sna réimsí seo. Le freagracht as breis agus 2,500 
ciliméadar de bhóithre i gCill Dara, tugann an Stiúrthoireacht clár bliaintiúil 
feabhsaithe agus cothabhála athchóirithe ar bóithre chun críche.  Déantar soláthar 
agus bainistíocht ar mór-thionscadail infreastruchtúrtha caipitil le maoiniú bliaintiúil a 
faightear ó Ranna Rialtais agus Eagraíochtaí gaolmhara, agus maoiniú díreach ó 
Chomhairle Contae Chill Dara. 
 
Tugann comh-fórsa saothair d’oibrithe teicniúla agus riaracháin aird do 
shábháilteacht feithiclí agus úsáideoirí bóithre leochaileacha trí chóras fairsing   
bainistíochta tráchta, breis agus 20,000 soilse poiblí, agus líonra trasrianta coisithe, 
tacaithe ag 28 maor scoile, a fheidhmiú. Rialáitear páirceail ins na seacht priomh-
bhaile sa chontae trí Fo-Dhlíthe áitiúla, agus déantar forfheidhmiú trí meascán de 
sheirbhís príobháideach ar chonradh (APCOA) agus maoir pobail ó CCCD. 
 
Cuirtear Seirbhísi Doiteáin ar fáil ó sé Stáisiún Dóiteáin coinnithe, suite go 
straitéiseach thar an chontae. Úsáidtear an paraidím Eagraigh, Múin, Forfheidhmidh 
sa Rannóg Seirbhíse Dóiteain chun sábháilteacht ó dhóiteáin a mhéadú sa 
timpeallacht tógtha.  Déanann an Rannóg Bainistíochta Éigeandála agus Tionscadal 
Speisialta comh-ordú ar ullmhúcháin do bhainistíocht éigeandála thar na Comhairle. 
 
Leanfar le forbairt sa ról Sábháilteachta ar Bhóithre, Rothaíochta agus Iompair 
Inbhuanaithe, agus soláithreofar beartais agus imeachtaí sábháilteachta ar bhóithre i 
réimsí Oideachais, Innealltóireachta, Forfheidhmiú agus Measúnú. Áirífear le seo 
tacaíocht do Thionscnaimh Bainistíochta Soghluaisteachta agus tionscnaimh eile a 
thacaíonn le méadu ar siúil, rothaíocht agus taisteal poiblí, lena n-áirítear Seachtain 
na Rothaíochta, Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa agus promóisin gaolmhara 
eile. 
 
Tá príomh-ról ag an Rannóg freisin i réimsí rochtana agus míchumais, agus i 
bhforbairt ar thionscnaimh le Grúpaí Rochtana Áitiúla.  Leanfar le iniúchtha 
insiúltachta i 2019, lena n-áirífear pairtíochta i Lá ‘Géill Slí’ náisiúnta. 
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Tá Cill Dara chun tosaigh maidir le forbairtí tithiochta a sholáthar.  Déanann ár 
Rannóg Rialaithe Tógála agus Forbartha monatóireacht ar cháilíocht na bhforbairtí 
seo trí sceideal d’iniúchtha dírithe. 
 

Príomh-

Sheirbhísí 

Cuspóir Caighdeán 

Feidhmíochta 

Caighdeán Bainte 

Amach 

Bóithre An Clár Bliaintiúil 
Cothabhála 
Aisríoch agus 
Feabhsaithe a 
chríochnú. 

An líon ciliméadar 
bóithre ar a ndéantar 
cothabháil / feabhsú. 

Feabhsú ar 56.2 km de 
bhóithre críochnaithe. 
Oibreacha cothabhála 
bóithre ar 76.2 km 
críochnaithe. 
 

Bóithre Tacú le Seirbhísí a 
shuiteáladh agus le 
rolladh amach 
leathanbhanda a 
éascú. 

Líon na gceadúnas 
oscailte bhóithre a 
eisíodh. 

Eisíodh 1455 
ceadúnas. 

Dearadh Bóithre Mór-thionscadail 
infreastruchtura 
caipitil a sholáthar. 

 

Líon ciliméadar bóithre 
nua a dhearadh / a 
sholáthraíodh. 

 

 

Tógáil ag dul ar aghaidh 
ar Scéim Uasghrádaithe 
an M7/N7 idir An Nás 
agus Droichead Nua, 
Acomhal an Bhaile 
Osbeirn agus 
Seachbhóthar R407 na 
Sollán. 

Síneadh conradh le 
saineolaithe le 
haghaidh seirbhísí 
innealltóireachta do 
Chéim 1-4 ar Sceim 
Uasghrádaithe an M4 
idir Maigh Nuad agus 
Léim an Bhradáin.  

Dearadh Bóithre Tionscadail 
bainistíochta 
tráchta áitiula a 
sholáthar. 

Líon na dtionscadal a 
sholáthraiodh sa chúig 
Ceantar Bardasacha. 

Níor soláthraíodh aon 
tionscadail nua i 2019. 
Tá cothabáil ag dul ar 
aghaidh. 

Dearadh Bóithre Sábháilteacht 
leanúnach do 
úsáideoirí bóithre 
atá i mbaol a 
chinntiú. 

Líon na gcosán nua a 
sholáthraíodh. 

Scéimeanna moillithe 
tráchta / feabhsúcháin 
ag acomhail. 

Soláthraíodh naoi 
gcosán nua.  

Trí scéim moillithe 
tráchta / feabhsúcháin 
ag acomhail. 

Pleanáil agus 
Infreastruchtúr 

Cinntiú go gcloítear 
le Leabhrán 
Deartha do 
Bhóithre agus 
Sráideanna 
Uirbeacha 
(LDBSU) agus le 
Rialacháin agus 
Treoirlínte 
gaolmhara eile. 

Measúnaithe ar Iarratais 
Pleanála. 

Freastal ar Chruinnithe 
Réamh-Phleanála 

500. 

 

120. 
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Bainistíocht 
Tráchta 

Sábháilteacht 
leanúnach do 
úsáideoirí bóithre 
atá i mbaol a 
chinntiú. 

Líon na dtrasrian 
coisithe nua (Buan agus 
Sealadach) 

Críochnaíodh 2 
acomhal nua le 
comharthaí. 

Suiteáladh 6 trasrian 
coisithe nua. 

Suiteáladh 10 
comhartha taispeáint 
luais. 

Freastalaiódh ar 694 
locht. 

Suiteáladh 17 ceamara 
TCI. 

672 iniúchadh láithreán. 

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

Líonra soilsithe a 
fheabhsú (KLIPS) 

Tús a chur le 
Tionscadal Soilse 
Poiblí Tíosach ar 
Fhuinneamh 

Athchur / deisiú ar 
lochtanna. 

Inlíonadh agus 
scéimeanna soilse nua. 

 

DAS a shuiteáladh. 

 

Deisíodh 4,009 locht. 

 

21 scéim soilsithe nua 
agus inlíonta. 

Suiteáladh 3442 DAS 
(3228 acu deisithe agus 
214 suiteáil nua). 

 

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

Bailte agus Sráidbhaile 
le Pairceáil rialaithe 

 

 

Méid na bhfíneálacha a 
eisíodh. 

 

Fo-dhlíte nua / 
athchóiriú fo-dhlíte. 

10 baile agus 
sráidbhaile le páirceáil 
rialaithe. 

 

Eisiodh 25,456 fíneál i 
2019 

 

Níor tugadh isteach aon 
fo-dhlithe nua nó 
athchóirithe i 2019. 

Sábháilteacht ar 
Bhóithre 

Comhlíonadh le 
Plean 
Sábháilteachta ar 
Bhóithre Chill Dara 

 

 

 

 

 

Plean Sábháilteachta ar 
Bhóithre nua a fhoilsiú 

 

 

 

Méid na scoileanna ar a 
tugadh cuairt. 

 

 

Plean Sábháilteachta ar 
Bhóithre nua tugtha 
isteach, agus déanfar 
forbairt air i bpáirtíocht 
le Doiciméád Náisiúnta 
an ÚSB. 

Fuair 2,828 dalta 
bunscoile ó 98 rang   
traenáil sábháilteachta 
ar bhóithre. 

Fuair 1,630 dalta iar-
bhunscoile ó 27 rang   
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Imeachtaí poiblí a 
tionóladh / a 
freastalaíodh orthu. 

traenáil sábháilteachta 
ar bhóithre. 

Fuair 118 páirtithe ó 
Ógtheagmháil ó 4 Ionad 
Ógtheagmhála an clar 
‘Tiomáint don Saol’. 

D’fhreastal an 
tOifigeach um 
Sábháilteacht ar 
Bhóithre ar 9 imeacht. 

Sábháilteacht ar 
Bhóithre sa 
Gheimhreadh 

An clár bliaintiúil 
sailte geimhridh a 
chur i bhfeidhm 

Méid ciliméadar bóithre 
a saileadh 

 

Líon na n- imeacht 
saileadh geimhridh 

Cruinnithe FMDA a 
tionóladh 

Imeachtaí / 
Uasgnrádaithe 
Mapalerter 

10 bealach saileadh 
geimhridh le iomlán de 
678 km 

 

97 imeacht  

 

Tionóladh 9 gcrinniú 
FMDA. 

6 rabhadh imeacht 
aimsire do meán de 
1,300 ball do gach 
rabhadh. 

Iompar 
Inbhuanaithe 

Polasaí 
Rothaíochta 
Náisiúnta a chur 
chun cinn. 

Ciliméadair de Slí 
Rothaíochta a tógadh 

Méid na gcrinniú den 
bhFóram Rothaíochta 
Chill Dara. 

 

Cláir Sábháilteachta do 
Rothaithe ar Scoil a 
sholáthraíodh. 

1 

 

1 

 

 

Tugadh 22 clár do 
1,000 + dalta. 

Tionchair 
Iompair agus 
Comhshaoil 

3ú Plean 
Gníomhaíochta in 
aghaidh Torainn a 
ullmhú agus críoch 
a chur le 
comhairliúchain 
poiblí. 

Dreacht-Phlean 
Gníomhaíochta in 
aghaidh Torainn a 
fhoilsiú. 

Foilsíodh Tríú Plean 
Gníomhaíochta in 
aghaidh Torainn Chill 
Dara 2019 – 2023. 

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 

 

97 eachtra. 
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Sláinte agus 
Sábháilteacht 

Dea-chleachtas S 
& S / Áineasa a 
chur chun cinn trí 
teagmháil 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. 

Monatóireacht agus 
tuairisciú leanúnach ar 
bhonn míosúil agus 
ráthúil. 

Uasdhátu, traenáil agus 
iniúchtha leanúnach. 

87 iniúchadh S & S 
agus 60 crinniú ‘Buail 
agus Beannacht’ 

Sábháilteacht ó 
Dhóiteán 

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

 

Tacú le riachtanais 
reachtaithe 
sábháilteachta ó 
dhóiteán an Achta 
um Ríalú 
Foirgníochta, trí 
próiséas 
deimhniúcháin 
Sábháilteachta ó 
Dhóiteán 
éifeachtach a chur i 
bhfeidhm. 

 

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 

Iniúchtaí ar áitribh. 

 

 

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. 

 

Rinneadh 75 iniúchadh 
ar 72 áitreabh. 

 

 

179 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Freastalaíodh ar 1507 
eachtra (1842 freagra 
mar bíonn gá le 
freagairt ó níos mó ná 
stáisiún amhaín i roinnt 
d’eachtraí). 

 

 

 

 

 

6 
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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. 

Cleachtaí 
idirghníomhaireachta 
áitiúla a tionóladh. 

 

Cleachtaí a bhain le 
Comhairle Contae Chill 
Dara ach go h-áirithe. 

 

 

Cleachtadh Tuilte – 
Cleachtadh Réigiúinach 
ina dhá chéim, 
sceidealaithe do 2020. 

 

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

Cloí le reachtaíocht 
agus cóid 
chleachtais maidir 
le míchumas. 

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

 

 

Cruinnithe le grúpaí 
rochtana. 

Forbríodh Straitéis 
Inrochtaineachta 
Chontae Chill Dara – 
Cur Chuige 
Inrochtaineachta Uilíoch 
2020 – 2022 le grúpaí 
rochtana. 

Ríalú Forbartha Iniúchtaí ar 
fhorbairtí eastát 
tithíochta 
gníomhach chun 
cinntiú go gcloíann 
infreastruchtúr le 
na caighdeánacha 
cuí. 

 

Dul chun cinn a 
dhéanamh ar an 
próiseas tógála faoi 
chúram nuair a 
iarrann 
Forbraitheoirí seo. 

 

Dul chun cinn a 
dhéanamh ar an 
próiseas tógála faoi 

Líon na n-iniúchtaí. 

 

 

 

 

 

Eastáit a tógadh faoi 
chúram. 

 

 

 

Eastáit a tógadh faoi 
chúram. 

2,310. 

 

 

 

 

 

Tógadh dhá eastáit faoi 
chúram tar éis iarratas 
ó fhorbróir. 

 

 

Tugadh dhá eastáit faoi 
chúram tar éis iarratas 
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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. 

 

Eastáit a tógadh faoi 
chúram. 

 

 

Bannaí a eagrú agus a 
mhonatórú de réir an 
Leabhrán Riaracháin 
Bannaí 2012. 

Cuid 180 ó 
chónaitheoirí. 

Tugadh iomlan de 
cheithre eastáit faoi 
chúram 

 

Déantar na bannaí go 
léir a eagrú de réir 
nósanna imeachta 
2012. 

 

 

 

 

 

Ríalú Tógala Gach Fógra 
Tosaithe, Fógra 7-
lá, Teastas 
Rochtana 
Míchumais, 
Teastas um 
Chomhlíonadh tar 
éis Críochnaithe 
agus Iarratas ar 
Maolú / 
Dispeansáid a 
phróiseáil. 

 

Clár Scrúdaithe 
Rialaithe Tógála, 
bunaithe ar riosca. 

 

Tuairiscí a ullmhú 
don RTPRÁ. 

 

Sonraí a ullmhú le 
haghaidh léiritheoirí 
seirbhíse. 

Líon na bhFógraí 
Tosaithe a 
phróiseáladh. 

Líon na dTeastas 
Rochtana Míchumais. 

Líon na dTeastas um 
Chomhlíonadh tar éis 
Críochnaithe. 

 

Líon na Scrúduithe. 

 

 

 

Cloí le spriocdátaí na 
Roinne. 

 

Cloí le spriocdátai an 
CNMI. 

2,201 

 

122 

 

715 (712 bailí agus 3 
neamh-bhailí). 

 

1736 

 

 

 

Cloíadh le gach iarratas 
ar tthuairiscí taobh 
istigh de spriocdhátái 
an RTPRÁ. 

Sonraí CNMI 
críochnaithe taobh 
istigh den spriocdháta. 
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Bainistíocht Forbartha 

Glacadh le Plean Forbartha Chontae Chill Dara (PFCCD) i 2017 agus beidh 
athbhreithniú dhá-bhliana air i 2019. Tá súil go nglacfar leis an Straitéis Réigiúnach 

Spásúil agus Eacnamaíoch (SRSE) ag an Tionól Réigiúnach Oirthir agus Lár Tíre sa 
chéad leath de 2019.  Is cosúil go mbeidh tionchur ag seo ar pholasaithe an PFC 
agus ar pleananna ceantair áitiúla éagsúla. 
 
Is cosúil go gcuirfear críoch le Plean Ceantair Áitiúil An Náis i 2019.  Leanfar freisin 
le obair ar Phlean Ceantair Áitiuil Bhaile Átha Í agus cuirfear tús le obair ar Phlean 
Ceantair Áitiúla Maigh Nuad agusar Phlean  Bhaile Chill Dara. 
 
Leanann an Roinn Pleanála le bheith ag plé le h-iarratais pleanála, agus méid agus 
leibhéil castachta éagsúla ag baint leo.  Eagraítear cruinnithe réamh-phleanála chun 
deileáil le forbróirí ionchasacha d’fhorbairtí cónaithe nó tráchtála ar mhórscála, agus 
leanfaidh an rannóg le cruinnithe réamh-phleanála a éascú i 2019. 
 
Leanfar le clinicí pleanala míosúla a bhaineann go h-áirithe le iarrthóirí ionchasacha 
do thithe aonair nó forbairtí tráchtála ar bheagscála i 2019. 
 
Seoltar iarratais maidir le Forbairtí Tithíochta Straitéiseacha go díreach chuig An 
Bord Pleanála, agus leanfaidh an rannóg le teagmháil a dhéanamh leis an Bord 
maidir le na forbairtí seo. 
 
Cuirfear tús freisin le h-ullmhúcháin do R-Pleanáil a thabhairt isteach ar bhonn 
náisiúnta, mar atá molta.  Is cosúil go mbeidh athraithe i 2019 ar an tslí ina 
dhéanann an Comhairle bainistíocht ar nósanna imeachta comhairliúcháin poiblí. 
 
Leanfar sa tóir ar thuairiscí maidir le forbairtí neamh-cheadaithe agus cuirfear 
gníomhaíocht forfheidhmithe cuí i gcrích.  Má’s gá, cuirfear cásanna ar aghaidh le 
haghaidh caingean dlí. 
 
Cuirfear críoch le Plean Oidhreachta don Chontae i 2019. Déanfaidh an tOifigeach 
Caomhantais éascú ar rolladh amach ar an Scéim Infheistithe Oidreachta Tógtha 
agus ar an Scéim um Struchtúir i mBaol, arna faomhadh ag an Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta. 
 
Cuirfear oidhreacht áitiúil agus caomhantas chun cinn chun cinntiú go dtabharfar aird 
mar is cúi dóibh ar bhonn áitiúil. 
  



157 
 

Príomh-

Sheirbhísí 

Cuspóir Caighdeán 

Feidhmíochta 

Caighdeán Bainte 

Amach 

Pleanáil 
Straitéiseach 

Athbhreithniú 
iomlán ar Phlean 
Ceantair Áitiuil An 
Náis. 
 
 
 
Pleananna Ceantair 
Áitiúla a ullmhú 
agus a chríochnú 
do Bhaile Atha Í, 
Maigh Nuad agus 
Baile Chill Dara 
 
 
Athbhreithniú ar 
Plean Forbartha an 
Chontae 
 
 
Nósanna imeachta 
comhairliúcháin 
poiblí, agus amlínte 
reachtúla maidir le 
pleananna 
reachtúla, a 
bhainistiú. 
 

Plean a chríoch agus 
glacadh leis  
 
 
 
 
 
Pleananna ullmhaithe 
agus curtha faoi bhráid 
na mball chun glacadh 
leo.  
 
 
 
 
Tuairisc ar dhul chun 
cinn críochnaithe agus 
curtha faoi bhráid na 
mball chun tabhairt faoi 
deara. 
 
Cloí le riachtanais 
reachtúla. 

Shocraigh na Baill Tofa 
gan glacadh le Dreacht-
Phlean Ceantair Áitiuil 
An Náis 2019 – 2023  
ag a gcrinniú ar 29/7/19. 
 
Cuireadh tús le obair ar 
dhreach-PCÁ do Bhaile 
Bhaile Atha Í, Maigh 
Nuad agus Baile Chill 
Dara agus ghlac an 
Comhairle le PCÁ Léim 
an Bhradáin ar 
16/12/19. 
 
Eisiodh tuairisc dhá-
bhliana ar an bPCÁ ón 
bPríomh – 
Fheidhmeannach i 
mBealtaine 2019. 

Aís ar-líne nua i 
bhfeidhm 

Bainistíocht 
Forbartha 

Struchúr 
bainistíochta 
forbartha 
proifisiúnta, agus 
nósanna imeachta 
a éascaíonn forbairt 
agus fás 
eacnamaíoch sa 
chontae, a 
chothabháil. 

Cloí iomlán le amlínte 
reachtúla. 

Leanúint le bainistíocht 
agus comh-oibriú ar 
fheidhmiú na tairsí 
náisiúnta molta do 
sheirbhís R-Pleanála. 

Eisítear gach cinntiú 
pleanála taobh istigh 
den amfráma reachtúil. 

Ríalú Pleanála Monatóireacht 
onnghníomhach ar 
pleanáil a 
fhorfheidhmiú 

 

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

Cloí le riachtanais 
reachtúla cuí. 

Cloí le spriocdhátaí 
CNMI do Thascairí 
Seirbhíse. 

Déantar gach tuairisc 
bailí maidir le forbarthaí 
neamh-údaraithe a 
chlárú agus a fhiosrú. 

Cloíadh le gach 
riachtanas reachtuil. 

Cloíadh le spriocdhátaí 
CNMI do Thascairí 
Seirbhíse. 

Seirbhísí 
Oidhreachta 
agus 
Caomhnaithe 

Soláthar seirbhisí 
oidhreachta agus 
caomhnaithe thar 
an eagraíocht a 
bhainistiú. 

Plean Oidhreachta I 
bhfeidhm. 

Clói le riachtanais 
reachtúla. 

Glacadh le Plean 
Oidhreachta an Chontae 
i mBealtaine 2019. 
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Seirbhísí Pobail 

Déanann Seirbhísi Pobail agus Cultúrtha forbairt agus ceannaireacht do 

thionscnaimh dírithe ar cheannasaíocht pobail a sholáthar agus ar dheiseanna le 

aghaidh ghníomhaíochta pobail. Leanann Rannóg na Seirbhísi Pobail agus Cultúrtha 

le tacaíocht a thabhairt do cheannaireacht agus gníomhaíocht pobail trí Deontais 

Pobail, Tacaíochtaí Forbartha Pobail, Comhairle na nÓg agus Clár Aoisbháúil 

Chontae Chill Dara, chomh maith le comh-ordú a dhéanamh ar pháirtíocht ó 

Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara, Páirceanna agus Tírdhreacht, Turasóireacht a 

chur chun cinn, an Comhchoiste Póilíneachta, Straitéis Imeasctha, Líonra Páirtíochta 

Poiblí agus eagraíochtaí eile. 

Tá sé mar aidhm ag Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Chill Dara (CFPÁCD) cur chuige 

nios straitéiseaí agus níos comhleanúnaí maidir le forbairt áitiúil agus pobail a chur i 

bhfeidhm.  Cuireann an Plean Eacnamaioch agus Pobail Áitiúil (PEPÁ), a tugadh 

chun críche i mí na Nollag 2015, creatlach ar fáil le haghaidh forbartha pobail agus 

eacnamaíoch don chontae ar fáil. Tá obair idir láimhe chun athbhreithniú a 

dhéanamh ar ghníomhartha an phlean seo.   Leanann CFPÁ Chill Dara le 

maoirseacht agus cheannaireacht a chur ar fáil d’fheidhmiú dhá clár náisiúnta: a) 

Clár Gníomhachtúcháin Pobail um Cuimsiú Sóisialta (CGPCS) agus b) Clár 

Forbartha Tuaithe LEADER, agus sruthanna maoinithe éiritheacha mar Éire 

Sláinitiúil agus an Clár Feabhsaithe Pobail. 

Soláthraíonn Rannóg na bPáirceanna seirbhís tírdhreachaithe Comhairle Contae 

Chill Dara. Chomh maith le sin, soláthraionn an rannóg seo raon leathan d’oibreacha 

thar an chontae a bhaineann le soláthar, dearadh agus cothabháil ar áiseanna 

áineasa agus folláine.  Is iad seo na príomh-thosaíochtaí do 2019: 

Clóis súgartha a sholáthar i nDíseart Diarmada, Na Solláin, Ceárach agus Baile 

Éide. 

Tús a chur le h-ullmhúcháin ar máistirphlean do thailte chonlaiste ins Na Solláin 

agus in Ascal Chartún, Maigh Nuad. 

Dearadh le hagahidh clárchosáin i nDroichead Nua 

Tús a chur le dearadh sonraí do Pháirc Ascail na Silíní 

Bíonn an Foireann Forbartha Pobail i dteagmháíl gníomhach le pobail chun 

riachtanais a aithint, teacht ar maoiniú agus acmhainní a fhorbairt chun na pobail sin 

a chumasú chun a riachtanais a shásamh.  Oibríonn an foireann ó dhearcadh 

cuimsithe sóisialta, agus baint aici le na príomh-ghnómhartha seo leanas: 

Oibrithe pobail sannta chun eastáit údarás áitiúla a aithint, ó sainchúraim cuimsithe 

sóisialta 

Clár Aoisbháúil 

Ionad Fiontair Pobail Bhaile Átha Í 

Bród Áite Chontae Chill Dara 
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Príomh-Sheirbhísí Cuspóir Caighdeán 

Feidhmíochta 

Caighdeán Bainte Amach 

Tacaíocht a thabhairt 
don daonlathas áitiúil 
agus é a fheabhsú 

Aithint go gcuireann 
daonlathas áitiúil na 
Comhairleoirí ar 
chroílár an údaráis 
áitiúla mar soláthróirí 
freagracha seirbhísí 
poiblí. 

Leanadh leh- imeachtaí 
uilig sna Ceantair 
Bardasacha a chur chun 
cinn chun tacú le na 
Comhairleoirí agus lena 
saothair. 

Imeachtaí a chur chun 
cinn agus tacaíocht do 
896 deontas thar na 
catagóirí go léir, le luach 
de €1,947,021, bronnta. 
 
Déanta. 

 Comhairliúchán agus 
cumarsáid a chur 
chun cinn trí 
chomhpháirtíocht le 
Comhairleoiri áitiúla 
agus grúpaí 
aitheanta ó 
dhearcadh 
ionchuimsithe 
sóisialta 

Clár oibre idir láimhe 
agus monatóireacht a 
dhéanamh air ar bhonn 
leanúnach.  Freastal ar 
chruinnithe de réir mar a 
iarrtar seo. 

Cur chun cinn agus 
tacaíocht leanúnach, 
chun glacadh le               
h-ionchuimsiú. 
 
Ar leanúint. 

Infreastruchtúr sóisialta 
agus fisiciúil Chill Dara 
a fhorbairt agus a 
mhéadú. 

Comh-oibriú thar 
rannóga agus idir 
rannóga de reír mar 
is gá. 

Freastal rialta ar 
chruinnithe. 

Leanadh le chomh-oibriú 
thar rannóga. 

Ar leanúint. 

 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. 

Scrúdú a dhéanamh ar 
múnlaí dea-chleachtais 
agus deiseanna 
maoinithe. 

Leanadh le scrúdú ar 
soláthar seirbhíse chun 
dea-chleachtas a chur 
chun cinn. 

Ar leanúint. 

 Tacaíocht forbartha 
pobail a chur ar fáil 
d’eastáit údaráis 
áítiúla aitheanta thar 
an chontae. 

Oibrí Pobail sannta do 
réimsí clár oibre, mar a 
aontaíodh leis an 
bhfoireann bainistíochta. 

Rinne oibrithe pobail 
CCCD teagmháíl díreach 
le 35 eastáit sa chontae.  
D’oibrigh siad freisin le 
breis agus 100 grúpa 
pobail agus cónaitheoirí, 
ag cabhrú leo chun 
iarratais a dhéanamh ar 
deontais nó teacht ar 
traenáil etc. 

Déanta. 

 Leanúint le obair 
Chomhairle na nÓg 
faoin gCreat Polasaí 
Naisiúnta do pháistí 
agus daoine óga. 

Oibrí Pobail chun 
freastal ar chruinnithe 
grúpá stiúrtha agus 
CGB.  Tacaíocht 
idirchaidrimh a thabhairt 
do chruinnithe na 
Comhairle chun cuairt a 
thabhairt ar oifig na 
Conhairle de réir mar is 
gá. 

Leanann ball foirne ón ÚÁ 
le tacaíocht a thabhairt do 
Seirbhísí Óige Chill Dara 
mar a aontaíodh faoin CS. 
Freastal a 4 cruinniú 
reigiunacha sa bhliain, 
agus 2 cruinniú naisiúnta. 

Déanta. 
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Clár Aoisbháúil Chill 
Dara 

Oibriú i bpáirtíocht 
leis an Oifig 
Náisiúnta chun an 
clár a rolladh amach 
thar an chontae. 

Athbhreithniu a 
dhéanamh ar an 
straitéis reatha agus 
straitéis nua a fhorbairt 
do 2019 – 2021. 

 

Monatóireachta agus 
athbhreithniú a 
dhéanamh ar fheidmiú 
ar bhonn leanúnach, ag 
an Comhaontas 
Aoisbháúil. 

Láinseáladh Straitéis 
Aoisbháúil Chill Dara 
2019 – 2021. Tionóladh 
Comhairliúchain Náisiúnta 
chun riachtanais a 
shainaithint. Comhaontas 
nua i bhfeidhm, a thagann 
le chéile go 
leathbhliaintiúil. 

Oibriú leis an tionscnamh 
Éire Sláintiúil chun cláir a 
sholáthar do dhaoine 
breacaosta. 

Críochnaíodh iniúchtaí 
insiúltachta i gCill Droichid 
agus rinneadh oibreacha 
chun go mbeadh Cill 
Droichid ina bhaile 
aoisbháúil. 

Déanta. 

Saoránacht 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 
chothú acu. 

Leanúint le fócasú ar 
ionchuimsiú sóisialta 
chun dul i ngleic le 
bochtanas agus 
míbhuntáiste. 

Leanúint le oibriú 
chun soláthar 
seirbhísí a mhéadú 
ar bhonn for-
rochtana, de réir mar 
a thagann acmhainní 
ar fáil. 

Measúnú agus 
monatóireacht a 
dhéanamh ar 
pháirtíocht ó grúpaí 
pobail áitiúla in 
eastáit Údarás 
Áitiúla. 

 

Próifílí pobail / anailís ar 
riachtanais a ullmhú 
chun spriocghrúpaí agus 
tionscadail dírithe ar 
dhul i ngleic le na 
riachtanais sin a aithint. 

Bearnaí a aithint agus 
tuairisciú dá réir. 

 

Comórtas Eastát 
Slachtmhara / Gradaim 
Dianiarrachta Óíge a 
eagrú gach bliain. 

 

Oíche Gradam Pobail 
an Chontae a eagrú 
agus a thabhairt chun 
críche. 

 

 

 

 

 

Próifílí pobail / anailís ar 
riachtanais críochnaithe in 
eastáit ÚÁ éagsúla i 
ngach ceantar bardasach. 

Déanta. 

Measúnú leanúnach ar 
proifílí pobail. 

Ar leanúint. 

Tionóladh agus eagraíodh 
Comórtas Eastát 
Slachtmhara / Gradaim 
Dianiarrachta Óíge gach 
bliain. 

Déanta. 

 

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

Déanta. 
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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. 

Bhuaidh Cluainte Aird Rú 
i mBaile Átha Í an gradam 
náisiúnta sa chatagóir 
“Eastáit Tithíochta is 
fearr”, agus bhí “Gairdín 
Pobail Gan Dramhaíl”, 
Rath Chofaigh sa dara áit 
sa chatagóir d’ionaid 
cruithitheacha. 

Déanta. 

Tacú le h-Ionchuimsiú 
Sóisialta dár bPobal 

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

Beidh teacht ar thalún 
cuí ríthabhachtach chun 
go mbeidh rath ar 
Thionscadal Capall an 
Lucht Siúil Bhaile Átha Í. 

Eagraíodh 10 cúrsa 
traenala éagsúla ó theach 
an phobail le tacaíocht ó 
CGPCS / FSS. 

Bainistíocht ar Ionaid 
Fiontair 

Tacú le fiontar reatha 
agus fiontair sóisialta 
nua a fhorbairt sa 
phobal, agus Straitéis 
Athghiniúinte Bhaile 
Átha Í a sholáthar. 

 

Gníomhartha curtha i 
bhfeidhm chun tacú  le 
Fiontar Bhaile Átha Í, 
Turais Báirsí Bhaile 
Átha Í, Fruiliú Rothar 
agus Cannúna Bhaile 
Átha Í agus Athghiniúint 
Bhaile Átha Í. 

Láinseáladh suíomh 
gréasáin nua do Thurais 
bád Bhaile Átha Í.  

  Teagmháil le gnóthaí 
maidir leis an Scéim 
Deontais um 
Aghaidheanna Siopaí 
agus le OFÁ. Ceannaíodh 
rothair agus cannúna. 

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

3 féile a sholáthar trí 
Ghrúpa Tionscnóirí 
Bhaile Átha Í. 

Éascaíonn obair an 
ghrúpa agus foinsíonn 
maoiniu do na h-
imeachtaí. Measúnú ar 
éifeachtúlacht na n-
imeachtaí. 

Tacaíodh le 5 imeacht, le 
imeacht nua – Picnic na 
mBéirín Bréige Bhaile 
Átha Í, i bPáirc an 
Phobail. 

Déanta. 

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 na 
Comhairle a chumasú. 

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

Ar leanúint. 

Comhchoiste 
Póilíneachta 

Leanúint le obair 
Chomhchoiste 
Póilíneachta (CCP) 
Chill Dara a thacú 
agus a fhorbairt. 

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

Tionóladh trí chrinniú, ina 
measc Crinniú Poiblí 
Bliaintiúil ar 2ú Nollaig. 

Déanta. 

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 

Féachaint chuige go 
leanfaidh an CFPÁ lena 
saothar a chur i 
bhfeidhm, a fhorbairt 
agus a mheadú, re reir 

Forbairt leanúnach ar 
chlár an CFPÁ, le freastal 
ard ar chruinnithe an 
CFPÁ agus na fo-ghrúpaí. 
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forbairt pobail a 
mhéadú agus a 
fhorbairt. 

tosaíochta náisiúnta 
agus áitiúla. 

Ar leanúint. 

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, agus 
críoch a chur leis an 
bpróiseas 
athbhreithnithe de réir 
treoirlínte náisiúnta. 

D’fhorbraigh IBTUÉ Maigh 
Nuad dreacht-léarscail de 
thacaíochtaí tithíochta 
príobháideacha agus 
sóisialta i gCill Dara. 

Rinne an CFPÁ 
formhuiniú ar an Straitéis 
Ionchuimsithe don Lucht 
Siúil agus na Romaigh. 

Rine na baill tofa 
athbhreithniú ar an PEPÁ 
i Meán Fomhair. 

Bronnadh maoiniú de 
€183,877 faoi CCC / 
Beannacht Mór / Bothán 
na bhFear/na mBan. 

Déanta. 

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 do 2019 i 
bhfeidhm ina n-iomlán. 

Faomhadh 16 iarratas ar 
maoiniú LEADER ar luach 
de €1,411,695. 

Ar leanúint. 

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 mhaoirsiú. 

Cinntiú go gcuirtear 
tosaíochta CGPCS do 
2019 i bhfeidhm ina n-
iomlán. 

Bhain an clár CGPCS a 
spriocanna go léir amach i 
2019. Tharla treisiú ar 
obair idir-eagraíochta 
agus fuarthas maoiniú 
comhfhreagrach ó roinnt 
d’eagraíochtaí.  Déanta. 

Éire Sláintiúil Tacú leis an CFPÁ 
chaun maoirseacht a 
dhéanamh ar  ÉS 
Céim 2 agus 
tosaíochtaí do ÉS 
Céim 3 a aontú 

Féachaint chuige do 
gcuirfear tosaíochta 
2019 Éire Sláintiúil i 
bhfeidhm ina n-iomlán, 
agus go n-aontófar le 
tosaíochta don chéad 
babhta maoinithe eile. 

Tugadh Céim 2 chun 
críche.  Faomhadh ÉS 
Céim 3 i mí na Nollag 
2019 - €374,100.  
Fostaíodh comh-
ordaítheoir ÉS do Chill 
Dara. 

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

Leanúint le hobair le h-
eagraíochtaí stáit, Fáilte 
Éireann, Uiscebhealaí 
Éireann, Fáilte Chill 
Dara agus 
geallsealbhóirí áitiúla 
eile chun turasóireacht a 
chur chun cinn i gCill 
Dara agus chun soláthar 

Leithdháileadh meádú ar 
maoiniú i mbuiséid 2019, 
go €300,000. 

Cur chun cinn leanúnach 
ar dheiseanna 
turasóireacht thar an 
chontae. 
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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. 

 

infreastruchtúir 
turasóireachta a éascú. 

 

Tionscadal Báirsí, 
Cannúna agus Rothair 
ar Chíos agus Turais 
Siúil thar an Bearú a 
sholáthar. 

 

 

Straitéis Turasóireachta 
do Chill Dara a 
sholáthar i 
gcomhpháirtíocht le 
Fáilte Chill Dara. 

 

 

 

Láinseáladh suíomh 
gréasáin do Thurais Bád 
Bhaile Átha Í. 

 

 

 

Cur i bhfedhm leanúnach 
ar an straitéis. 

Déanta. 

Páirceanna,Fóntais 
agus Áiseanna Áineasa 

Infreastruchtúr 
sóisialta agus fisiciúil 
Chill Dara a fhorbairt 
agus a mhéadú 

 

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

 

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

 

Rochtain ar spóirt agus 
deiseanna áineas pobal-
bhunaithe a chur chun 
cinn. 

Críoch curtha le 
thírdhreachú ag carrchlós 
Mainistir Chill Droichid 
agus ag Foraois na 
hAbhann, Léim an 
Bhradáín.  Suiteáladh 
Gairdín Cuimhnithe ag 
Cluainte Aird Rú, Baile 
Átha Í. 

Suiteáladh giomnásiamaí 
lasmuigh i Maoin agus i 
mBaile Chill Dara.  

Críoch curtha le clóis 
súgartha sna Solláin, 
Ceárach agus Baile Éide. 

Tionóladh Lá Súgartha ar 
14ú Meán Fomhair 2019 
– 3300 i láthair 

Déanta. 

Páirtíocht Spóirt Chill 
Dara 

Páirtíocht i spórt 
agus gníomaíocht 
choirp a mhéadú trí 
cláír den scoth, 
traenáil agus 
seirbhísí a chomh-
ordú, agus trí 
pairtíochtaí a 
fhorbairt agus 
ionchuimsitheacht a 
chur chun cinn. 

Cinntiú go ndéanfar 
feidhmiú ar Plean 
Straitéiseach Páirtíochta 
Spóirt Chill Dara 2017 – 
2021, a thugann aird 
faoi leith ar ghrúpaí ar 
bheagán páirtíochta, 
agus a chabhraíonn 
chun cinntiú go 
mbaintear an úsáid is 
mó as acmhainní áitiúla. 

Teagmháil le breis agus 
30,000 rannpháirtí san 
iomlán. 

Clár Cosanta – traenáil do 
400 cóitseálaí. 

Déanta. 

Leathanach Facebook 
Scéalta Pobail Chill 
Dara 

Méadu a dhéanamh 
ar infeictheacht agus 
luach na h-oibre 
deontach a déantar 

Léargais Facebook, 
Cumhacht Postálacha, 
Teagmháil le Postáil, 
Amharcanna Físe, ‘Is 

Foilsíodh 394 postáil le 
comh-chumhacht iomlán 
de 726,952 
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agus a thacaítear ag 
an Rannóg Pobail 
agus Cultúrtha, tríd e 
a sárthaispeáint i slí 
atá dearfach, 
bainteach agus 
mealltach.  

maith liom’ agus 
Leanúint ar 
Leathanaigh, Cliceáil ar 
ár suíomh gréasáin, etc. 

Méan-theagmháil de 8% 

Uaslodáileadh 48 fís le 
comh-iomlán de 45,921 
amharc. 

2,662 ‘Is maith liom’ agus 
2,854 leanúintaí ar 
leathanaigh faoi 
31/12/2019. 

Nascadh Tacú le grúpaí 
nasctha sa chontae 
chun cinntiu go bhfuil 
nascanna láidir 
eacnamaíochta, 
cultúrtha agus 
turasóireachta á 
fhorbairt acu, mar 
chuid dá gcláir. 

Cinntiú go gcloíann 
grúpai nasctha le 
Polasaí Nasctha 
Chomhairle Contae Chill 
Dara 

Líonra nasctha agus 
leathanach gréasáin a 
bhunú i 2019. 

Thaisteal 10 mac léinn go 
Lexington, Kentucky mar 
chuid de chlár malairte, le 
10 mac léinn ó na SA ag 
filleadh ar ais. 

Tionóladh an chéad 
imeacht líonraithe go 
rathúil i mí Feabhra. 

Láinseáladh leathanach 
gréasáin go déanach i 
2019, agus tá sé ar fáil ar-
líne anois.   Déanta. 
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Forbairt Eacnamaíoch 

Cuimsíonn Aonad Tacaíochta Gnó Chomhairle Contae Chill Dara an tOifig Fiontar 

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

teagmhála do gach gnó i gContae Chill Dara. Cothaíonn sé timpeallacht atá ar 

thaobh an ghnó, ag obair le gnóthaí áitiúila, príomh-geallsealbhóirí agus 

eagraíochtaí tacaíochta fiontair.  Oibríonn an t-Aonaid Ghnó i gComhairle Contae 

Chill Dara go mbeadh Contae Chill Dara ina láthair tarraingteach agus imíoch chun 

gnó a eagrú agus a dhéanamh; téann seo chun geilleagar láidir agus inbhuanaithe a 

chruthú sa chontae, le fócas láidir ar fostaíocht a chruthú agus ar theacht ar 

margaidh idirnáisiúnta eachtrach. 

 

Má tá gnó ag athlonnú nó ag fás, nó má tá tionscadal nua idir láimhe ag fiontraí, 

beidh an tAonad Tacaíochta ar fáil chun iad a stiúradh agus a éascú thar a n-aistear. 

Príomh-Sheirbhísí Cuspóir Caighdeán 

Feidhmíochta 

Caighdeán Bainte Amach 

Seirbhísí Forbartha 
Fiontair Áitiúla, 
Fiontar Chéad-Stad 
agus Réiteach 
Tacaíochta do Ghnó. 
 
Éascaigh Gnó a 
Dhéanamh. 
 

Tacaíocht, treoiriú 
agus réitigh a 
thabhairt, chun go 
mbeadh sé níos 
éascaí do fiontraithe, 
úinéirí agus 
bainisteoirí 
deiseanna a aithint 
agus gníomhtha a 
eagrú chun tosnú, fás 
agus seasamh taobh 
istigh de 
thimpeallacht imíoch 
ghnó i gCill Dara, 
agus, go h-áirithe, 
seirbhísí an OFÁ a 
imeascadh le bun-
rannaí taobh istigh de 
Chomhairle Contae 
Chill Dara. 
 

Gníomhú mar “bun-
phointe teagmhala” ag 
an leibhéal áitiúil chun 
bheith mar sheirbhís 
aitheanta atreoirithe, 
faisnéise agus 
comhairle taobh istigh 
sa chontae d’éinne gur 
mhaith leis, nó go bhfuil 
sé ar intinn aige, gnó 
nuá nó reatha a eagrú 
nó a mhéadú, chun go 
tabharfar faisnéis agus 
treoiriú cuí agus tráthúil 
do gach iarratas ghnó. 

Déanta. 

Seirbhísí Tacaíochta 
Fiontair: Poitéinseal 
Ghnó a Mhéadú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iarracht a dhéanamh 
chun deiseanna 
fostaíochta a chruthú 
thar an chontae trí 
eagraíocht gnóthaí 
nua a éascú agus 
forbairt agus 
inbhuainaitheacht 
gnóthaí reatha 
dúchasacha agus 
IDE a mhéadú. 
 

Soláthar a dhéanamh ar 
thacaíochta ar 
chaighdeáin ard agus 
seirbhísi a chuirfidh 
fiontraíocht chun cinn, a 
spreagfaidh  
gnólachtaí 
nuathionscanta, agus a 
fhorbróidh gnóthaí 
reatha de gach méid 
agus ó gach réimse, 

Déanta. 
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Bun-Réimsí a Mheadú 

 
Raon ard-
chaighdeánach de 
seirbhísi tacaíochta a 
sholathar, a thugann 
d’fhorbróirí, OPF, 
úinéirí agus 
bainisteoirí faisnéis 
chun a ngnóthaí a 
phleanáil, a fhás 
agus a choimeád, go 
h-áirithe trí 
nuálaíocht agus 
idirnáisiúntacht, 
méadú ar 
eifeachtúlacht agus 
iomaíocht.   
Tacú le forbairt mion-
ghnóthaí agus 
micrea-ghnóthaí i 
gCill Dara trí chabhrú 
chun feabhas a chur 
ar a n-iomaíocht, 
nuálaíocht, díriú chun 
easportáil, cumas 
bainistíochta agus 
inbhuainitheacht.  
Méadu a dheanamh 
ar líon na gnóthaí 
dúchasach áitiúla, go 
h-áirithe iad atá 
dírithe chun fás agus 
easportáil, agus, 
má’s cuí, cabhrú le 
forbairt agus athreorú 
client le poitéinseal 
ard go Fiontraíocht 
Éireann. 
 
Tacú le gnó a 
chruthú agus a 
fhorbairt i mbun-
réimsí agus réimsí 
aitheanta do Chill 
Dara: eachaí, 
gléasanna leighis / R-
sláinte, an earnáil 
cruthaitheach, 
innealltóireacht, TFC 
/ teicneolaíocht so- 
ghluaiste agus mac-
chuideachtaí. 

chun an eacnamaíocht 
áitiúil a chur chun cinn. 

Forbairt agus feidhmiu 
ar thionscnaimh dírithe 
ar reimsí ar leith, lena n-
áirífear líonraí 
éascaithe, modúil 
tacaíochta nua, 
infreastruchtúr fiontair 
nua agus áiseanna mar 
a aithníodh i bPlean 
Fiontair an Lár-Oirthir. 

 

 

 
 
Déanta 

Seirbhísí Tacaíochta 
Fiontair: Cultúr Dea-
Chleachtais Fiontair a 
Chur chun cinn 

Bheith mar 
chatalaíoch agus 
tacadóir chun cultúr 
dea-chleachtais 
fiontair a chur chun 
cinn idir gnólachtaí 
nua-thionscanta, 

Oibriú le Ollscoil Maigh 
Nuad agus le 
Méanscoileanna agus 
Bunscoileanna 
BOOCDCM chun 
iarracht a dhéanamh 
chun méadú a 
dhéanamh ar méid na 

Déanta. 
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mion-ghnóthaí agus 
micrea-ghnóthaí, 
agus, le seo, fiontar 
agus féin-fostaíochta 
a chur chun cinn mar 
rogha slite beatha 
inmharthana i measc 
an pobail. 

fiontraíochta taobh istigh 
de, agus ag éirí as, an 
réimse oideachais sa 
réigiúin, ón tríú leibhéal 
ach go h-áirithe. 

Seirbhísí Forbartha 
Áitiúil Eacnamaíochta: 
Timpeallacht do 
ghnóthaí 
nuathionscanta a 
chruthú. 
Comh-ordú Fiontar. 

Fócas agus díriú a 
sholathar, tríd an 
OIfig Fiontair Aitiúil, 
do chomh-fiontar  
agus gníomhartha  
eacnamaíocha ar 
leibhéal áitiúil trí 
chomh-ordú a 
dhéanamh ar 
imeachtaí agus 
gníomhartha na 
ngeallseallbhóirí 
agus na n-
eagraíochtaí fiontair 
agus eacnamaíochta 
ar léibhéil áitiúil agus 
réigiúnacha, agus go 
h-áirithe chun teacht 
ar thorthaí 
feabhsaithe trí comh-
thionscadail 
breisluacha. 

Giaráil a dhéanamh ar 
an raon is fearr de 
thacaí ionchasacha 
fiontair agus  
réamh-meicníochtaí 
forbartha thar 
sainchúram forbartha 
eacnamaíocha an 
Údaráís Áitiúla, lena n-
áirítear spás fiontair, 
maoiniú forbartha 
eacnamaíoch uirbeach 
agus tuaithe agus Cistí 
Forbartha Fiontair 
Réigiúnach. 

Déanta 
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Seirbhísí Chomhshaoil agus Uisce 

Déantar bainistíocht ar feidhmeanna agus aidhmeanna na Rannóige Chomhshaoil ar 

bhonn inbhuanaithe i gcomhréir le polasaithe náisiúnta agus réigiúnacha.  Tá Cill 

Dara ina ceann de 12 contae a oibríonn de réir Plean Bainistíochta Réigiúin 

Dramhaíola an Oirthir agus Lár Tíre 2015 – 2021. Mar thosaíochtaí don réigiúin i 

2019 tabharfar faoi gníomhaíocht neamh-dhlíthiuil agus dramhaíl gan tásc, dramhaíl 

tógála agus scartála agus dúshláin inniúlachta agus plé le suíomhanna le dramhaíl 

fágtha go neamh-dhlíthiúil. 

Leanfaidh Cill Dara lena feidhmeanna a eagrú de réir ‘Íos-Chritéir Molta le haghaidh 

Iniúchtaí Chomhshaoil’ (Plean ÍCMIC) na Gníomhaireachta um Chaomhnú 

Comhshaoil (GCC). Aithníonn an plean gníomhartha forfeidhmithe agus déanann sé 

tosaíocht orthu. 

Is cosúil go ndéanfaidh an GCC cinneadh go luath i 2019 maidir le faomhadh ar  

Cheadúnas um Thionscadal Leasúchain Líonta Talún Bhaile Chairdif. 

Eagraíonn Comhairle Contae Chill Dara feidhmeanna maidir le uisce agus fuíolluisce 

thar cionn Uisce Éireann de réir tearmaí Comhaontaithe Seirbhíse (CS) 

Déanann Cill Dara bainistíocht díreach freisin ar an clár uisce tuaithe, lena n-áirítear 

Grúpscéimeanna Uisce agus deontais toibreacha. 

Príomh-

Sheirbhísí 

Cuspóir Caighdeán 

Feidhmíochta 

Caighdeán Bainte 

Amach 

Bainistíocht 

Tuilte 

Scéimeanna 
Faoisimh Tuilte a 
chur chun cinn i 
bpáirtíocht le Oifig 
na nOibreacha 
Poiblí. 

Scéimeanna tosaigh 
BMRTD a chur ar 
aghaidh mar a 
aontaíodh le OOP. 

Ar leanúint. 
 
 
 

Bainistíocht 
Fuinnimh 

Úsáid fuinnimh i 
gComhairle Conta 
Chill Dara a laghdú 
de réir spriocanna 
polasaithe 
náisiúnta. 

Leanúint le h-obair i 
dtreo coigilt 
éifeachtúlachta fuinnimh 
de 33% a bhaint amach 
faoi 2020. 

Ar leanúint 

Sláinte Poiblí 
Tréidliachta 

Spriocanna sláinte 
poiblí tréidliachta a 
bhaint amach. 

Feidhmiú ar CS 
Chomhairle Chill Dara le 
Údarás Sábháilteachta 
Bia na hÉireann (ÚSBÉ) 

Ar leanúint. 

Bainistíocht 
Dramhaíola 

Reachtaíocht 
bainistíochta 
dramhaíola agus 
Plean Bainistíochta 
Réigiúin 

Cloí le riachtanais 
reachtúla agus 
polasaithe a fheidhmiú 
maidir le bainistíocht 

Ar leanuint. 
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Dramhaíola an 
Oirthir agus Lár 
Tíre a chur i 
bhfeidhm. 

Teacht ar 
spriocanna an 
Phlean Bhliaintiúil  
um Scrúdaithe  
Chomhshaoil, i.e. 
Íos-Chritéir Molta le 
haghaidh Iniúchtaí 
Chomhshaoil 
(ÍCMIC). 

agus forfheidhmiú 
dramhaíola. 

 

 

 

 Teacht ar na 

spriocanna 

sonraithe san 

ÍCMIC agus sa 

Comhaontu 

Seirbhíse le Uisce 

Éireann araon. 

100% de na riachtanais 

maidir le sampláil, tástáil 

agus tuairisciú le 

haghaidh uisce óil poiblí 

a bhaint amach, mar a 

leagtar síos sa Phlean 

Iniúchtha Chomhshaoil 

(ÍCMIC) agus sa 

Chomhaontú Seirbhíse. 

Ar leanúint 

Caighdeán Uisce 

(uisce dromchla 

agus 

screamhuisce) 

Caighdeán uisce 

dromchla agus 

screamhuisce a 

chothabháil agus a 

fheabhsú de réir an 

Plean Bainistíochta 

Abhantraí (Creat-

Treoir Uisce). 

Na riachtanais 

monatóireachta a leagtar 

síos sa Phlean Iniúchtha 

Chomhshaoil (ÍCMIC), 

agus feabhsú ar stádas 

cáiliochta uisce, a bhaint 

amach. 

Ar leanúint. 

An timpeallacht 

tógtha a 

fheabhsú 

Monatóireacht a 

dhéanamh agus 

feabhsú a lorg ar 

fhoirgnimh atá ann 

cheana i mbailte 

agus sraidbhailte 

sa chontae trí 

teagmhail réamh-

ghníomhach le 

úinéirí (agus 

forfheidhmiú ar 

reachtaíocht maidir 

le suíomhanna 

tréigthe agus 

struchtúirí 

contúirteach, má’s 

gá). 

Leanadh le bheith ag 

obair chun plé le 

tréigeadh i gcomh-oibriú 

le grúpaí bailte 

slachtmhara agus pobail 

áitiúla. 

Ar leanúint. 
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Seirbhísí Leabharlainne agus Ealaíon 

Tabharfar roinnt de na bun-gníomhartha ó Idéanna Fíoraithe - An Scéal a  

Scaipeadh : Plean Forbartha Seirbhísí Leabharlainne 2015 -2019 agus Straitéis 

Ealaíona 2018 -2022 chun críche i 2019. 

Soláthróidh an Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíona raon ar ard-chaighdeáin de 

chláreagrú foghlama, litearthachta, forbartha léitheoirí, cultúrtha, ealaiona agus 

oidhreachta, trí Foireann Cláreagraithe an Chontae, agus freisin gnéithe ábhartha 

den Chlár Deich mBliana na gCuimhneachán 2019 agus Straitéis Éire Ildánach Chill 

Dara á chur i bhfeidhm. 

Tabharfar tosaíocht i 2019 do Pháistí agus Daoine Óga, lena n-áirítear grúpa 

Scannánóirí Óga i mBéal Átha an Tuair, agus forbairt breise ar thionscnaimh 

ealaíona, sláinte agus folláine, ina measc an cór ‘Voices of Spring’ (Cill Dara 

Thuaidh) agus an Cór Pobail ‘Past Times’ (An Nás), Rince agus Ealaíontóirí 

Tacaíochta. 

Príomh-

Sheirbhísí 

Cuspóir Caighdeán 

Feidhmíochta 

Caighdeán Bainte 

Amach 

Seirbhísí 
Leabharlainne 

Rochtain ar 
áiseanna 
leabharlainne thar 
an chontae, agus 
deiseanna do 
chách gabháil i 
mbun ealaíon, a 
chur ar fáil. 

An Straitéis Náisiúnta 
um Leabharlanna Poiblí 
a fheidhmiú.               
Raon seirbhísi 
leabharlainne a 
chothabháil agus/nó a 
fheabhsú trí 
comhpháirtíocht i 
dtionscadail 
rannpháirtíochta 
náisiúnta agus áitiúla: an 
córas seachadta iarratas 
agus tairscintí náisiúnta 
de r-chnuasaigh. 

Ar leanúint. 
 
 
 

 Forbairt 
léitheoireachta 
agus litearthachta a 
chur chun cinn. 

Teagmháil le Cearta 
Léitheoireachta agus le 
cláir gaolmhara áitiula.  
Forbairt léitheoirí agus 
cnuasaigh a chur chun 
cinn.  Teagmháil a 
dhéanamh le deiseanna 
chomh-oibrithe. 

Ar leanúint. 

 An saol cultúrtha 
agus saol na n-
ealaíon i gCill Dara 

Straitéis Culúrtha agus 
Cruthaitheachta Chill 
Dara 2018 – 2022, Clár 
Eire Ildánach Chill Dara 

Ar leanúint. 
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a chur chun cinn 
agus a fheabhsú 

do 2019, Clár Deich 
mBliana na 
gCuimhneachán 2019 
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. 

Seirbhísí Staidéir 
Áitiúil agus 
Taighde 

Leanúint le stoc 
foirgneamh 
leabharlainne a 
fheabhsú agus a 
fhorbairt, agus le 
acmhainní a chur 
ar fáil do 
leabharlanna áitiúla 
mar pointí fócais 
don phobal.  

 

Feabhas agus forbairt 
déanta ar stoc 
foirgneamh agus 
acmhainní na 
leabharlainne. 
Tionscadal caipitil 
leabharlainne An Náis a 
thabhairt ar aghaidh, 
chun forbairt breise a 
dhéanamh ar áis 
Champas na 
Leabharlainne Contae. 
Roghanna a scrúdú 
maidir le leabharlann 
nua a fhorbairt i 
gClaonadh agus 
rochtain ar 
theicneolaíachtaí 
digiteacha a fhorbairt.  

Ar leanúint. 

Seirbhís Ealaíon Rochtain ar 
áiseanna 
leabharlainne thar 
an chontae, agus 
deiseanna do 
chách gabháil i 
mbun ealaíon, a 
chur ar fáil. 

Seirbhís Ealaíon 
cuimsitheach a sholáthar 
a bhíonn i dteagmháil le 
pobail éagsúla thar an 
chontae agus thar 
foirmeacha ealaíne, le 
aitheantas do na 
tosaíochtaí a aontaíodh 
taobh istigh de Chreat-
Aontas na Comhairle 
Ealaíon. 

Ar leanúint. 

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

Scéalta Ghearr-Fhéir 
Chill Dara – Straitéis 
Ealaíon do Chomhairle 
Contae Chill Dara 2018 
– 2022 a thabhairt chun 
críche, agus leanúint leis 
an seirbhís ealaíon a 
fhorbairt agus a chur 
chun cinn. 

Ar leanúint. 
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Airgeadas 

Ta an Rannóg Airgeadais, faoi bhainistíocht an Cheannasaí Airgeadais, freagrach as 

raon d’fheidhmeanna, lena n-áirítear: 

 Buiséid 

 Bainistíocht agus tuairisciú airgeadais 

 Cuntasaíocht 

 Íocaíochtaí 

 Bailiú Ioncaim (lena n-áirítear rátaí, cíosanna agus iasachtai tithíochta) 

 Bainistíocht Cisteáin 

 Bainistíocht ranníocaíochtaí forbartha 

 Mótarcháin 

Príomh-Sheirbhísí Cuspóir Caighdeán 
Feidhmíochta  

Caighdeán Bainte 
Amach 

Buiséadú agus 
Tuairisciú 
Airgeadais 

Buiséad Bliaintiúl 
Reachtúil a ullmhú do 
2020. 
 
 
 
 
Clár Caipitil 3 Bliain a 
ullmhú. 
 
 
 
Ráitis Airgeadais 
Bliaintiúla a ullmhú 
agus a fhoilsiú. 
 
 
 
 
 
 
 
Tuairsceáin raithiúla 
éagsúla (Párolla / 
Iasachtaí / CGR) a 
ullmhú. 
 
 

Teagmháil a 
dhéanamh le na 
geallsealbhóirí cuí, 
ina measc an GPC 
agus an Coiste 
Airgeadais, chun an 
Buiséad Ioncaim a 
chruthú. 
 
An Clár Caipitil 2020 -
2022 a uasdhátú. 
 
Cinntiú beartaíochta a 
bheith cruinn agus 
tráthúil sa Chóras 
Bainistíochta 
Airgeadais, chomh 
maith le gnáthaimh 
dúnadh cinn spríce 
ag deireadh na bliana 
a chur i bhfeidhm, 
chun féachaint chuige 
go gcríochnófar an 
RAB faoi 
spriochdhátaí na 
Roinne. 
 
Cinntiú go bhfuil 
gnáthaimh cuí i 
bhfeidhm chun 
féachaint chuige go 
seolfar tuairisceáin 
ráithiúla taobh istigh 
d’amlínte na Roinne. 

Ghlac an Comhairle 
le Buiséad 2020 ar 
18ú Samhain 2019 
 
 
 
 
 
 
Thug an Comhairle 
Clár Caipitil 2020 – 
2020 faoi deara ar 
18ú Samhain 2019 
 
  
 
Cuireadh RAB 2018 
faoi bhráid na Roinne 
i Marta 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ullmhaíodh agus 
seoladh gach tuairisc 
ráithiúl taobh istigh 
d’amlínte na Roinne. 

Bainistíocht 
Cistíochta 

Polasai agus 
gnáthaimh 
Bainistíochta 
Cistíocha a 

Athbhreithniu a 
dhéanamh ar 
pholasai agus 
gnáthaimh 

Rinneadh uasdhátú 
ar an Polasaí  
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athbhreithniú go rialta 
chun torthaí a 
uasmhéadú. 

Bainistíochta 
Cistíocha. 

Cistíochta i Feabhra 
2019 

Riarú Rátaí An bonn luachála 
inrátaithe éifeachtach 
a uasmhéadú. 

Réadmhaoine nach 
bhfuil inrátaithe a 
thuilleadh a bhaint 
amach ón bonn 
rátaíochta. 

Monatóireacht rialta 
chun cinntiú go 
gcuirtear réadmhaoin 
nua san áireamh le 
aghaidh luachála. 

Athbhreithniú 
leanúnach ar an 
bonn rátaíochta chun 
réadmhaoine neamh-
inrátaithe a bhaint 
amach as agus 
réadmhaoine nua a 
chur isteach ann. 

Bailiú Ioncaim Leibhéil bailithe rátaí, 
cíosanna agus 
iasachtaí a 
uasmhéadú 

Punann cúntais a 
bhainistiú go h-
éifeachtach, lena n-
áirítear imeachtaí dlí 
a chur i gcrích go h-
éifeachtúil agus go 
tráthúil. 

Uasmhéadú a 
dhéanamh ar líon na 
n-iasachtaí 
úinéarachta roinnte a 
bhogadh go 
blianachtaí / 
roghanna níos 
inbhuanaithe. 

Athbhreithniú rialta a 
dhéanamh ar fiacha 
gan íoc. 

Meadú ar gach 
leibhéal bailithe  - 
rátaí, cíosanna agus 
iasachtaí ó 2018 go 
2019. 

 

 

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

Íocaíocht a 
dhéanamh ar an líon 
is féidir d’íocaithe trí 
RAA. 

Cloí leis an Acht um 
Íocaíocht Gan Mhoill. 

Don bhliain 2019, 
rinneadh 99% 
d’íocaíochtaí trí RAA. 

Íocaíodh 98% de 
sonraic do 2019 
taobh istigh de 15 lá 
ó iad a fháil. 

Bailiú Tobhach 
Forbartha 

Leibhéil bailiúcháin a 
uasmhéadú. 

Punann cúntais a 
bhainistiú go h-
éifeachtach, lena n-
áirítear imeachtaí dlí 
a chur i gcrích. 

Déanta. 

 

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

Athbhreithniú rialta ar 
leibhéil seirbhíse. 

Déanta. 
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Córais Faisnéise   

Tá sé mar phríomh-fócas ag an Rannóg TF i 2019 socmhainní faisnéise na 

Comhairle a chosaint. Go príomha, féachfaidh an Rannóg TF chun an eagraíocht a 

chosaint ó eachtra cibearshlándála, m.sh. bogearraí éirice. Áirítear leis an réimse 

seo cloí le RGCS, agus córas bainistíochta faisnéise atá láidir agus athléimneach, 

agus réitigh chun an Comhairle a chosaint i gcás teipe infreastruchtúrtha, a 

sholáthar. Tá tionscnamh ar a dtugtar réiteach ‘athshlánaithe ó thubaiste’ (AT) idir 

láimhe le blianta beaga anuas, lena n-áirítear teicneolaíochtaí mar fíorúlú, nascanna 

athléimneacha, sonraí a stórail taobh amuigh den suíomh agus an néal a úsáid má’s 

cuí.  Sa dara áit tá fócas ar chabhrú le rannóga soláthar seirbhísí chun nósanna 

oibre reatha a scrúdú agus bealaí chun sreabhadh na h-oibre a fheabhsú a lorg, rud 

a laghdaíonn amanta soláthair agus a fheabhsaíonn seirbhís do chustaiméirí. Sa 

tionscnamh seo déantar forbairt ar cainéil seirbhíse do chustaiméirí trí gréasán, 

guthán póca agus meáin shóisialta, forbairt leanúnach ar chóras Bainistíochta   

Caidrimh Custaiméirí (BCC) na Comhairle, agus baintear úsáid as teicneolaíocht 

mar is cuí, m. sh. méadú ar doiciméid a scanadh agus aisghabháil leictreonach. Faoi 

dheireadh, i 2019 leanfaidh an Rannog TF le seirbhís tacaíoctha teicniúil den scoth a 

chur ar fáil do bhaill foirne agus baill tofa; beidh sí freagrúil do riachtanais na h-

eagraíochta agus oibreoidh sí i dtreo uasmhéid ar thréimhse fónaimh ar na crua-

earraí agus na bog-earraí go léir atá in úsáid sa Chomhairle.  

 

Príomh-Sheirbhísí Cuspóir Caighdeán 
Feidhmíochta  

Caighdeán Bainte 
Amach 

Cibear-Slándáil Córais agus 
teicneolaíochtaí a 
chur i bhfeidhm chun 
sócmhainní na 
Comhairle a chosaint, 
agus cláir traenála 
leanúnacha a eagrú, 
chun go mbeadh baill 
foirne ar an eolas faoi 
contúirtí 
cibearchoireachta. 

Traenáil riachtanach 
a chur ar fáil, agus 
córais agus úirlisí cuí 
a chur i bhfeidhm. 

Suiteáladh balla 
dóiteáin nua Sophus i 
R2 de 2019. 
Cuireadh Office 365 
ar fáil d’fhostaithe 
uilig na Comhairle. 
Ceannaíodh cibear-
árachas. 

Seirbhísí don 
Phobal 

Suíomh gréasáin nua 
dírithe ar an bpobal a 
fhorbairt le haghaidh 
idirghníomhaíocht 
poiblí leis an 
Comhairle, lena n-
áirítear 
comhairliúcháin 
poiblí, 

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

Uasghrádú ar an 
gcóras baianistíochta 
inneachair chun ligint 
don t-inlíon agus an t-
idirlíon scaradh óna 
chéile, mar 
ullmhúcháín don 
suíomh gréásáin nua. 
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idirbheartaíocht a 
phróiseáil, CFG agus 
na meáin shóisialta. 

 

 

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

Tacaíocht freagrach a 
chur ar fáil do 
chustaiméirí 
inmheánacha. 

Láinseáladh tairseach 
nua do bhaill i R2 de 
2019. 

Rolladh amach Office 
365 d’fhostaithe uilig 
na Comhairle. 

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. 

Leanúint le próisis 
ghnó nua a sholáthar 
sa Rannóg 
Tithíochta.  

Eisíodh tairiscint do 
réiteach BCC nua. 

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

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

LLS nua a fháil agus 
a suitealadh i 2019. 
Rinneadh uasdhátu 
ar thimpeallacht an 
freastalaí fíorúlaithe. 
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Acmhainní Daonna  

I measc bun-ghníomaíochtaí na Rannóige Acmhainní Daonna tá earcaíocht, traenáil 

agus forbairt foirne, leas foirne, caidreamh tionsclaíoch agus aoisliúntas. 

 

I 2019 leanfaidh an Rannóg le traenáil agus forbairt foirne, tinreamh maith, ionad 

oibre sábháilte agus sláintiúil agus caidreamh tionsclaíoch seasmhach a chur chun 

cinn.  Leanfar le feachtais earcaíochta thar na bliana chun cinntiú go líonfar gach 

post infhaighte, de réir mar is gá. 

 

Príomh-Sheirbhísí Cuspóir Caighdeán 
Feidhmíochta  

Caighdeán Bainte 
Amach 

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

Clár Earcaíochta 
freagrúil, éifeachtach 
agus solúbtha a chur i 
gcrích chun 
riachtanais na h-
eagraíochta a aimsiú 
agus chun riachtanais 
Pleananna an Fórsa 
Oibre comhaontaithe 
a chomhlíonadh. 

Déanta. 

Traenáil agus 
Forbairt Foirne 

Dul chun cinn le 
traenáil agus forbairt 
foirne de réir treo 
straitéiseach na h-
eagraíochta agus na 
riachtanais traenála, 
mar a léirítear sa 
phróiséas CBFF. 

Tacaíochta traenala 
agus forbartha chun 
riachtanais foirne 
agus eagraíochta a 
aimsiú. 

Déanta. 

CBFF Tacaíocht agus 
cothabháil a 
thabhairt do CBFF 
san eagraíocht 

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

Ar leanúint. 

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. 

Déanta 
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Caidreamh 
Tionsclaíoch 

Leanúint le 
caidreamh 
tionsclaíoch maith a 
chur chun cinn. 

Cruinnithe rialta le na 
ceardchumainn uilig 
ar bhonn leanúnach. 

Ar leanúint. 

 

 

Rannóg / Réimse Seirbhíse: Seirbhísí Corparáideacha 

I measc bun-ghníomaíochtaí na Rannóige Seirbhísi Corparaideacha tá feidhmiú ar 

an príomh-lasc-chlár agus na h-ionaid seirbhíse do chustaiméirí, seirbhísi tacaíochta 

a sholáthar do na baill tofa, cruinnithe na Comhairle a sheirbhísiú,  clár na 

dtoghthóirí a chothabháil, plé le ceisteanna maidir le saoráil faisnéise / cosaint sonraí 

agus Bainistíocht Saoráidí. 

Chun riachtanais na gcustaiméirí go léir a chomhlíonadh, leanfaidh na h-Ionaid 

Seirbhíse do Chustaiméirí, lonnaithe ag Leibhéal 1 in Áras Chill Dara agus i mBaile 

Átha Í, le faisnéis faoi seirbhísí a thabhairt agus plé le cheisteanna ó chustaiméirí ar 

bhonn éifeachtúil agus cúirtéiseach. Mar an gcéanna, tabharfaidh Seirbhísí na mBall 

seirbhís cuimsitheach agus insroichte do na 40 ball tofa de Chomhairle Contae Chill 

Dara.  Beidh toghcháin áitiúla i mBealtaine 2019 agus toghfar Comhairle nua.  Beidh 

athrú do theorainneacha na gceantar toghchán áitiúla i bhfeidhm do na Toghcháin 

Áitiúla, ina roinnfear an chontae in ocht gceantar toghchán áitiúla, gan aon athrú i 

líon na gComhairleoirí (40) ná i líon na gCeantar Bardasacha (5). 

Beidh bun-fócas i 2019 ar leanúint le seirbhísí den scoth a chur ar fáil do bhaill agus 

do chustaiméirí araon, agus, mar chuid de seo, táimid ag tnúth le láinseail agus 

rolladh amach polasaithe leasaithe maidir le seirbhís do chustaiméirí le linn na 

bliana.  Beidh obair ag dul ar aghaidh freisin ar athmheas ar an bPlean 

Corparáideach. 

Príomh-Sheirbhísí Cuspóir Caighdeán 
Feidhmíochta  

Caighdeán Bainte 
Amach 

Seirbhísí do 
Chomhaltaí 

Leanúint le ról 
daonlathach na 
gcomhaltaí tofa a 
fhorbairt agus a 
thacú. 
 
 
 
Ullmhúcháin agus 
feidhmiú don 

Freastal ar 
chruinnithe, gnó clár 
oibre déanta agus 
gníomhartha 
leantacha curtha i 
bhfeidhm. 
Cloí le riachtanais 
reachtúla.  
Traenáil agus 
áiseanna cuí curtha 

Ar leanúint. 
 
 
 
 
 
 
 
Déanta. 
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Chomhairle nua 
(Meitheamh 2019) 

ar fáil don Chomhairle 
nua. 

Clár na dToghthóirí Clár na dToghthóirí a 
chothabháil. 

Ullmhúcháin agus 
feidhmiú ar  
Thoghcháin Áitiúla  
2019 

Clár na dToghthóirí a 
fhoilsiú de réir 
riachtanais reachtúla. 

Toghchain i 
mBealtaine 2019. 

Déanta. 

 

Déanta 

Seirbhísí do 
Chustaiméirí 

Seirbhísí den scoth, 
fócasaithe ar 
chustaiméirí, a 
sholáthar, ag 
freagairt ar 
riachtanais an 
phobail. 

Feasacht ar 
polasaithe maidir le 
cúram do 
chustaiméirí a 
athbhreithniú agus a 
chur chun cinn. 

Fócas a chur ar 
ionchas na 
gcustaiméirí agus 
suirbhé a eagrú chun 
cinntiú go ndéanfar 
seirbhís den scoth a 
sholáthar do 
chustaiméirí. 

Athbhreithniú, 
uasdhátú agus 
feidhmiú ar 
pholasaithe. 

Déanta. 

 

 

 

 

Neamh-Dhéanta. 

Cumarsáid agus 
Cur Chun Cinn 

Cumarsáid 
éifeachtach laistigh 
agus lasmuigh a 
chinntiú. 

Imeachtaí agus 
seirbhísí Chomhairle 
Contae Chill Dara a 
chur chun cinn. 

Athbhreithniú ar an 
Straitéis Cumarsáide 
2016-2019. 

Leanúint le 
monatóireacht a 
dhéanamh ar 
thuairisciú sna meáin, 
tri meáin shóisialta a 
úsáid. 

Faisnéis suas-chun-
data a chur ar fáil don 
phobal. 

Méadú a fháíl ar 
leantóirí ar ár 
leathanaigh meán 
shoisialta. 

Neamh-Dhéanta. 

 

 

Déanta. 

 

 

Déanta. 

 

 

Déanta. 

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

Scéim na Gaeilge 
2018-2021 a 
fheidhmiú. 

 

Ar leanúint.  

 

 

Rochtain ar 
Fhaisnéis 

Comhlíonadh le 
riachtanais reachtúla 
a chinntiú maidir le 
SF, Cosaint ar 
Sonraí, gearáin chuig 
an Ombudsman 
agus nochtuithe 
cosanta. 

Iarratais, gearáin 
agus nochtuithe 
cosanta a phlé taobh 
istigh de na tréimhsí 
cuí. 

Freastal ag Cinnteoirí 
SF ar thraenáil 
bliaintiúil SF. 

Déanta. 

 

 

Déanta. 
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Faisnéis a thabhairt 
don Chomhairle 
maidir le clói leis an 
Acht um Cosaint 
Sonraí, Rialachán 
Ginearálta um 
Cosaint Sonraí   
(RGCS) agus treoiriú 
gaolmhar ón 
gCoimisiúin Cosanta 
Sonraí. 

Ionduchtú Cosaint 
Sonraí á thabahairt 
do bhaill foirne nua. 

Traenáil gaolmhar á 
thabhairt do bhaill  
foirne atá an cheana 
(de reir mar is gá). 

 

 

 

 

Déanta. 

Bainistíocht 
Saoráidí 

Foirgnimh 
corparáideacha a 
chothabháil agus a 
bhainistiú ar 
chaghdeán cuí. 

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

 

Ar leanúint. 
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Aguisín 11 -Tascairí Feidhmíochta 2019 

Spriochdata de Iúil do Thascairí Feidhmíochta CNMI, de bharr an paindéim COVID-
19 

Líonfar isteach na figiúirí tar éis iad a fháíl ón CNMI. 
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Aguisín 12 – Gluais 

 

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 Straitéiseach   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 

 

             

 


