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Comh-Réamhrá ag Peter 
Carey, Príomh-
Fheidhmeannach agus An Clr. 
Mark Stafford, Cathaoirleach, 
Comhairle Contae Chill Dara 

          

Le teacht na paindéime Coronavirus thar 
domhan i 2020, tháinig tionchar agus mór-
athrú ar gach gné den sochaí agus ar saol na 
ndaoine, i slí nár tharla ríomh go dtí seo. 

Bhí na srianta a tugadh isteach go tobann, 
agus an leanúint leo, mar aon le dúnadh ar 
ghnó agus ar sochaí, ó Márta 2020, gan 
fasach ach riachtanach, mar iarracht chun 
daoine a chosaint agus beathaí a shábháil. 

Bhí ar Chomhairle Contae Chill Dara bheith 
aclaí, athléimneach agus diongbháilte, ní h-
amháin chun cinntiú go leanfar ar aghaidh le 
seirbhísí  bunriachtanacha, ach freisin chun 
tacaíochtaí agus áiseanna breise 
ríthabhachtacha a chur ar fáil do dhaoine, 
pobail agus ghnólachtaí Chill Dara chun slí a 
bhaint amach thar na dúshláín seo. 

Rinne gach roinn i gComhairle Comhgairle 
Contae Chill Dara athraithe ar a bpleananna 
do 2020, chun cinntiú go mbeadh teacht ar na 
riachtanais láithreacha agus aithreacha ar ár 
seirbhísí. 

Le na h-oifigí ag Áras Chill Dara dúnta don 
phobal i Márta 2020, leanadh le seirbhísí a 
sholáthar trí forbairt a dhéanamh ar áiseanna 
ar-líne agus digiteacha. Rinne ár roinn 
Seirbhíse do Chustaiméirí oiriúnú ar chúrsaí 
chun cinntiú go leanfar le seirbhísí, agus iad a 
bheith inrochtana do chách. 

Ag oibriú go dlúth le gníomhaireachtaí eile thar 
Chill Dara, eagraíodh Fóram Freagartha 
Pobail Covid 19, agus rinneadh comh-ordú ar 
thacaíochtaí pobail.  Bhunaidh Comhairle 
Contae Chill Dara Líne Chabhrach Pobail 
tiomnaithe chun cabhrú le daoine breacaosta 
agus leochaileacha, chun ceannaireachta 
agus tacaíocht a thabhairt d’ár gcónáitheoirí 
agus d’ár bpobail. 

Bhí fíor-dhúshláin agus neamhchinnteacht os 
comhar raon mór de ghnóthaí i gCill Dara i 
2020.  D’fhreagair Comhairle Condae Chill 
Dara le tacaíochtaí agus tionscnaimh chun 
gnóthaí a dhíriú tríd an neamhchinnteacht seo. 
Rinneadh infheistiú de bhreis agus €1 milliúin i 
dtacaíochtaí leanúnacha ghnó Covid 19, ag 
cabhrú le breis agus 700 gnó, chomh maith le 
tacaíocht breise mar meantóireacht, 
ceardlanna agus rochtain ar deiseanna 
maoinithe eile.  Ta Comhairle Contae Chill 
Dara tiomnaithe do thacaiócht a thabhairt do 
ghnóthaí i gCill Dara trí na dúshláin seo chun 
cinntiú go dtiocfaidh an geilleagar áitiúil slán 
ón géarchéim. 

D’ainneoin an dúshlan ó dhúnadh suíomhanna 
tógála le linn na bliana, rinne Comhairle 
Contae Chill Dara dul chun cinn maith i dtógáil, 
fáltas, léasú agus ÍCT/SCC.  Rinneadh dul 
chun cinn ar aonaid tithíochta a sholáthar thar 
an chontae, ina measc tógail nua, athchóirithe, 
scéimeanna inlíonta agus eile. 

D’eagraigh an Fhoireann Tionscadal 
Straitéiseacha agus Ríochta Phoiblí raon de 
scéimeanna píolótacha, ag deánamh 
athchóiriú ar spásanna uirbeacha allamuigh, 
ina measc Cearnóg an Margaidh, Baile Chill 
Dara agus Cearnóg na Poibleoige, An Nás, 
agus spás oiriúnach allamuigh a chruthú le 
haghaidh itheachán sábháilte agus teacht le 
chéile sóisialta sábhailte le linn na paindéime a 
chruthú. 

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, go h-airithe sa bhliain  
fíor-dhúshlánach seo.

 

_______________________   ______________________ 

Príomh-Fheidhmeannach   Cathaoirleach 

Peter Carey     Mark Stafford
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Comhaltaí Tofa Chomhairle Contae Chill Dara 

Toghadh nó comhthogadh na comhaltaí seo leanas do Chomhairle Contae Chill Dara agus is baill de 

na Ceantair Bardasach a leagtar amach thíos iad.  Comhthoghadh na Comhairlleoirí Noel Connolly, 

Mark Leigh agus Colm Kenny le linn 2020 in áit Patricia Ryan TD agus na Seanadóirí Mark Wall agus 

Vincent P. Martin. 

Ceantar Bardasach Bhaile Átha Í 

                     

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

 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 Leigh 086 8288605 markleighathy@gmail.com 

 

                        

 

mailto:veralouisebehan@yahoo.ie
mailto:breslin.aoife@gmail.com
mailto:kccdocker@gmail.com
mailto:ivankeatley@gmail.com
mailto:markleighathy@gmail.com
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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 087 6560474 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 / Dhroichead 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. Noel                     An Clr. Mark                                                          
Power        Connolly          Stafford                                                 
Fianna Fáil       Sinn Féin                      Fine Gael 
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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 Noel Connolly 087 2178963 mail@noelconnolly.ie 

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: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. Colm           An Clr. Seamie                    An Clr. Evie                                                       

Kenny                               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 Colm Kenny 087 7121246 colm.kenny@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:colm.kenny@greenparty.ie
mailto:ssmoore@eircom.net
mailto:eviesammon@gmail.com
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Freagairt ar Pandéim Covid 19 

Dearbhaíodh an chéad cás de Covid 19 in 

Éirinn ar 29ú Feabhra 2020. 

Ar 12ú Márta, tugadh le fios go raibh gach 

scoil, coláiste agus áis cúraim leanaí le 

dhúnadh ar feadh dhá seachtain.  Faoi 

dheireadh Márta, bhí gach gnó 

neamhriachtanach dúnta agus iarradh ar 

daoine fanacht sa bhaile; bhí líon na gcásanna 

ag dul i méid, agus, ar an drochuair, fuair 

daoine bás be bharr an víris.  Bhí an Roinn 

Sláinte agus Feidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte i gceannas ar an freagairt sláinte poiblí 

na hÉireann.  Eagraíodh an Fhoireann  

Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí (FNESP) 

chun comhairle a thabhairt don Rialtas maidir 

le ghnéithe sláinte poiblí na freagartha ar 

Covid 19. 

D’oibrigh Comhairle Contae Chill Dara thar 

2020 ag cloí le comhairle sáinte poiblí.  

Dearbhaíodh gur seirbhísí riachtanacha iad 

Údaráis Áitiúla thar na pandéime, agus 

d’oibrigh comhaltaí tofa agus baill foirne ar 

bhonn leanúnach chun tacú le daonlathas 

áitiúil agus chun soláthar seirbhíse agus 

leanúnachas gnó a choimeád. 

Tháinig Foireann Bainistíochta Géarchéime 

Chomhairle Contae Chill Dara le chéile ar dtús 

chun cinneadh a dhéanamh ar chonas a 

dhéanfadh an eagraíocht bainistiú ar fhreagairt 

ar an paindéim.  Eagraíodh Fóram 

Bainistíochta Sinsearach Covid 19, le 

Cathaoirleach na Comhairle mar bhall de, 

agus tháinig siad le chéile 28 uair i 2020.  

Eagraíodh Grúpa Leanúnachais Gnó chun 

féachaint ar chonas a leanfadh Comhairle 

Contae Chill Dara le seirbhísí a sholáthar, 

agus tháinig an grúpa seo le chéile breis agus 

25 uair i 2020, agus thug sé comhairle agus 

tacaíocht don bhFoireann Bainistíochta agus 

don bhFóram Bainistíochta Sinsearach Covid 

19. 

Ar leibéal réigiúnach eagraíodh Grúpa Stiúrtha 

Réigiúnach an Oirthir agus Grúpa Oibre 

Réigiúnach an Oirthir agus tháinig na grúpaí 

seo le chéile ar bhonn seachtainiúil le linn  

 

srianta ‘leibhéil 4’. Tháinig na grúpaí araon le 

chéile breis agus 25 uair i 2020. 

Bhí 5 réimse leathan i bhfreagairt  rialtais 

áitiúla ar Covid 19: 

 Leanúint le soláthar seirbhíse agus 

leanúnachas gnó 

 Comh-ordú ar thacaíochtaí pobail 

 An tsochaí a ath-oscailt agus tacú le 

geilleagar áiltiul 

 Córas rialaithe il-leibhéil a fheidhmiú 

 Daonlathas áitiúil a choimeád 

Lean Comhairle Contae Chill Dara le seirbhísí 

a eagrú bunaithe ar an gcreat náisiúnta 

aontaithe chun seirbhísí riachtanacha a 

sholáthar le linn leibhéil srianta éagsúla Covid 

19, i gcomhréir le sláinte poiblí, sláinte agus 

sábháilteachta agus treoirlínte oibriithe 

ginearalta a eagraíodh mar fhreagairt ar an 

paindéim. 

Léireofar sna caibidil thíos na tionscnaimh 

éagsúla a d’eagraigh rannóga Comhairle 

Contae Chill Dara mar fhreagairt ar riachtanais 

soláthar seirbhíse le linn na paindéime, agus 

iad seo leanas ina measc: 

 Deontais ath-thosnaithe do 

ghnólachtaí 

 Tarscaoileadh ar rátaí tráchtála 

 Líne Cabhrach don Phobal 

 Fóram freagartha pobail 

 Méadú ar seirbhísí ar-líne a sholáthar 

 Feachtais cumarsaide 

 Mór-oiriúnuithe ar seirbhísí 

leabharlainne 

 Cruinnithe agus faisnéisithe ar-líne 

 Traenáil ar-líne a sholathar 

 Cian-oibriú 

 Raon de thacaíochtaí TF chun 

leanúnachas gnó a éascú 

 Córas coinne-bhunaithe do dhaoine 

go bhfuil orthu freastal ar sheirbhísí 

 Prótacal Sabháilteachta Oibre 

 Treoirlínte Oibrithe Ginearálta a 

fhorbairt agus a eagrú le haghaidh 

soláthar seirbhíse slán leanúnach 
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 Athchóíriú ar oifigí, comharthaíocht, 

bearta sábháílteachta, córais 

glanaithe, agus TCP a sholáthar 

 Oibreacha Ríochta Pobail 

 Monatóireacht agus athbhreithniú 

seachtainiúil ag Bainistíocht 

Sinsearach ar chúrsai ag  

 Tacaíocht bainistíochta éigeandala ar 

bhonn réigiúnach agus náisiúnta 

 Slógadh Cosanta Shibhialta chun 

tacú le clár tástála agus vacsainithe 

an FSS 
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Seirbhísí  

Corparáideacha 
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Seirbhísí Corparáideacha 

 
Bíonn an Rannóg 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 bainistíocht ar shaoráidí.  

 
Seirbhísí do Bhaill 

 
Lean an t-aonad um Seirbhísí do Bhaill le 
chinntiú go reachtáilfear cruinnithe go 
héifeachtúil agus go héifeachtach, thar 2020, 
agus tugadh gach cabhair gur féidir leis do na 
baill tofa. 
 
D’aontaigh an Comhairle iomlán i Meitheamh 
2020 leis an t-athbhreithniú ar bhuan-ordaithe 
do chruinnithe iomlán den Chomhairle, a 
thosaigh an coiste um prótacal agus nósanna 
imeachta. 
 
Caitheadh aird a thabahairt ar ionad cruinnithe 
malartach don Chomhairle iomlán, agus 
nósanna difriúla chun cruinnithe a eagrú, ag 
éirí as athruithe i reachtaíocht agus comhairle 
sláinte poiblí Covid 19.  Le linn 2020 
eagraíodh cruinnithe den Chomhairle iomlán i 
spás scartha sóisialta i Halla Bhaile 
Dhroichead Nua, le preas agus pobal i láthair. 
Eagraíodh cruinnithe de na Ceantair 
Bardasacha i spás scartha sóisialta i Seomra 
na Comhairle, Áras Chill Dara. 

 
Ghlac an Comhairle iomán i mí Shamhna 2020 
le buan-ordaithe athbhreithnithe, chun cian-
cruinnithe reachtúla den Chomhairle agus de 
coistí na gCeantar Bardasacha a éascú. 
 
Tugadh san áireamh sna h-athruithe seo 
treoirlínte ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta le haghaidh buan-ordaithe 
chun cúrsaí a rialú ag cruinnithe na Comhairle 
maidir le cian-freastal.  Tagann an treorú seo 
ón Acht um Dlí Sibhialta agus Dlí Coiriúil 
(Ilforálacha) 2020 (Alt 29) Ordú 2020 (Údaráis 
Áitiúla) (Ainmníocht) (IR 445 de 2020). 

 
Tionóladh an chéad cian-crinniú riamh de 
Comhairle Contae Chill Dara ar 21ú Nollaig 
2020, agus an Cathaoirleach, An Clr. Mark 
Stafford, sa chathaoir.  Cuireadh socruithe i 
bhfeidhm go mbeadh baill den phobail agus 
den preas in ann freastal ar chian-cruinnithe.  
Aontaíodh ag an gcrinniú seo go dtionólfar 
gach crinniú reachtúil den Chomhairle agus dá 

gcoistí mar chian-crinniú, fad is a bheadh na 

srianta i bhfeidhm. 
 

 
An Clr. M. Stafford, Cathaoirleach, 

Comhairle Contae Chill Dara, 21-12-2020 

Líon na gCruinnithe 2020 

Cruinnithe 2020 Líon na 

gCruinnithe 

Comhairle Iomlán  15 

Ceantair Bardasacha                         51 

Grúpa Beartais Chorparáidigh           10 

Coiste um Beartais 

Straitéiseacha    

 20 

Coiste Iniúchadh  3 

Coistí eile                                            20 

Líon Iomlán na gcruinnithe         119* 

 

*Nóta: De bharr srianta Covid 19 i bhfeidhm ó 

Marta go Bealtaine 2020, bhí laghdú ar líon na 

gcruinnithe reachtúla sa tréimhse seo. 

Aontaíodh le na daoine a ainmníodh do na 

crainn taca sa sé Coiste um Beartais 

Straitéiseacha, ag cruinniú iomlán na 

Comhairle i mí Eanair 2020. Eagraíodh iomlán 

de 20 cruinniú de na CBS i 2020, le cian-

freastal mar rogha freisin. Chuir an Coiste um 

Prótocal agus Nósannna Imeachta tús le h-

athbhreithniú ar Bhuan-Ordaithe do CBS i mí 

Iúil 2020 

Córas BCC (Bainistíocht Caidrimh 
Custaiméirí) 

Thar 2020 logáileadh caidrimh le h-ionadaithe 
tofa ag custaiméirí ar an gcóras BCC, a 
thugann léargais ar réimsí seirbhíse tosaíochta  
na gcustaiméirí. I 2020 cruthaíodh iomlán de 
19,887 cás ar BCC, méadú de 20% ar 2019. 
Socraíodh 91%  de chásanna. Baineann uiríll 
ó baill agus Teachtaí Dála le thart ar 26% de 
na cásanna BCC a taifeadadh sa bhliain atá 
imithe romhainn. 
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Dob iad seo na 5 seirbhís ba mhó do BCC i 
2020: 

Rannóg Iomlán 

Tithíocht 6118 

Iompar 3133 

Pleanáil 2737 

Timpeallacht 2290 

Seirbhísí Corparáideacha 2242 

 

Cuireadh tús i 2020 le córas nua BCC a fhaíl 
agus a dhearadh, mar aon le tairsigh 
teagmhála ar-líne do chustaiméirí agus 
comhairleoirí. 

Córas Coinní 

Cuireadh córas coinní ar-líne i bhfeidhm i 
Meitheamh 2020 chun rochtain ar seirbhísí na 
Comhairle a eascú.  Tacaíodh le seo le 
feachtas feasachta, lena n-áiriodh fógraí 
raidió, i Meitheamh agus Iúil.  Faoi deireadh na 
bliana, éascáiodh breis agus 28,000 coinne. 

Tig le custaiméirí coinne do chuntair poiblí 
agus leabharlanna a chur in áirthint, agus tar 
éis a coinne a chinntiú faigheann siad: 

 Cinntiú téacs / r-phost le nascanna 
chuig raiteas príobháideachais agus 
treoirlínte áitiúla Covid 19 

 Áis chun coinní a chealú nó a 
athsceidealú 

 Treoiriú chun freastal san ionad cheart 
dá gcoinní (chun ciúáila a sheachaint) 

 Meabhrúchán téacs / r-phost ar an lá 
roimh an coinne 

Cuireadh áis cun coinní a dhéanamh ar an 
ghuthán i bhfeidhm trí Ionad Seirbhíse do 
Chustaiméirí na Comhairle. 

 

 

Ionad Seirbhíse do Chustaiméirí Bhaile 
Átha Í 

Lonnaithe san oifig i Rath Stiobhairt, Bóthar 
Mhainistir Eimhín, lean Ionad Seirbhíse do 
Chustaiméirí Bhaile Átha Í le príomh-sheirbhísí 
a chur ar fáil go h-áitiúil i 2020: 

 Próisíodh 1,605 cás custaiméirí Áit 
Conáithe Príomháideach Neamh-
Phríomh (ACPNP). 

 Rinneadh beagnach 8,300 
idirghníomhú le custaiméiri, ar 
ghuthán agus go pearsanta. 

 

 

 

Deisigh do Shráid  

I 2020 d’fhreagair Comhairle Contae Chill Dara 
ar 918 cás. Próiseáiltear gach ceist Deisigh do 
Shráid tríd an BCC agus tugtar freagra orthu 
taobh istigh de 10 lá oibre. 

Nochtuithe Cosanta  

 
Ní bhfuair an t-Oifigeach Ainmnithe um 
Nochtuithe Cosanta aon nochtadh le linn 2020. 

 
Seirbhísí Dlíthiúla 

 
I 2020 cuireadh thart ar 873 cás i bhfeidhm, 
agus cuireadh faoi bhráid dlídóirí iad. 

Preas / Na Meáin 2020 

 
I 2020, fuarthas agus tugadh chun críche 239 
iarratas ón bpreas, agus eisíodh breis agus 
130 preasráiteas, a bhain le raon leathan de 
thionscnaimh na Comhairle. 
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Meáin Shóisialta 

 
Ta trí priomh-leathanach meán shóisialta ag 
Comhairle Contae Chill Dara: 
Facebook: 15,081: - méadú de 16% ar 2019 
Twitter: 8,520 – méadu de10% ar 2019 
Instagram: 1,579– méadu de 56% ar 2019. 

 
Clár na dToghthóirí 

 
Bhi líon de 151,751 ar Chlár na dToghthóirí do 
2020/2021, a chuaigh i bhfeidhm ar 15ú 
Feabhra 2020. 

Olltoghchán 2020 

Bunaíodh an t-olltoghchán ar 8ú Feabhra ar an 
gclár beo do 2019-2020, agus cuireadh thart 
ar 4,000 toghthóir breise le seo suas go dtí an 
spriocdháta ar 22ú Eanair 2020.  Cuireadh le 
uaireanta oscailte agus glacadh le h-iarratais í 
Nás, Baile Átha Í agus Léim an Bhradáin, chun 
cabhrú le daine go raibh fonnorthu clárú. 

Maille le seo, chuir an Comhairle plean 
cumarsáide i bhfeidhm sa tréimhse idir an  
toghchán a fhógrú agus lá an toghcháin; i 
measc na n-eachtráí bhí: 

 Preaseisiúintí agus fógraí sna meáin 
áitiúla, le faisnéis maidir le uaireanta 
oscailte breise agus conas a chláru 

 Spriocdhátaí cláraithe 

 Cártaí vótála a úsáid agus dátaí 
soláthar 

 Postaeir le faisnéis toghcháín 

 Athruithe seoltaí agus ionaid vótála 

 Iarratais ó thoghthóirí ar míchumas 

 Conas vótáil a dhéanamh ar la an 
toghcháin 

 Feachtas leathan ar na méain 
shóisialta 

Freagraíodh le breis agus 700 fiosrú ar r-
phost, agus na mílte glaoch gutháin, ó 
chustaiméirí maidir leis an toghchán. 

Ar lá na vótála, d’oibrigh baill foirne na 
Comhairle leis an Ceann Comhairimh chun 
cabhrú ag na h-ionaid vótála ba ghnóthaí thar 
an chontae, agus d’eagraigh foireann ó chlar 
na dtoghtóirí line cabhrach ó 7.00 am go 10.00 
pm ar lá na vótála chun cabhrú le ceisteanna  
ón bhfoireann vótala agus ó baill den phobal. 

Gearáin ó Chustaiméirí a fuarthas i 
2020 

18 – Gearáin Foirmiúla 

11 – Gearáin Neamh-fhoirmiúla 

1 – Achomharc 

Fo-Dhlíthe 

Ar an 30ú Samhna 2020 ghlac Comhairle 
Contae Chill Dara le fo-dhlíthe thar an chontae 
chun caitheamh agus seilbh ar alcóil a rialú i 
ngach ionad poiblí.  Foirfheidhmíonn na 
Gárdaí Síochána na fo-dhlíthe seo, a tháinig i 
bhfeidhm ar 30ú Nollaig 2020. 

Cuireadh tús freisin ar athbhreithniú a 
dhéanamh ar Fo-Dhlíthe Corrthrádála i 2020, 
agus leanfar ar aghaidh le seo i dtrí cheantar 
bardasacha le linn 2021. 

Foilseacháin Chorparáideacha  
 

  
Tuarascáil Bhliantúil 2019 

Plean Bliantiúil Soláthair Seirbhísí 2020 

Tuarascáil faoi dul chun cinn ar an bPlean 

Corparáideach 2019 

Tuarascáil Bhliaintiúil faoi dul chun cinn ar 

an bPlean Solathar Seirbhísi 2019 

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; 
agus 

  bainistíocht ar rioscaí. 
 
Le linn 2020, tháinig an Coiste Iniúchtha le 
chéile ar 4 ocáid. 
I 2020, tugadh faisnéisiú agus uasdhátú don 
choiste ar na h-ábhair seo leanas a aithníodh 
mar ábhair tosaíochta: 

 Cláir Riosca Roinne 

 Measúnú Riosca Covid 19 

 Ráiteas Airgeadais Bliantíúil 2019 

 Cód Caiteachais Phoiblí: Tuarascáil 

Iniúchtha 2019 – Tionscadail Ioncaim 

Reatha agus Caipitil  
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 Léirtheoirí Seirbhíse Náisiúnta: 

Tuarascáil CNMI faoi Tascairí 

Feidhmíochta 2018 

 Tuairisc Iniúchóra údaráis Áitiúla ar 
Ráiteas Airgeadais Bliantiúil 2019 

 
Saoráil Faisnéise  

 
Próiseáladh iarratais mar seo leanas: 
 

 Fuarthas 152 iarratas i 2020 

 Ceadaíodh 50 iarratas 

 Páirt-ceadaíodh 36 iarratas 

 Diúltaíodh do 52 iarratas 

 Aistarraingaíodh 14 iarratas 
 
 
Fuarthas iarratais ó na foinsí seo leanas: 
 
 

Iriseoirí 25 

Gnó 20 

Oireachtas 6 

Baill Foirne 9 

Cliaint 89 

Eile 3 

 

 
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 feasacht RGCS a chur ar fáil do 
bhaill foirne agus le chomhairle maidir le 
cúrsaí comhlíonta a thabhairt do bhaill foirne 
agus don bhfoireann bainistíochta mar ba ghá. 

 
Déantar athbhreithniú ar doiciméid polasaithe 
agus nósanna imeachta agus foilsítear iad i 
lár-ionad inlíonta,  chun leibhéal 
comhsheasmhach comhlíonta a chinntiú thar 
na Comhairle. 

 
Déanann OCS na Comhairle maoirseacht ar 
iarratais rochtana ó dhaoine, agus iarratais ar 
TCI ó na Gardaí Síochána, le 183 iarratas ar 
rochtain ar sonraí (agus iarratais maidir le TCI 
san áireamh) i 2020. 
 

Ombudsman 

 
Fuarthas 17 cás ó Oifig an Ombudsman, agus 
dúnadh 9 gcás. 

 
Saoráidí 

 
Tá an Rannóg Bainistíochta Saoraidí 
freagrach as feidhmiú agus cothabháil ar na h-
oifigí ag Áras Chill Dara, agus ar na foirgnimh 
eile atá in úineireacht na Comhairle.  Le 
blianta beaga anuas rinneadh nua-chóiriú ar 
roinn na saoráidí, chun disciplíní i straitéisí 
ghnó agus eolaíochtai tógála a chuimsiú, chun 
luach breise a thabhairt don eagraíocht. 

 
Tugadh an príomh-béim i 2020 d’athchóiriú a 
dhéanamh san ionad oibre chun tionchair 
Covid 19 a laghdú, lena n-áirítear: 

 Athruithe ar leagan amach laistigh in 
oifigí, le scáiléain cosanta, deartha go 
h-inmheánach, ar gach deasca, chun 
spás sóisialta a chinntiú 

 Scáileáin saincheaptha ar gach cuntar 
poiblí 

 Soláthraíodh agus suiteáladh 
comharthaíocht  

 Ceannaíodh TCP, agus bhí Roinn na 
Saoráidí mar mhol soláthar do na h-
údaráis áitiúla go léir maidir le TCP 

 Cuireadh córais glanta nua i bhfeidhm 

 Suiteáladh ionaid sláintithe láimhe thar 
forgnimh na Comhairle 

 Rinneadh ath-idirbheartú ar an   
gconradh lónadóireachta a bhí ann 
cheana 

 
Áirítear le h-obair na rannóige bainistíochta 
saoráidí cothabháil oibríochta agus uasghrádú 
mar seo leanas: 

 Suiteáladh luchtairí FL ag Áras Chill 
Dara i 2020, agus iad i bhfeidhm 

 Tá tionscnamh chun uasghrádú a 
dhéanamh ar fhoirgnimh pobail ag dul 
ar aghaidh 

 Tá clár oibre chun áiseanna 
leabharlainne a uasghrádú ag dul ar 
aghaidh 

 Tá tionscnamh leanúnach ar siúl chun 
feabhas a chur ar bhainistiú fuinnimh 

 
Tugann an Rannóg Bainistíochta Saoráidí 
tacaíocht freisin don Coiste Bainistíochta Mór-
éigeandála, don bhFoireann Measúnaithe 
Dian-Aimsire, 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. 
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Oifigeach Gaeilge 

 
I 2019, lean an t-Oifigeach Gaeilge agus baill 
foirne i Seirbhísí Corparáideacha le Scéim na 
Gaeilge a fheidhmiú thar na heagraíochta, 
lena n-áirítear mar seo leanas: 

 
 Comhairle agus cabhair i dtaca le 

comhlíonadh na n-oibleagáidí a 
chuireann Acht na dTeangacha 
Oifigiúla 2003, an reachtaíocht 
bhainteach agus Scéim Ghaeilge 
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 cuimsítear ann mar seo leanas:  
 

 Sonraí na gComhairleoirí  

 Sonraí Teagmhála  

 Cúram do Chustaiméirí  

 Saoráil Faisnéise  

 Scéim Ghaeilge Chomhairle 
Contae Chill Dara 

 Cárta nóta tráchta ar-líne  

 Rogha d’fhoirmeacha iarratais a 
bhaineann le seirbhísí éagsúla a 

chuireann Comhairle Contae Chill 
Dara ar fáil 

 

 
 
Coiste Gaeilge 

 
Tháinig Coiste Gaeilge Comhairle Contae Chill 
Dara le chéile trí uaire i 2020.  I nDeireadh 
Fomhair 2020, rinne an Coiste Gaeilge 
díospóireacht ar an Dhreacht-Scéim na 
Gaeilge 2021-2024 a léirigh an Rannóg 
Seirbhísí Corparáideacha, agus thugadar 
aigneacht ghrúpa do phróiseas 
comhairliúcháin na Scéime Gaeilge. 
 
Ar an drochuair, de bharr Covid 19, cuireadh 
cúrsaí Gaeltachta ar ceal, agus, mar sin, 
níorbh fhéidir na scoláireachtaí Gaeltachta, a 
ofráileadh sna blianta roimhe sin, a chur ar fáil. 

 
Scéim na Gaeilge 2021-2024 

 
Chuir Comhairle Contae Chill Dara tús i 2020 
lé próiseas athbhreithniuthe agus 
comhairliúcháin poiblí maidir le Sceim 
Ghaeilge don tréimhse 2021-2024 a fhorbairt. 
 
Cuimsíodh na nithe seo leanas sa phróiseas 
comhairliúcháin agus athbhreithnithe: 

 Fógra dá-theangach sa phreas áitiúil 

 Feachtas i mBéarla agus i nGaeilge ar 

na meáin shóisialta, lena n-áirítear  

teachtaireacht tríd an Líonra 

Rannpháirtíochta Pobail (LRP) 

 Fógra ar www.tuairisc.ie 

 Agallamh ar raidió áitiúil  

 Preas-ráiteas dá-theangach do na 
meáin áitiúla agus náisiúnta agus 
d’ionadaithe poiblí  

 Preas-ráiteas dá-theangach d’ár 
teagmhálacha meán go léir 

 Suirbhé ar-líne lenár mbaill foirne  

 Foilsiú ar Kildare.ie   

 Tuairsciú do Choiste Polasaithe 
Straitéiseach na Comhairle um Chultúr 
agus Pobal Áitiúil 

 Teagmháil le na Ceantair Bardasacha 

 Faisnéis i dtuairisc an 
Phríomhfheidhmeannaigh i mí na 
Samhna 
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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 2020, bhí mór-
éilimh ar thacaíochtaí tithiochta shóisialta, 
agus ar thacaíochtaí bhainteacha eile, mar 
iasachtaí agus deontais tithíochta. 

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 
(lena n-áirítear comhlachtaí ceadaithe 
tithíochta), Cuid V, Íocaíocht Cúnaimh 
Tithíochta (ÍCT), Scéim Cóiríochta Cíosa 

(SCC) agus Léasú.  Cé nach bhfuarthas 
spriocanna do 2020 de bharr dúshláin Covid 
19 agus dúnadh sealadach ar ionaid tógála, 
leagtar síos thíos dul chun cinn ar na 
spriocanna 3-bliana de 2,426 aonad i gCill 
Dara  de réir Atógáil Éireann. 

 Áirítear le na figiúirí seachadta thíos 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). 

D’ainneoin na dúshláin a bhí ann de bharr 
dúnadh ionad tógála thar na bliana, bhí dul 
chun cinn maith ag Comhairle Contae Chill 
Dara lena gcláir tógála, fáltais agus léasaithe 
agus le ÍCT / SCC. 

 

 Tógail Fáltas Léasú ÍCT & SCC Iomlán 

Seachadta 379 97 64 682 1,222 

 

Clár Caipitil 

Rinneadh dul chun cinn suntasach i 20120 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 2020 

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. 

 

Garrán na Feá, Ráth Iomgháin 18 aonad Críochnaithe Aibreán 2020. 

Sraid Áine, An Chorrchoill 12 aonad Críochnaithe Meitheamh 2020. 

Garraí Thancaird, Droichead 
Nua 

Aonad amháin agus 
bá airígh 

Cuireadh cóiríocht ar fáil do chlann 
amháin ag an ionad seo tar éis mion-
oibreacha. 

Sráidbhaile Áth Garbháin 18 aonad Rinneadh ath-thairscint ar chonradh ag 
deireadh 2020 agus ta súil le tosnú i R4 
de 2021. 
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Páirc Phádraig, Ráth Iomgháin           
Oibreacha Leasúcháin   
(Céimeanna 2 agus 3) 

15 aonad le scartáil, 
25 aonad le deisiú, ( 
7 acu áitithe agus 18 
folamh), 18 aonad 
nua le tógáil.   

Aontaíodh rogha athbhreithnithe Céim 2 i 
bprionsabal ag crinniú R4, 2019 leis an 
RTPRÁ.  Tugadh léiriú do Choiste 
Ceantair Bardasach Chill Dara – Droichid 
Nua go luath i 2020.Tionóladh cruinnithe 
ceardlanna le cónaitheoirí i bPáirc 
Phádraig thar dha la i Leabharlann Ratha 
Iomgháin. Rinneadh measúnú ar na ráitis 
ó na cruinnithe, pléadh leis an Roinn 
Tithíochta iad agus aontaíodh le 
leasuithe.  

Bóthar Rath Oscair, An Nás 70-100 aonad (ag 
brath ar aontú 
deiridh le CCT agus 
an Roinn Pleanála) 

Tá comh-mholadh chun an suíomh taobh 
leis a ionchorprú faoi smacht an CCT 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, lena n-
áirítear cóiríocht dírithe go cruinn ar 
dhaoine breacaosta. Fuarthas dréacht-
moltaí ó Clúid agus aiseolas ón rannog 
imnheánach de Comhairle Contae Chill 
Dara. Tá Clúid ag dul ar aghaidh le h-
oibreacha imscrúdaithe ar an suíomh 
agus le foireann deartha a eagrú.  

Coill Dubh 10 n-aonad Ceapadh sainchomhairleoir sibhialta / 
struchtúrtha agus sainchomhairleoir 
seirbhísí tógála agus tá an scéim ag dul 
ar aghaidh go Céim 3 (Faomhadh chun 
tairscint don príomh-conradh a eisiúint). 

An Sean-Pháirc Ghlas, Maigh 
Nuad 

65 aonad mear-
tógála 

Teagmháil dearfach le RTRÁO i R4 de 
2020, ag teacht chun aontú i bprionsabal 
chun 65 aonad a fhorbairt go Ceim 2. 
Eagraíodh ath-thairscint d’fhoireann 
deartha. 

Bóthar Ard Cloch, Cill Droichid 39 aonad Faomhadh iarratas Maoinithe Suíomh le 
Seirbhísi (MSS) chun infreastruchtúr 
bóithre a sholáthar don suiomh seo. 
Teagmháil dearfach le RTRÁO i R2/R3 
de 2020, ag teacht chun aomnú i 
bprionsabal chun 39 aonad a fhorbairt go 
Ceim 2.  Áirítear le seo 10 n-aonad 
inacmhainne.  Cuireadh tús le foireann 
deartha a sholáthar. 

Cairbre 4 aonad Leanadh le teagmháil agus aontú faoin 
bhforbairt molta i 2020, chun iarratas 
Céim 1 don RTRÁO a éascú. 

Ionad an Iar-Ostán 
Ambassador, An Chill 

33 aonad Aontaíodh dlús níos mó leis an Roinn 
Pleanála i Nollaig 2019.  Teagmháil 
dearfach le RTPRÁ i R2 de 2020, ag 
teacht chun aontú i bprionsabal chun 33 
aonad a fhorbairt go Ceim 2. Cuireadh 
tús le foireann deartha a sholáthar.  
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Muillean an tSeanbhaile, Cill 
Droichid 

57 aonad Aontaíodh dréacht-mholadh Céim 1 leis 
an Roinn Pleanála i Nollaig 2019.  
Teagmháil dearfach le RTRÁO i R2 de 
2020, ag teacht chun aontú i bprionsabal 
chun 57 aonad a fhorbairt go Ceim 2. 
Fuarthas Faomhadh Céim 2 i Samhain 
2020 

Sean-Bhóthar Cearrach, An 
Nás 

73 aonad Teagmháil dearfach le RTRÁO i R2/R3 
de 2020, ag teacht chun aontú i 
bprionsabal chun 73 aonad a fhorbairt go 
Ceim 2.  Áirítear le seo 15 aonad 
inacmhainne.   

 

Scéimeanna Tithíochta 
Inlíonta 

Líon na n-Aonad Stádas Nollaig 2020 

Teach an Bhaile Nua, Léim an 
Bhradáín 

4 aonad Fuarthas faomhadh do Chéim 1. 
Rinneadh teagmháil leis an rannog 
inmheánach i gComhairle Contae Chill 
Dara mar ullmhú chun dul ar aghaidh do 
faomhadh Céim 2 agus Cuid 8. 

An Fhorrach Mhór 4 aonad Fuarthas faomhadh do Chéim 1. 
Rinneadh teagmháil leis an rannog 
inmheánach i gComhairle Contae Chill 
Dara mar ullmhú chun dul ar aghaidh do 
faomhadh Céim 2 agus Cuid 8. 

Cuan Dor, Baile Átha Í 4 aonad Fuarthas faomhadh do Chéim 1. 
Rinneadh teagmháil leis an rannog 
inmheánach i gComhairle Contae Chill 
Dara mar ullmhú chun dul ar aghaidh do 
faomhadh Céim 2 agus Cuid 8. 

 

       

                                       Sraid Áine, An Chorrchoill 

         

        Garrán na Feá, Ráth Iomgháin
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Scéimeanna  Comhlachtaí 
Ceadaithe Tithíochta (CCT) 

Líon na n-Aonad Stádas Nollaig 2020 

Páirc Flinter 35 aonad Scéim Respond.  Bronnadgh conradh i 
Nollaig 2020 agus eisiodh Fógra Tosaithe, 
ach ní raibh an conraitheoir in ann obair a 
thosnú ar an suíomh de bharr srianta 
Covid 19. Tá tosnú déanta ar an scéim 
anois.  

Caisleán na Finne, Na Solláin 28 aonad Scéim Tuath. Rinneadh tosnú i Márta 2020 
ach cuireadh bac a dhul ar aghaidh de 
bharr srianta Covid 19 agus dianghasáil 
tógála. 

Talamh na nDoiminiceach, 
Baile Átha Í 

29 aonad Scéim Clúid. Cuireadh an chéad moladh 
faoi bhráid Comhairle Contae Chill Dara 
agus cuiread tús le h-iniúchadh ar an 
suíomh. 

Suíomh an BSL, Léim an 
Bhradáin 

20 aonad Scéim Clúid. Cuireadh an chéad moladh 
faoi bhráid Comhairle Contae Chill Dara. 

 

 

Scéimeanna Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta - Cúnamh Caipitil 

Comhlacht Ceadaithe 
Tithíochta 

Líon na n-Aonad Stádas Nollaig 2020 

KARE, An Nás 3 aonad Teagmháil le CCT tugtha chun críche, ag 
éascú ullmhúchán le tosnu a chur leis an 
próiseas riachtanach Cuid 8. 

Pobail Camphill na h-Éireann 
(PCÉ) 

4 aonad ag An 
Droichead, Cill 
Chuillinn 

Faomhadh iarratas pleanála i Lúnasa 
2019.  Ta dul ar aghaidh breise sa scém 
seo gaoi bhráid PCÉ. 

Cúram Daoine gan Dídean 
CFTR 

12 Árasán ag 
Teach Bhaile an t-
Sigínigh, An Nás 

Rinneadh dul ar aghaidh maith ar an scéim 
seo i 2020 agus tá sí ar sprioc chun críoch 
a chur léi i R1 de 2021. 
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Scéimeanna CPP Líon na 
 n-aonad 

Stádas Nollaig 2020 

Bóthar Bhaile an Chradógaigh, An 
Nás (Mír 1) 

74 Tugadh an scéim chun críche i 2020 

Lana Neansaí, Claonadh (Mír 2) 77 Rinneadh tosnú ar an suíomh i Shamhain 
2019.  Ta oibreacha ar dul ar aghaidh, 
agus ta súil le críoch a chur leo, i 
gcéimeanna, suas go deireadh Iúil 2021 

Ard Rú, Baile Átha Í (Mír 3) 74 San áireamh le haghaidh chur isteach i Mír 
3 CPP (2020).Tugadh an achoimre 
dhearaidh chun críche, tá fioreann deartha 
ceaptha agus tá na céad moltaí deartha 
ullmhaithe. 

 

 

 

 

 

Thug an t-Aire Tithíochta, Darragh O’Brien TD, cuairt ar an forbirt tithíochta CPP ag Diméin an 
Iústásaigh, An Nás, Dé hAoine 27ú Samhna 2020.  Tá críoch curtha le na 74 aonad agus an scéim 
lán-áitithe, le oibreacha mionathraithe idir láimhe in aonad amháin. 

C. go D.: Peter Carey, Príomhfheidhmeannach; An Cllr. Mark Stafford, Cathaoirleach, Comhairle 
Contae Chill Dara; Darragh O’Brien, Aire Tithíochta; An Clr Fintan Brett, Cathaoirleach, Ceantar 
Bardasach an Náis; Annette Aspell, Stiúrthóir Seirbhísí, Tithíocht agus Seirbhísí Corparáideacha 
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Soláthar ag Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta 

Agus leas á bhaint as Réamh-Chistiú Éascaíochta Léasaithe, chuir Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta 
169 aonad ar fáil i 2020. 

Léasú 

Chuir an Comhairle 64 aonad léasaithe ar fáil i 2020. Áirítear le seo Comhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta agus morgáistí baile ar feadh saol do chásanna cíosa. 

Iarratais ar Thithíocht Shóisialta 

2020 Uasdhátú ar 
Comhaid 
Tithíochta 
Reatha 

Iarratais ar 
Thraschur 

Iarratais Nua 
Bailí 

Iarratais ar 
Morgáistí le 
haghaidh 
Cíosa 

Diúltaithe 

Iomlán 237 75 705 8 171 

 

Leithdháileadh Tithíochta 

Cuireadh Scéim Rogha Tithíochta ar bun i Nollaig 2018 agus cuireadh i bhfeidhm go rathúil é i 2020, 
le 73 réadmhaoin á leithdháileadh as na cúig Ceantar Bardasacha.  Is méadú de 33% é seo ar líon na 
réadmhaoin a leithdháileadh trí SRT i 2019. 

Measúnú Riachtanais Tithíochta 2020 
 
Rinneadh an measúnú riachtanais tithíochta shóisialta (MRT) chun líon na dteaghlach atá cáilithe le 
haghaidh tacaíocht tithíochta shóisialta a chomhaireamh.  Foilsíodh an measúnú le déanaí ag an 
Gníomhaireacht Tithíochta ar www.housingagency.ie 

I gCill Dara measadh go raibh iomlán de 3,104 teaghlach cáilithe le hagahaidh tacaíocht tithíochta i 
2020, laghdú de 282 (8%) i gcomparáid le 2019. 

Measúnú Riachtanais Tithíochta 2016 2017 2018 2019 2020 

Teaghlaigh Cáilithe 5,572 5,103 3,962 3,386 3,104 

 

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 2020 bhí iomlán de 2,398 
teaghlach sa chontae ag fáil tacaíocht ÍCT, méadú de 682 ó 2019.  Is mar seo leanas an miondealú 
ar iarratais ÍCT i 2020: 

 

2020 Iarratais a fuarthas Iarratais a diultaíodh Iarratais  a faomhadh 

Iomlán 586 134 682 

 

 
 

http://www.housingagency.ie/
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Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC) 

 
Bhí iomlan de 357 réadmhaoin SCC ag deireadh na bliana. 
 

 
Iasacht Tithíochta Atogála Éireann   

      

Nollaig 
2020 

Líon na 
bhFaomhadh 

Méid a 
Faomhadh 

Líon 
tarraingthe 
anuas 

Líon as 
Feidhm 

Méid as 
Feidhm 

2020 49 €10,340,718 5 2 €533,000 

 

Iomlán a faomhadh i 2020    €10,340,718 

Iomlán tarraingte anuas go 30/04/21 ó faomhadh 2020:   €1,588,968 

Iomlán as feidhm go 30/04/21 ó faomhadh 2020:       €533,000 

Iomlán tiomanta go 30/04/21 ó iasachtaí faomhtha 2020:   €8,218,750 

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 2020: 

 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 410 320 0 0 254 209 

    

 Cíosanna 

 
I 2020, ríomhadh an méid seo leanas d’athbhreithnithe ar chíosanna de réir Scéime Cíosanna 
Difreálacha na Comhairle. 

 
2020 Cíosanna UÁ UÁ ÍCT Ath-bhreithnithe UÁ ÍCT 

Iomlán 1078 607 562 
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Scéim Ceannaigh ag Tionóntaí 

 
Leagtar síos thíos miondealú maidir leis an Scéim Ceannaigh ag Tionóntaí i 2020:    
 

Nollaig 2020 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 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 2020. I measc na príomh-réimsí 
oibre bhí 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 
shóisialta maidir le líon na gclann atá ar 
thaobh an bhóthair, gan dídean agus i 
gcóiríocht.   
 

I 2020, tugadh cóiríocht do 20 clann 
Teastalaithe, arís níos mó ná an sprioc 
bhliantúil. Ag éirí as an chlár chun tithe 
soghluaiste a ionadú, tugadh tacaíocht do 

cheithre chlann chun a dtithe soghluaiste a 
uasghrádú ar an suíomh, agus i measc 
oibreacha feabhsúcháin ar láithreáin stad bhí 
oibreacha bainistíochta agus cothabhála 
ginearálta, oibreach feabhsúcháín ar limistéir 
poiblí agus bánna a fheabhsú de réir ghá.  
Lean an fhoireann oibre shóisialta le tacú le 
clainn teastalaithe ina gcónaí ar láithreáin, ar 
thaobh an bhóthar agus in eastáit tithíochta. 

Chuir Comhairle Contae Chill Dara roinnt 
bearta i bhfeidhm i láithreáin stad agus chun 
tacú le teastalaithe le linn paindéime Covid 19.  
Bhí baill fiorne tithíochta i dteagmháil le 
foireann sláinte poiblí an FSS le haghaidh 
comhairle agus cabhair de réir mar a d’éirigh 
ceisteanna a bhain le Covid 19. 

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 Comhairle 
Contae Chill Dara ar ceardlanna tithíochta 
agus ar Straitéis Idirghníomhaireachta Chill 
Dara do Theastalaithe a fhorbairt. 

 
Cothabháil Tithiochta 

 
Tá an Rannóg Cothabhála Tithíochta de Comhairle Contae Chill Dara freagrach as cothabháil stoic 
tithíochta de 4,816 aonad, le buiséad iomlán de bhreis agus €7.6 milliúin. 

 
2020 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 96 108 6,942 6,769 80 

 

Cothabháil Pleanáilte 
 
Cuireadh clár cothabhála pleanailte i gcrích i 
2020.  Faoin gclár folmhaithe cuireadh ar ais i 
stoc 9 réadmhaoin go raibh deisiú suntasach  

 

ag teastáil uathu. D’éascaigh an Deontas Féin-
Chabhair le fuinneoga agus doirse a athchur, 
soirn a shuiteáil agus cistiní a uasghrádú. 
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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 2020, caitheadh €9.7 milliúin ar 
Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean sa réigiúin, 
agus as seo caitheadh €4.7 milliúin i gCill 
Dara. 

 
 
Léirithe Easpa Dídine 
 
2020 Iomlán na gCásanna Uathúil Athuair 

Iomlán 1,198 355 843 

 

Ar an leibhéal aitiúil, bhí 1,198 cás (daoine aonair agus aonaid teaghlaigh) a mhaigh go rabhadar gan 
dídean i 2020. Dob iad seo na príomh-chúiseanna a leagadh síos maidir le h-easpa dídine: imthosca 
clainne, tionchar Covid 19, scaoileadh ó priosúin nó ospidéal agus cíosanna neamh-inacmhainne. 
 
Mar seo leanas a bhí an miondealú ar léirithe uathúla: 

 
2020 Aosaigh Cleithiúnaithe 

Iomlán 400 329 

 

 
Clainn i gCPÉ, ina measc Cóiríocht Sealadach faoi Tacaíocht agus Moil Clainne ar 31 
Nollaig 2020: 

 
Fad Teaghlaigh le 

Cleithiúnaithe 
Aosaigh Cleithiúnaithe 

0-6 mí 24 35 41 

6-12 mí 7 8 9 

12-18 mí 12 18 18 

18-24 mí 8 14 20 

24-30 mí 5 9 11 

Iomlán 56 84 99 

Seirbhís Cóiríochta i gCill Dara 
 
Feidhmíonn Comhairle Contae Chill Dara 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. 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 24 leapa d’aimsir fuar ar fáil 
freisin i 2020. Feidhmíodh an Tionscnamh 
Aimsire Fuaire i bpáirtíocht le Iontabhas Peter 

McVerry, chun cosc a chur le codladh amuigh 
thar tréimhse an geimhridh. 
 
Cuireadh Seirbhís Iar-Ama ar fáil thar 2020, le 
3,044 glaoch taifeadta agus 3,235 sochrúchán 
curtha ar fáil thar tréimhse 12 mí.  Tá an 
seirbhís le fáil mar seo leanas: 
 
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. 
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Maille le seo, bhí 7 n-aonad leithlise ar fáil thar 
2020 chun iad a úsáid i gcás riachtanais ag 
daoine aonair nó clainn i gcóiríocht éigeandála 
go raibh orthú féin-leithlisiú de bharr Covid 19.  
Chuir Comhairle Contae Chill Dara na h-
aonaid seo ar fáil ón príomh-stoc tithíochta, 
agus beidh siad ar fáil go ceann i bhfad. 

 
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 Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte, chuir Comhairle Contae 
Chill Dara seirbhís réigiúnach Túis 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, tugadh 
tairscint d’ 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 i 
gCill Dara, An Mhí agus Cill Mhantáin, leis an 
aidhm go gcuirfear tionóntachtaí ar fáil in 
aonaid tithíochta féinchuimsitheacha 
neamhspleácha, le chomh-seirbhísí  
Feidhmeannachta na Seirbhíse Sláinte ó 
foirne cúraim príomhúla, meabhairshláinte 
agus mí-úsáid substaintí, ag comh-oibriú le 
TUSLA, na Gardaí agus na h-eagraíochtaí 
deontacha eile, á bhainistiú ag Iontabhas 
Peter McVerry. 
 
Bhí 6 sochrúchán Tús Áite don Tithíocht i 
gContae Chill Dara i 2020, agus tá socrúcháin 
breise ar intinn do 2021. 

 

 
 
Márta 2020: Síníu don Chéad conradh ag Tús 
Áite don Tithíocht do Réigiún an Lár-Oirthir 

 
Scrúdaithe ar Chóiríocht Príobháideach 
ar Chíos 
 
Rinneadh iomlán de 1,165 scrúdú ar chóiríocht 
priobháideach ar chíos i 2020, de réir na 
srianta Covid 19 a bhí i bhfeidhm.  
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Pobal & Cultúr 
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 Pobal      
Tugann Seirbhísí Pobail forbairt agus ceannasaíocht 
do thionscadail atá dírithe chun ceannaireacht sibhialta 
agus deiseanna teagmhála pobail a sholáthar.  Bhí 
2020 dúshlánach do gach pobal de bharr tionchar 
Covid 19, agus rinneadh oiriúnú nó teorannú ar raon 
leathan de thionscnaimh. 

 Deontais Pobail 

Iomlán na nDeontas a bhronnadh i 2020 

Cineál Líon Méid 

Deontais Pobail 179 €281,233 

Deontais Féilte 49 €28,225 

Cáin Mhaoine 
Áitiúil 

235 €923,257 

Chumainn 
Conraitheoirí : 

Eastáit 
Príobháideacha 

264 €213,842 

Chumainn 
Cónaitheorí ÚÁ 

78 €63,956 

Deontais an 
Droichid 

31 €217,581 

Scéim 
Feabhsaithe 

Pobail 

32 €287,800 

Ciste 
Meabhairshláinte 

Pobail 

9 €35,800 

Sparántachta  
Oideachais 

38 €23,500 

Ciste Éigeandála 
Covid 19 

67 €94,390 

IOMLÁN 981 €2,167,834 

 

Fóram Freagartha Pobail Covid 19 

Cuimsitear i bhFóram Freagartha Pobail Covid 19 
breis agus dosaen de  ghníomhaireachtaí agus 
eagraíochtaí le aidhm acu ceannaireacht a dhéanamh 
ar chomh-ordú tacaíochtaí pobail agus athléimneacht 
le linn na paindéime. Eagraíodh 18 crinniú den 
bhfóram i 2020. 

 

 

Líne Cabhrach Pobail 

D’eagraigh Comhairle Contae Chill Dara Líne 
Cabhrach Pobail tiomnaithe do dhaoine breacaosta 
agus leochaileacha chun tacú leo le linn srianta 
náisiúnta ar bhogadh. Phlé an line cabhrach le h-
iarratais mar iompar, siopadóireacht agus oidis a 
bhailiú.  Phlé an line cabhrach le 1,494 iarratas i 2020.  

 

               

Seirbhís seachadta do dhaoine gafa sa teach le linn 
srianta Covid 19. 

 

        

                        Líne Cabhrach Pobail
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Feachtas Sláinte 

Eagraíodh an Feachtas Sláinte chun tacú le 
daoine agus le pobail fanacht acmhainneach 
tré sláinte agus folláine fisiciúil agus 
meabhrach a chosaint le linn na paindéime.      

Dul chun cinn suntasach chun Plean 
Eacnamaíoch Pobail Áitiúil   (PEPÁ) a 
chur i gcrích - Sracfhéachaint ar 2020: 

Seirbhísí Breise 

Ghlac an CFPÁ le moladh maidir le 
Meabhairshláinte Óige, le moltaí faoi raon de 
thacaíochtaí dírithe ar dhaoine óga. 
Forbraíodh an moladh seo le Coiste Chill Dara 
um Seirbhísí do Leanaí agus Daoine Óga. 

Freagairt ar Covid 19 

Bhí baill CFPÁ Chill Dara mar bhunús an 
Fóraim Freagartha Pobail, a forbraíodh chun 
freagairt ar na fadhbanna a d’éirigh i gCill Dara 
de bharr paindéime Covid 19. Thug an CFPÁ 
faisnéis agus tacú do bhunadh na Líne 
Cabhrach Pobail. 

Éire Sláintiúil 

Bunaíodh Éire Sláinitúil i gCill Dara mar chuid 
den seimineár “Back to Basics” ag 
Chomhpháirtíocht Spóirt Chill Dara, le fócas ar 
na coisc agus na dúshláin a bhaineann le 
cailíní déagóracha a spreagadh chun dul i 
ngleic le spórt. 

D’aontaigh an CFPÁ le €35,800 faoin Scéim 
Deontais Meabhairshláinte Pobail, a thug 
tosaíocht d’iarratais ar chomhairlú ag chostas 
bheag nó gan chostas, go h-áirithe ó 
tuaischeart agus iar-thuaischeart an chontae.  
Bhí naoi iarratas rathúla, agus fuair gach 
ceann acu maoiniú idir €3,000 agus €5,000. 

Clár Feabhsaithe Pobail (CFP) 

D’aontaigh an CFPÁ le 32 iarratas ar an CFP i 
2020. Fuarthas 63 iarratas le luach de 
€824,626.88. 

Clár Gníomhachtúcháin Pobail um 
Cuimsiú Sóisialta (CGPCS) 

D’oibrigh an clár um cuimsiú sóisialta CGPCS 
le 67 grúpa pobail agus 706 duine aonair i 
2020. Sháraigh seo na spriocanna náisiúnta a 
leagadh síos.  Bhí buiséad de €1,092,867 ag 
CGPCS do 2020. 

 

Heads-Up 

Tá mór-éileamh fós ar an gclár agus leanadh 
le cian-teagmháil le linn srianta Covid 19.  Bhí 
méadú ar líon na n-atreoruithe i 2020. 

LEADER 

Faomhadh 32 tionsacadal, ar luach de 
€1,628,095, ag CFPÁ / Grúpa Gníomhartha 
Áitiúil (GGÁ). 

Páirceanna agus Clóis Súgartha 

Leanadh i 2020 le clár oibre chun feabhas a 
chur ar ná páirceanna agus spásanna oscailte 
atá ann faoi láthair, agus cur leo.  De bharr 
Covid 19, tháinig méadú ar úsáid áiseanna 
áineasa thar an chontae. Chun cabhrú le 
páirceanna a úsáid, eagraíodh uaireanta 
sainithe do cocúnaithe i bpáirceanna le linn 
leibhéil éagsúla de srianta Covid 19.  Cuireadh 
siúlóid aontreo i bhfeidhm freisin i roinnt de na 
páirceanna chun cabhrú le scaradh sóisialta. 

 

Dul ar aghaidh i gClós Súgartha Dhíseart 
Diarmada 

Clós Súgartha 
Dhíseart 
Diarmada 

Bhí sé ar intinn go mbeadh 
críoch leis an gclós 
súgartha faoi dheireadh na 
bliana. De bharr cúrsaí 
aimsire, áfach, níorbh 
fhéidir seo a thabhairt 
chun críche. Tá súil anois 
le críoch a chur le ne h-
oibreacha faoi Eanair 2021. 

Clós Súgartha 
Fhíodh Aluine 

Fógraíodh pleananna agus 
sonraí faoin bhforbairt 
molta le haghaidh 
comhairliúcháin poiblí. 

Talamh 
Chonláiste Na 
Sollán 

Tugadh tairiscint chun 
críche chun saineolaithe a 
cheapadh chun 
máistirphlean a ullmhú.  
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Gairdín 
Meánaoiseach, 
Baile Chill Dara 

Cuireadh críoch le mion-
dearadh don balla 
coinneála mar chuid den 
phlean don gairdín 
meánaoiseach.  
Críochnaíodh obair 
tosaithe seandálaíochta ar 
an suíomh chun togáil an 
balla coinneála agus 
tírdhreachú molta a éascú. 

Raon 
Lúthchleasa, Na 
Bánóga 

Roghnáiodh an tairscint 
molta chun oibreacha 
feabhsúcháin  a bhaint 
amach.  Cuireadh tús le 
oibreacha i mí Shamhna 
agus tá súil le críoch a 
bheith leo faoi dheireadh 
2021.  

Na Locha, An 
Nás 

Tá obair ag dul ar aghaidh 
ar dhá bord fichille 
inrochtana a shuiteáil ag 
Na Locha, le pábháil san 
áireamh.  

Tírdhreachú ag 
Timpeallán 
Cúirte Cheárach, 
An Nás 

Ceapadh ailtire chun 
dearadh a thabhair chun 
críche agus doiciméid 
tairscinte a ullmhú le 
haghaidh tairscint a chur 
isteach chun an plean 
tírdhreachaithe a 
fheidhmiú 

 

 

 

Bleibíní Earraigh faoi bhláth: Timpeallán 
Bhóthar na Sollán An Nás 

 

 

Lá Súgartha 

Tionóladh Lá Súgartha i mí Iúil leis an téama 
‘Pobail ag súgradh, teaghlaigh ag súgradh’.  
Leithdháileadh 800 paca súgartha in ionad an 
mór-imeachta poiblí a eagraítear de ghnáth. 

Tionscnamh in aghaidh dumpála 

Fuarthas iarratais chun glanadh a dhéanamh 
ag Caisleán Bhodastoig, Baile Átha Í agus 
Lána Sileacháin, Léim an Bhradáin, agus 
tugadh maoiniú de €15,000 dóibh araon chun 
glanadh ag an h-ionaid seo a éascú. 

Nascadh 

Eagraíodh imeacht nasctha líonraithe ag tús 
na bliana agus láinseáileadh ár suíomh 
gréasáin nua Nasctha Chill Dara ansin.  Chuir 
srianta Covid 19 isteach isteach go mór ar ár 
gcumas chun bualadh lenár gcomhionaid, 
agus leanadh le teagmháil ar-líne.  Nascamar 
freisin le Féile Blais Chill Dara chun cabhrú 
linn teagmháil a dhéanamh lenár gcomhionaid 
agus ciseacha den toradh is fearr ó Chill Dara 
a sheoladh chucu. (Féach faoi Turasóireacht 
le haghaidh sonraí breise faoi Féile Blais Chill 
Dara). 

An Comhchoiste Póilíneachta 

Tá sé mar aidhm  ag Comhchoiste 
Póilíneachta (CCD) Chontae Chill Dara 
comhairliúcháin, comh-oibriú agus sineirge 
níos fearr a fhorbairt maidir le ceisteanna 
póilíneachta agus coire idir An Garda 
Síochána, Údaráis Áitiúila, ionadaithe áitiúla 
tofa agus eagraíochtaí cuí. Eáscaíonn an 
coiste páirtíocht ó na h-earnáil pobail agus 
deonachasa chás seo trína bhallraíocht.  Bhí 
trí chrinniú ag an CCD i 2020.  Bhí srianta ar 
na cruinnithe de bharr cúrsaí sláinte poiblí. 

Seirbhís Leabharlainne Chill Dara 

“Ní sócúlacht í leabharlann, ach ceann de 

riachtanais na beatha” – Henry Ward Beecher 

Dúnadh na leabharlanna poiblí go léir Dé 
hAoine 13ú Márta nuiar a tugadh isteach 
srianta tosaigh Covid 19.  Mar fhreagairt ar na 
dúshláin, agus chun seirbhísí ríthabhachtacha 
na leabhalainne a choimeád i bhfeidhm,  lean 
seirbhísí ar-líne na leabharlainne, lena n-
áirítear r-leabhair, r-irisí, r-greannáin agus r-
closleabhair, sruthú ceoil, cúrsaí oiliúna ar-líne 
agus foghlaim teanga, ar oscailt 24/7, le 
infheistiú de €200,000 chun tacú le na 
seirbhísí seo a sholáthar. Maille le seo, 
d’oibrigh baill foirne leabharlainne ar an Líne 
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Cabhrach Pobail, ag tacú le daoine 
leocaileacha ag cocúnú sa bhaile. 

Mar fhreagairt ar srianta Covid 19 thar 2020, 
d’eagraigh Seirbhís na Leabharlainne na 
bearta seo: 

 próiseas ballraíochta ar-líne a 
cuíchóiriú 

 seirbhís baile do dhaoine breacaosta / 
leocaileacha 

 córas airthinte ar-líne agus aip 
leabharlainne nua a fhorbairt 

 ceardlanna, feilte agus ár n-imeachtaí 
go leir a bhogadh ar-líne 

 cainéal Vimeo nua do chúrsaí 
leabharlainne a fhorbairt 

 blag nua seirbhíse leabharlainne a 
fhorbairt 

 leanúint le seirbhís leabharlainne 
ionchuimsitheach agus inrochtana a 
sholáthar 

        

Seirbhís Teaghmhála agus Bailiúcháin ó 
Leabharlanna Chill Dara le linn srianta Covid 
19 

Seirbhísí Leabharlainne Chill Dara 2020 

 
 2019 2020 

Míreanna ar 
iasacht 

782,947 266,766 

Líon na 
gcustaiméirí 

725,883 225,918 

Imeachtaí 7,345 2,222 

Seisiúin Idirlíne / 
WiFi Poiblí 

90,623 14,195 

R-Eisiúintí 77,060 265,874 

Cúrsaí ar-líne 
Universal Class 

22,686 76,908 

 

Meáin Shóisialta Leabharlainne 2020 

Leantóiri Twitter        3,236 

Leantóiri Facebook  58,097 

Leantóirí Instagram    1,620 

Iomlán na n-amharc blag 11,055 

Taispeántas Soghluaiste: 120 Bliain de 
Rialtas Áitiúil 

Cuireadh an taispeántas náisiúnta seo, léirithe 
ag Grúpa Cartlannaithe na n-Údarás Áitiúla, ar 
taispeáint in Áras Chill Dara agus i 
Leabharlann Léim an Bhradáín. 

ETIEM 2020 - Seachtain na 
Bithéagsúlachta 

D’fhreastal beagnach 90 páiste ar chainteanna 
ar-líne faoi éanbhreathnú, mar chuid de chlár 
ETIEM 2020 do dhaltaí bunscoile. 

Club Leabhar (Facebook) 

Eagraíodh Club Leabhar ar-líne trí Facebook 
in Aibreán 2020 tar éis na leabharlanna a 
dhúnadh don phobal, agus na Clubanna 
Leabhar rialta gan bheith in ann teacht le 
chéile  Gach mí roghnaíonn an grúpa r-leabhar 
ó na teidil ar BorrowBox agus tagann siad le 
chéile ar-líne.  Bhí siad páirteach freisin i roinnt 
d’imeachtaí speisialta thar na bliana, ina 
measc nasc a dhéanmah le Féile Léitheoirí 
Chill Dara.  Tá 206 sa chlub leabhar faoi 
láthair, agus bhí 10 gcrinniú club leabhar acu i 
2020. 

Cruinniú na nÓg 

Tionóladh lá náisiúnta na h-Éireann do 
chruthaitheacht saor do pháistí agus daoine 
óga i Meitheamh, agus é an-difriúil de bharr 
Covid 19. Óstáileadh na h-imeachtaí go léir go 
fíorúil ar cainéal Ealaíon YouTube Chill Dara. 
Bhí líon ollmhór freastail de 4,063 ag Cill Dara 
do Chrinniú na nÓg. 

Léirítear thíos cuid d’imeachtaí an lae: 

 Fiseáin canadh agus comhartha 
Bhaile Átha Í 

 Ceardlann ar-líne: Amhrán traidisiúnta 
do pháistí ‘The song of Brigid’s Cloak’, 
léirithe ag Aileen Lambert 

 Eolaíocht d’éinne: conas uachtar 
reoite a dhéanamh 
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 ‘Hold your horses’: fís-ceardlann 
ealaíon chomhshaoil-bhunaithe le 
Audrey Walsh 

Amharc-Ealaín TCÉ agus Féile Fíorúil 
TCÉ, Baile Atha Í 

Ath-shamhlaíodh an féile go féile amharcach 
agus fíorúil i 2020. Suiteáladh múr-phictiúir 
nua, leis an t-ealaíontóir sráide cáiliúil Derek 
Ó’Sullivan, i mBaile Átha Í. 

Féile Léitheoirí Chill Dara 2020 

Sruthaíodh Féile Léitheoirí Chill Dara gach lá 
ar cainéal Vimeo Leabharlainne Chill Dara idir 
12ú agus 18ú Deireadh Fomhair.  Bhí freastal 
ar imeachtaí saor in aisce, agus bhí breis agus 
1,600 amharc ar na 13 imeacht le linn na 
seachtaine. I measc na páirtithe bhí Dermot 
Bolger, Abie Philbin Bowman, Patrick 
Chapman, Edel Coffey, Marita Conlon-
McKenna, Oein De Bharduin agus móran eile. 

Féile Leabhar na bPáistí (FLP) 2019 

Ath-shamhlaíodh FLP go féile ar-líne do 2020, 
eagraithe ag leabharlanna ar fud na hÉireann. 
Cabhraíonn an Féile le sult as leabhair agus 
léitheoireacht a spreagadh. D’óstáil Seirbhís 
Leabharlainne Chill Dara 36 imeacht beo agus 
idirghníomhacha ar-líne, la 848 freastalaí.  
Eagraíodh 24 imeacht do scoileanna, agus 12 
do theaghlaigh ag logáil isteach ó bhaile. 

Dúshlán Léitheoireachta Réalta 
Samhraidh  

Eagraíodh an clár iomlán d’imeachtaí agus 
ceardlanna don Dúshlán Léitheoireachta 
Réalta Samhraidh náisiúnta ar-líne i 2020. 
D’óstáil na Seirbhísí Leabharlainne raon 
leathan de cheardlanna, ina measc campaí 
códúcháin, scríbhneoireacht cruthaitheach, 
taiscéaladh ceoil, campaí podchraolta, 
scríbhneoireacht scaileáin agus mórán eile. 
Bhí iomlán de 53 ceardlann agus 194 
freastalaí.  Maille le seo, bhí breis agus 23,000 
amharc ar físeáin leide faoi scéalaíocht, 
ealaíona agus ceardaíocht agus 
scríbhneoireacht cruithitheach, eagraithe do 
Réalta Samhraidh ag baill foirne leabharlainne 
ar meáin shóisialta. 

Clár Aoisbháúil – Ambasadóirí 
Digiteacha 

Chuaigh Éire Aoisbháúil i bpáirtíocht le Aonad 
Forbartha GBCC chun tacú le daoine 
breacaosta chun teacht ar áiseanna 
leabharlainne ar-líne.  Thosaigh 14 ball foirne 

ó Leabharlanna Chill Daraag tabhairt traenáil 
do dhaoine breacaosta thar Chill Dara ar-líne 
nó ar ghuthán.  Tá athás ar páirtithe deis a 
fháil traenáil ar fháil aghaidh ar aghaidh, agus 
feabhas a chur ar a scileanna TF.  Beidh an 
traenáil seo mar line tharrthála do mórchuid de 
dhaoine breacaosta chun teagmháil le daoine 
eile agus chun a scileanna litearthachta 
digiteacha a fheabhsú. 

Clár Eolaíochta, Teicneolaíochta, 
Innealltóireachta, Ealaíon agus 
Matamaitice (ETIEM) Seirbhíse 
Leabharlainne Chill Dara do 
Bhunscoileanna 

Cuireann an clár ETIEM ceardlanna spraoiúla 
agus gabhálacha ar fáil do dhaltaí bunscoile 
trínár líonra de bhrainsí leabharlainne.  I 2020 
ath-eagraíodh na ceardlanna le haghaidh 
soláthar ar-líne.  I measc na ceardlanna bhí: 

 Ceardlanna Bleachtaireachta Carraige 
leis An Dr. Anthea Lacchia ó Ionad na 
hÉireann um Taighde ar Geo-
Eolaíocht i gColáiste na hOllscoile, 
Baile Átha Cliath, ag déanamh scrúdú 
ar carraigeacha na hÉireann agus ar 
na créatúirí a mhair ar ár bplainéad  
na milliúin de bhlianta ó shoin 

 Ceardlann Scrúdaithe ar Samhlaíocht 
le Brilliant Events, ag cur 
draoiodóireacht le samhlaíocht chun 
páistí a spreagadh chun a scileanna 
smaointe criticiúla a úsáid 

 Ceardlanna Saotharlainne Cumhachta 
Troithéain le Paul Finch, ag deanamh 
scrúdú ar fuinneamh a chruthú agus 
ag feachaint ar dhlíthe fisice agus 
eolaíochta 

 Ceardlanna Portaigh le Comhairle 
Caomhnaithe Phortaigh na hÉireann 

 Ceardlanna Rún Matamaitice le Adapt 
Centre ag OCBÁC, maidir le tomhais a 
réitigh agus códanna a scaoileadh 

Bhí an-rath ag ETIEM 2020, le 110 imeacht 
beo agus iomlán de 2,831 freastalaí. Chomh 
maith le seo, chruthaigh na h-éascaitheoirí 
físeáin oiliúna maidir le garradóireacht agus 
bithéagsúlacht, a chuireadh lenár gcainéil 
meáin (Facebook, Instagram agus Vimeo), le 
iomlán de 4,582 amharc orthu. 
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M’áit sa spás: Ceardlann Scoile 

Maoiniú ó Chúntais Suanacha le 
haghaidh cláir chun oibriú le pobail atá 
eisiata go sóisialta, faoi míbhuntáiste 
agus imeallaithe 

Rinne Seirbhís Leabharlainne Chill Dara 
iarratais rathúla do 5 tionscadal éagsúla faoin 
scéim seo, agus fuarthas €59,000.  Sna 
tionscadail bhí obair comh-ghníomhaíochta idir 
Seirbhís na Leabharlainne, Coiste Chill Dara 
um Seirbhísí do Leanaí agus Daoine Óga 
(CSLDÓ), Scoil Cailíní an Churraigh, Ionad 
Acmhainní Clainne Dhroichead Nua, Seirbhís 
Ealaíon Chill Dara agus Naomh Eoin Dé. 

Ceardlanna Ghaeilge ar-líne do 
Bhunscoileanna 

Eagraíodh raon de cheardlanna ar-líne do 
scoileanna áitiúla i mí Shamhna chun tacú le 
Gaeilge agus le réimsí eile den curaclam.  I 
measc na n-imeachtaí bhí: 

 Ceardlann  as Gaeilge le téama ‘Star 
Wars’ ag déanamh scrúdú ar stair 
Sceilig Mhichíl agus na daoine a 
chónaigh ann 

 Ceardlann le Sadhbh Devlin, údar an 
leabhair pictiúr Gaeilge ‘Geansaí Otto’;  

 Ceardlann dramaíochta as Gaeilge le 
Clíona de Brí 

Scoileanna 

Bhí áthas ar Leabharlann Dhroichead Nua 
tacú le Scoil Chailíní an Churraigh chun na 
daltaí a bhí páirteach i gcampa litearthachta a 
cheiliúradh.  D’eagraigh seirbhís na 
leabharlainne an scéalái Wayne O’Connor 
chun am scéalaíochta idirghníomhach a chur 
ar fáil do mic léinn. 

 

 

Seachtain na h-Oidhreachta 15 – 23 
Lúnasa: “Oidhreacht agus Oideachas – 
ag foghlaim ón Oidhreacht” 

D’eagraigh an rannóg Staidéir Áitiuil 
taispeántas ar-líne a léirigh oidhreacht 
oideachais bródúil Chill Dara.  Chuir 
leabharlanna málaí bronntanais ar fáil do 
pháistí le leabhair agus ceardaíocht le téamaí 
oidhreachta. 

Tionscadail Caipitil 

Leabharlann Dhíseart Diarmada: 
Oibreach Uasghrádáithe agus Ath-
Chóirithe 

Tugahd cuireadh do baill den phobal chuig 
ath-oscailt Leabharlainne Dhíseart Diarmada 
Dé Satharn 29ú Feabhra. Chomhthit oscailt na 
leabharlainne athforbartha le Lá Náisiúnta na 
Leabharlann Poiblí.  Rinneadh páirt-maoiniú ar 
na mór-oibreacha uasghrádaithe ó Cáin 
Maoine Áitiúil ó Cheantar Bardasach Bhaile 
Átha Í.  I measc na n-oibreacha bhí athchóiriú 
ar an gloine daite álainn, lán-fheistiú istigh, 
uasghrádú tíosach ar fhuinneamh, maisiúchán 
istigh agus amuigh, ríomhairí agus ríomhairí 
glúine nua agus cnuasach leabhar nua. 

 

Athchóiriú ar Leabharlann Dhiseart Diarmada 

Leabharlann agus Ionad Culturtha an 
Náis 

Beidh forbairt Leabharlainne agus Ionaid 
Culturtha sa Halla Bhaile stairiúil mar 
thiomántóir inbhuanaithe do chúrsaí 
oidhreachta, cultúrtha agus áineasa i spás 
fáilteach agus tarraingteach i gcroílár an 
bhaile. Beidh costas de €5.9m ar an 
dtionscadal, le dearadh, tógáil, feistiú agus 
cnuasaigh leabharlainne a cheannach san 
áireamh.  Fuarthas 75% den mhaoiniú ón 
CAFU. Cuirfidh Comhairle Contae Chill Dara 
an chuid eile den maoiniú ar fáil mar chuid den 
Phlean Forbartha Caipitil 2019-2021. Cuireadh 
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tús le tógáil i Nollaig 2020 agus tá amlíne de 
14 mí ag an dtionscadal. 

 

Síniú an Conartha do Leabharlann agus Ionad 
Culturtha an Náis 

Leabharlann Claonadh 

Tá dearadh do leabharlann nua agus Pleanáil 
Cuid 8 idir láimhe faoi láthair.  Sa leabharlann 
nua i gClaonadh beidh 500 m2 de spás 
oscailte, a chuirfidh ar fáil seirbhísí pobail 
inrochtana éagsúla, ina measc spás 
cruinnithe, mol digiteach agus spás déantóra, 
spás do staidéar, cnuasaigh agus spás 
cultúrtha don phobal. 

Éire Sláintiúil 

Fan slán i gCill Dara: ‘Éirí as agus 
Bheith Cruthaitheach’ 

Forbraíodh an clár agus na h-áiseanna seo 
chun tacú le folláine áitiúil agus chun cabhrú le 
saoránaigh Chill Dara teacht trí gearchéim 
Covid 19.  Tugadh cuireadh trí glaoch poiblí do 
dhaoine aonair agus eagraíochtaí moltaí a 
chur ar aghaidh chun cláir ar-líne le gné 
páirtíochta poiblí iontu a chur ar fáil. Fáiltíodh 
roimh iarratais ar deontais sparánachta chun 
tionscadail a sholáthair.  I measc na 
tionscadail ráthúla bhí: 

 Craoladh beo ó Cóir Soiscéalach 
Mhainistir Eimhín 

 Leirithe córúla saincheaptha do tithe 
altranais 

 Ceardlanna dearthóireachta agus 
fuála ar-líne 

 Ceardlanna agus ranganna teagaisc 
míosúla ar-líne faoi garradóireacht, 
dúlra agus aeráid 

 ‘Storywalks’, clos-sraith drámaíochta 

 

 

Ealaíon agus Cultúr i gCill Dara 

Deontais Achta Ealaíona Chill Dara 
2020 

Bronnadh breis agus 86 deontas ealaíona 
agus gradam sparanachta i 2020, mar 
infheistiú suntasach in ealaíontóirí agus 
eagraíochtaí ealaíona gur chuir Covid 19 
isteach go mór orthu. 

Tacaíocht d’Eagraíochtaí Acmhainne 
Ealaíona 

Tá Eagraíochtaí Acmhainne Ealaíona mar 
chúltaca d’fhorbairt ealaíona sa chontae agus 
tacaíonn an tSeirbhís Ealaíne leo le cabhair 
deontais agus áiseanna eile. Ina measc tá 
Amharclann Óige Play Acting, Amharclann 
Óige Chill Dara, Amharclann Óige na Gríse,  
Stúideo Prionta Laighin, Cheolfhoireann 
Chontae Chill Dara, Amharclann an Móta, 
Ionad Ealáion Bhaile Átha Í agus Amharclann 
Ionchuimsitheach Run of the Mill. 

Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann 

Sa chead ráithe de 2020, d’eagraigh Ionad 
Ealaíon Bhruach na hAbhann 54 imeacht agus 
ceardlann, le freastal ag 3,172 orthu.  I measc 
na bhuaicphointí bhí The Lonsdale Project, 
comh-léiriú de dhráma nua faoin eolaí a 
rugadh i nDroichead Nua, cuairt/ceardlann ón 
scríbhneoir Roddy Doyle mar chuid de chlár 
Fighting Words agus Fold/Unfold, taispeántas 
le Vanya Lambrecht Ward. 

Chuir Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann 
béim ar thacaíocht d’ealaíontóirí, agus ar 
imeachtaí ar-líne, ina measc: 

 60 + imeacht ar-líne a eagru, ina 
measc craoltaí beo, ceardlanna, 
taispeántais agus drámaíocht, ceol, 
imeachtaí liteartha agus clainne ar-
líne, le freastal de  thart ar 15,000 
orthu 

 Clár nuálach idirghníomhach  Cláir 
Bháin a eagrú do scoileanna, le 2,200 
dalta bunscoile i gCill Dara páirteach 
ann 

 Tacú le 21 ealaíontóir mar chuid de 
chlár cónaithe, ag dul ó cónaitheachtaí 
ilbhliana do chónaitheachtaí forbartha 
gearrthréimhse 
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The Lonsdale Project 

Cóir Ealaíona, Sláinte & Follaine – Ag 
Fanacht i dTeagmháil 

D’fhan Cór ‘Past Times’ agus Cór ‘Voices of 
Spring’ do dhaoine breacaosta, ina measc 
daoine ag maireachtáil le néaltrú, i dteagmháil 
le canadh ar-líne, stiúrtha ag stiúrthóir cóir 
Sadhbh O’Sullivan agus Sharon Murphy. 

Féile Scannán Ghearr-Fhéir 

Eagraíodh clár bríomhar de 25 scannán 
ghearr, coimisiúnaithe agus maoinithe ag 
Comhairle Contae Chill Dara, in Ionad Ealaíon 
Bhruach na hAbhann, Droichead Nua i Márta 
2020.  Sa chlár bhí scannáin faisnéise, 
trialacha, drámaíochta, coiméide agus 
beochana, agus 5 léiriú tosaigh.  Fuair an-
chuid de na scannáin gradaim náisiúnta agus 
idirnáisiúnta. 

Scríbhneoir Cónaithe 

Tá an clár Scríbhneora Cónaithe dírithe chun 
tacú le scríbhneoirí sa phobal, agus chun 
ealaíontóirí saoithiúla a chur i dteagmháíl le 
mic léinn agus an pobal mór. 

Is iad An Dr. Nathan O’Donnell agus Susan 
Tomaselli na Scríbhneoirí Cónaithe do 
2020/21.  Oibreoidh siad le mic léinn san 
ollscoil agus leis an bpobal, le h-idéanna 
nuálacha maidir le scríbhneoireacht agus 
foilsiúchán. 

Oíche an Chultúir 

Tharla clár Oíche an Chultúir leithleach thar 
Chill Dara i Meán Fomhair, le mór-chuid 
d’ealaíontóirí, ionaid agus grúpaí pobail áitiúla 
páirteach ann.  Bhí breis agus 40 imeacht saor 
in aisce, idir ar-líne agus as-líne le 6,000 
páirteach iontú,  ina measc gigeanna ceoil, 
amharc-thaispeántais ealaíona, ceardlann 
ceirde agus drámaí amharclanna.  I measc na 
buaicphointí bhí: 

 Tionscadal Portráidí Laochra Covid 19 
– raon de 10 portráid de dhaoine go 
raibh ról suntasach acu le linn Covid 

 Léiriu tosaigh ar-líne den scannán 
faisnéise ‘The Covid Diaries’ 

 Ar Oíche an Chultúir, cheiliúir Canadh 
& Comharthaíocht Bhaile Átha Í múr-
phictiúr nua de bhailéiríne, le áis 
éisteachta agus an focal ‘láidir’ i TCÉ 
le Solus Art i mBaile Átha Í, le léiríu ar 
ghearr-scannán ina rinne baill de TCÉ 
Bhaile Átha Í comharthaíocht ar an t-
amhrán ‘There’s something inside so 
strong’ le Labi Siffre.  I gcomórtais 
d’Oíche an Chultúir, ainmníodh an 
bailéiríne ISLA, aus tugadh cuireadh 
don phobal Staidiúir a Ghlacadh. 

          

Glac Staidiúir – Múr-phictiúr TCÉ, Oiche an 
Chultúir 2020 

     

Dialanna Dianghlasála - Nuacht RTÉ 

Scannánóirí Óga Chill Dara 

Bhí rath leanúnach agus aitheantas náisiúnta 
ar obair Scannánóirí Óga Chill Dara. Buaidh 
Witch Hunt an duais don Scannán Ghrúpa is 
Fearr ag Féile cáiliúil Idirisnáisiúnta na nÚr-
Scannán i mbliana. 
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Music Generation Chill Dara 

Thug Comhairle Contae Chill Dara, lenár 
gcomhpháirtithe BOOCD/CM agus an Roinn 
Ceoil, Ollscoil Maigh Nuad, tacaíocht 
d’fhorbairt Music Generation Chill Dara chun 
lán-rolladh amach thar na 5 Ceantar 
Bardasacha sna blianta amch romhainn, trí 
Oifigeach Forbartha Ceoil agus riarthóir a 
earcú. Earcaíodh painéal de bhreis agus 35 
oideoir ceoil, le oilteacht thar seánraí mar rac-
cheoil, léiriú ceoil, bannaí coirmcheoil práis 
agus gaoithe, ceol clasaiceach, ceol 
traidisiúnta agus obair córúil, agus tugadh 
traenáil dóibh chun an clár a sholáthar. 
Tionóladh cúrsa léirithe ceoil tosaigh i Nollaig 
2020.  Eagraíodh mór-chnuasach d’úirlisí 
ceoil, le 1,300 mír. 

Taifeadadh Nollag, BunScoil Bhríde, 
Baile Chill Dara 

Thachaidh an Seirbhís Ealaíon le dlúthdiosca 
Nollag scoile a léiriú, rud a thug ardú chroí don 
1,000 clann go bhfuil paistí iontu ag freastal ar 
Bhunscoil Bhríde, Baile Chill Dara. 

Scannáin do Chách, Maigh Nuad 

Rinneadh teagmháil le lucht féachana sa 
bhaile le taispeántais míosúla phictiúrlanna sa 
bhaile, le comhrá ar-líne, I bpáirtíocht le 
Rannóga Ceoil agus Staidéir Meán, Ollscoil 
Maigh Nuad. 

Lá Idirnáisiúnta na mBan 2020 – 
Comhrá ag am lóin le Sue Rainsford 

D’eagraigh Sue Rainsford, Scríbhneoir 
Cónaithe Ollscoil Maigh Nuad agus Comhairle 
Contae Chill Dara do 2019/20, comhrá ag anm 
lóin do LIB 2020, ag déanamh trácht  ar  an 
taispeántas Glimpses of Escape: your 
monochrome, my technicolour, taispeántas 
d’oibreacha ealaine ó ealaíontóirí ban i 
gCnuasach Bardasach Chill Dara. 

Deich mBliana na gCuimhneachán; 
Buaicphointí Cláir 2020 

De bharr Covid 19, rinneadh ath-chóiriú ar 
chlár Deich mBliana na gCuimhneachán do 
2020 chun cinntiú go gcloífeadh na h-
imeachtaí go léir le treoirlínte sláinte poiblí.  I 
measc buaicphointí 2020 bhí: 

 Brigid 1500: Bronnadh an tairscint ar 
Abrata Heritage chun iniúchadh 
oidhreachta, straitéis cultúrtha agus 
plean gnó a fhorbairt chun comóradh 
báis Naomh Bríde a chur chun cinn 

 Seimineár Míleata na hÉireann 2020 – 
i measc agallaimh ar-líne bhí Liz Gillis 
le Mná Réabhlóideacha na hÉireann, 
James Durney le Campaí 
Imtheoranaithe an Churraigh, agus 
Michael Murphy le Scanradh i gCill 
Dara  

 Tionscadal Leabhar Nótaí Covid: mór-
thionscadal leagáide chun scéalta 
sóisialta daoine Chill Dara that Covid 
19 a dhoiciméadú.  Rinne RTÉ, ag 
tacú le na h-Ealaíona agus Éire 
Ildánach, coimisiúnú ar leagan 
atheagraithe den scannán fianaise 
maidir le Dialanna Covid 19 Chill Dara, 
le h-aghaidh léirithe thar cainéil 
digiteacha RTÉ I mí Shamhna. 

 Dámhachtain um Fheabhas sa Rialtas 
Áitiúil ó Chambers Ireland  - 
Ainmníodh Deich mBliana na 
gCuimhneachán Chill Dara as saothar 
faoi Cluiche Ceannais Peile na 
hÉireann 1919 

 Digitiú ar Leabhair Miontuairiscí 
Chomhairle Contae Chill Dara (1899-
1924) – rinneadh digitiú ar an t-
imleabhar luath de Chomhairle Contae 
Chill Dara don tréimhse thar Deich 
mBliana na gCuimhneachán, chun 
rochtain a éascú agus chun caomhnú 
fadtréimhse a chinntiú 

 Comóradh Chéad Bliain ar Domhnach 
na Fola – Rinneadh comóradh ar seo, 
le fócas faoi leith ar luíochán na Cille, 
agus bearta díoltais dá éis ag Forsaí 
na Corónach sa Nás 

       

Turasóireacht 

Bhí tionchar mór ag paindéim Covid 19 ar 
margadh turasóireachta Chill Dara i 2020. Bhí 
tionchar agus dúshlán mór ar thurasóireacht 
baile de bharr cosc ar thaistil idirnáisiúnta agus 
luaineachtaí ar srianta áitiúla. 

Eagraíodh Tascfhórsa Feabhsaithe Sprice 
Chill Dara, agus bhí cruinnithe seachtainiúla 
acu chun uasdhátú agus teagmháil a 
dhéanamh le gnólachtaí le linn Covid 19.  



39 
 

D’oibrigh Fáilte Chill Dara go dlúth le h-
eagraíochtaí turasóireachta áitiula agus 
naisiúnta eile chun tacú le gach gné den ofráil 
turasóireachta i gCill Dara. 

Tar éis cruinniú leis an Aire Catherine Martin, 
fuarthas maoiniú breise de €177m trí Fáilte 
Éireann chun Cill Dara a chur chun cinn. 

Feachtais 

As gníomhaíochtaí caidrimhe poiblí agus sna 
meáin, fuarthas ailt ar raidio náisiúnta, preas 
agus teilifís: 

 Lá Fhéile Bríde & Féile Bríde, - 
promóisean ar an Late Late Show 

 Make a Break for Kildare – Feachtas 
Fáilte Éireann 

 Feachtas Fomhair: Siúlóid i gCill Dara, 
Bain sult as Blas Chill Dara, Déan 
Cuairt ar ár mBailte agus Sraidbhailte 

 Bí mar thurasóir i do Chontae féin 

 Tá cúram againn i gCill Dara – 
cuairteoirí a chur ar a suaimhneas go 
bhfuil sé sabhailte cuairt a thabhairt ar 
Chill Dara 

 

Blas Chill Dara 

 Lainseáladh ciseacha chun tacú le 
gnólachtaí turasóireachta agus 
fáilteachais le rogha de thorthaí ó Chill 
Dara, agus spreagadh gnólachtaí 
chun a gciseach féin a chruthú 

 Súiteail scannán – Blas Chill Dara um 
Nollaig: imeacht fíorúil le Rachel Allen 
mar óstach, le taispeántais 
cócaireachta etc. 

 Chuir grúpaí nasctha i gCill Dara 
teachtaireachtaí dá gcomhionaid thar 
sáile, rud a thug spreagadh mor do 
spiorad pobail  

 

 

Ceardlanna agus Seimineáir 

 Droichead Nua mar ceann scribe – 
ceardlann comhairliúcháin do 
gheallsealbhóirí 

 Cruinniú Cnuasaigh do sholáthróirí 
turasóireachta agus fáilteachais 

 Glasbhealach na Canála, 
Gormbhealach na Bearú agus 
Glasbealach na Canála Móire 

 Ceardlann Bhaile Scríbe – Fáilte 
Éireann 

 Ceardlann  

 Spóirt na Rí 

 Inbhuanaitheacht tar éis Covid 19; 
Cás Ghnó a Chruthú do Ghnó na 
Turasóireachta 

 Tionscadal faoi do Bhaile Scríbe a 
uasmhmeadú 

 Imeachtaí Lionraithe don tionscal 
turasóireachta agus fáilteachais, le 
aoí-chainteoirí, ina measc David 
McWilliams (Ard- Eacnamaí) agus 
Eoghan Corry (Saineolaí Trádála 
Taistil) 
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Cur chun cinn do Thurasóireacht sa Chontae 

Lá Fhéile Bríde 

Faoi thrácht ar an Late Late Show; Luach Meáin €30k 

 

 

Tattersalls Gold Cup ag Ráschúrsa an Churraigh 

 

 

 

Blas Chill Dara um Nollaig 

Imeacht Fíorúil 
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Fiontar agus Forbairt 
Eacnamaíoch 
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Fiontar agus Forbairt Eacnamaíoch 

Cuimsíonn Aonad Tacaíochta Gnó 
Chomhairle Contae Chill Dara an t-
Oifig Fiontar Áitiúil agus an 
Fhoireann Forbartha 
Eacnamaíoch.  Oibríonn an t-
Aonad mar ‘ionad ilfhreastail’ chun 
tacaíocht agus seirbhísi a chur ar 
fáil chun micrea- agus mion-

ghnólachtaí a thosnú, a fhás agus a fhorbairt i 
gCill Dara.  

Tá sé mar aidhm straitéiseach ag Comhairle 
Contae Chill Dara póiteinseal Chill Dara agus 
a gnólachtaí a uasmhéadú chun núáil, 
infheistiú, cur chun cinn agus fás agus 
fostaíocht a choimeád thar agus ar fud an 
chontae. Oibríonn an t-Aonad Tacaíochta Gnó 
chun fás agus ghníomhaíocht eacnamaíoch a 
éascú agus chun caighdeán beatha ard a chur 
ar fáil d’ár saoránaigh. 

Forbairtí Eacnamaíochta - SMNRLO 

Cuirfidh críoch an fhoirgnimh SMNRLO fís i 
gcrích chun freastal ar an earnáil 
teicneolaíochta éiritheach trí eagraíochtaí agus 
daoine a thabhairt le chéile agus bheith mar 
ionad barr fheabhais trí thacú le comhlachtaí 
nuálacha thar an chontae agus níos fairsinge 
sa réigiúin.   

Stádas an Fhoirgnimh 

Tá clár tógála athbhreithnithe eagraithe le na 
príomh-gheallsealbhóirí.  Nuair is féidir an 
suíomh a ath-oscailt tar éis srianta Covid 19, 
beidh 2 mhí ag an bpríomh-conraitheoir 
(Duggan Lynch) chun a n-oibreacha a 
thabhairt chun críche. 

Stádás Earcaíochta 

D’anneoin moilleanna tógála, shochraigh 
Rannóg Forbartha Eacnamaíochta Comhairle 
Contae Chill Dara ar dhul ar aghaidh le na 
céad cláir SMNRLO ar bhinn fíoriúil.  Cuireadh 
na cláir seo leanas ar fáil: 

Clár Uaillmhéíne Domhanda- clár luathaithe 
teicniúil 

Haisteáil Teicniúil - clár réamh-luathaithe 

Seimineáir Gréasáin ar-líne: 

Gníomhú ar son na h-aeráide (Deireadh 
Fomhair 2020) 

An t-Ionad Oibre sa todhchaí (Nollaig 2020) 

Bí freastal de 90+ ar an dá cheann acu.  

Forbairtí ábhartha eile i 2020 

 Cuireadh tús le tógáil (le crioch i 2021) 

 Earcaíodh Bainisteoir Ginearálta 

 Earcaíodh Clárbhainisteoir 

 Eagraíodh Brandáil agus cuireadh tús 
le feachtas margaíochta 

 Cuireadh tús le cliaint a earcú 

 Láinseáladh Clár Luathaithe agus 
imeachtaí 

 

 

       

Foirgneamh SMNRLO faoi thógáil le linn 2020 

Siopadóireacht Chontae Chill Dara 

Chláraigh breis agus 300 gnó i gCill Dara leis 
an gclár eacnamaíoch nua ar-líne, a thug deis 
do ghnólachtaí i gCill Dara bogadh do 
dhíolachán ar-líne, le múnla saor in aisce, 
tapaidh agus soláimhsithe. 
www.shopcountykildare.ie 

Dúshlán Fiontraíochta EDEN do Mic 
Léinn le Ollscoil Maigh Nuad 

Ghlac 34 foireann de mic léinn trúí leibhéil 
pairt sa dhúshlán nuálach, i gcomh-oibriú 
le Ollscoil Maigh Nuad, le duais-chiste de 
€10,000 i gceist. 

 

http://www.shopcountykildare.ie/


43 
 

 

Seachtain Fiontair Aitiúil 

D’fhreastal na mílte ar bhreis agus 300 
imeacht thar Chill Dara le linn na seachtaine, 
dírithe ar thacú le mion-ghnólachtaí agus 
fiontracht a spreagadh. 

Ag Tacú le Mná i Ghnó (Líonra Éireann, 
Brainse Chill Dara) 

Urraíocht OFÁ do Líonra na mBan:  Tugadh 
ballraíocht urraíoch do chliaint, le Cláir 
Fiontrachta Ban á thabhairt do 36 gnó.  
Cuireadh i láthair í ag 2 imeacht agus d’óstáil 
sí tob-imeacht ag crinniú Líonra Éireann, ag 
cur béim ar an raon de thacaíochtaí atá ar fáil 
don ghrúpa fiontrachtaí ban. 

Clár Easportála le Ollscoil an 
Oirthuaiscirt, Boston 

Chuaigh 10 ghnó i gCill Dara i mbun chláir 
píolótach nua 10 mhí le Ollscoill an 
Oirthuaiscirt, Boston, MA, agus ÓFA 
Comhairle Contae Chill Dara, chun dul isteach 
i margadh tarraingteach Mhéiriceá Thuaidh. 

Dámhachtainí Náisiúnta Fiontair 

Bhuaidh an comhlacht teicniúil QPQ, ó Léim 
an Bhradáin, atá á thacú ag ÓFA Chill Dara, 
an chéad Duais ag Dámhachtainí Náisiúnta 
Fiontair 2020.  Eagraíodh na dámháchtainí go 
fíoriúil agus craoladh beo iad ó Teach an Ard-
Mhéara, Baile Átha Cliath. 

 

 

 

Gradaim Fiontair do Mic Léinn 

Ghlac 21 meánscoil páirt sa Chlár Fiontair do 
Mic Léinn, le 1504 mac léinn páirteach.  

Bhuaigh ‘The Learning Lads’ ó Coláiste na 
Sailéisigh (sa phictiúir anseo) príomh-duais an 
chontae. 

     

Sárthaispeántas Éireann 2020 

Thaispeáin 3 cliaint atá á thacú ag ÓFA a 
ngnó ag an taispeántas cruthaitheachta is mó 
in Éirinn: Pebble & Twigs, Léim an Bhradáin, 
Johnny Magory Books, An Nás agus Dink 
Studio, Baile Chill Dara. 

Paindéim Covid 19 2020 – ag Tacú le 
Gnólachtaí Chill Dara 

D’fhág Covid 19 go raibh todhchaí neamh-
chinnte roimh raon mór de ghnóthaí Chill Dara. 
I 2020 bhí dúshláin criticiúla, ina measc cosc 
sealadach ar thrádáil, deacrachtaí maidir le 
sreabhadh airgid agus cúrsaí airgeadais, 
roghanna criticiúla maidir le leanúnachas 
foirne agus todhchaí neamh-chinnte, roimh 
raon mór de ghnóthaí i gCill Dara. 

D’oibrigh Comhairle Contae Chill Dara le gach 
earnáil den phobal gnó mar fhreagairt do 
dhúshláin Covid 19, tríd an céim seo leanas: 

 

Céim 1: FRITHGHNÍOMHÚ 

 An chéad ÓFA sa tír a chur ‘Ag 
stiúradh do ghnó trí Covid 19’ ar fáil 

 Bhain 904 gnó úsáid as sain-
meantóireacht i mbainistiú airgeadais 
agus margaíocht 

 Tacú le meabhairshláínte an phobail 
gnó; d’fhreastal 466 gnó ar maidin 
caife líonraithe seachtainiúil, ag fáil 
tacaíocht agus treoiriú trí céimeanna  
gearchéime agus ag fáil tacaíocht 
comhpháirtithe 

 Clár Aireachais Gnó 
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Céim 2: ATHLÉIMNEACHT 

 Infheistiú de €1 milliúin i dTacaíocht 
Leanúnachais Gnó Covid 19, ag 
cabhrú le breis agus 700 gnó i gCill 
Dara 

 Breis agus 570 gnó tugtha ar-líne le 
infheistiú de €1.32 milliúin i maoiniú r-
tráchtála 

    

Céim 3: ATHOSCAILT 

 Cláir sain-earnála Covid 19, e.g.  
áilleacht agus gruaigearacht, 
fáilteachas, miondíol, seirbhísí 
proifisiúnta 

 D’fhreastal 250 gnó ar seimineár 
gréasáin tacaíochta Covid 19 i 
Lúnasa 2020, tar éis dianghlasáil 
áitiúil 

 Chríochnaigh 3,425 gnó áitiúil cláir 
traenála chun dul in aghaidh 
dúshláin gnó Covid 19 

Ar ais leis an Príomh-Sráid 

 

 

Áirítear le infheistiú iomlán de €233.3k, suas 
go Nollaig 2020: 

 Forbairt agus bainistiú ar ag gcomh-
suíomh gréasáin r-tráchtála 
‘Siopadóireacht Chontae Chill Dara’ 

 Chláraigh 300+ miondíoltóir i gCill 
Dara ar shíomh gréasáin Comhairle 
Contae Chill Dara‘Shop County 
Kildare’ 

 Fuair 92 gnó Chill Dara maoiniú chun 
feabhas a chur ar aghaidheanna 
siopa, ar luach de €133,107 

 Clair meantóireachta miondíola 
saincheaptha le sainchomhairleoirí 
miondíola 

 Feachtas Margaíochta - 
Siopadóireacht Áitiúil: Tá sé mar 
aidhm ag an bhfeachtas tacú le mion-
ghnóthaí áitiúla, oiliúint a thabhairt ar 
an tabhacht a bhaineann leo, agus an 
pobal áitiúil a spreagadh chun 
siopadóireacht áitiúil 

 Infheistiú breise  de €1.32 milliúin i 
maoiniú r-tráchtála 

 

ÓFA Chill Dara ag Tacú le Ghnóthaí i 
2020 

Infheistiú de €847.8k i ndeontais tosaithe 
forbartha 

Bhain 3,784 gnó úsáid as traenáil ar-líne 

Infheistiú de €1.75m i dtacaíocht 
leanúnachais ghnó Covid 19 

Infheistiú de €6.8k i Maoiniú Cabhartha 
do Micrea-Fiontair 

Fuair 46 gnó maoiniú i ndeontais díreach 
ón ÓFA chun a ghnólachtaí a thosnú 
agus a fhás 

Chruthaigh cliaintchuideachtaí 285 post 
nua 

724 cuideachta bunaithe sa bhliain 
imithe romhainn 

Chuir 241 faoin gcéad turas ‘Tosaigh do 
ghnó féin’  

 

Tionscal Eachaí 

Forbraiodh straitéis eachaí agus síníodh léas 

leis An Groí Náisiúnta. Aimsíodh maoiniú de 

€87,000 chun Mol Nuálach Eachaí a fhorbairt. 

Tionscail Bia 

Aimsíodh maoiniú de €480,000 faoin gCiste 

Forbartha Athfhorais Tuaith chun Mol 

Inniúlachta Bia a chur ar aghaidh.  Bhain 28 

gnó bia i gCill Dara úsáid as tacaíocht 

‘Deiseanna do Sholátharóirí Bia le linn Covid 

19’.  Tá soláthar Mhol Inniúlachta Bia, Deoch 

agus Scileanna Bhaile Átha Í ag dul ar 

aghaidh; tá foireann deartha ceaptha.  

Rinneadh iarratas ar maoiniú faoi gCFAT le 

haghaidh oibreacha tógála. 
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Earnáil Ceirde 

Láinseáladh Líonra Ceirde Bunála Chill Dara.  

Ghlac cliaint ó Chill Dara páirt sa Dúshlán 

Deartha Náisiúnta le Cumann Deartha agus 

Ceirde na hÉireann. 

           

Tacaíocht Breatimeachta      

 D’aimsigh 139 gnó tacaíocht custaim 

agus mál 

 D’óstáil ÓFA Chomhairle Contae Chill 

Dara 2 imeacht Breatimeachta ar-líne 

 Leanann ÓFA Comhairle Contae Chill 

Dara leis an bhfeachtas 

Breatimeachta ‘Athrú ag Teacht’ a 

eagrú go h-áitiúil 

 Láinseáladh an clár ‘Ag dul le fás i  

mBoston’ i gcomh-oibriú le Ollscoill an 

Oirthuaiscirt, Boston 
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Acmhainní Daonna 
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Acmhainní Daonna 

Le linn 2020 rinne an rannóg AD athruithe ar 
mór-chuid de próisis de bharr na paindéime, 
chun cinnitú go mbeadh seirbhís agus 
tacaíocht comhsheasmhach ar fáil don 
bhfoireann.  Bhain an cuid is mó de na h-
athruithe le cian-oibriú a thabhairt isteach thar 
na h-eagraíochta, agus ardáin ar-líne a úsáid 
le haghaidh traenála agus agallaimh. 

D’anneoin na paindéime, leanadh ar aghaidh 
le feachtais earcaíochta thar 2020, chun 
cinntiú go líonfar gach post a bhí le fáil, mar ba 
ghá. 

Rinne an rannóg AD próiseáil ar iarratais 
maidir le 30 comórtas a reáchtáladh le linn na 
bliana. Fuarthas 951 iarratas – 488 ó fhir agus 
463 ó mhná.  
 
 Mar thoradh ar na comórtais a reáchtáladh le 
haghaidh na bpost seo, measadh go raibh 264 
iarratasóir cáilithe agus cuireadh ar painéil iad. 
Fir a bhí i 107 acu sin agus mná a bhí i 139 
acu.  

 
Traenáil agus Forbairt 

 
Chríochnaigh 656 ball foirne traenáil bunaithe 
sa seomra ranga i 2020. Chomh maith le seo, 
rinneadh oiriúnú ar an gclár traenála le 
haghaidh soláthar ar-líne, agus soláthraíodh 
mar seo leanas: 

 Ionduchtú Covid 19 

 Agresso 

 Cainteanna FGL Lóin agus Foghlaim 

 Ionduchtú Sláinte agus Sábháilteachta 

 Comhdhálacha / Seimineáir 

 Freagairt ar Garchabhair – Uasdhátú 
Covid 19 

 Freagairt ar Garchabhair – cúrsaí 
athnuachana 

 Cúrsaí Láinseálta CCF 

 Excel : Bun- agus meán-chúrsaí 

 Saoráil Faisnéise 

 Mionsonraí a thógáil 

 Cúram do Chustaiméirí 

 MTPD 

 Gaeilge 

 Traenáil i meabhairshláinte do bhaill 
foirne Údarás Áitiúla 

 
Chríochnaigh 20 ball foirne Teastas An Forais 
Riaracháin i Rialtas Áitiúil, chríochnaigh 10 
mball foirne an Dioplóma i Staidéar Rialtais 
Áitiúil, chríochnaigh 2 ball foirne an nasc-cúrsa 
do Chéim an Forais Riaracháin i Rialtas Áitiúil 
agus chríochnaigh  ball foirne amháin Céim an 

Forais Riaracháin i Rialtas Áitiúil i 2020. Níor 
leanadh ar aghaidh leis an gClár 
Ceannasaíochta i Rialtas Áitiúil toisc nach 
raibh An Foras Riaracháin in ann an cúrsa seo 
a sholáthar ar-líne. 
 
Faomhadh 16 ball foirne de réir Scéim 
Cúnaimh 2019 le haghaidh cursaí 
breisoideachais eile. 

 
 An Clár Cúnaimh d'Fhostaithe (CCF) 

 
Is iad Spectrum Life soláthróirí an CCF.  Is 
féidir le baill foirne teacht ar raon leathan 
faisnéise, lena n-áirítear clár tacaíochta 
meabhairshláinte 24/7, tríd an aip nó ar-líne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
An Bhunfhoireann Líon Coibhéis 

Lánaim-
seartha 

Lucht Bainistíochta 7.00 6.80 

Cléireachas / 
Riarachán 

456 425.54 

Gairmiúil / Teicniúil 209 205.10 
Oibrithe Lasmuigh 350 291.15 
An Bhunfhoireann 
Iomlán 

1022 928.59 

Baill Foirne Eile Líon  
Poist ar Conradh / 
Sealadach / 
Séasúrach 

42 42 

Comhraiceoirí 
Dóiteáin Coimeádta 

62 N/B 

Nach den Roinn 
CP&RA iad 

7 5 

Iomlán na bPost Eile 111 47 
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Pleanáil & Forbairt 

Straitéiseach 
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Pleanáil, Forbairt Straitéasach agus 
Ríocht Phoiblí 
 
Féachann an t-Údarás Pleanála chun 
riachtanais sóisialta agus eacnamaíocha an 
chontae a éascú agus inbhuanaitheacht, 
ionchuimsiú sóisialta, comhionannas 
caighdeán na beatha inár bpobail a chur chun 
cinn. Tá ról ríthabhachtach ag na rannóga 
Pleanála ar Aghaidh, Bainistíochta Forbartha 
agus Forfheidhmithe chun an aidhm seo a 
thabhairt chun críche agus forbairt an chontae 
a chur chun cinn ag leibhéil áitiúil, réigiúnach 
agus náisiúnta, i slí atá ionchuimsitheach go 
sóisialta, agus inbhuanaithe. 

Déantar forbairt sa chontae a spreagadh agus 
a threorú ag an bPlean Forbartha Contae agus 
Pleananna Ceantair Áitiula, trí criosú úsáide 
talún, polasaithe, cuspóirí, caighdeáin agus 
treoirlínte. 

Tugtar na h-aidhmeanna sna pleannanna 
straitéiseacha agus reachtúla seo chun críche 
tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha agus 
forfheidhmithe, chun cinntiú go dtugtar 
éascaíocht agus spreagadh don 
infreastruchtúr sóisialta, eacnamaíoch agus 
fisiciúil riachtanach sa chontae, ar mhaithe le 
pleanáil ceart agus forbairt inbhuanaithe, chun 
soláthar a dhéanamh dár ndaonrá óg, atá fós 
ag fás, agus ár dtimpeallacht nádúrtha agus 
tógtha a chosaint. 

Gan amhras, bhí droch-tionchar ar pleanáil in 
Éirinn ag na srianta sláinte pobail a tugadh 
isteach chun tabhairt faoi paindéim domhanda 
Covid 19 thar 2020. D’anneoin seo, leanadh le 
méadú bliain ar bhliain ar iarratais pleanála i 
gContae Chill Dara.  Maille le seo, rinneadh 
líon suntasach d’iarratais Forbartha Tithíochta 
Straitéiseach don Bord Pleanála le linn na 
bliana, maidir le mór-scéimeanna tithíochta. 

Is foireann ildisciplíneach í an Fhoireann 
Tionscadail Straitéiseacha agus Ríocht Phoiblí 
(TSRP), a chruthaíodh i 2019, le saineolas in 
Ailtireacht, Dearadh Uirbeach, Innealtóireacht 
agus Pleanáil Baile. 

Forbraíonn an Fhoireann TSRP príomh-
thionscadail straitéiseacha ó choincheap thar 
céim faomhadh pleanála, dearadh 
mionsonraithe agus tógáil, agus maoiniú le 
haghaidh soláthar na dtionscadal seo a 
ghiaráíl trí sruthanna maoinithe éagsúla, mar 
an Ciste Athnuachan agus Forbartha 
Uirbeach, an Ciste Athnuachan agus 
Forbartha Tuaithe, Ciste na Glasbealaí, an 
Ciste Cánach Charbóin agus an Scéim 
Athchóirithe do Bhailte agus Sráidbhailte. 

Plean Forbartha an Chontae 

Tar éis an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus 
Eacnamaíoch (SRSE) a fhoilsiú, rinne 
Comhairle Contae Chill Dara tosnú ar athrú 
reachtúil ar Phlean Forbartha Chontae Chill 
Dara (PFCCD) a ullmhú, chun seo a ailíniú leis 
an gCreat Pleanála Náisiúnta agus leis an 
Straitéis Réigiúnach Spásúil agus 
Eacnamaíoch do Réigiúin an Oirthir agus Lár 
Tíre.  Cuireadh an t-athrú ar taispeáint poiblí ar 
9ú Eanair 2020, ar feadh tréimhse 4 
seachtaine.  D'fhoilsigh an Comhairle an 
dréacht-athrú ar an dtairseach 
comhairliúcháin, agus tugadh cuireadh le 
haghaidh aigneachtaí agus tuairimí faoi. 

 Glacadh le h-Athrú 1 ar PFCCD 2017-
2013 ar 9ú Meitheamh, agus tháinig 
seo i bhfeidhm ar an bpointe 

 Cuireadh tús i 2020 le h-ullmhú agus 
comhairliúchán faoi Straitéis Spáis 
Oscailte agus Áineasa Chill Dara.  
Tabharfar seo chun críche i 2021 agus 
cuirfidh sé eolas le h-athbhreithniú ar 
Phlean Forbartha Chontae Chill Dara 

 Cuireadh tús i 2020 le h-
athhbhreithniú ar Treoir Deartha 
Tithíochta Tuaithe Chill Dara. 
Tabharfar seo chun críche i 2021 agus 
cuirfidh sé eolas le h- athbhreithniú ar 
Phlean Forbartha Chontae Chill Dara 

Pleananna Ceantar Áitiúla 

Baile Átha Í: Ullmhaíodh dréacht-PCA agus 
doiciméadú tacaíochta bainteacha (lena n-
áirítear Measúnú Iompair Ceantar-Bhunaithe, 
Iniúchadh Infreastruchtúra Sóisialta, Creat 
Athnuachan Uirbeach, Ráiteas Caractair 
Ceantair Caomhnaithe agus Measúnú 
Pleanala Inbhuanaithe agus 
Infreastruchtúrtha) le linn 2020, agus foilsíodh 
seo ar 17 Nollaig 2020. 

An Nás:  Ullmhaíodh dréacht-PCA agus 
doiciméadú tacaíochta bainteacha (lena n-
áirítear Iniúchadh Infreastruchtúra Sóisialta, 
Straitéis Athnuachan Uirbeach, Ráiteas 
Caractair Ceantair Caomhnaithe agus 
Measúnú Pleanala Inbhuanaithe agus 
Infreastruchtúrtha) le linn 2020, agus foilsíodh 
seo ar 9ú Márta 2020. 

Léim an Bhradáin: Glacadh leis i Nollaig 
2019 agus tháinig sé i bhfeidhm i Feabhra 
2020. 
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Láithreain Fholmha 

 Rinneadh suirbhéanna ar láithreáin i 
R2 agus R3 de 2020 

 Rinneadh suirbhéanna ar 223 láithrán 
thar an chontae  i 2020, i Léim an 
Bhradáin (10), Baile Chill Dara (32), 
Maigh Nuad (21), Droichead Nua (29), 
Na Solláin (12), Cill Droichid (13), 
Mainistir Eimhín (16), Claonadh (17), 
Cill Choca (8), Cill Chuillinn (10), An 
Nás (33) agus Baile Átha Í (22) 

 Tá próiséas luachála idir láimhe maidir 
le 7 laithreán 

 Tá 8 láithreán eile mar ábhar 
achomhairc don Bord Pleanála, agus 
14 laithreán breise aithnithe  le 
haghaidh fógraí faoi Alt 7 (1) a éisiuint 

Tionscadail Straitéiseacha agus Ríocht 
Phoiblí 

Gormbhealach na Bearú 

 Chuir an Fhoireann Tionscadail 
Straitéiseacha agus Ríocht Phoiblí tús 
le h-obair ar 48 km de Ghormbhealach 
na Bearú ó Bhaile Ló go Bhaile Átha Í, 
i gcomh-oibriú le Uiscebhealaí Éireann 
agus Comhairle Contae Laoise, tar éis 
maoiniú de €5,000,000 a aimsiú faoi 
chatagóir 1 “Réidh don sluasaid”  den 
CAFT. 
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Le linn 2020, d’éirigh leis an bhFoireann Tionscadail Straitéiseacha agus Ríocht Phoiblí an maoiniú 
seo leanas a fháil: 

Sruth 
Maoinithe 

Suíomh an 
Tionscadail 

Cur síos ar an dTionscadal Maoiniú a 
bhronnadh 

Costas 
Iomlan an 
Tionscadail 

Ciste Cánach 
Charbóin 

Na Solláin go  Cluain 
Caoin (teorann Uibh 
Fháilí) 

Dearadh mionsonraithe, cás gnó 
mionsonraithe, Buisead Iomlán 
Scéime (BIS) agus soláthar 
cumasúcháin do chuid de 38.5 km i 
gContae Chill Dara (agus maoiniú 
do 11 km de socraithe cheana) ó 
Na Solláin go Cluain Caoin ar 
imeall Uíbh Fháilí 

€213,000 €213,000 

Scéim 
Athchóirithe do 
Bhailte agus 
Sráidbhailte: 
Beart Luathaithe 
mar fhreagairt 
do Covid 19 

Baile Chill Dara Spásanna páirceála gluaisteán i 
gCearnóg an  Mhargadh a bhaint 
amach chun scaradh sóisialta, 
úsáid áineasa ag an bpobal agus 
ithe allamuigh agus ciúáil ag 
daoine le haghaidh gnóanna  sa 
Chearnóg a éascú 

€40,000 €47,500 

Scéim 
Athchóirithe do 
Bhailte agus 
Sráidbhailte: 
Beart Luathaithe 
mar fhreagairt 
do Covid 19 

Baile Átha Í Scéim Píolótach Sráide Scoile €25,000 €29,000 

 Mainistir Eimhín Scéim Píolótach Sráide Scoile €25,000 €29,000 

 Baile Ló Caife Rothaíochta €25,000 €29,000 

 Na Sollain Caife Rothaíochta €25,000 €28,500 

 An Baile Mór Caife Rothaíochta €21,600 €27,500 

 Baile Fuinse Caife Rothaíochta €21,600 €27,500 

 Díseart Diarmada Caife Rothaíochta €21,600 €27,500 

 Léim an Bhradáin Bearta Luathaithe Covid-19 €40,000 €45,000 

 Cill Droichid Bearta Luathaithe Covid-19 €40,000 €45,000 

 Maigh Nuad Bearta Luathaithe Covid-19 €40,000 €45,000 

 An Nás Bearta Luathaithe Covid-19 €40,000 €60,000 

 Droichead Nua Bearta Luathaithe Covid-19 €40,000 €45,000 

Ciste 
Athnuachan 
agus Forbartha 
Tuaithe 

Baile Chill Dara Pleananna a ullmhú agus dearadh 
mionsonraithe le haghaidh 
athchóiriú ar Céim 2 de Cearnóg 
an Mhargadh, agus dearadh 
mionsonraithe do sraid-dreach nua 
agus nasc coisithe ó Shráidbhaile 
Chill Dara go lár an bhaile 

€1,750,000 

 
  

€2,333,333 
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Páirc Bhaile na Corrchoille agus Cearnóg 

an Mhargadh, Bhaile Chill Dara 

Maille le seo, d’eagraigh an Fhoireann 

Tionscadail Straitéiseacha agus Ríocht Phoiblí 

Páirc Bhaile na Corrchoille agus scéim 

píolótach sealadach ag Cearnóg an 

Mhargadh, Bhaile Chill Dara, mar bhearta 

luathaithe Covid-19. 

 

Páirc Bhaile na Corrchoille – roimhe 

 

 

Páirc Bhaile na Corrchoille – ina dhiadh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roimhe – Cearnóg an Mhargadh, Bhaile Chill 

Dara – á úsáid mar carr-chlós 

 

 

Ina dhiadh – Cearnóg an Mhargadh, Baile Chill 

Dara, le scéim píolótach sealadach á léiriú 

 

 

 

Cearnóg na Poibleoige Tionscadal 

Uirbeachais Tadhlach á sholáthar 
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Bainistíocht Forbartha 

Iarratas Pleanála Fuarthas 

2020 

(2019) 

1,627 

(1,452) 

 

Bliain Líon na 

dTithe  

Líon na n-Árasán (Cóiríocht 

Clainne Cúntach san áireamh) 

Líon Iomlan na a-

Aonad 

2020 3,445 877 
4,322  

(FTS san áireamh) 

 

Forbairtí Tithíochta Straitéiseacha 

Bliain Faofa Árasáin Tithe Iomlán 

2020 7 1,705 1,316 2,021 

 Nóta: Níl FTS a chuireadh isteach i 2020 ach a faomhadh i 2021san áireamh 

 

Cinntí Pleanála freaschurtha ag An Bord Pleanála 

 
2020 

 

% 2019 % 2018  % 2017  % 

Líon na gcinntí  a  

dhearbhaíodh 

65 79% 61 81% 62 85% 60 80% 

Líon inar fhreascuireadh  

cinneadh an ÚÁ 

17 21% 13 20% 11 15% 12 20% 
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Oidhreacht: Tionscadail Plean Oidhreachta 

Tógtha, Nádúrtha agus Cultúrtha 

Lean Comhairle Chontae Chill Dara, trína h- 

Oifig Oidhreachta, de bheith ag forbairt a ról 

maidir le acmhainní oidhreachta tógtha agus 

nádúrtha an chontae a chosaint agus a chur 

chun cinn thar 2020.  Baineadh é seo amach 

trí chomhairle a sholáthar maidir le gnéithe 

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. 

Oidhreacht 

Feidhmíonn an t-Oifig Oidhreachta Plean 

Oidhreachta an Chontae agus Plean 

Bithéagsúlachta an Chontae trí raon de 

ghníomhartha bliantúla. I measc na 

gníomhartha a eagraíodh faoi na pleananna 

seo i 2020 bhí: 

Sonraí Oidhreachta a bhailiú 

 Turas Columbanus: Rinneadh 

measúnacht ar shlí Turas Columbanus 

i gContae Chill Dara.  Is comh-

thionscadal é seo le h-Údaráis Áitiúla 

eile 

 Gníomhaíocht Bithéagsúlachat 

Contae: (Ciste Náisiúnta Plean 

Gníomhartha Bithéagsúlachta) - 

Iniúchtha Éiceolaíocha ar 6 Páirc le 

Comhairle Contae Chill Dara, le moltaí 

Feasacht Oidhreachta a ardú 

 Scéalta Abhann na Life: comh-

thionscadal údaráis áitiúla le 

Comhairle Contae Chill Mantáin.  

Eagraíodh breis agus 18 fís chun stair 

agus oidhreacht abhann na Life a chur 

chun cinn 

 Deich mBliana na gCuimhneachán 

Chill Dara: Leanadh le clár Deich 

mBliana na gCuimhneachán (2013-

2023) a fheidhmiú 

 Gníomhaíocht Bithéagsúlachat 

Contae: (Ciste Náisiúnta Plean 

Gníomhartha Bithéagsúlachta) – fís a 

ullmhú faoi cothabháil ar móinéir 

bláthanna fiáine ( le INSB agus 

Comhairlí Contae Chill Mantáin agus 

Chill Chainnigh) 

 Gradam Pailneor ÚÁ na mBailte 

Slachtmhara: Le líonra na n-

Oifigeach Oidhreachta, d’fhorbraigh an 

t-Oifigeach Oidhreachta Gradam 

Pailneor Údarás Áitiúla na mBailte 

Slachtmhara 

 Seachtain na h-Óidhreachta 2020:  

eagraíodh 40 imeacht ar-líne 

 Seachtain na Bithéagsúlachta 2020: 

Craoladh gnéchláir fógraíochta ar 

KFM le linn 12 seachtain. D’urraigh 

Comhairle Contae Chill Dara 3 

phodchraoladh bithéagsúlachta maidir 

le bithéagsúlach áitiúil 

 Scéim Deontais Oidhreachta Pobail 

2020: Tacaíodh le 58 tionscadal.  

Chabhraigh an t-Oifigeach 

Oidhreachta le grúpaí maidir le h-

iarratais ar maoiniú, le taighde, forbairt 

agus feidhmiú ar a dtionscadail 

oidhreachta pobail, agus le chabhair 

chun teagmháil a dhéanamh le 

saineolaithe oidhreachta. 

Polasaí agus Comhairle 

 Tugann an t-Oifigeach Oidhreachta 

tacaíocht do feidhmithe Bainistíochta 

Forbartha, Forfheidhmithe agus 

Pleanála ar Aghaidh na Rannóige 

Pleanála 

 Ullmhaíodh agus glacadh le Plean 

Gníomhaithe Pailneora Chomhairle 

Contae Chill Dara 2019-2023.  Shínigh 

Comhairle Contae Chill Dara mar 

comhpháirtí do Phlean Pailneora Uile 

Éireann. 

 Ainmniú Láithreáin UNESCO - Dún 

Ailinne: Ghlac an t-Oifigeach 

Oidhreachta páirt in iarratas a ullmhú 

chun Dun Ailinne a chur ar Liosta 

Sealadach Oidhreachta Domhanda 

Dea-Chleactas a Chur Chun Cinn 

 10  Plean Gníomhaithe 

Bithéagsúlachta Áitiúla (le LEADER) 

 Ciste Séadchomharthaí Pobail 2020 

– RTRÁO: Caisleán an Fhaoitigh 

(Plean Bainistíochta Caomhnaithe); 

Reilig Naomh Eoin, Baile Eoin 

(Oibreacha Caomhnaithe) 

 Éire Ildánach – Maoiniú ó RCOG: 

Tionscadal Athchóirithe Másailéam 

Pirimidiúil Maidilín. Sparánachta Éire 

Ildánach – tionscadail Ealaíon, Pobail 

agus Oidhreachta.  Traenáil do 

ghrúpaí oidhreachta ar teicneolaíocht 

nua chun ábhar ar-líne a fhorbairt 



55 
 

 Bord Chloiche Chill Chá: Ceapadh 

sainchomhairleoirí chun athchóiriú a 

thosnú ar  an déantán seo 

 Líonra na mBailte Múrtha: Rinne 

Comhairle Contae Chill Dara 

bainistíocht ar bhallraíocht trí mbaile 

sa líonra seo (Baile Chill Dara, Baile 

Átha Í agus Díseart Diarmada). 

Aimsíodh maoiniú do trí dtionscadal i 

nDíseart Diarmada agus i mBaile Chill 

Dara 

 

Caomhnú 

Scéim Infheistithe Oidhreachta Tógtha 2020 

Bronnadh iomlán de €79,000 ar Comhairle 

Contae Chill Dara. 

Suíomh/Struchtúr Méid 

Teachín Ceann Tuí 
Dhroichead an 
Choiligh,  Dún Uabhair 

€11,600 

Eaglais Cairbre €10,252 

Teachín Ceann Tuí, 
Baile Thomáis 

€13,574 

7 Plás Canning, 
Droichead Nua 

€15,000 

Másailéam ag Maidilín, 
An Nás  

 €15,000 

Eaglais na Trionóide, 
Maoin 

€13,574 

 

Ciste na Stuchtúr Stairiúla 2020 

Location/Structure Amount 

Teach an Túir, Caisleán 
Dhomhnach Dheá  

€32,330             

Coláiste Dhroichead Nua  €15,000             

 
Curtha leis an TDC de réir Alt 
55 den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt, 2000 (arna leasú)   
 

 2 Másailéam Pirimidiúil,  
Reilig Maidilín, Bóthar 
Bhaile Átha Cliath, An 
Nás, Co Chill Dara 

 31 agus 33 An Príomh 
Sráid, Leim an 
Bhradáin, Co. Chill 
Dara 

 Teach Gheata 
Chaisleáin Chill Dara, 
Baile Chill Dara 

 Teach, Teach Gheata 
agus Diméin an 

 

Mhainistir Nua, Cill 
Chuillinn, Co. Chill Dara 

 Teach Ceann Tuí, Carn 
Almhaí, Co. Chill Dara 

 Teachín an Iúir, 
Cnocán an Rísigh, 
Mainistir Eimhín Co. 
Chill Dara 

 

 

Bainte ón TDC de réir Alt 55 den Acht um 

Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) 

 B22-25, Aiteann na Fraince, Baile 

Chill Dara 
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Bóithre, Iompar agus 

Sábháilteacht Poiblí  
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Bóithre, Iompar agus Sábháilteacht 

Poiblí  

Forléargas ar an Stiúrthóireacht 

 Rannóg na Bóithre 

 Oifig um Dhearadh Bóithre Náisiúnta 

 Seirbhís Chomhairleach na Roinne 

Iompair 

 Seirbhís Dóiteáin 

 Cosaint Shibhialta  

 Bainistíocht Mhór-Éigeandála 

 Foireann Measúnaithe Dian-Aimsire 

 Sláinte agus Sábháilteacht do 

Comhairle Contae Chill Dara 

 Rochtain agus Míchumas 

 Comh-ordú ar Leathanbhanda agus  

Teileachumarsáid 

 Rialú Forbartha agus Rialú Tógála 

 

 

Contae Chill Dara – Bóithre Poiblí 

 Mótarbhealai 128 km 

Príomhbhóithre Náisiúnta 19 km 

Bóithre Náisiúnta den dara 

grád 
17 km 

Bóithre Réigiúnacha 487 km 

Bóithre Áitiúla (Iomlán) 2,009 km 

Príombhóithre 
Áitiúla 

  359 km 
 

Bóithre Áitiúla 
den dara grád 

1,041 km 
 

Bóithre Áitiúla 
den tríú grád 

  609 km 
 

Iomlán 2,660 km 
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Dearadh agus Tógáil Bóithre 

Bóthar Dáileacháin Bhaile Átha Í 

 Críoch le h-oibreacha tosaigh 

 Gearr-liosta de 6 conraítheoir déanta 

 Próiseas tairscinte do Céim 2 ar 

leanúint 

 Tógáil le tosnú i R4 de 2021, ag braith 

ar faomhadh 

Cuarbhóthar Oirthir Maigh Nuad 

 Cuid Oirdheischeart de Cuar-Bhealach 

Lasmuigh Maigh Nuad, lena n-áirítear 

droichead thar na Canála Ríoga agus 

an iarnród 

 OCÉ le tosnú i R4 de 2021 

 Dearadh mionsonraithe ar leanúint 

Clós Innealra nua agus Scioból Salainn 

Réigiúnach  

 Athlónnú an Chlóis Innealra ó 

Droichead Nua go An Nás.  

Faomhadh pleanála in áit 

 Conradh maidir le h-oibreacha 

cumasúcháin ar leanúint 

 Tairscint don phríomh-chonradh le 

chur amach i R3 de 2021 

 Tógáil le tosnú i R4 de 2021, ag braith 

ar faomhadh 

Bóthar Ceangail Cill Droichid – 

Collchoill 

 Céim roghnaithe bealaigh ar leanúint 

 Comhairliúcháín poiblí críochnaithe 

 Bealach is fear le roghnú  R4 de 2021 

Tionscadal Athchóirithe Bhóthair 

Bhaile Uí Chocláin 

 

An Baile Mór Críochnaithe 

Cosán Dhroichead  

Chill Daingin 

Críochnaithe 

Straitéis Iompair 

An Náis 

Críochnaithe 

Straitéis Iompair 

Chill Dara 

Le dul go 

chomhairliúchain i 

R2 de 2021 

Measúnú  Iompair 

bunaithe i 

gCeantar Bhaile 

Átha Í 

Críochnaithe 

Straitéis Iompair 

Dhroichead Nua 

Le tosnú i R4 de 

2021 
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Tionscadail Bóithre Tosaíochta – bealaí 
soláthair eile 

 Cuar-Bhóthar Lasmuigh Maigh Nuad 
(Céim ó Bóthar Mhaigh gCláir go 
Bóthar Dhún Búinne) 

o Cuid 8 nua le faomhadh 
o Á chur ar aghaidh ag 

Comhairle Contae na Mí 

 

 Scéim Feabhsaithe Dhroichead Chill 
Droichid 

o Ag feitheamh le TMTT ón ÚNI 
o Á chur ar aghaidh ag ÚNI 
o Glasbhealach ó Bhaile Átha 

Cliath go Gaillimh 
o Céim Teorannach ó Maigh 

Nuad go Bhaile Átha Cliath 

 

 Athbhreithniú at Luasteorainn Contae 
o Ag dul ar aghaidh; eagraíodh 

ceardlann le comhaltaí 
Samhain / Nollaig 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tionscadail Bóithre Tosaíochta ag 
Conraítheorí 

Sráid Faoisimh Laistigh Maigh Nuad 

Ó Bóthar Mhaigh gCláir go Bóthar Dhún 
Búinne le h-oscailt faoi R3 de 2021 

Bóthar Faoisimh Dhroichead Nua 
Theas 

Críochnaíodh an céad céim ó Bhóthar 
Dhroichead Nua go Bóthar Chonnail Mhór i 
2020 

An Nás 

Bóthar Ceangail Pháirc Ui Dhubhuí 
croichnaithe 

Baile Chill Dara 

Bóthar Ceangail Theas Laistigh críochnaithe 

Bóthar Claonadh (An Ceap Dubh) 

Díospóireachtaí idir láimhe leis an 
gconraitheoir chun críoch a chur leis an Cuar-
Bhóthar 
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Infeastruchtúr Soláithraithe ag 
Conraitheoirí 

Iarratas déanta ar 18ú Meán Fomhair 2019 le 
chuimsiú sa chiste seo 

Tabharfar tosaíocht do chórais gur féidir iad a 
nascadh le príomhphíobáin. 

Is féidir na 3 cinn tosaigh ar a liosta thíos a 
nascadh le príomhphiobáin 

1. Cúirt Aluine, Aluine                    ICF 

3. Lios An Ri, Clocha Rince            ICU 

4. Cnoc an Mhúraigh, Baile               
Bhreannóg                                  ICF 

5. Muileann Chnochán an Rísigh,         
Mainistir Eimhín                           ICF 

6. Páirc an Chnoic Rua, Baile Eilís   ICF 

7. Sruthan Chill Mhuire, Droichead             
Mhic Eoin                                 ICF 

8. An Clós, Tír Mocháin         ICF 

9. Coill an Bhealaigh, Domhnach              
Dheá                                      ICF 

10. An tSráidbhaile, Maoin                ICF 

 

 

 

 

Cothabháil Geimhridh 

 Cuireadh tús leis an séasúr 
cothabhála geimhridh ar 14ú Deireadh 
Fomhair 

 Monatóireacht 24/7 ar theochtaí ag 
Innealtóirí CB 

 10 mbealach á saileadh faoi lathair       
(méadú o 9 i Feabhra 2019) 

 Cuirtear salann ar 26.6% d’ár mbóithre 
neamh-náisiúnta 

 Iomlan de 25 tiománaí, le 10 tiománaí 
ar gach bealach saileadh, á rothlú 
gach seachtain 

 Buiséad iomlan leithdháilte ag 
Comhairle Contae Chill Dara: 
€690,000 PA 

 Sonraí faoi bealaí saileadh, 
léarscáileanna etc.ar suiomh gréasáin 
Comhairle Contae Chill Dara 
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Rialú Tógála agus Forbartha 

Is Údarás Rialaithe Tógála í Comhairle Contae 
Chill Dara, le cumhachtaí scrúdaithe, 
forfheidhmithe agus ionschúisimh nuair a 
sáraítear na rialacháin tógála. 

Ta dualgas ar Dearthóirí, Tógálaithe agus 
Úinéirí Foirgneamh Fógrai Tosaigh (FT) a chur 
isteach roimh oibreacha a thosnú, agus 
Deimhnithe um Chomhlíonadh ag Críoch 
(DCC) a chur isteach roimh áitiú sa 
bhfoirgnimh críochnaithe, tríd an gCóras 
Bainistíochta Rialaithe Tógála Náisiúnta 
(CBRT). 

Fógraí Tosaithe 2019 2020 

Iomlán a fuarthas 611 461 

Bailí 596 454 

Neamh-bhailí 15 7 

Scrúdaithe ar 

fhoirgnimh le fógraí 

tosaithe bailí 

211 199 

 

 

Deimhnithe um 

Chomhlíonadh ag 

Críoch 

2019 2020 

Iomlán a fuarthas 646 461 

Bailí 645 454 

Neamh-bhailí 1 7 

Scrúdaithe ar 

fhoirgnimh le 

Deimhnithe um 

Chomhlíonadh ag 

Críoch bailí 

139 196 

 

Tá seans go mbeidh gá le Deimhnithe 
Rochtana Míchumais (DRC) maidir le 
oibreacha ar fhoirgnimh seachas tithe cónaithe 
(ach le foirgnimh árasán san áireamh) agus 
feidhmíonn an Rannóg Forbartha Tógála seo 
freisin.  Déantar iarratais freisin a chur isteach 
agus a bhainistiú tríd an gCóras Bainistíochta 
Rialaithe Tógála Náisiúnta (CBRT). 

Deimhnithe Rochtana 

Míchumais 

2019 2020 

Iomlán a fuarthas 122 124 

Faofa 131 137 

Diúltaithe 0 0 

Méid neamh-bhailí 0 2 

Scrúdaithe a rinneadh ar 

Dheimhnithe Rochtana 

Míchumais 

21 66 

 

Déanann an Rannóg Rialaithe Togála 
monatóireacht freisin ar cloí le Rialacháin 
Aontais na hEorpa (Feidhmiú Fuinnimh 
d’Fhoirgnimh) 2006-2008, len n-éilítear go 
gcuirtear Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF) ar 
fáil nuair a tógtar, díoltar nó ligtear foirgneamh, 
agus caithfear na rátálacha seo a léiriú nuair a 
fograítear a leithéid d’fhoirgnimh le díol nó le 
ligean. Le linn 2020, fuarthas 1043 RFF trí 
CBRT maidir le forgnimh lena eisíodh Fógraí 
Tosaithe nó Deimhnithe um Chomhlíonadh ag 
Críoch.  Maille le seo, rinneadh scrúdú ar 15 
gníomhaire eastáit maidir le cloí le rialacháín 
faoi RFF a léiriú. 

Rialú Forbartha 

Is cosúil go mbeidh forbairtí tógála le dhá 
theach cónaithe nó níos mó ná sin incháilithe 
le tógáil faoi chúram (ag braith ar 
choinníollacha bronnta an chead pleanála).  
Déantar soláthar d’eastáit cónaithe a thógáil 
faoi chúram ag údaráis áitiúla faoi Alt 160 den 
Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna 
leasú, agus cuirtear tús le h-imeachtaí maidir 
le seo faoi Alt 11 d’Acht na mBóithre 1993.  Is 
feidhm fhorchoimeádta do bhaill tofa í eastáit 
cónaithe a thógáil faoi chúram. 

De réir Alt 180 caithfidh Comhairle Contae 
Chill Dara imeachtaí tógála faoi churam a 
thosnú nuair a iarrann an forbraitheoir nó an 
cuid is mó d’úinéirí na dtithe cónaithe a 
leithéid.  Braitheann seo, áfach, ar críoch a 
bheith leis an bhforbairt chun sástacht na 
Comhairle agus de réir an chead pleanála 
agus aon coinníollacha a ghabhann leis. 

Is é príomh-ghníomhaíocht na Rannóige 
Rialaithe Forbartha ná monatóireacht a 
dhéanamh ar fhorbairt leanúnach i ngnáth-
eastáit tithíochta, ar intinn, tar éis críoch a chur 
le h-eastát cónaithe go chaighdeán cuí, go 
dtógfaidh an Comhairle (má iarrtar seo) na 
bóithre, cosáin, soilsí poiblí agus spásanna 
oscailte faoi chúram. Muna bhfuil críoch go 
chaigdéan cuí ar an obair, ta seans go mbeidh 
moill ar an bpróiseas seo, mar b’fhéidir go 
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gcuirfear cúrsaí forfheidhmithe, lena n-áirítear 
bannaí a agairt, i bhfeidhm.  Tá Uisce Éireann 
freagrach as infreastruchtúr seirbhísí uisce in 
eastát cónaithe a fheidhmiú agus a 
chothabháil ón dáta a thóg an Comhairle an t-
eastát faoi chúram, agus ba cheart dul i 
gcomhairle léi le linn an próisis tógála faoi 
chúram. 

Le linn 2020, mhol an Rannóg Rialaithe 
Forbartha do na baill go dtógfar na 10 easát 
seo leanas faoi chúram, agus aontaíodh le 
seo: 

Ascal Lár-Páirce agus Slí Lár-Páirce, 

Claonadh 

Mainéar Chelmsford, Cill Droichid  

Gráinseach an Churraigh, Droichead Nua 

(ach amhain 1-12 An Páirc) 

Cúirt na n-Iarlaí, An Chill 

Coill Furness, Baile Eoin 

Mainéar na Gráinsí Móire, Baile Bhreannóg 

Clós Móin Réad, An Nás 

Bealach Theach Srafáin , Na Solláin 

Na Maidilín, An Nás 

An Eachlann, Garrán na Sceiche Gile, An 

Chill 

 

I Nollaig 2020 cuireadh tuairisc faoi bhráid na 
gcomhaltaí tofa, a léirigh líon an ghníomhaithe 
thar an chontae, agus a chuir béim ar chuid de 
na ceisteanna leanúnacha.  San áireamh bhí 
eastáit críochnaithe agus neamh-
chríochnaithe, eastaít cónaithe á dtógáil faoi 
láthair, agus eastáit a tógadh faoi chúram ó 
2012 i leith. 
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Ionad Daileacháin Nua LIDL, Droichead Nua, agus cuid den Cuar-Bhóthar
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Sábháilteacht ar Bhóithre, Rothaíocht 
agus Iompar Inbhuanaithe 

 Suiteáladh 12 Caife Rothaíochta 

 Suirbhéanna poiblí do dhá scéim 
píolótacha ‘Sráid Scoile’ 

 Cuairteanna scoile maidir le 
sábháilteacht ar bhóithre agus oiliúint 
ar rothaíocht 

 Seachtain na Rothaiochta, Seachtain 
Soghluaiste AE agus Seachtain um 
Sábháilteacht ar Bhóithre 

 Comh-feachtais Réigiúnacha agus 
náisiúnta 

 Feachtais maidir le taisteal ar scoil 
agus soghluaiseacht le An Taisce 

 Teagmháil le Príomh-Oidí agus Boird 
Bainistíochta chun bealaí níos 
sábháilte chuig scoileanna a aimsiú 

 Teagmháil le cumainn cónaitheoirí 
chun bealaí siúil a chruthú laistigh 
d’eastáit le linn dianghlasáil Covid 19 
agus chun bealaí agus tionscnaimh 
áitiúla rothaíochta agus siúil a chur 
chun cinn 

 Suiteáladh scáthláín rothar agus racaí 
rothar i dhá bhunscoil agus i 
meánscoil amháín mar chuid 
d’fheachtais rothaíochta agus 
soghluaiseachta chun rothaiocht ar 
scoil a spreagadh 

 Cuireadh tionscnaimh sábháilteachta 
ar bhóithre agus rothaíochta chun cinn 
ar ardáin meán shóisialta na 
Comhairle 

 Comh-fheactas feasachta idir 
Comhairle Contae Chill Dara, An 
Garda Síochána agus Iarnród Éireann 
feachtas coisc ar choireanna ‘Glasaigh 
é – Caill é’ do rothaithe 
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Oifig Náisiúnta Bóithre Chill Dara 

Mór-Thionscadail faoi láthair 

 Uasghrádú ar  Sheachbhóthar an M7 
idir An Nás agus Droichead Nua 

 Acomhal an M7 ag Baile Osbeirn agus 
Seachbhóthar R407 na Sollán  

 Uasghrádú ar an M4 – Maigh Nuad go 
Léim an Bhradáin 

 Oifig Bainistíochta réigiúnach / 
náisiúnta do Bhóithre Náisiunta BIÉ 

 Oibríochtaí líonra 

 Cothabháil ar Dhroichead Laighean 
Scéimeanna feabhsaithe ar mion-
bóithre 

 Oibreacha saillte geimhridh náisiúnta 

 Seirbhísí ilghnéitheacha don Roinn 
Iompair 

 Scéim Uasghrádaithe Acomhal 4 – 
Acomhal 14, N11 / M11 

 Bóthar seirbhíse parailéileach Chill 
Mocheanóg 
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Seirbhís Dóiteáin 

Glaonna Oibríochtúla 

Droichead Nua   442 

An Nás    435 

Baile Átha Í    223 

Maigh Nuad    321 

Mainistir Eimhín   181 

Léim an Bhradáin  179 

IOMLÁN    1,842 

Iomlán ag 31ú Nollaig 2020   1,357 

Cosaint Shibhialta 

 Buiséad Chosaint Shibhialta 2020: 
€173,434.  OCS agus 53 Deonach 

 Cuireadh críoch le páirtíocht in 
imeachtaí pobail i Márta 2020 de bharr 
Covid 19 

 Tacaíocht don FSS 
o     Tacú le iompar do phearsana 

FSS agus le baill den phobal a 
iompar go h-ionaid tástála 

o     Cabhrú leis an tseirbhís 
fuilaistriúcháin le bainistíocht 
ag ionaid deonaithe 

o     Fuarthas Jíp 4x4 le tacaíocht 
ón Chiste na gCuntas 
Suanacha 

    

 Suiteáladh ionad sealadach do 
Cheannceathrú Cosanta Sibhialta i 
nDroichead Nua 

 Maoiniú Caipitil riachtanach do 
Cheannceathrú nua 

 

 

 

 

Bainistíocht Mór-Éigeandála 

Tagann an Coiste Bainistíochta Mór-
Éigeandála le chéile gach dhá mhí 

Buail agus Beannacht bliantúil le na príomh-
eagraíochtaí freagraíochta 

 Comh-ordú áitiúil de bharr srianta 

Eagraítear cleachtaí agus traenáil ar bhonn 
réigiúnach gach bliain 

 Úsáid leanúnach de na struchtúir 
creata comh-ordaithe 

Traenáil leanúnach do bhaill foirne cuí i 
Comhairle Contae Chill Dara 

Athbhreithniú leanúnach ar an Mór-Phlean 
Éigeandála agus ar gach fo-phlean 

Dul chun cinn réigiúnach idirghníomhaireachta 
chun freagairt do Covid 19 a chomh-oibriú 

 Cur chuige comhsheasmhach do 
chumarsáid 

 Cabhrú le h-eagraíochtaí eile de réir 
ghá 

Leanúnachas Gnó      

 Fo-ghrúpa BRT a eagrú go luath, agus 
é ag tabhairt tuairisc don bhFoireann 
Bainistíochta 

 Teagmháíl le GBRÁ maidir le treoiriú 
earnála a aimsiú 

 GTO agus Prótacail maidir le filleadh 
ar obair 

 Córas coinní chun rochtain poiblí a 
éascú 

 Tacaíocht TF d’obair ó bhaile 
o   Ríomhairí Glúine, LPF, 

DocuSign, Rainbow 

 Teagmháil le príomh-oibrithe 

 Athchóiriú agus uasdhátú de réir mar 
a athraíonn na leibhéil 

 Cruinnithe reachtúla 
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Gníomhú ar son na h-Aeráide agus 
Laghdú Fuinnimh     

 Scéimeanna rothaíochta 
soláthraithe  agus pleanáilte 

 Lánaí rothaíochta scagtha ar gach 
bóthar nua, e.g. Bóthar Uí 
Dhubhuí, An Nás 

 Clár athfheistiú Soilsithe Poiblí 
(coigilt thart ar €0.5m i gcostas 
fuinnimh sa bhliain 

 Clós Innealra nua, An Nás 

 Athchúrsáil ar ábhair cosáin 

 Iosta bóthar nua ag Cnoc na  
Croiche, Baile Átha Í 

 Tacaíocht don Fóram Rothaíochta 

 Ceannaíodh dhá fheithicil 
leictreacha nua 

 Foireann Measúnaithe Dian-
Aimsire: ullmhu d’oiriúnú 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 

 Clár uasghrádaithe fuinnimh thar 
na sé stáisiúin dóiteáin: insliú, 
uasghrádú ar chorais téimh, painéil 
gréine a shuiteáil, córais soilsithe. 
Meastar go mbeidh costas thart ar 
€250,000 ar seo, le tréimhse 
aisíoca suas go 8 mbliana 
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Sláinte agus Sábháilteacht 

 

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

 Áis tiomanta do S&S i ngach  
Stiúrthóireacht 
 

 Athbhreithniú ar 64 Treoirlínte 
Náisiúnta 
 

 Uasdhátú ar doiciméadú de réir 
riachtanais reachtúla 
 

Scrúduithe Sábháilteachta 

Líon a críchnaíodh 

      

 Líon Iarbhir 

 Sprioc 

Bearta Sábháilteachta Covid 19   

 Clár Sláinte agus Folláine Fostaithe 

 Prótacal maidir le filleadh ar obair 

 Ionduchtú maidir le filleadh ar obair 

 Polasaí maidir le cian-oibriú agus 
treoirlínte d’oibriú ó bhaile 

 Measúnaithe riosca ar leith do Covid 
19 

 Gnáth-treoirlínte oibríocha  
 

 

 

 

 

 

Rochtain agus Míchumas 2020    

 Láinseáladh Straitéis 
Inrochtaineachta Chontae Chill 
Dara – Bealach Rochtana Uilíoch 
2020-2022 

 Feachtais feasachta: Lá ‘Géill Slí’ 
agus Lá Idirnáisiúnta do Dhaoine 
faoi Míchumas 

 Buaiteoir Gradaim Uile-Éireann 
Pobail agus Comhairle CPÉ agus 
CCÚÁ 

o Gradam Rochtana agus 
Ionchúimsithe 

o Gradam Grand Prix 
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Comhshaol, Uisce & Gníomhú ar 

son na h-Aeráide  
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Seirbhísí Uisce agus Comhshaoil 

Seirbhisí Uisce 

Mór-Thionscadail Caipitil 

 

 ICF Bhaile Osbeirn (€30m) (80 – 
130,000 DC) – Críochnaithe go luath i  
2020 

 Áis Cóireála Sloda Bhaile Osbeirn –  
(€10m) – críochnaithe den chuid is mó 
agus le bheith i  lán-fheidhm i R2 de 
2021  

 Conradh 2A (Séarach Idircheapóra 
Dhroichead Nua) (€30m) – tá na h-
oibreacha coimisiúnaithe anois, agus 
tá conradh na céime oibríochta i 
bhfeidhm 

 Conradh 2B (€30m) (Líonra Bhaile 
Osbeirn – Móin Réad / Na Solláin / 
Claonadh / An Chill) – ag dul ar 
aghaidh go maith le críoch faoi 
dheireadh 2021 

 Tionscadal Aistrithe Píobáin Maigh 
Nuad - Uasghrádú ar stáisiún 
caidéalúcháin camrais Maigh Nuad 
agus píobán séarachais nua a thógáil 
go ICF Léim an Bhradáin.  Tá an 
tionscadal ag céim pleanála agus 
mion-deartha faoi láthair, agus 
teagmháil le úinéirí talún idir láimhe.  
Táthar ag súil le críoch leis an scéim i 
R1 de 2026. 

 Méadú ar Scéim Soláthar Uisce na 
Bearú – Cuireadh tús leis an scéim i 
Meitheamh 2020 agus táthar ag súil le 
coimisiniú i Iúil 2021, le tréimhse 
oibríochta go deireadh Dheireadh 
Fomhair roimh é a thabhairt ar 
aghaidh d’Oibríocha Uisce 

 Tionscadal Atreisithe Líonra Aitiúla 
Chill Droichid (Sreabhadh a ath-threo 
ó Chill Droichid go Leamhchan) – Tá 
an próiseas tairscinte do chonradh na 
n-oibreacha idir láimhe.  Táthar ag súil 
le obair tógála a thosnú i R3/R4 de 
2021. 

 Plean Ceantair Draenála Gleanna 
Íochtarach na Life (Forléargas 
Ginearálta Straitéiseach ar 
dhobharcheantar Chill Dara OT) – ar 
leanúint – múnlaí hiodrálacha agus 
measúnaithe ar fhás 

 Tionscadal Aistrithe Píobáin Léim 
an Bhradáin (Sruthanna tionscail a 
aththreo ó ICF Léim an Bhradáin go 
Bhaile Bhlainséar - €35m) – bhronn 
Uisce Éireann an conradh ar BAM 

Civil i Feabhra 2020 Cuireadh tús le h-
oibreacha ar an suíomh agus tá siad 
le fanacht thar tréimhse iomlán de 24 
mí. 

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

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 (OOP) 

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 (ag ceim Tógála 

 Sceim Laghdaithe Tuilte An Náis  (ag 
céim Réamh-Deartha) 

 Tá tosaíocht tugtha 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. 

 

Seirbhísí Comhshaoil 

Reiligí 

Tá breis agus 30 reilig gníomhach sa chontae 
á bhainistiú ag an gComhairle.  

Tugtar tacú deontais le haghaidh cothabhála 
ar reiligí do choistí áitiúla sa chontae.  

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 chun áiseanna a fheabhsú ag na reiligí.  
Ina measc seo tá: 

 Baile Átha Í: Oibreacha feabhsúcháin 
ar bhóithre agus cosáin 

 An Baile Mór: Oibreacha feabhsúcháin 
ar phábhail 

 Domhnach Comair: Áiseanna nua 
airigh 

 Baile an Teampaill: Soilsiú Poiblí 
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 Reilig Chonnla, Báile Chill Dara: 
Cuireadh tús le h-oibreacha ar 
athdhromchlú agus ar fheabhsachán 
ar bhuncair, teorainn agus 
comharthaíocht, ach tharla moill orthu 
de bharr srianta Covid 19 

 Baile an Bhúisigh, Cill Chóca: Prúnáil 
ar chrainn agus feabhsachán ar uisce 
dhromchla 

 Láithreach Briúin, Maigh Nuad: 
Athdhromchlú ar chosáin 

Bainistíocht Dramhaíola 

Ta dhá ionad chonláiste chathartha i mbun 
oibre, ag Baile Átha Í agus Cill Chuillinn. 

Caithfear tabhairt faoi cheisteanna maoinithe 
maidir leis an t-Ionad Chonlaiste Chathartha 
atá molta do Chill Dara Thuaidh. 

Tionscadal Leasúcháin Líonta Talún Bhaile 
Chairdif: 

Cuireadh críoch le roinnt de na réamh-
chonarthaí oibre (ina measc ath-ailíniú ar an 
bhóthar L2005) le linn 2020.  Bronnadh an 
príomh-chonradh oibre i R4 de 2020, le tús 
curtha ar na h-oibreacha leasúcháin tosaigh 
faoi dheireadh na bliana. 

 

 

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. 

 Iarrtar sa Phlean Réigiúnach 
Bainistíochta Dramhaíola go gcuirfear 
clár leigheasacháin i bhfeidhm agus tá 
tús curtha le seo 

 Tá Comhairle Contae Chill Dara ag 
obair faoi láthair ag 6 de na suimh 
Aicme A. Tá Teastais Údaraithe á 
iarradh nó faighte do 5 acu, agus 
táthar ag feitheamh le h-iarratas don 

6ú ceann.  Tá faomhadh le maoiniú de 
100% bronnta ag an Roinn. 

Ceadanna Bailithe Dramhaíola 

Déantar iarratais a phróisiú ag an Oifig 
Náisiúnta Ceadanna Bailithe Dramhaíola i 
gComhairle Contae Uíbh Fháilí. 

Tá 116 sealbhóir cead bailithe dramhaíola 
údaraithe chun oibriú i gContae Chill Dara. 
Maille le seo, tá 25 Cead Saoráid Dramhaíola 
agus 8 Teastas Údaraithe. 

Déanann baill foirne Chomhairle Contae Chill 
Dara monatóireacht agus scrúdú orthu. 

      

 

Bainistíocht Bruscair 

 Logáileadh 1,931 gearán i 2020 

 Eisíodh 258 fíneál  

 Oibríodh 39 Banc ‘Fág Anseo’ (Bhí 
roinnt de bainc neamh-inrochtana ar 
bhonn sealadach le linn 2020 de bharr 
srianta Covid 19) 

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

 Rinneadh athchúrsáil ar 4,100 tonna 
méadrach gloine 

 18 tionscadal feabhsaithe 
timpeallachta áitiúla ‘Ciliméadar Glas’ 

 Leanadh le tacaíocht don Tionscadal 
Scoile ‘Brait Glais' 

 Glanadh sráideanna, diúscairt 
mhídhleathach, maoir - €4m in 
aghaidh na bliana 

 Tionscnaimh in aghaidh Dumpála 
TIAD): tacaíodh le 8 dtionscadal 

 Cuireadh an Glantachán Náisiúnta 
Earraigh ar ceal de bharr  de bharr 
srianta Covid 19 

 Tugadh tacaíocht deontais do 42 
grúpa Bailte Slachtmhara i 2020  

 Cuireadh Comórtas Náisiúnta na 
mBailte Slachtmhara ar cheal de bharr 
srianta Covid 19
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Oifig Reigiúnach um Ghníomhú ar Son 
na h-Aeráide (ORGSA) 

Straitéis Oiriúnaithe Athraithe Aeráide 
(SOAA): “Cill Dara Athléimneach ó thaobh 
Aeráide” – 73.3% de na gníomhartha go leir 
déanta nó idir láimhe 

Ceapadh Oifigeach Eífeachtúlachta 
Fuinnimh chun súil a choimeád ar spriocanna 
a aimsiú  

Ceapadh Oifigeach Gníomhartha ar son na 
h-Aeráide 

Eagraíodh CPS um Ghníomhú ar son na h-
Aeráide agus eagraítear cruinnuithe go rialta.  
Aontaíodh le Plean Oibre Straitéiseach 

Buiséad 2020/21: Aithnítear agus faomhtar sa 
bhuiséad gníomhú a bhaineann le h-aeráid  

Mír seasamhach ar an chlár gnó don 
bhFoireann Bainistíochta Sinsearach agus don 
GPC 

 

 

Cuireadh tús le próiseas ‘Aistrithe Cóir’ chun 
scrúdú a dhéanamh ar cláir traenála agus 
maoinithe ionchasacha do dhaoine gur 
cuireadh isteach orthu de bhar dhúnadh  
monarchana Bhord na Móna in iarthar Chill 
Dara, mar chuid den MAC a fuair an t-ORGSA. 

 

 

 

D’fhorbraigh na h-ORGSA teimpleád tuairisce 
ar dhul chun cinn ar Gníomhú ar son na h-
Aeráide ag Údaráis Áitiúla chun go mbeadh 
gach Údarás Áitiúl in ann dul chun cinn a léiriu 
ar ghníomhartha sa Straitéisí Oiriúnaithe 
Athraithe Aeráide / Pleananna Gníomhartha ar 
Son na h-Aeráide.  Thug na h-Údaráis Áitiúla, 
mar earnáil, tuairisc ar dhul chun cinn i 
nDeireadh Fomhair 2020, agus leanfaidh siad 
le seo ar bhonn bliantúil. Tá an teimpléad 
tuairisce in úsáid freisin ag Údaráis Áitiúla 
chun tuairisc ar dhul chun cinn a thabhairt dá 
gComhairlí agus CBS féin. 

Ta PFT á fhorbairt ar bhonn náisiúnta chun dul 
chun cinn na n-Údarás Áitiúla maidir le 
ghníomú ar son na h-aeráide a thomhas, mar 
chuid d’ORGSA an L-I. 

Tá an Bille um Athraithe Aeráide 2020 ag 
feitheamh le h-achtú, agus chuir seo le ról na 
Comhairle Chomhairleach um Athrú Aeráide, 
chomh maith le réimsí dícharbónaithe a 
thabhairt isteach do gach earnáil. 



73 
 

Eagraíodh Clár Traenála Údaráis Áitiúla chun 
Plean Traenála Údaráis Áitiúla um Ghníomhú 
ar son na h-Aeráide, atá á fhormhuiniú ag 
CBCC, a chur i bhfeidhm.  Tugann an clár 
traenála creat ina dtugtar tacaíocht agus 
feabhsú do ‘Cheannaireacht agus Inniúlachta 
maidir le Ghníomú ar son na h-Aeráide’ ag 
Údáráis Áitiúla, mar fhreagairt agus fheidhmiú 
ar Ghníomh 150 den Plean Gníomhartha 
Aeráide 2019.  Cuireadh tús le rolladh amach 
an chláir traenála do bhaill foirne Údaráis 
Áitiúla go déanach i 2020. 

Leantar le Maolú agus Athléimneacht Aeráide 
a phriomhshruthú thar réimsí feidhmithe agus 
feidhmeanna forchoimeádta. 

Beartaíodh an Ciste Nuálaíochta Aeráide faoin 
gCB Chill Droichid – Léim an Bhradáin chun 
gníomhú cruithaitheacht agus nuálach áitiúil 
maidir le athrú aeraide a éascú. 

Tá 21 Pobal Fuinnimh Inbhuanaithe (PFI) 
claraithe i gContae Chill Dara.  Tá ceithre 
chinn de na PFI ag druidim le deireadh a 
gcéime Mhór-Phlean Fuinnimh, agus, le sin 
déanta, bogfaidh siad ar aghaidh chuig an 
céim gníomhaithe. 

Tá moladh ón bhFoireann Bainistíochta 
Fuinnimh á fhorbairt, chun Foireann 
Bainistíochta Fuinnimh Comhairle Contae Chill 
Dara a ath-eagrú chun úsáid fuinnimh a 
laghdú thar na Comhairle. 

Tá tairscint PFIGA á ullmhú chun Plean 
Fuinnimh Inbhuanaithe agus Gníomhartha ar 
son na h-Aeráide a sholáthar, mar is gá de réir 
Conradh na Méaraí. 

Leictriúcháin an Flít – 2 feithicil leictreacha sa 
flit, an tríú ceann faoi ordú, agus moltaí breise 
á fhorbairt chun líon na bhfeithiclí leictreacha a 
mhéádú 

Monatóireacht agus Tuairisciú (M & T) ar úsáid 
fuinnimh – leanann Comhairle Contae Chill 
Dara le cul chun cinn maith ar laghdú a 
dhéanamh ar úsáid fuinnimh thar na 
Comhairle.  Is cosúil de réir an faisnéis is 
déanaí don bhilain  2020 go bhfuil Cill Dara 
anois ar laghdú fuinnimh de 32.7%  thar bliain 
an bhunlíne, 2009 – dul chun cinn suntasach 
ón bhfigiúir de 24% i 2019. Cé gur figiúir 
seladach ó ÚFIÉ é seo, taispeánann sé dul 
chun cinn leanúnach ar éifeachtúlachtaí 
fuinnimh thar na Comhairle, á thiomáint den 
chuid is mó ag Foireann na Saoráidí go dtí 
seo.  Caithfear tabhairt faoi deara freisin go 
raibh tionchar ag srianta Covid 19 ar laghdú 

fuinnimh i 2020, le cian-obair agus laghdú ar 
sheirbhísí. 

Suitealadh aonaid luchtaithe sa charr-chlós ag 
Áras Chill Dara, le n-úsáid ag baill foirne. 

Pointí Luchtaithe d’Fheithiclí Leictreacha: 
Athbhreithniú ar an infreastruchtúr PLFL atá 
ann cheana féin, agus réitigh a aimsiú chun 
teacht ar éileamh sa todhchaí ar PLFL poiblí. 

Comh-oibriú le CLG: Toghadh CLG Ceapach i 
gCill Dara mar cheann de na clubanna 
píolótacha CLG chun Clár Naisiúnta Chlub 
agus Pobal Inbhuanaithe a fhorbairt. 
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TFC 
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TFC 

Chuir paindéim Covid 19 timpeallacht a bhí 

thar a bheirth dúshlánach ar an rannóg córais 

faisnéise.  Bhí orainn infreastruchtúr nua cian-

oibre a thógáil d’ár bhfoireann, agus, ag an am 

céanna, na seirbhísí a bhí ann cheana a 

cothabháíl do saoránaigh agus comhaltaí na 

Comhairle araon. 

Gaiscí TFC i 2020 

D’ár saoránaigh agus custaiméirí: 

 Rinneamar ath-fhorbairt ar suíomh 

gréasáin Comhairle Contae Chill Dara, 

le inúsáidteacht níos fearr trí dearadh, 

slándáil, inchuardaitheacht, agus 

inrochtaineacht freagrach 

 Tugadh feidhmiú na tairsí 

chomhairliúcháin chun críche 

 Cuireadh tairscint i bhfeidhm agus 

roghnaíodh díoltóir chun cabhrú linn ár 

bhfreagra BCC a athchur, le plean le 

haghaidh lán-fheidhmiú le freagra 

Microsoft Dynamics i R1 de 2021 

 Tógadh timpeallacht TF chun tacú le 

‘Glaoch Pobail’ chun tacú le 

saoránaigh le linn na paindéime 

 Cuireadh córais gnó i bhfeidhm chun 

tacú le próiseas iarratais deontais ath-

thosnaithe do FBM 

D’ár gcomhaltaí Chomhairle: 

 Thugamar tacaíocht agus chumasú do 

chruinnithe reachtúla agus neamh-

reachtúla, ag baint usáid as Microsoft 

TEAMS 

 Thugamar tacaíochtaí teicniúla breise 

maidir le soghluaiseacht agus rochtain 

do chomhaltaí 

Cuireadh ar chumas na foirne cian-oibriú ar 

bhealach slán, daingean agus éifeachtach trí: 

 Thart ar 500 ríomhaire glúine a 

sholáthar, a chumrú agus a fheidhmiú 

do bhaill foirne 

 Freagra daingean LPF a chumrú agus 

a fheidhmiú chun cian-obair a cheadú 

 Microsoft TEAMS a chumrú agus a 

fheidhmiú chun comh-oibriú idir baill 

foirne a chumasú 

 Córais do chian-obair, mar foirmeacha 

gréasáin ar-líne, síniú leictreoneach 

agus ár gcoras ghuthán a leathnú go 

chian-oibreoirí, a chumasú 

Lean an Rannóg TF le: 

 Tacaíocht ar ard-chaighdeán 

a thabahirt d’úsáideoirí tríd an 

Líne Cabhrach, ach leis an 

dúshlán breise a d’éirigh as 

tacu le líon mór de chian-

oibreoirí 

 An córas digiteora ar-líne CFG 

a fhorbairt agus a fheabhsú 

chun sonraí speisialta a 

ghabháil agus a léiriú 

 Monatóireacht agus bainistiú a 

dhéanamh ar Slándáil TCF 

agus freagraí a fheidhmiú 

chun sócmhainní agus baill 

foirne na Comhairle a chosaint 

 Bainistiú a dhéanamh ar 

infreastruchtúr uile crua-earraí 

agus bog-earraí Chomhairle 

Contae Chill Dara. Tá an t-

infreastruchtúr seo leata thar 

thart ar 40 ionad thar Chill 

Dara, agus é á n-úsáid ag 

beagnach 950 úsáideoir, le 

900 ríomhaire, 600 guthán 

póca agus 100 freastalaí i 

dtimpeallacht fíorálaithe LLS. 
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Airgeadas 
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Airgeadas 

Chun cabhrú le gnóthaí le línn na paindéime, 
d’eagraigh an Rialtas dhá scéim, a riar 
Rannóg Airgeadais Comhairle Contae Chill 
Dara.  Dob iad seo: 

1. Deontas Ath-tosaithe: Deontas do ghnóthaí 
incháilithe, bunaithe an an bille rataí a fuarthas 
anuraidh, cun cabhrú le ghnóthaí plé le na 
chostais a d’éirigh as a ngnóthaí a ath-oscailt 
de bharr Covid 19.  Bhí dhá scéim deontais 
ath-tosaithe do 2020, agus dhá scéim 

breisithe, agus, mar sin, fuair formhór na 
ngóthaí breis agus 3 íocáíocht deontais 
leithleacha. 

2. Scéime Tarscaoilte Rátaí: Scéim le 
tarscaoileadh 9 mhí do ghnóthaí incháilithe 
óna mbillí rátaí do 2020. 

Fuair thart ar 38% d’íocóirí rataí i gCill Dara 
deontais ath-tosaithe, le iomlán de €25.5m.  
Mar seo leanas a bhí líon na n-íocaíochtaí 
deontais ath-tosaithe a rinne Comhairle 
Contae Chill Dara i 2020: 

 

Éileamh 2020 Íocóirí Rataí a fuair Deontais % Éilimh 

Líon                  € Líon               € Líon                 € 

5,092                61,599,171 1,918             25,448,466 37.67%            41.31% 

 

Fuair thart ar 80% d’íocóirí rataí tarscaoileadh 
9 mhí óna gcúntas rátaí, le iomlán de €22m. 
Idir an dá scéim tugadh thart ar €47.5m chun 
cabhrú le íocóirí rátaí i gCill Dara. 

Is mar seo leanas líon na dtarscaoieadh rátaí 
a rinne Comhairle Contae Chill Dara do 2020: 

 

Éileamh 2020 
Tarscaoileadh 9 

Mhí tugtha 2020 
% Éilimh 

Líon € Líon € Líon € 

5,092 61,599,171 4,055 22,056,388 79.63% 35.81% 
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Ráiteas Airgeadais 

Don bhliain dar chríoch 31ú Nollaig 2020 

(agus figiúirí cuntais ioncaim comparáideacha do bhlianta roimhe sin) 

 

CÚNTAS IONCAIM 

Caiteachas 2020 2019 2018 2017 2016 

 

€ € € € € 

Tithíocht agus Tógáil 53,767,101 43,971,729 39,962,253 36,731,251 34,639,737 

Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre    38,027,548 35,236,022 34,788,880 32,370,045 30,326,849 

Soláthar Uisce agus Séarachas 9,979,748 10,002,878 10,429,704 10,093,142 11,077,177 

Dreasachtaí agus Rialuithe Forbartha    45,028,845 17,684,483 15,499,350 14,474,331 11,788,167 

Cosaint ar Chomhshaoil 18,587,183 19,082,892 17,387,255 29,759,112 30,983,692 

Áineas agus Áiseanna 11,065,823 11,025,364 11,017,421 10,242,692 8,861,033 

Talmhaíocht agus Oideachas 1,129,509   1,053,015 1,308,089 1,359,621 1,142,623 

Seirbhísí Ilghnéitheacha 39,882802 18,032,354 13,399,207 14,005,006 13,373,486 

Iomlán 217,468,559 156,088,737 143,792,159 149,035,200 142,192,764 

Fáltais (Deontais, Earraí agus Seirbhísí  

    

Tithíocht agus Tógáil 49,057,850 38,975,186 34,706,815 35,244,200 30,785,748 
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Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre 17,713,271 17,088,302 17,507,137 14,019,308 12,745,732 

Soláthar Uisce agus Séarachas 9,707,935   9,662,709 10,354,821 10,471,990 11,511,754 

Dreasachtaí agus Rialuithe Forbartha 33,757,955   6,694,954 5,588,001 5,580,827 3,795,991 

Cosaint ar Chomhshaoil 6,163,298   6,869,610 4,680,982 17,979,449 19,787,593 

Áineas agus Áiseanna 1,340,180    1,214,379 2,092,080 1,653,565 1,209,506 

Talmhaíocht agus Oideachas 499,215     311,427 382,255 420,165 421,877 

Seirbhísí Ilghnéitheacha 31,102,895   6,979,877 7,339,445 5,580,156 6,576,211 

Fo-Iomlán  149,342,599 87,796,444 82,651,536 90,949,660 86,834,412 

Cúntais Údaráis Uirbigh 0 0 0 0 0 

Aisbhaintí a bhaineann le Pinsean     0 0 0 0 1,529,668 

Ciste Rialtais Áitiúil / CMÁ 17,731,578 16,090,559 16,079,635 16,058,831 12,462,107 

Rátai an Chontae 60,785,745 58,840,323 59,047,321 58,125,047 57,555,963 

Iomlán 227,859,922 162,727,326 157,778,492 165,133,538 158,382,150 

Aistrithe chuig/ó C(h)úlchistí -10,227999 -6,468,164 -13,755,158 -15,875,691 -15,948,864 

Barrachas/Easnamh don Bhliain 163,364    170,425 231,175 222,647 240,522 

Iarmhéid Tosaigh -334,804   -505,228 -736,403 -959,050 -1,199,572 

Iarmhéid Deiridh  -171,440   -334,803 -505,228 -736,403 -959,050 
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INFHEISTÍOCHT CHAIPITIL 2020 2019 2018 2017 2016 

 

 € € € € 

Tithíocht agus Tógáil 87,252,732 113,579,281 87,205,755 48,109,084 34,593,273 

Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre 39,123,894   53,958,525 48,323,573 28,530,804 23,745,128 

Soláthar Uisce agus Séarachas 1,010,062    1,481,472 1,483,156 1,133,043 17,855,243 

Dreasachtaí agus Rialuithe Forbartha 790,072    3,629,727 -726,170 -10,256,136 -15,647,624 

Cosaint ar Chomhshaoil 7,400,637    5,290,086 3,454,727 4,013,356 4,214,571 

Áineas agus Áiseanna 2,036,884    2,370,754 2,774,181 2,783,289 1,815,253 

Talmhaíocht agus  Oideachas 0 0 0 0 0 

Seirbhísí Ilghnéitheacha 131,568      817,250 1,369,543 90,897 -1,113,155 

IOMLÁN 137,745 181,127,095 143,884,765 74,404,337 65,462,689 
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Sceideal Oibre na gCeantar Bardasacha 

* CMÁ Coinnithe 

 

 Baile Átha Í Cill Droichid – Léim 
an Bhradáin 

Cill Dara – Droichead 
Nua 

Maigh Nuad An Nás 

Bóithre, Iompar agus 
Sábhailteacht 

214,646 322,000 175,000 510,500 70,059 

Pobal agus Fiontar 381,898 233,584 512,579 157,300 389,037 

Seirbhísí Chomhshaoil 18,000 80,000 111,000 64,000 73,800 

Leabharlanna agus 
Ealaíon 

53,569 25,656 32,000 55,288 13,000 

Forbairt Eacnamaíoch 71,394 3,000 338,000 166,000 370,844 

Áineas agus Folláine 55,000 252,500 - 147,000 - 

Farrasbarr Páirceála Íoc 87,048 2,729 353,093 187,072 553,941 

* CMÁ 2020 794,508 916,740 1,161,204 1,100,088 916,740 

Iomlán 881,556 919,469 1,514,297 1,287,160 1,470,681 

 

Nóta: Leithdháiltear CMÁ ar bhonn de 50% de maoiniú leithdháilte go cothrom idir na Ceantair Bardasacha, agus 50% den maoiníú leithdháilte de réir líon na 

gComhairleoirí i ngach Ceantar Bardasach. 
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Aguisíní 
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Aguisín 1 - Scéim na 
gCoistí um Beartais 
Straitéiseacha 2019-2024 

I mí Eanair 2020, ghlac an Comhairle iomlán le 
na h-ionadaithe colúin eachtracha do na Coistí 
um Beartais Straitéiseacha (CBM).  Cuireadh 
córas i bhfeidhm ina dhiaidh sin chun baill 
CBM a chumasú chun cian-freastail ar 
chruinnithe de bharr na paindéime. 

CBM um Forbairt Eacnamaíochta, Fiontar 
agus Pleanáil 

Ainm Leas Earnála 

An Clr. Ivan Keatley 

[Cathaoirleach] 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An. Cllr Robert Power Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An. Cllr Michael 

Coleman 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An. Cllr Kevin Duffy Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An. Cllr Peggy O’Dwyer Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An. Cllr Padraig McEvoy Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An. Cllr Seamie Moore Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

Gerry Prendergast Gnó/Tráchtáíl 

Majella O’Keefe 

 

LPP Ionchuimsiú 

Sóisialta 

Evonne Boland LPP Timpeallacht / 

Caomhnú 

Ag feitheamh le h-

ionadaí 

Forbairt/Tógáil 

 

Tháinig an Coiste Beartais Straitéiseach um 

Forbairt Eacnamaíochta, Fiontar agus Pleanáil 

le chéile chun na ceisteanna seo leanas a 

phlé: 

 Stratéis Forbartha Eacnamaíoch don 

Chontae 

 Monatóireacht ar an gCreat Pleanála 

Náisiúnta (CPN), an Straitéis 

Réigiúnach Spásúil agus 

Eacnamaíoch (SRSE) agus 

aidhmeanna do Phlean Spásúil 

Cheantar Cathrach (PSCC) Bhaile 

Átha Cliath 

 Páipéar Cheisteanna do Phlean 

Forbartha an Chontae a ullmhú 

 Athbhreithniú ar Threoir Deartha 

Tithíochta Tuaithe / Polasaí Tithíochta 

Tuaithe, chun polasaí / straitéis 

feidhme ar gráig-forbairtí tuaithe a 

chur san áireamh 

 Athbhreithniú ar straitéis an chontae 

maidir le spásanna oscailt agus áineas 

 Plean Pailneora Chill Dara 

 Moltaí a threoiríodh ón gComhairle a 

phlé 

CBM Iompair, Sábháilteacht agus Seirbhísí 

Éigeandála 

Ainm Leas Earnála 

An Clr. Joe 

Neville 

[Cathaoirleach] 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Angela 

Feeney 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Anne 

Connolly 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Mark 

Stafford 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Colm 

Kenny 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Nuala 

Killeen 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Paul 

Ward 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

Cormac 

Browne 

Talamhaíocht/ 

Feirmeoireacht 

Brian Purcell Gnó/Tráchtáil 

 

Gerry Dornan LPP Pobal/Deonach  

Ag feitheamh 

le h-ionadaí 

Forbairt/Tógáil 

 

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

 Feithiclí leictreacha: polasaí faoi 
feithiclí leictreacha maidir le pairceáil 
saor in aisce 

 Scéim Soilsithe Poiblí Tuaithe 

 Rochtain agus Míchumas – Sráid-
dreacha ríochta poiblí inrochtana a 
fhorbairt 

 Polasaí maidir le bearta moillithe 
tráchta a shuteáil sa chontae agus 
tréscaoilteacht in eastáit 

 Nascanna iompair – polasaí agus 
pleanáil ar nascanna iompair 
éifeachtúla thar bhailte i gCill Dara 

 Líonra Iarnród – polasaí maidir le 
pleanáil iarnróid a chomhcheangail le 
forbairtí agus pleanáil, lena n-áirítear 
páirceáil agus taisteal cuí 

 Seirbhísí Bus – polasaí faoi toilleadh a 
mhéadú agus bealaí bus luais a aithint 

 Athbhreithniú ar polasaithe maidir le 
páirceáil poiblí i gcomhthéacs 
athnuachan uirbeach, rothaíochta 
aigua áiseanna siúil, le buntáistí 
gaolmhara 

 Comharthaíocht rothaíochta agus siúil 

 Polasaí maidir le timpealláin a ainmniú 

 Moltaí a threoiríodh ón gComhairle a 

phlé 

CBS um Pobal agus Cultúr Áitiúil 

Ainm Leas Earnála 

An Clr. Aoife 

Breslin 

[Cathaoirleach] 

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 

An Clr. Noel 

Heavey 

Member of Kildare 

County Council 

An Clr. Tracey 

O’Dwyer 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Evie 

Sammon 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Aidan 

Farrelly 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

Ashleigh 

Connors 

LPP Timpeallacht / 

Caomhnú 

Maureen 

Bergin  

Gnó / Tráchtáil 

Vivien Kelly-

Keane 

LPP Pobal / Deonach  

Ag feitheamh 

le h-ionadaí 

LPP Ionchuimsiú 

Sóisialta 

 

Tháinig an Coiste Beartais Straitéiseach Pobal 
agus Cultúr Áitiúil le chéile chun tionscnaimh a 
phlé maidir le na h-ábhair seo leanas: 

 Aoisbháúil 

 Leabharlanna 

 Páirceanna 

 Nascadh / Comhcheangal / Straitéis 
do Theastalaithe Roma / Forbairt 
Pobail / Riaracháin Pobail 

 Seirbhísí Ealaíon 

 Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 

 Páirtiocht Spóirt 

 Moltaí a threoiríodh ón gComhairle a 

phlé 

CBS um Seirbhísí Comhshaoil agus 

Uisce 

Name Sectoral Interest 

An Clr. 

Suzanne Doyle 

[Cathaoirleach

] 

Member of Kildare County 

Council 

An Clr. Brian 

Dooley 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Íde 

Cussen 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. 

Brendan Wyse 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. 

Vanessa 

Liston 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Anne 

Breen 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

Emer Conway  LPP Timpeallacht / 

Caomhnú 

Evan 

Arkwright 

Gnó / Trachtáil  
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Padraic 

O’Lunaigh 

LPP Pobal / Deonach 

Ag feitheamh 

le h-ionadaí 

 Talamhaíocht / 

Feirmeoireacht 

 

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

 An clár maolaithe tuilte a phlé 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar 
polasaithe maidir le láithreáin tréigthe 

 Scrúdú a dhéanamh ar pholasaithe / 
chláir a bhaineann le caighdeán uisce 
abhann /uisce dromchla 

 Tionscnaimh laghdaithe dramhaíola a 
phlé 

 Soláthar glas / airgeadas glas a phlé 

 Scrúdú a dhéanmah ar múnlaí nua 
maidir le margaidh poiblí 

 Indéantacht dáileoirí uisce óil a rolladh 
amach a phlé 

 Cabhrú le tionscnaimh maidir le coillte 
dúchasacha a rolladh amach 

 Fócas a chur ar pholasaithe / 
ceisteanna maidir le caighdeán an aeir 

 Dul chun cinn a dhéanamh ar 
pholasaithe maidir le bithéagsúlacht , 
go h-áirithe i gcomhthéacs pobail / 
bailte slachtmhara, a rolladh amach 

 Plé le cheisteanna maidir le dlúth-
araidí ( seans ag páirtíocht le gnó) 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar an 
bPlean Bainistíochta Bruscair 

 Moltaí a threoiríodh ón gComhairle a 

phlé 

CBS um Tithíocht 

Ainm Leas Earnála 

An Clr.  Brendan 

Weld 

[Cathaoirleach]  

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Daragh 

Fitzpatrick 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Veralouise 

Behan 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Tim Durkan Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Chris 

Pender 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Noel 

Connolly 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Mark Leigh Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

John McLoughlin Ionchuimsiú 

Sóisialta 

Tom O’Malley  LPP Pobail / 

Deonach  

Billy Wall Ceardchumann 

Ag feitheamh le h-

ionadaí 

Forbairt / Tógáil 

 

Tháinig an Coiste Beartais Straitéiseach um 

Tithíocht le chéile chun na ceisteanna seo 

leanas a phlé: 

 Athbhreithniú ar Phlean Gníomhíochta 

um Easpa Dídine an Réigiúin Lár-

Oirthir 

 Athbhreithniú ar Phlean Straitéiseach 

Comhairle Contae Chill Dara um 

Cóiríocht do Dhaoine faoi Míchumas 

 Athbhreithniú ar Scéim Tosaíochta do 

Socruithe Cheannaigh Inacmhainne 

 Straitéis maidir le Iompraíocht 

Fritshóisialta 

 Atógáil Éireann 

 Scéim Rogha Tithíochta 

 Moltaí a threoiríodh ón gComhairle a 

phlé 

Nóta: Bhí an t-iarChomhairleoir Mark Wall ina 

Chathaoirleach den CBS um Tithíocht ó Eanair 

go Meitheamh 2020, go dtí gur togadh go 

Seanad Éireann é, nuair a  tháinig an 

Comharleoir Mark Leigh isteach ina áit. 

Bhí an t-iarChomhairleoir Patricia Ryan ina ball 

den CBS um Tithíocht go dtí gur toghadh go 

Dail Éireann í i Feabhra 2020, nuair a tháinig 

an Comhairleoir Noel Connolly isteach ina h-

áit. 
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CBS um Gníomhú ar son na h-Aeráide 

Ainm Leas Earnála 

An Clr.  Peter Hamilton 

[Cathaoirleach] 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Bill Clear Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Fintan Brett Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Ciara Galvin Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Naoise 

Ó’Cearúil 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

An Clr. Fiona 

McLoughlin Healy 

Ball de Chomhairle 

Contae Chill Dara 

Ali Sheridan LPP Comhshaoil/ 

Tráchtála 

Judith Brown LPP Pobail/ Deonach 

Allan Shine Gnó / Tráchtáil 

Thomas Malone Talamhaíocht / 

Feirmeoireacht 

 

I Mí Eanair 2020, ghlac an Comhairle iomlán le 

Cathaoirleach agus baill na tofa an CBS nua-

bhunaithe un Ghníomhú ar son na h-Aeráide. 

Tháinig an Coiste Beartais Straitéiseach um 

Ghníomhú ar son na h-Aeráide le chéile chun 

na ceisteanna seo leanas a phlé: 

 Polasaithe maidir le ‘Aistriú Cóir’ a 

phlé 

 Scrúdú a dhéanamh ar theimpléid / 

dea-chleachtas do thionscnaimh 

pobail 

 An Clár gníomhaithe ar son na h-

aeráide ‘Deiseanna gnó’ a fhorbairt 

 Polasaithe maidir le bogadh módúil in 

iompar, go h-áirithe siúil agus 

rothaíocht, a fheabhsú 

 Ionchur i bpolasaithe a bhaineann le 

Plean Pailneora Uile-Éireann 

 Cur le h-ionchur pobail mar scoileanna 

glasa, fóraim glasa, bailte neodracha ó 

thaobh carbóin de 

 Béim a chur ar pholasaithe leasaithe 

agus tionscnaimh gaolmhara 

 Béim a chur ar pholasaithe a 

bhaineann le h-úsáid plaistigh a 

laghdú 

 Tionchar a bheith ar pholasaithe ag 

leibhéil réigiúnach agus náisiúnta 

 Feasacht agus páirtíocht pobail i 

gceisteanna gníomhaithe ar son na h-

aeráide a mhéadú 

 Ionchur i dtionscnaimh traenála / 

acmhainn pobail a fhorbairt 

 Moltaí a threoiríodh ón gComhairle a 

phlé 

 

Nóta: Bhí an t-iarChomhairleoir 

Vincent P. Martin ina Chathaoirleach 

den CBS um Ghníomhú ar son na h-

Aeráide ó Eanair 2020 go dtí gur 

cheapadh go Seanad Éireann é. 

Tháinig An Comhairleoir Colm Kenny 

isteach in áit sa Chomhairle, ceapadh 

é don CBS um Iompar, Sábháilteacht 

agus Seirbhísí Éigeandála agus 

chuaigh an Comhairleoir Peter 

Hamilton isteach mar Chathaoirleach 

den CBS um Ghníomhú ar son na h-

Aeráide. 
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Aguisín 2 - Coistí na Comhairle 2020    

Nóta: Tá an Cathaoirleach, an Comhairleoir Mark Stafford, ina bhall ex officio de gach coiste agus 
cuirtear é ar an liosta scaipthe do gach clár / tuairisc cláir. 

Ainm an Choiste Comhaltaí 

Finnéithe le Greamú an tSéala Comhaltaí uile na Comhairle 

An Coiste Iniúchta Na Comhairleoirí Nuala Killeen, Mark Stafford, 
Seamie Moore 

An Coiste Airgeadais Na Comhairleoirí Kevin Duffy,Ivan Keatley, Joe 
Neville, Angela Feeney, Carmel Kelly 

An Coiste Monatóireachta um Uisce Áitiúil 
Tuaithe 

Na Comhairleoirí Mark Leigh, Vanessa Liston, 
Brendan Wyse, Finta Brett, Noel Connolly 

An Coiste Comhairleach Áitiúil faoi Chóiríocht 
don Lucht Siúil 

Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Nuala Killeen, 
Daragh Fitzpatrick, Peggy O’Dwyer, Anne Breen 

An Coiste Prótacail agus Nósanna Imeachta Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Vanessa Liston, 
Pádraig McEvoy, Chris Pender, Fintan Brett, 
Veralouise Behan, Michael Coleman, Tim 
Durkan, Mark Stafford, Carmel Kelly 

An Grúpa Beartais Corparáidigh Na Comhairleoirí Suzanne Doyle, Ivan Keatley, 
Aoife Breslin, Joe Neville, Mark Stafford, 
Brendan Weld, Peter Hamilton, Fintan Brett 

Coiste Nasctha Chontae Chill Dara Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Bernard 
Caldwell, Brendan Weld, Noel Heavey, Fintan 
Brett 

Coiste Gaeilge Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Íde Cussen, 
Naoise Ó’Cearúil, Noel Heavey, Anne Breen 

Coiste Deich mBliana na Cuimhneachán                                                                    Na Comhairleoirí Ciara Galvin, Nuala Killeen, 
Brendan Weld, Peggy O’Dwyer, Veralouise 
Behan,  Pádraig McEvoy, Noel Connolly 

Coiste Idirchaidrimh Nasctha Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Vanessa Liston, 
Angela Feeney, Tracey O’Dwyer, Carmel Kelly 
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Aguisín 3 - Comhaltaí na gComhlachtaí Seachtracha 2020 
 

Comhlacht Seachtrach Comhaltaí 

Cumann Rialtas Áitiúil na h-Éireann Na Comhairleoirí Bill Clear, Fintan Brett, Carmel 
Kelly 

Comhlacht Oidhreachta Bhaile Átha Í Teo. Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Ivan Keatley, 
Brian Dooley 

Comhlacht Fiontair Pobail Bhaile Átha Í Teo. An Comhairleoir Brian Dooley 

Comhchoiste Póilíneachta an Chontae Na Comhairleoirí 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 (Féach Nóta 1), Fintan Brett, 
Colm Kenny 

Fáilte Chontae Chill Dara  An Comhairleoir Suzanne Doyle 

Coiste Caidrimh Pobail an Droichid Na Comhairleoirí Daragh Fitzpatrick, Brendan 
Wyse 

Fóram Sláinte Réigiúnach Bhaile Átha Cliath 
agus Lár Laighean 

Na Comhairleoirí Mark Wall, Vanessa Liston, 
Peter Hamilton, Peggy O’Dwyer, Folúntas 

Comhar-Árachais Comhairlí Éireann An Comhairleoir Naoise Ó’Cearúil 

Comhlacht Líonra Pobail Chill Dara Na Comhairleoirí Rob Power, Brendan Wyse, 
Seamie Moore 

Fóram Oidhreachta Chill Dara Na Comhairleoirí Vincent P. Martin (Féach Nóta 
1), Noel Heavey, Carmel Kelly, Colm Kenny 

Comhlacht Oidhreachta Bhaile Chill Dara Teo. Na Comhairleoirí Suzanne Doyle, Mark Stafford, 
Patricia Ryan (Féách Nóta 2), Noel Connolly 

Áiseanna Spóirt agus Fóillíochta Chill Dara Teo. Na Comhairleoirí Anne Breen, Brian Dooley 

Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus 
Chill Mhantáin 

Na Comhairleoirí Angela Feeney, Evie 
Sammon, Kevin Duffy, Daragh Fitzpatrick, 
Bernard Caldwell, Peter Hamilton, Íde Cussen 

Ionad Fóntas Léim an Bhradáin Na Comhairleoirí Bernard Caldwell, Joe Neville 

Cumann Comhaltaí na n-Údarás Áitiúil An Comhairleoir Joe Neville 

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Na Comhairleoirí Aidan Farrelly, Suzanne 
Doyle, Tracey O’Dwyer 

Tionól Réigiúnach An Oirthir agus Lár Tíre Na Comhairleoirí Pádraig McEvoy, Fintan Brett, 
Rob Power 

Páirtíocht LEADER Chontae Chill Dara Na Comhairleoiri Anne Breen, Evie Sammon, 
Anne Connolly, Fiona McLoughlin Healy 

Ionad Pobail Móin Réad Na Comhairleoiri Vincent P. Martin (Féach Nóta 
1), Seamie Moore. Colm Kenny 

Tascfhórsa Réigiúnach an Iar Dheiscirt um 
Druganna agus Alcól 

An Comhairleoir Chris Pender 

      
Nóta 1: Tar éis ceapadh an iar-Chomhairleora Vincent P. Martin do Seanad Éireann, tháinig an 
Comhairleoir Colm Kenny ina áit ar Chomhchoiste Póilíneachta an Chontae, Fóram Oidhreachta Chill 
Dara agus Ionad Pobail Móin Réad. 
 
Nóta 2: Tar éis toghadh an iar-Comhairleora Patricia Ryan do Dháil Eireann, tháinig an Comhairleoir 
Noel Connolly ina h-áit ar Comhlacht Oidhreachta Bhaile Chill Dara Teo. 
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Aguisín 4 - Comhdhálacha ar ar Freastalaíodh le linn 2020 

Dáta Mionsonraí Comhdhálacha 

 

An Líon Comhaltaí a 
d’Fhreastail 

21 Samhain 2020 
Comhdháil um Forbairt 
Uirbeach CMG 

6 

 
 
 

Aguisín 5 - Traenáil ar ar Freastalaíodh le linn 2020   

Dáta Mionsonraí Traenála 

An Líon Comhaltaí a 
d’Fhreastail 

13 Feabhra 2020  ARAÉ: Traenáil Modúil 2  - 
Réigiún an Oirthir  

2 

4 & 5 Márta 2020 ARAÉ: Comhdháil Bliaintiúil 3 

12 Samhain 2020 AFR: Réamhléiriú ar Chalaos 
agus Smacht in Eagraíochta – 
ar-líne 

1 

12 Samhain 2020 AFR: Réamhléiriú ar Chosaint 
Sonraí agus RGCS – ar-líne 

1 

17 Samhain 2020 ARF: Tuiscint ar Thuaraiscí 
Airgeadais Chomhlachtaí Poiblí 
– ar-líne 

2 

1 Nollaig 2020 ARF: Tuiscint ar Chúrsai 
Airgeadais  Rialtais Áitiúla 

2 
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Aguisín 6 – Freastal na gComhaltaí ar Chruinnithe 2020 
* Ball a toghadh go Dáil Éireann tar éis an olltoghcháin i Feabhra 2020 

** Baill a toghadh nó a cheapadh go Seanad Éireann i 2020 

Ainm Chomhairleora 

Líon Iomlán 
na 

gCruinnithe 

Líon na 
gCruinnithe 

ar ar 
Freastalaíodh 

% Ráta 
Freastail 
Iomlán 

Aidan Farrelly 29 27 93% 

Angela Feeney 34 34 100% 

Anne Breen 32 31 97% 

Anne Connolly 29 26 90% 

Aoife Breslin 48 41 85% 

Bernard Caldwell 29 26 90% 

Bill Clear 30 25 83% 

Brendan Weld 38 37 97% 

Brendan Wyse 31 29 94% 

Brian Dooley  31 27 87% 

Carmel Kelly 37 34 92% 

Chris Pender 33 30 91% 

Ciara Galvin 30 24 80% 

Colm Kenny 10 10 100% 

Daragh Fitzpatrick 34 23 68% 

Evie Sammon 27 26 96% 

Fintan Brett 40 37 93% 

Fiona McLoughlin Healy 30 27 90% 

Íde Cussen 28 28 100% 
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Ivan Keatley 44 37 84% 

Joe Neville 40 36 90% 

Kevin Duffy 33 31 94% 

Mark Stafford 43 43 100% 

Mark Leigh 17 17 100% 

Mark Wall** 9 8 89% 

Michael Coleman 33 27 82% 

Naoise Ó Cearúil 32 23 72% 

Noel Connolly 20 19 95% 

Noel Heavey 29 25 86% 

Nuala Killeen 36 33 92% 

Padraig McEvoy 37 33 89% 

Patricia Ryan* 2 2 100% 

Paul Ward 29 23 79% 

Peggy O Dwyer 32 29 91% 

Peter Hamilton 32 31 97% 

Robert Power 28 24 86% 

Seamie Moore 31 29 94% 

Suzanne Doyle 36 33 92% 

Tim Durkan 35 31 89% 

Tracey O Dwyer 27 26 96% 

Vanessa Liston 34 33 97% 

Veralouise Behan 33 26 79% 

Vincent P Martin** 15 12 80% 
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Aguisín 7 – Speansais na gComhairleoirí 2020 

 

 
Sloinne 

 
Céád 
Ainm 

 
Speansais 
Bhliantúla 
a íochtar 

do 
Chomhair- 

leoir 
 € 

 
Liúntas do 
Ghuthán 

Póca  
€ 
 

 
Spean-

sais 
Teistithe  

€ 

 
Liúntas do 
Cheantar 

Bardasach 
€ 

 
Liúntas do 
Chathaoir-
leach CBS 

€ 
 

 
Liúntas 

don Méara 
& Leas -  
Méara 

  € 
 

 
Comh-

dhálacha 
€ 
 
 

 
Traenáil 

€ 
 

 
Cathaoir-
leach ar 

Cheantar 
Bardasach 

€ 

 
Líuntas 
Bliantúil 
na mBall 

€ 

 
Ballraíocht i   

gComh-
lachtaí 

Eachtracha
€ 

Behan Veralouise 8,525.82 219.13  996.58      17,388.22  

Breen Anne 5,410.55 328.61  996.58      17,388.22  

Breslin Aoife 7,332.84 329.47  996.58 5,980.00    4,507.32 17,388.22 959.18 

Brett Fintan 5,410.55 328.61  996.58    117.35 5,486.96 17,388.22 566.33 

Caldwell Bernard 7,058.02 90.40  996.58    204.29  17,388.22 336.90 

Clear Bill 5,412.58 90.40  996.58      17,388.22  

Coleman Michael 4,868.28   996.58     6,439.18 17,388.22  

Connolly Anne 6,145.14 256.84  996.58      17,388.22  

Connolly Noel 3,297.95 90.40 4,644.91 858.59      14,992.96  

Cussen Ide 5,868.28 328.61  996.58     5,565.28 17,388.22 1,040.00 

Dooley Brian 7,424.22 90.40  996.58      17,388.22  

Doyle Suzanne 6,234.09 278.82  996.58 5,174.55 14,488.23    17,388.22  

Duffy Kevin 6,813.91 128.73  996.58     5,657.26 17,388.22  

Durkan Tim 6,326.00   996.58  3,104.60    17,388.22  

Farrelly Aidan 3,562.78 79.89  996.58      17,388.22  

Feeney Angela 5,957.90 128.73  996.58      17,388.22 792.67 

Fitzpatrick Daragh 5,410.55   996.58      17,388.22 682.00 

Galvin Ciara 5,870.58 54.24  996.58      17,388.22  

Hamilton Peter 6,236.52   996.58 1,724.85     17,388.22  

Heavey Noel 5,412.71   996.58    206.78  17,388.22  
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Keatley Ivan 5,417.19 328.61  996.58 5,980.00     17,388.22  

Kelly Carmel 5,410.55 90.40  996.58     6,577.14 17,388.22  

Killeen Nuala 3,007.98 90.40  996.58      17,388.22  

Leigh Mark 3,806.73         9,071.35  

Liston Vanessa 3,832.18  4,520.73 996.58      17,388.22  

Martin Vincent P 2,781.97   498.29 2,990.00     8,649.55  

McEvoy Pádraig 5,410.55 328.61  996.58      17,388.22 761.41 

McLoughlin 
Healy 

Fiona 5,439.25   996.58      17,388.22  

Moore Seamie 5,410.55 278.82  996.58  2,897.62    17,388.22  

Neville Joe 6,875.12 278.82  996.58 5,980.00   183.64  17,388.22  

Ó Cearúil Naoise 5,915.96   996.58      17,388.22  

O'Dwyer Peggy 5,412.71 164.89  996.58      17,388.22  

O'Dwyer Tracey 5,412.71 128.73  996.58      17,388.22  

Pender Chris 3,007.98 90.40 4,672.22 996.58      17,388.22  

Power Robert 5,301.05   996.58      17,388.22 486.41 

Ryan Patricia 750.72   114.99      1,996.05  

Sammon Evie 5,412.71 128.73  996.58      17,388.22 1,950.00 

Stafford Mark 4,471.32 90.40  996.58  15,523.12   5,749.26 17,388.22  

Wall Mark 1,715.54  457.73 268.31 1,609.86    1,609.79 4,657.45  

Ward Paul 5,544.08   996.58     3,012.47 17,388.22  

Weld Brendan 6,051.19 328.61  996.58 3,104.73    2,988.18 17,388.22  

Wyse Brendan 5,779.06 128.73  996.58      17,388.22  

Kenny Colm 1,533.75 72.32  287.48      5,079.25  
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Aguisín 8 - Tuairisc ar Dhul Chun Cinn an Phlean Corparáideach 2020 
 

Reimse 

Feidhm-

íochta 

Plean Corparáideach Spriocanna Éachtaí   Clár 

Tacaíochta 

Modheolaíocht Toise 

 

 

Bunlíne 

Oibríochta 

Reatha 

Iarbhir 

(Sonraí 2018 

muna 

deirtear a 

mhalairt) 

Uasdhatú 

ar dhul 

chun cinn 

2020 

(Sonraí 

2020 muna 

deirtear a 

mhalairt) 

Seirbhís 

Ealaíon 

4.7 Leanúint le 

feabhas a chur ar 

riachtanais folláine, 

foghlama, áineasa 

agus cultúrtha ár 

bpobail, trí páirtíocht 

agus forbairt ar ár 

seirbhísí agus ar cláir 

leabharlainne, ealaíon, 

oidhreachta agus 

cultúrtha. 

Forbairt breise a 

dhéanamh ar 

Seirbhís Ealaíon do 

Chomhairle Contae 

Chill Dara, a 

thacaíonn le 

infreastruchúr 

ealaíona bríomhar a 

athdhearbhaíonn 

sain-luach na n-

ealaíon, a éascaíonn 

rannpháirtíocht poiblí 

agus a chothaíonn 

an ealaíontóir 

Straitéis na 

Comhairle 

Ealaíona 

(2016–2025);  
Saothar 

Ealaíne 

Iontach a 

Tháirgeadh -

Forbairt na n-

Ealaíon in 

Éirinn a 

Threoiriú; 

Scéalta 

Ghearr-Fhéir; 

Straitéis 

Ealaíon do 

Chomhairle 

Contae  

Chill Dara  

2018 - 2022 

  

 

 Líon na ndeontas ealaíona 

agus gradaim sparántachta 

70 deontas 

gach bliain 

86 deontas agus 

gradam sparántachta 

Líon na n-ealaíontóirí, grúpai 

pobail agus eagraíochtaí 

ealaíona gur tacaíodh leo 

300 200 

Líon na n-ealaíontóirí ar 

chláír forbartha proifisiúnta, 

meantóireachta agus 

traenála 

120 130 

Líon na mball den phobal ag 

freastal ar imeachtaí 

20,000 1,500 agus imeachtaí 

ar-líne san áireamh 

Líon na leantóirí ar meáin 

shóisialta, agus amais ar 

nascanna mean shóisialta 

 

 

6,000 Seirbhís Ealaíon Chill 

Dara: Youtube – 

12,185 amharc; Na h-

Ealaíona i gCo. Chill 

Dara; Facebook – 

2,608 leantóir, 8.9k 

aimsithe; Seirbhís 

Ealaíon Chill Dara: 

Instagram - 287 

leantóir; Seirbhís 

Ealaíon Chill Dara:  
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Twitter: 552 leantóir, 

84.9k léaráid. 

Seirbhísí 

Pobail 

4.1 Ionchuimsiú 

sóisialta agus 

páirtíocht agus 

forbairt pobail a 

fheabhsú trí traenáil, 

feasacht, cumasú 

agus deontais agus 

gradaim pobail, i 

gcomh-oibriú leis an 

LLP agus an CFPÁ. 

Oibriú chun 

rannpháirtíocht 

pobail agus 

saorántacht 

ghníomhach a 

fheabhsú trí fhorbairt 

acmhainne agus 

traenáil, i gcomhnasc 

leis an Líonra 

Páirtíochta Pobail 

(LPP). 

 

Comhairliúchán agus 

cumarsáid a chur 

chun cinn trí 

chomhpháirtíocht le 

fostaithe agus 

saoránaigh. 

 

Ról na comhairle i  

gceannaireacht an 

phobail a fhorbairt 

tríd an Coiste 

Forbartha Pobail 

Áitiúil (CFPÁ). 

Plean 

Eacnamaíocha

gus Pobail 

Áitiúil (PEPÁ) 

 

Coiste 

Forbartha 

Pobail Áitiúil 

(CFPÁ) agus  

 

Líonra 

Páirtíochta 

Pobail (LPP) 

 

Straitéis 

Forbatha Áitiúil 

Chill Dara 

2014-2020 

Líon na mball LLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líon na n-ionadaithe LLP go 

Comhairle Contae Chill Dara 

agus structúir gaolmhara 

 

 

 

 

Líon na n-imeachtaí  

Seachtain Ionchuimsithe 

Sóisialta 

 

Líon na seisiúin faisnéise 

LPP maidir le na tacaíochtaí 

atá le fáil 

934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

8 

1080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

9 (ar-líne de bharr 

srianta Covid 19) 

 

 

9 

  Tacú le h-obair na 

gCoistí um Beartais 

Straitéiseacha 

 Líon na gcruinnithe in 

aghaidh na bliana den CFPÁ 

agus dá fo-choistí tacaíochta 

a choimeád 

 

Líon na bpolasaithe, 

straitéisí agus scéimeanna 

18 

 

 

 

 

Tuairisciú le 

tosnú i 2020, 

23 

 

 

 

 

5 
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gur rinne Coistí um Beartais 

Straitéiseacha athbhreithniú 

agus forbairt orthu 

tar éis CBS 

nua a eagrú 

  Cumainn 

Cónaitheoirí:  Bheith 

ag obair i gcónaí le 

cumainn cónaitheoirí 

/ pobail atá ann 

cheana agus ag tacú 

le forbairt chumainn 

nua cónaitheoirí. 

 Lion na gCumann 

Cónaitheoirí 

111 342 

 4.0 Gach saoránach a 

chumasú chun páirt a 

ghlacadh i bpobail atá 

slán agus 

ionchuimsitheach, 

agus rochtain a bheith 

acu ar seirbhísí agus 

tacaíochtaí a thugann 

tairbhe dearfach dá 

saoil. 

Leanúint le h-

ionchuimsiú sóisialta 

agus forbairt pobail a 

chur chun cinn mar 

dea-chleactas i 

ngach eastát 

tionscadail. 

 

 

Tacú le grupaí chun 

bheith páirteach i 

gcomórtais gradam 

náisiúnta chun béim 

a chur ar dea-

chleachtas agus 

páirtíocht a 

spreagadh. 

Sonraí IBTUÉ 

a úsáid chun 

eastáit 

tionscadail a 

aithint agus 

anailís ar na 

riachtanais a 

fhorbairt. 

 

Eastáit a 

aithint agus 

spreagadh 

agus tacaíocht 

a thabhairt do 

pháirtíocht i 

mBród Áite. 

 

Oibrithe Óige 

a chomh-ordú 

in eastáit 

tionscadail 

tosaíochta le 

Seirbhís Óige 

Chill Dara. 

Eastáit tioncscadail 

tosaíochta le Comhairle 

Contae Chill Dara a fuair 

tacaíocht. 

 

 

 

 

 

Breis agus 30 grúpa 

páirteach i gcomórtas 

bliaintiúil Bród Áite. 

 

 

 

 

 

Breis agus 10 duine óga 

páirteach sna Gradaim 

Dianiarrachta Óige. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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 4.1 Ionchuimsiú 
sóisialta agus 
páirtíocht agus 
forbairt pobail a 
fheabhsú trí traenáil, 
feasacht, cumasú 
agus deontais agus 
gradaim pobail, i 
gcomh-oibriú leis an 
LPP agus an CFPÁ. 

Tacaíochtaí le moltaí 
tionsacadal a ullmhú, 
teacht ar deontais 
agus maoiniú do 
thionscadail 
aithnithe, m.sh. 
pobal, féilte, CMA 
etc. 

 74 iarratas ar Deontais Spás 
Oscailte CCÚÁ 
 
235 iarratas ar deontais 
Pobail / Féilte ó eastáit 
spriocdhírithe 

74 
 
 
235 

78 

 

 

215 

 4.8 Maoirseacht agus 
comh-oibriú a 
dhéanamh le 
eagraíochtaí 
páirtíochta sa CFPÁ 
chun dul chun cinn 
comhleanúnach thar 
na h-earnála do 
chláreagrú áitiuil agus 
forbartha pobail a 
eagrú, dírithe go h-
áirithe ar na daoine is 
eisiata. 

Leanúint le fócas a 
chur ar ionchuimsiú 
sóisialta chun dul i 
ngleic le bochtanas 
agus míbhuntáiste. 
 
Eagraíodh grúpa il-
eagraíochta d’eastáit 
spriocdhírithe chun 
béim a chur ar 
bearnaí i soláthar 
seirbhísí. 

Cruinnithe 
rialta agus 
comh-oibriú il-
eagraíochta 
leanúnach. 
 
Cabhair do 
mhaoiniú agus 
scála grúpai trí 
CGPCS & 
LEADER. 
 
Monatóireacht 
agus 
athbhreithniú 
ar CGPCS a 
chinntiú chun 
tionchair a 
uasmhéadú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 crinniú ar a laghad gach 
bliain. 
 
 
 
 
Scála maoinithe bliaintiúil. 
 
 
 
 
 
Líon na ndaoine gur 
tacaíodh leo gach bliain. 
 
 
Líon na grúpaí gur tacaíodh 
leo gach bliain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
€1m 
 
 
 
 
 
800 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 

 

 

 

Chaith CGPCS iomlán 

an buiséid de 

€1,092,867.  Leithdháil 

LEADER €1,607,870 i 

2020. 

D’oibrigh CGPCS le 

706 duine aonair amr 

chuid da phlean 

bliantúil. 

Tugadh maoiniú de 

€1,607,870 do 32 

tionscadal faoi 

LEADER. D’oibrigh 

CGPCS le 67 Grúpa 

pobail áitiúla trína a 

saothar de réir a 

phlean bliantúil 

aontaithe. 
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Cinntiú go 
ndéantar 
monatóireacht
agus 
athbhreithniú 
ar CGPCS 
chun tionchair 
a uasmheadú 
 

Tuairiscí CFPÁ go 
démhíosúil 
 
 
 
 
 
 
Athbhreithniú bliaintiúil 
déanta: Tá/Níl 

Tá 6 crinniú démhiosúla 

de fo-ghrúpaí CGPCS, 

le tuairiscí chuig an 

bord. Le seo, bhí 

crinniú le h-oifigeach 

Idirchaidrimh Pobail 

 

Tá; Athbhreithniú lár-

bhliana agus deireadh 

bliana críochnaithe 

agus faofa ag CFPÁ. 

 4.2 Comhoibriú le 
eagraíochtaí cuí chun 
tacú le forbairt leanaí 
agus daoine óga trí 
áiseanna insroichte 
óg-dhírithe, cúram 
leanaí agus seirbhísí 
áineasa, spóirt, 
oideachais agus 
sláinte. 

Leanúint le tacú le 
obair Chomhairle na 
nÓg faoin gcreatlach 
polasaithe náisiúnta 
“Torthaí níos fearr, 
todhchaí níos gile 
2014-2020”. 

Leanann 
Comhairle 
Contae Chill 
Dara le 
tacaíocht a 
thabhairt 
d’fhorbairt 
Chomhairle na 
nÓg, ag 
déanamh 
maoirseacht ar 
an 
gComhaintú 
Seirbhíse le 
Seirbhís Óige 
Chill Dara. 

Líon na meánscoileanna a 
bhí páirteach i gComhairle 
na nÓg 

34 58 

 4.11 Difríochtaí 
cultúrtha a chur chun 
cinn agus a aithint i 
bpleanáil agus cinntiú, 
trí aitheantas a 
thabhairt do 
riachtanais, 
gníomhartha a aontú 
agus éagsúlacht 
breise a tabhairt 
isteach i struchtúir 

Leanúint le sodhchaí 
níos ionchuimsithe 
agus níos il-chultúrta 
a fhorbairt sa 
chontae, trí Straitéis 
Ionchuimsithe 
Chontae Chill Dara 
2019 – 2024 a chur i 
bhfeidhm. 

Leanúint le 
roinnt 
d’imeachtaí a 
eagrú agus 
straitéisí a 
fhorbairt chun 
éagsúlacht 
agus contae 
níos 
ionchumsithí a 

Tionóladh Lá na hAifrice, 
imeacht rathúil il-chultúrtha, i 
mBaile Átha Í i mBealtaine 
2019. 
 
 
 
 
Straitéis Ionchuimsithe don 
Lucht Siúil agus na Romaigh 

Tús le chur le 
tuairisciú i 
2020, tar éis 
ghlacadh le 
Straitéis 
Ionchuimsithe 
nua. 
 
Glacadh leis 
an Straitéis i 
2019. 

I gcéim 
chomhairliúcháin faoi 
lathair do straitéis 
ionchuimsithe nua. 
 
 
 
 
Oibrí feidhmithe 
ceaptha agus coiste 
feidhmithe eagraithe. 
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agus polasaithe 
cinnteoireachta. 

chur chun 
cinn. 

a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm. 

 2.7 Deiseanna 
d’fhorbairtí pobail, 
cultúrtha agus 
eacnamaíoch agus a 
fhorbairt agus a 
ghiaráil trí Nascadh 
agus teagmháil 
straitéiseach lenár 
nDiaspóra. 

Nascadh: Caidrimh 
cultúrtha Chill Dara a 
neartú agus a 
fhorbairt thar an 
domhan. 
 
Tacú le nascadh thar 
an Chontae. 
 
Leanúint le fheidhmíu 
polasaithe nasctha 
agus le maoirseacht 
ar an gCoiste. 

Coiste le 10 
mball.  
 
4 crinniú gach 
bliain, 
feidhmíu a 
dhéanamh ar 
ar polasaí 
nasctha agus 
bearta nua a 
thabhairt 
isteach. 

Líon na ngrúpaí nasctha 
gníomhacha sa Chontae. 

17 17 
Forbraíodh suiomh 
gréasáin 
www.kildaretwinning.ie 
 

 2.8 Leanúint le oibriú 
le h-eagraíochtaí 
páirtíochta chun tacú 
le pobail tuaithe trí 
scileanna a fhorbairt, 
soláthar 
leathanbhanda a 
chumasú agus 
tacaíocht a thabhairt 
do dheiseanna 
fostaíochta, ailínithe le 
stíl beatha agus 
suíomh tuaithe. 

Tacú agus 
éascaíocht a 
thabhairt d’imeachtaí 
eacnamáíochta 
talamhaíochta agus 
tuath-bhunaithe, idir 
iad atá ann cheana 
agus cinn 
malartacha. 

Dul ar aghaidh 
le feidhmiú an 
chláir LEADER 
2104 – 2020, 
trí tacaíocht 
agus measunú 
a dhéanamh 
ar iarratais. 

Maoiniú LEADER a 
bhronnadh. 
 
 
 
 
 
 
Tionscadail LEADER gur 
tacaíodh leo. 

Maoiniú 
LEADER a 
faomhadh ó 
Samhain 2017 
go Samhain 
2019: 
€1,567,445. 
 
28 

Faomhadh 32 
tionscadal le luach de 
€1,607,870 le haghaidh 
maoiniú LEADER i 
2020. 
 
 
 
32 

 4.1 Ionchuimsiú 
sóisialta agus 
páirtíocht agus 
forbairt pobail a 
fheabhsú trí traenáil, 
feasacht, cumasú 
agus deontais agus 
gradaim pobail, i 
gcomh-oibriú leis an 
LLP agus an CFPÁ. 

Tacú le forbairt pobal 
inbhuanaithe trí 
idirghabháil 
gníomhach i 
dtionscadail pobal-
dírithe a éascú. 

Bunaíodh ocht 
scéim deontais 
pobail – Bailte 
Slachtmhara, 
grúpaí 
deonacha 
agus pobail, 
coistí féilte, 
cumainn 
cónaitheoirí 
agus grupaí 
spóirt, chun 

Maoiniú bliaintiúil. 
 
Líon na ndeontas aonair a 
bhronnadh. 
 
 
 
 
 
 
 
 

€2 m 
 
1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€1.7 m 
 
c. 1,000 deontas 
bronnta thar an 
catagóirí go léir. 
 
2 scéim deontas faoi 
chúram an CPFÁ, 
chomh maith le 
scéimeanna LEADER 
thuas. Leithdháil an 
Clár Feabhsaithe 

http://www.kildaretwinning.ie/
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bailte, eastáit 
tithíochta agus 
áiseanna sa 
chontae a 
fheabhsú. 
 
Seisiúin eolais 
bliantúla thar 
an chontae 
chun grúpaí 
pobail a chur 
ar an eolas 
faoi na 
deontais atá ar 
fáil agus 
cabhrú leo 
maidir le h-
iarratais. 

 
 
 
 
 
 
 
Líon na seisiúin eolais. 

 
 
 
 
 
 
 
8 

Pobail €287,800 go 32 
ghrúpa, agus bhronn 
an Ciste 
Meabhairshláinte 
Pobail (ÉS) €35,800 do 
9 ngrúpa. 
 
2 
 

 4.4 Soláthar seirbhísi 
áineasa, spóirt agus 
spáis oscailte sa 
chontae a éascú, agus 
cumas an pobail go 
léir chun beith 
páirteach í nósanna 
maireachtála níos 
sláintiúla a oiliúnt 
agus a fheidmiú. 

Rochtain ar 
dheiseanna spóirt 
agus áineasa pobal-
bhunaithe a chur 
chun cinn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eagrófar cúig 
clós súgartha 
nua i gCill 
Dara de réir 
Straitéis 
Súgartha Chill 
Dara 2018 – 
2028. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líon iomlán na gclós 
súgartha / páirceanna 
scátála / giomnáisiom 
amuigh á n-éascu agus/nó á 
chothabháil ag an 
gComhairle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Clós 
Súgartha 
11 
Giomnáisiom 
Amuigh 
3 Páirc 
Scátála 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Clós Súgartha 
 
10 Giomnáisiom 
Amuigh 
 
3 Páirc Scátála 
 
Cuireadh tús le 
oibreacha tógála ar 
chlós súgartha i 
nDíseart Diarmada, 
agus rinneadh ullmhú 
ar iarratas ar chead 
pleanála do chlós 
súgartha Fíodh Alúine.  
Tá pleanáil idir láimhe 
freisin maidir le fearas 
breise don chlós 
súgartha i Mainistir 
Chill Droichid. 
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Féachaint chun 
infreastruchtúr 
fisiciúil agus pobail a 
sholáthar, mar aon le 
forbairtí cónaithe ard-
chaighdeánacha 
chun caighdeánacha 
beatha de scoth a 
chruthú. 

Tionóladh Lá 
Súgartha gach 
bliain ó 2015 i 
leith: thart ar 
3,000 páiste 
páirteach. 
 
 
 
Leanúint le 
tacú le Comh-
pháirtíocht 
Spóirt Chill 
Dara, go h-
áirithe leis an 
gClár 
Ionchuimsithe i 
Spóirt agus 
Míchumais, 
chun páirtíocht 
a mhéadú 

Freastal iomlán ag an Lá 
Súgartha bliantúil thar saol 
an Phlean Corparáidigh. 
 
 
 
 
 
 
Líon na gcónaitheoirí Chill 
Dara a ghlacann páirt in 
imeachtaí spóirt agus 
fisiciúla. 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Níor tionóladh aon 
imeacht i 2020 de bharr 
srianta Covid 19.  Ina 
ionad, scaipeadh 800 
paca súgradh. 
 
 
 
 
26,000 

  Tacú le forbairt agus 
feabhsú ar áiseanna 
spóirt, fóillíochta, 
áineasa agus ealaíon 
áitiúla 

Talamh áise a 
fhorbairt ins na 
suíomhanna 
seo leanas: Na 
Bánóige, Cill 
Choca, Loch 
na Móna, 
Ascal na Silíní, 
Baile Chill 
Dara. 
 
Tús a chur le 
pleananna do 
thrí clós 
súgartha 
breise. 
 

Díseart Diarmada 
 
 
 
Fiodh Alúine 
 
 
 
 
An Chorrchoill 

Díseart 
Diarmada: 
Cuid 8 faofa 
 
Fiodh Alúine: 
Tógáil le 
tosnú i 2010 
 
 
An 
Chorrchoill: 
Cuid 8 faofa; 
Tairiscint 
deartha agus 
tógála idir 
láimhe. 

Tús curtha le tógáil. 
 
 
 
Caitheadh suíomh an 
chlóis súgartha a athrú; 
Cuid 8 nua ullmhaithe 
agus fógraithe. 
 
Clós súgartha 
críochnaithe agus 
oscailte. 
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 1.7 Leanúint le 
feabhas agus 
cothabháil a 
dhéanamh ar dhreach 
agus deilbh ár 
gContae, le comh-
oibriú ónár bpobail. 

Dreach agus deilbh 
agus timpeallacht 
Chill Dara a 
fheabhsú. 

Clár Oibre 
Bliaintiúil na 
Rannóige 
Páirceanna a 
sholáthar. 

Scéimeanna Tírdhreachta 
curtha i bhfeidhm ag 
timpealláin, sráidbhailte 
agus eastáit 
 
 
 
 
 
Maoiniú bhliaintiúil le 
haghaidh crannliachta, 
plandaithe, plandaí ceapaí 
samhraidh, etc. 

Tírdhreachú 
déanta ar 28 
timpeallán.  
12 mion-
tionscadal eile 
déanta i 2019. 
18 le chur 
chun cinn i 
2020. 
 
€580,500 
(2019). 

Tugadh 15 mion-
oibreacha tírdhreachta 
chun críche i 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
€580,500 

 1.1 Oidhreacht 
nádúrtha agus tógtha 
ár Chontae a chosaint, 
a chaomhnú agus a 
chur chun cinn, agus 
tacú le bithéagsúlacht 
ar mhaithe lenár 
bpolasaíthe, lenár 
bpobail agus lenár 
dtimpeallacht. 

Timpeallacht 
nádúrtha Chill Dara a 
chosaint agus a 
chothabháil, agus dul 
i ngleic le bainistiú 
athruithe ar 
shuíomhanna áise 
agus folláine, chun 
maolú agus 
athchóiriú a 
dhéanamh ar athrú 
aeráide, ar mhaithe 
le bithéagsúlacht, ag 
braith ar maoiniú 
agus áiseanna. 

Bun-measúnú 
a dhéanamh 
ar 
shuíomhanna 
gur féidir leo 
bheith 
Pailneoir-
bháúil, agus 
suíomhanna 
bláthanna 
fíána breise a 
thabhairt 
isteach do 
pháirceanna 
agus 
spásanna 
oscailte. 
 
Gníomhartha 
pailneoir-
bháúla a 
thabhairt 
isteach do 
pháirceanna 
agus 
spásanna 

Limistéir bláthanna fiána atá 
ann cheana i bpáirceanna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na gníomhartha a aithnítear 
do Chomhairlí Contae sa 
Phlean Pailneora Uile-
Éireann 2015 – 2020 a chur 
i bhfeidhm. 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuairisciú i 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Scéim píolótach inar 
roghnaíodh 20 
láithreán éagsúla le 
haghaidh laghdú ar 
bhaint fhéir, chun 
cabhrú le pailneoirí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mar atá thuas. Agus 
cuireadh plandaí  
pailneoir-bháúla ag 
timpeallán Chill 
Chuilinn, An Nás. 
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oscailte sa 
Chontae. 
 
Oibreacha 
caomhnaithe 
ag Spá Léim 
an Bhradáin. 

 
 
 
Dul chun cinn le déanamh ar 
chaomhnú ag Tobar an Spá 
i 2020. 
 

 
 
 
Tuairisciú i 
2020. 

 
 
 
Clár bliantúil de 
chothabháil ar móinéir 
fhéir agus limistéir 
bogacha críochnaithe. 

 4.3 Leanúint le tacú le 
ionchuimsiú 
gníomhach an pobail 
trí na Cláir Aoisbháúil 
a sholáthar i 
gcomhpháirtíocht leis 
an Ionad Náisiúnta um 
Sheirbhísí 
Comhroinnte. 

Ceannaireacht agus 
tacaíocht a thabhairt 
do Chlár Aoisbháúil 
Chontae Chill Dara 
(agus bheith mar 
cheannasaí don 
cheantar Thoir 
Theas) atá á fhorbairt 
agus á mhaoirsiú ag 
Comhaontas 
Aoisbháúil Chill Dara, 
le tacú ó Éire 
Aoisbháúil. 

Eagraíodh Cill 
Droichid mar 
bhaile 
aoisbháúil. 
Tionóladh 
agus tacaíodh 
le Comhairle 
na nDaoine 
Breacaosta 
Chill Dara. 
 
Beidh 
Comhairle 
Contae Chill 
Dara mar 
cheannasaí 
don Chlár 
Réigiúnach 
Thoir Theas, 
mar chuid dá 
ról maidir le 
seirbhísí 
comhroinnte. 

Líon na seo bóthar. 
 
Freastal ar imeachtaí 

5 
 
400 

Srianta ar fhreastal a 
seoanna bóthar de 
bharr Covid 19. 
 
Teagmhail leanúnach 
ar-líne chun cabhrú le 
daoine breacaosta i 
gCill Dara le linn na 
bliana. 
 
Tugadh cabhair freisin 
tríd an Líne Cabhrach 
agus an Fóram 
Freagartha Pobail. 
 
Leanadh le tacaiócht 
do Chomhaontas Chill 
Dara agus aontaíodh 
clár oibre sé mhí. 
 
Foilsíodh Tuarascáil 
Bhliantúil inar athníodh 
dul chun cinn ar 
phriomh-aidhmeanna ó 
Straitéis Chill Dara. 
 
Leanadh le tacaíocht a 
thabhairt don Ionad 
Náisiúnta um 
Sheirbhísí Comhroinnte 
agus don cheantar 
Thoir Theas, mar a 
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aontaíodh le Éire 
Aoisbháúil. 

Seirbhísí 
Corparáid-
eacha 

6.10 Infheictheacht 
agus feasacht na 
Comhairle a fheabhsú 
trí chur chun cinn 
éifeachtúil a 
dhéanamh ar ár ról 
agus ár ngaiscí maidir 
le tionscadail agus 
seirbhísí a sholáthar. 

Úsáid na meán 
shóisialta ag an 
gComhairle a 
mhéadú agus 
feasacht pobal a 
fheabhsú 

Tús Áite don 
Phobal, agus 
Stratéis 
Cumarsáide 
na Comhairle. 

Líon na leantóirí ar cainéil 
na meán shóisialta. 

34,608 49,395 (2019 CNMI) 
Lár-cainéil Comhairle 
Contae Chill Dara ag 
deireadh 2020: 
Facebook 15,081; 
Twitter 8,520 
Instagram 1,516. 

 6.7 Leanúint le tacú le 
córais láidre 
iniúchtha, airgeadais, 
riosca, sonraí agus 
rialaithe agus 
tuairiscithe 
corparáidigh, chun 
muinín poiblí a 
chruthú, 
éifeachtúlacht a 
uasmhéadú agus cloí 
lenár n-oibligeáidí a 
chinntiú. 

Cinntiú go seastar le 
trédhearchacht agus 
go gclóitear leis an 
Acht um SF 2014. 

An Acht um 
Saoráil 
Faisnéise 
2014. 

Meán-líon na laethanta go 
dtí go dtugtar cinneadh SF 
(is 20 lá oibre an riachtanas 
reachtúil). 
 
Traenáil bliaintiúil ar SF 
tugtha do chinntóirí: Tá/Níl 

18.9 lá 
 
 
 
 
Tá 

24 lá 
 
 
 
 
Tá 

 6.4 TFC a úsáid chun 
costais a laghdú, 
éifeachtúlacht 
gníomhaíochta a 
fheabhsú agus 
seirbhísi ar-líne agus 
néal-chumasaithe a 
mhéadu, chun 
rochtain chustaiméirí 
ar seirbhísí agus 
faisnéis a éascú. 

Cinntiú go n-
úsáidtear TFC chun 
idirghabhála 
custaiméirí a rianú 
agus a bhainistiú go 
h-éifeachtach. 

Úsáíd BCC a 
mhéadú chun 
cásanna 
custaiméirí a 
bhainistiú. 

Líon na gcásanna 
custaiméirí a próiseáltar 
gach bliain taobh istigh den 
gCóras Bainistíochta 
Caidrimh Custaiméirí. 

9,400 14,334 

 6.4 Tacú le daonlathas 
áitiúil agus leasa an 
phobail trí chabhrú le 
ról na mball tofa agus 

Cinntiú go n-
úsáidtear TFC chun 
ról na mball tofa a 
aimsiú agus tacú leis 
go h-éifeachtach. 

Úsáíd BCC a 
mhéadú chun 
cásanna 
custaiméirí a 
bhainistiú. 

Líon na n-uirill ó bhaill tofa a 
phróiseáltar gach bliain. 
 
 
 

4,787 
 
 
 
 

5,106 
 
 
 
 



105 
 

trí fás a chur ar 
toghthóirí a chlárú. 

 
Fás a thabhairt do 
feasacht agus 
páirtíocht sa 
phróiseas toghcháin. 

 
Tús Áite don 
Phobal, agus 
an Acht um  
Athchóiriú ar 
Rialtais Áitiúil. 

 
Líon an ndaoine ar Dréacht-
Chlár na dToghthóirí. 

 
150,556 

 
151,751 

 1.3 Thar saol an 
Phlean Corparáidaigh, 
féachaint chuige go 
mbeidh athrú aeráide 
agus athléimneacht i 
lársruth polasaithe, 
foirgnimh, 
infreastruchtúr agus 
gníomhartha na 
Comhairle, chun 
éileamh ar fuinneamh 
a laghdú. 

Cinntiú go gcloíann 
gach áitreabh 
neamh-theaghlaigh, 
gur leis an Comhairle 
é, le riachtanais 
inbhuaineachta trí 
iniúchtha fuinnimh a 
eagrú chun bealaí 
chun éifeachtúlacht 
fuinnimh a fheabhsú 
a aithint. 

Straitéis 
Oiriúnaithe 
Athraithe 
Aeráide 
Chomhairle 
Contae Chill 
Dara. 

Líon iomlán (agus cineál) na 
n-áitreabh neamh-
theaghlaigh, gur leis an 
Comhairle iad, inar rinneadh 
iniúchadh fuinnimh faoi 
dheireadh 2018. 

6 Leabharlann 
 
2 Foirgneamh 
Oifige (lena n-
áirítear an 
Ceannáras – 
Áras Chill 
Dara). 

Críochnaíodh 9 
iniúchadh fuinnimh i 
2020: 
 
6 Staisiún Dóiteáin; 
 
2 Leabharlann; 
 
1 Áras Chill Dara. 
 

Forbairt 
Eacnam-
aíoch 

2.1 Fostaíocht a fhás 
trí thacú le pleananna 
nuálaíochta agus fáis 
FBB atá ann cheana, 
agus timpeallacht 
tacaíochta, a 
mheallannn agus a 
thacaíonn le 
fiontraíocht, á 
chothabháil. 

An bunús fiontar a 
neartú agus 
imeachtaí a 
chruthaíonn poist a 
spreagadh. 
Fiontraíocht a chur 
chun cinn agus 
struchtúr tacaíochta 
comhtháite a 
sholáthar, a 
spreagfaidh fiontair a 
thosnú agus a fhás. 

Plean 
Eacnamaíoch 
agus Pobail 
Áitiuil. 
 
Oifig Fiontar 
Áitiúil - CS le 
Fiontar 
Éireann 
 
Fiontar 2025: 
Plean Fiontar 
Bliaintiúil Chill 
Dara. 

Líon na bpost a cruthaíodh. 
 
 
 
 
Gníomhaíocht Airgeadais: 
Lion na ndeontas a 
faomhadh. 
 
 
Líon na bpáirtithe i gcúrsaí 
traenála. 
 
Líon na seisiúin 
meantóireachta. 
 
Líon na ndearbhán trádála 
ar-line a faomhadh. 

285 
 
 
 
 
Faomhadh 68 
deontas 
 
 
 
1,653 
 
 
421 
 
 
40 

Cruthaiodh 252, 
cailleadh 263; glan-
laghdú de 11 post ó 
phunann ÓFA 
 
Faomhadh 555 
deontas 
 
 
 
3,612 
 
 
1,088 
 
 
632 

 2.10 Tacú le 
cruthaitheacht, 
nuálachas agus 
fiontar i gCill Dara trí 

Cur chun cinn agus 
cabhair a thabhairt 
chun teacht ar na 
cistí aclaí agus 

 Líon na dearbhán 
nuálaíochta a úsáideadh, 
agus luach na gcistí gur 

Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 

Tuairisciú le tosnú i 
2021. 
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spreagthaí 
d’fhiontraíocht áitiúil, 
chun cumas 
nuálachais an Contae 
a ghiaráil agus daoine 
talannacha a 
choinneáil. 

nuálaíochta, thar 
gach earnáil 
tionscail. 

bhain comhlachtaí bunaithe i 
gCill Dara úsáid astu. 

 2.2 Oibriú le 
comhpháirtithe 
straitéiseacha chun 
infreastruchtúrtha 
agus feachtais 
bolscaireachta chun 
infheistíocht dhíreach 
eactrach agus mór-
chomhlachtaí 
dúchasacha a 
mhealladh, a 
choinneáil agus a 
mhéadú. 

Cill Dara a chur chun 
cinn mar rogha 
ionaid le haghaidh 
IDE agus tacú le 
comhlachataí IDE atá 
ann cheana, chun a 
ghnóthaí a choinneáil 
agus a mhéadú. 

Straitéis IDE 
Chomhairle 
Contae Chill 
Dara, i 
bpáirtíocht le 
Comhlachas,   
ÚFT agus 
OMN chun 
IDE a 
mhealladh. 

Líon na gcomhlachtaí IDE i 
gCill Dara. 
 
Líon na ndaoine fostaithe 
san earnáil eachaí. 
 
Líon na gcuairteoirí 
bainteacha. 

28 
 
 
Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 
 
 
 

29 
 
 
4,735, idir fostaíocht 
díreach, indíreach agus 
tánaisteach. 

 2.3 Deiseanna fáis don 
earnáil eachaí a thacú 
agus a chur chun 
cinn, mar aithint ar a 
phríomh-áit mar mír 
uathúil d’ionannais 
Chill Dara. 

Cill Dara a chur chun 
cinn mar “An Contae 
Folaíochta”. 
 
Polasaithe pleanála a 
eagrú a chosnaíonn 
na tréithe 
timpeallachta a chuir 
forbairt Chill Dara i 
gceartlár an tionscail 
eachaí in Éirinn. 

Straitéis 
Eacnamaíoch 
Chontae Chill 
Dara, agus 
straitéisí 
tacaíochta i 
dTurasóir-
eacht, Eachaí 
agus 
Miondíola. 

Líon na bpáirtithe i gcláir 
eachaí-bhunaithe. 
 
Líon na ngnólachtaí 
nuathionscanta i mol eachaí 
teicneolaíoch. 
 
Léarscáil de socmhainní 
eachaí sa Chontae a 
chríochnú. 
 
Fóram Tionscaíl Eachaí a 
eagrú. 

Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 

26 
 
 
Tuairisciú le tosnú i 
2021. 
 
 
Tuairisciú le tosnú i 
2021. 
 
 
Tuairisciú le tosnú i 
2021. 

 2.5 Teagmháil a 
dhéanamh le pobail 
agus comh-oibriú le 
chomhpháirtithe chun 
an ríocht poiblí agus 
dearadh ár mbáilte 
agus sráidbhailte a 

Éascaíocht agus 
tacaíocht a thabahirt 
do mhéadú agus 
choinneáil an ofráil 
miondíola i gContae 
Chill Dara. 

 Líon na n-ionad miondíola 
sa Chontae. 
 
Líon na siopaí a úsáideann 
an Scéim Deontais 
Aghaidhe Siopa. 
 

Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 
 
Faomhadh 33 
Aghaidheanna 
Siopa.  
 

Tuairisciú le tosnú i 
2021. 
 
93 
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fheabhsú, agus cláir 
agus tionscadail a 
thabharfaidh 
athbheochan don 
eacnamaíocht 
miondíola áitiúil agus 
na cúlcríocha tuaithe 
a sholáthar. 

Líon na n-iarrthóirí sa 
Chomórtas Bród Áite 
d’Aghaidheanna Siopaí. 
 
Líon na miondíoltóirí atá 
páirteach sa Scéim 
Aitheantais Gnó Aoisbháúil. 
 
Líon na gCB agus an 
tionscnaimh ‘Briogáid 
Corcra’ á fhorbairt agus á 
chur chun cinn acu. 
 
Líon na gCB agus an 
tionscnaimh ‘Baile Fiontair’ á 
fhorbairt agus á chur chun 
cinn acu. 
 
Líon na miondíoltóirí ag 
obair ar-líne, i measc na 
gnóthaí atá i bhfoirgnimh. 
 

Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 
 
 
Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 
 
 
Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 
 
 
Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 
 
 
 
 
Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 

N/B: Cuireadh ar athló i 
2020 de bharr na 
paindéime Covid 19. 
 
17: Traenáil – straitéis 
digiteach aoisbháúil á 
fhorbairt. 
 
Tuairisciú le tosnú i 
2021. 
 
 
Tuairisciú le tosnú i 
2021. 
 
 
 
 
632 

 2.4 Comh-oibriú le 
soláthróirí, pobail 
agus eagraíochtaí 
straitéiseacha aitiúla 
chun ár n-ofráil 
turasóireachta a chur 
chun cinn agus ár 
láthair mar chuid de 
Sean-Oirthear na 
hÉireann, ar imeall 
Bhaile Átha Cliath, a 
ghiaráil. 

Tacaíocht, comh-
ordú agus 
barrfheabhsú a 
dhéanamh ar 
phoitéinseal 
eispéarais cuairteoirí, 
agus íomha dearfach 
a neartú – lena n-
áirítear eachaí, stair, 
cultúr, bia, miondíola 
agus timpeallacht 
tógtha agus 
nádúrtha. 
 
Tacú le méadú / 
feabhsú an líonra na 
n-áiseanna atá ann 
faoi láthair i dtionscail 

 Léarscáil de socmhainní thar 
an Chontae a chríochnú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méadú i líon na bhfostaithe 
in earnála a bhaineann le 
eispéireas cuairteoirí. 
 

Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 
 
 

Cuireadh tuairisciú ar 
athló i 2020 de bharr 
Covid 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuireadh tuairisciú ar 
athló i 2020 de bharr 
Covid 19. 
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turasóireachta, 
fáilteachais agus 
fóillíochta 

Líon na gcuairteoirí, chomh 
maith le IDE agus 
ngnólachtaí nuathionscanta 
sa Chontae. 

Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 

Cuireadh tuairisciú ar 
athló i 2020 de bharr 
Covid 19. 

 2.8 Leanúint le oibriú 
le h-eagraíochtaí 
páirtíochta chun tacú 
le pobail tuaithe trí 
scileanna a fhorbairt, 
soláthar 
leathanbhanda a 
chumasú agus 
tacaíocht a thabhairt 
do dheiseanna 
fostaíochta, ailínithe le 
stíl beatha agus 
suíomh tuaithe. 

Gníomhaíocht 
eacnamaíoch a 
mheadú agus 
inbhuanaitheacht a 
thabhairt isteach sa 
gheilleagar tuaithe. 
 
Tacú le forbairt 
breise ar fiontair 
tuaithe, go h-áirithe 
fuinneamh in-
athnuaite agus 
teicneolaíocht glas. 
 
Spreagadh agus 
tacaíocht a thabhairt 
do ghnólachtaí 
nuathionscanta ar na 
glasbhealáí agus na 
gormbhealaí. 

Clár LEADER 
Chill Dara. 
 
Stratéis 
Náisiúnta 
Turasóireachta 

Méadú ar líon na 
dtionscnamh fiontair tuaithe 
agus éagsúlaithe. 
 
Líonra Eolaíochta Agraibhia 
a fhorbairt 
 
Mol Agraibhia a fhorbairt 

Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 

Cuireadh tuairisciú ar 
athló i 2020 de bharr 
Covid 19. 

 2.9 Ag comh-oibriú le 
na geallsealbhóirí 
oideachais go léir, 
spreagadh agus 
tacaíocht a thabhairt 
d’fhorbairt scileanna 
agus talainn, atá ag 
teastáil ó fhostóirí i 
ngach earnail, a 
choinneáil. 

Spreagadh agus 
tacaíocht a thabhairt 
d’uas-sciliú, 
soghluaiseacht post 
agus bainistíocht ar 
fiontar a chruthú. 

Straitéis 
Fiontair 
Eacnam-
aíochta agus 
Traenála Chill 
Dara. 
 
Plean Fiontair 
an Lár-Oirthir 
2020 i 
gcomhchean-
gal le Fóram 
Scileanna 
Réigiúnach an 
Oir-Dheischirt 
 

Líon na ndaoine atá 
páirteach in uas-sciliú agus 
traenáil san earnáil ghnó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,784 
 
 
 
 
 
 
Tá críoch curtha 
lePlean Fiontair an Lár-
Oirthir 2020 i 
gcomhcheangal le 
Fóram Scileanna 
Réigiúnach an Oir-
Dheischirt.  Ta plean 
nua do 2021-2024 á 
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Straitéisí 
idirchaidrimh 
Nuálacha 
Fiontair idir 
OFÁ Chill 
Dara, 
BOOCDCM 
agus líonraí 
ghnó earnála. 
 
Plean Fiontair 
an Lár-Oirthir 
2020 
 
Straiteis 
Fóram 
Eacnamaíoch 
Chomhairle 
Contae Chill 
Dara, le Fóram 
Scileanna 
Réigiúnach an 
Oir-Dheischirt. 
 
Plean Fiontair 
an Lár-Oirthir 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Líon na gcomhlachtaí cliaint 
easpórtála. 
 
Líon na gcliant le teacht acu 
ar dearbháin CTME. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 

ullmhú, agus ta seo le 
foilsiú i R3 de 2021. 
 
Tuairisciú le tosnú i 
2021. 
 
Ghlac comhaltaí na 
Comhairle le Straitéis 
Forbartha 
Eacnamaíoch 
Comhairle Contae Chill 
Dara – Cill Dara 2025, 
agus cuirfear i 
bhfeidhm é thar 2021-
2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250 
 
 
Bhí tionchar ar thaisteal 
idirnáisiúnta de bharr 
Covid 19. 

 2.0 Barrfheabhas a 
chur ar poitéinseal 
Chill Dara agus a 
gnóthaí chun 
nuálacht, infheistiú, 
fás agus fostaíocht a 
chur chun cinn, thar 

Chur le fás an 
réigiuin agus aimsiú 
idirnáisiúnta a 
mhéadú. 

Straitéis 
Eacnam-
aíochta 
Chontae Chill 
Dara. 
 
 

Líon na mol nuálachais a 
forbraíodh sa Chontae agus 
sa Réigiúin. 
 
Líon na GNAP a athríodh go 
Fiontar Éireann. 
 

Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 

3 
 
 
 
2 
 
 
15 
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an chontae agus thar 
an pobal. 

Líon na gnólachtaí 
nuathionscanta ar an gClár 
‘Glórmhian Domhanda’ 
 
Líon na bhfreastalaithe ag 
Comhdháil Réigiúnach 
Nuálaíochta. 

 
 
 
 
Comhdháil  
Nuálaíochta (go 
pearsanta) - Deireadh 
Fomhair: 60+ páirtí. 
Nollaig 2020 – Ionad 
Oibre an Todhchaí 
(seimineár digiteach) – 
216 páirtí cláraithe.   

 1.9 Príomh-ghnéithe 
an Geilleagair Glas a 
chur chun cinn, ina 
measc glacadh le 
réitigh fuinnimh 
malairteacha, 
inbhuanaithe agus 
cliste, lena n-áirítear 
moil comh-oibríocha. 

Deiseanna a 
thabhairt chun 
laghdú a dhéanamh 
ar thimaistriú i 
ngluaisteáin as an 
chontae trí moil 
chomh-oibre den 
scoth a eagrú, chun 
daoine a chumasú 
chun cian-oibre, go 
sealadach nó go 
buan. 

CFRE, Stratéis 
Eacnamaíoch 
Réigiúnach 
agus Straitéis 
Oiriúnaithe 
Chomairle 
Contae Chill 
Dara um Athrú 
Aeráide. 

% áitíochta ar SMNRLO. Tuairisciú le 
tosnú tar eis 
an tionscadal 
SMNRLO a 
sholáthar.  

Óstáileadh 2 imeacht 
nuálaíochta. 
 
Thiomnaigh 10 ngnó do 
Chlár Nuálaíochta Chill 
Dara le IT 
Cheatharlach. 

Seirbhísi 
Comh-
shaoil / 
Uisce agus 
Athru 
Aeráide 

1.6 Forfheidhmniú, 
ceadúnú, teastasú 
agus rialú leanúnach 
agus láidir i gcosaint 
comhshaoil, pleanála, 
rialaithe tógála, 
sábháilteachta ó 
dhóiteáin agus sláinte 
agus sábhailteachta 
poiblí a chinntiú, chun 
tacú le caighdeán 
saoil ár saoránach 
agus an timpeallacht 
tógtha agus nádúrtha. 

Timpeallacht den 
scoth a chinntiú trí 
gníomhartha 
forfheidhmithe 
timpeallachta 
éifeachtacha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acht an GCC 
1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líon na ngearán a 
logáileadh ar Thairseach 
Gearán Triallaithe Comhairle 
Contae Chill Dara (thar gach 
réimse timpeallachta) 
 
Líon na ngearán a 
logáileadh le GCC 
 
Líon na ngearán a 
logáileadh leis an Oifig 
Forfheidhmithe i leith cúrsaí 
Comhshaoil (OFC) 
 
Líon na bhfíneál triallaithe a 
eisíodh 

2,100 
 
 
 
 
 
50 
 
 
20 
 
 
 
 
340 
 

1,931: Gearáin iomlán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
258 
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Cosaint ar abhainn 
agus uiscebhealaí 
poiblí a chinntiú agus 
reachtaíocht 
forfheidhmithe a 
úsáid má’s gá chun 
triallliú a chosc. 

An Chreat-
Treoir Uisce 

BCMST - Bun-Chritéir Molta 
le haghaidh Scrúduithe 
Timpeallachta: samplaí a 
togadh. 

318 636 

 1.5 Gníomhú ar son 
athraithe aeráide agus 
cosaint chomhshaoil a 
thiomáint trí feasacht 
eagraíochta agus 
pobail, tacaíocht, 
taighde agus 
áiseanna. 

Cothabháil a 
sholáthar do na h-
ionad fóntas poiblí 
atá ann cheana chun 
athchúrsáil 
dramhaíola a 
spreagadh, agus 
pleanáil ar aghaidh 
d’ionaid fóntas poiblí 
nua i suíomhanna ina 
gceaptar go bhfuil gá 
leo, agus maoiniú a 
bheith le fáil. 

Plean 
Bainistíochta 
Dramhaíola 
Réigiúin an 
Lár-Oirthir 
2015 - 2021 

Líon na n-ionad fóntas poiblí 
á bhainistiú sa Chontae 

2 2 

 1.6 Forfheidhmniú, 
ceadúnú, teastasú 
agus rialú leanúnach 
agus láidir i gcosaint 
comhshaoil, pleanála, 
rialaithe tógála, 
sábháilteachta ó 
dhóiteáin agus sláinte 
agus sábhailteachta 
poiblí a chinntiú, chun 
tacú le caighdeán 
saoil ár saoránach 
agus an timpeallacht 
tógtha agus nádúrtha. 

Maoirseacht a 
dhéanamh ar bhailiú 
bruscair, idir baile 
agus trachtála, a 
sholáthar a fud an 
Chontae, agus 
gníomhaíocht 
forfheidhmithe a chur 
i gcrích má’s gá. 
 
 
Pleanáil a dhéanamh 
do riachtanais reilge 
fad-thearmach an 
chontae, agus 
cothabháil a 
dhéanamh ar na 
reiligí atá ann faoi 
láthair. 

An Acht um 
Bainistíocht 
Dramhaíola 
1986 (arna 
leasú) agus 
gníomhú fo-
dhlíthe 
bainistíochta 
dramhaíola 
ábhartha. 
 
 
 
Achtanna um 
Sláinte Poiblí, 
agus Fo-
Dhlíthe Áitiúla. 

Líon na bhfógraí a eisíodh 
maidir le sáraithe féideartha. 
 
Líon na spotseiceálacha le 
haghaidh comhlionta. 
 
Bainistíocht agus 
forfheidhmiú, de réir mar ba 
ghá, ar: 

 Ceadúnais d’ionaid 
dramhaíola 

 Teastas Cláraithe 

 Daoine le Ceadanna 
Bhailithe 
Dramhaíola acu. 

 
Maoiniu don chlár 
cothabhála, feabhsaithe 
agus méadaithe ar reiligí. 

Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 
 
Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 
 
 
 
 
22 
 
4 
 
137 

Tuairisciú le tosnú i 
2021. 
 
Tuairisciú le tosnú i 
2021. 
 
 
 
 
24 
 
8 
 
116 
 
 
Maoiniu don chlár 
cothabhála, 
feabhsaithe agus 
méadaithe ar reiligí. 
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 1.10 Gníomhartha 
dearfacha pobail, a 
fheabhsaíonn ár 
dtimpeallacht agus a 
mhaolaíonn athrú 
aeráide, a thacú agus 
a dhreasú. 

Tacaíocht agus 
aitheantas a 
thabhairt do chosaint 
comhshaoil trí 
feasacht pobail, 
tacaithe, spreagadh 
agus áiseanna. 

Sceim 
Náisiúnta um 
Monatóireacht
ar Thrialliú 
Bruscair. 

Torthaí Náisiúnta na mBailte 
Slachtmhara. 
 
Torthaí Suirbhé GÉCB. 
 
 
 
 
 
 
Líon na Scoileanna 
páirteach sa Scéim um 
Bratach Ghlas 
 
Líon na n-ionad athchúrsála 
gloine. 

10 mbonn 
 
 
‘Glan de réir 
norm na 
hEorpa’ 
 
 
 
 
130 
 
 
 
40 

Níor eagraíodh aon 
chomórtas i 2020. 
 
Maigh Nuad: 10ú áit – 
 ‘Glan de réir norm na 
hEorpa’ 
Droichead Nua: 9ú áit - 
‘Glan de réir norm na 
hEorpa’ 
 
33 
 
 
 
39 

 1.6 Forfheidhmniú, 
ceadúnú, teastasú 
agus rialú leanúnach 
agus láidir i gcosaint 
comhshaoil, pleanála, 
rialaithe tógála, 
sábháilteachta ó 
dhóiteáin agus sláinte 
agus sábhailteachta 
poiblí a chinntiú, chun 
tacú le caighdeán 
saoil ár saoránach 
agus an timpeallacht 
tógtha agus nádúrtha. 

Smacht ar madraí a 
chinntiú. 
 
Sábháilteacht an 
phobail ginearálta ó 
fhoirgnimh 
contúirteacha agus 
suíomhanna tréigthe 
a chinntiú. 
 
Cinntiú go ndéantar 
monatóireacht agus 
forfheidhmiú ar 
chaighdeanacha 
sábháilteachta bia. 

An Acht um 
Smacht ar 
Madraí. 
 
 
 
 
An Acht um 
Láithreáin 
Tréighthe. 
 
An Acht um 
Seirbhísí 
Sláintíochta 
(Foirgnimh 
Contúirteacha) 
 
An Acht um 
Sláinte Poiblí, 
1878, agus 
Fo-Dhlíthe na 
Comhairle. 

Líon na gceadúnas madraí a 
eisíodh. 
 
Líon na madraí go 
bhfuarthas úinéirí nua dóibh 
/ a athshlánadh / a tugadh ar 
aghaidh go grúpai leasa. 
 
 
Líon na n-iontrail i gClár na  
Láithreán Tréighthe 
 
 
Líon na gcás d’Fhoirgnimh 
Contúirteacha 
 
 
 
 
Líon na scrúduithe ar 
seamlais ag Udárás 
Sábháilteachta Bia na 
hÉireann 

4,587 
 
 
158 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
Gach áis gach 
mí. 

5,909 
 
 
74 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
Scrúdaithe áise ar 
bhonn míosúil. 
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 1.3 Thar saol an 
Phlean Corparáidaigh, 
féachaint chuige go 
mbeidh athrú aeráide 
agus athléimneacht i 
lársruth polasaithe, 
foirgnimh, 
infreastruchtúr agus 
gníomhartha na 
Comhairle, chun 
éileamh ar fuinneamh 
a laghdú. 

Tacú le feidhmiú ar 
an Plean Lán-Rialtais 
um Ghníomhú ar son 
na hAeráide (Nóta: 
Sa Phlean Lán-
Rialtais um 
Ghníomhú ar son na  
h-Aeráide, caithfear 
laghdú de 30% ar 
cóibhéis astuithe 
CO2 bheith i 
bhfeidhm faoi 2030). 
 
Cairt Aeráide an 
earnála rialtais áitiúla 
a shiniú, agus tosnú 
lena fheidhmiú. 

Struchtúr 
Tuairiscithe 
agus monatóir-
eachta  
earnála i 
bhfeidhm 
 
Struchtúir 
tuariscithe a 
eagrú chun 
monatóireacht 
a dhéanamh 
ar an Cairt 
Aeráide a 
fheidmiú 

Dul i ngleic le, agus feidhmiú 
a dhéanamh ar, an struchtúr 
tuairiscithe agus 
monatóireachta le feidhmiú 
don earnáil rialtais áitiúla. 
 
Tuairisciú bliaintiúil ar dhul 
ar aghaidh ar ghníomhartha 
sa Chairt Aeráide. 

 PFIGA a ailíniú le 
riachtanais Phlean 
Ghniomhaithe ar son 
na h-Aeráide, a 
ullmhaífear tar éis an 
Acht um Ghníomhú ar 
son na h-Aeráide agus 
Forbairt ar Charbón 
Íseal 2020 a achtú. 
 
PFIGA a bheith in áit 
faoi dheireadh Meáin 
Fomhair 2021, rud a 
thabharfaidh bealach 
chun spriocanna 
Chonrad na Méaraí 
2030 a bhaint amach. 

 6.7 Leanúint le tacú le 
córais láidre 
iniúchtha, airgeadais, 
riosca, sonraí agus 
rialaithe agus 
tuairiscithe 
corparáidigh, chun 
muinín poiblí a 
chruthú, 
éifeachtúlacht a 
uasmhéadú agus cloí 
lenár n-oibligeáidí a 
chinntiú. 

Ceart an phobail do 
rochtain ar fhaisnéis 
faoin chomhshaoil 
(RFC) a chinntiú. 

Rialacháin na 
gComhphobal 
Eorpach 
(Rochtain ar 
fhaisnéis faoin 
chomhshaoil). 

Líon na n-iarratas maidir le 
rochtain ar fhaisnéis faoin 
chomhshaoil. 

13 7 

Seirbhísí 
Comhshaoil 
(Líonta Talún 
Stairiúla) 

1.6 Oidhreacht 
nádúrtha agus tógtha 
ár Chontae a chosaint, 
a chaomhnú agus a 
chur chun cinn, agus 
aithint agus tacú le 
bithéagsúlacht ar 
mhaithe lenár 
bpolasaíthe, lenár 

Tionscadal 
leigheasacháin 
Bhaile Chairdif; 
Bainistíocht agus 
leigheasachán ar iar-
shuíomh líonta talún 

Tionscadal 
maoinithe ag 
RCGAC. 
 
Meabhrán 
Tuisceana 
(RCGAC) 
 

Soláthar céimnithe ar 
leigheasachán ar suiomh 
líonta talún agus é a athrú 
go h-áis poiblí. 
 
 
 
 
 
 

Clár oibre 
chomhaon-
taithe; 
measúnú ar 
thairiscint idir 
láimhe. 
 
 
 
 

Ceapadh príomh-
chonraitheoir oibreacha 
i nDeireadh Fomhair, 
agus bhí réamh-
oibreacha 
leigheasacháin idir 
láimhe ag an láithreán 
faoi dheireadh na 
bliana. 
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bpobail agus lenár 
dtimpeallacht. 

 
 
 
 
Cead pleanála faighte agus 
Ceadúnas GCC. 

OCÉ faofa, 
tailte á fháil. 
 
 
Comhlíonadh 
le ceadúnas. 

Dul chun cinn 
suntasach maidir le 
tailte a fháil ón 
bpróiseas OCÉ 

Seirbhísí 
Uisce 

1.8 Caighdeán uisce a 
chosaint agus a 
fheabhsú trí 
Pleananna 
Bainistíochta 
Abhantrach a 
fheidhmiú agus tacú 
leis an Clár 
Ilbhliantiúil Uisce 
Tuaithe don Chontae. 

Uisce Tuaithe: 
Tacaíocht agus 
cabhair a thabhairt 
do Ghrúpsceimeanna 
Uisce agus mion-
soláthair 
príobháideacha trí 
deontais Rialtais 
agus idirghabháil le 
hUisce Éireann. 

An Roinn 
Tithíochta, 
Pleanála agus 
Rialtais Aitiúil: 
Clár Ilbhliana 
Uisce Tuaithe 
2109 - 2021 

Caiteachas iarbhír faoin 
gClár Ilbhliana Uisce Tuaithe 
2109 - 2021 

Leith-
dháileadh do 
shaol an 
Phlean: 
€414,000 

Caiteachas iomlán go 
dtí seo: €49,744 

   Cloí le 
Rialachán 
Uisce Óil an 
AE 

Taifead an FSS ar Torthaí  
Sampála Uisce 
 
 
 
 
Líon na n-iarratas a fuarthas 
do deontais toibreacha 

2 sampla 
gach bliain do 
gach soláthar 
príobháideach 
 
47 (Mean 
Fomhair 
2019). 

102 sampla 
 
 
 
 
 
 
43 

Airgeadas 6.7 Leanúint le tacú le 
córais láidre 
iniúchtha, airgeadais, 
riosca, sonraí agus 
rialaithe agus 
tuairiscithe 
corparáidigh, chun 
muinín poiblí a 
chruthú, 
éifeachtúlacht a 
uasmhéadú agus cloí 
lenár n-oibligeáidí a 
chinntiú. 

Cinntiú go bhfuil 
Cuntas Ioncaim an 
Comhairle 
comhardaithe sa 
mheántearma. 

Feabhas a 
chur ar bhailiú 
ioncaim ó 
Rátaí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leibhéal bailiúcháin do rátaí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bharr na paindéime 
Covid 19, d’íoc an 
Roinn as tarscaoileadh 
rátaí 9 mí; níor 
cuireadh seo san 
áireamh mar airgead 
tirim, agus, mar sin, bhí 
leibhéal bailiúcháín 
rátaí de 70% do 2020. 
Dá gcuirfeá san 
áireamh mar airgead 
tirim é, bheadh leibhéal 
bhailiúcháin rátaí de 
80%. 
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An Buiséad, 
mar a 
ghlacadh leis, 
bheith 
dóthanach do 
chaiteachas 
na bliana. 

Leibhéal bailiúcháin do 
chíosanna agus áiseanna. 
 
Leibhéal bailiúcháin 
d’iasachtaí tithíochta. 
 
Ráiteas Airgeadais Bliantúil 
 
 
 
 
Caiteachas Ioncaim in 
aghaidh an duine. 

89% 
 
 
51% 
 
 
Gach bliain – 
Márta 
 
 
 
€646.25 

92% 
 
 
62% 
 
 
Seoladh Ráiteas 
Airgeadais Bliantúil 
2020 don Roinn i Márta 
2021. 
 
€978.21 
 

 1.3 Thar saol an 
Phlean Corparáidaigh, 
féachaint chuige go 
mbeidh athrú aeráide 
agus athléimneacht i 
lársruth polasaithe, 
foirgnimh, 
infreastruchtúr agus 
gníomhartha na 
Comhairle, chun 
éileamh ar fuinneamh 
a laghdú. 

Cumas na foirne i 
gcleachtaí Soláthair 
Glas a fheabhsú. 

Plean um 
Ghníomhú ar 
son na 
hAeráide. 

Lion na mball foirne 
bainteach a rinne freastal ar 
cruinnithe faisnéise / 
traenáil.  

Tuairisciu le 
tosnú i 2020. 

N/B 

Seirbhísí 
Dóiteáin & 
Bainistíocht 
Éigeandála 

4.9 Ár saoránaigh a 
choimeád slán ó 
dhóiteáin trí seirbhísí 
éigeandála 
éifeachtach agus 
éifeachtúlach a 
chomh-oibríonn le 
seirbhísí freagartha 
eile nuair a tharlaíonn 
éigeandálaí. 

Pobail a chosaint ó 
dhóiteáin agus 
éigeandálaí eile, ag 
oibriú le chomh-
eagraíochtaí agus de 
réir polasaithe 
náisiúnta. 

Rioscaí a 
aithint agus a 
bhainistiú, 
agus 
ullmhúcháin 
agus 
freagracht a 
dhéanamh ar 
éigeandálaí de 
réir an 
creatlach le 

Costas na Seirbhíse 
Dóiteain in aghaidh an 
duine. 
 
Meán-thréimhse ama chun 
broigáid a shlógadh. 
 
 
Céatadán de chásanna 
dóiteáin / éigeandála eile ina 

€30.48 
 
 
 
6.33 nóiméad 
(Sonraí ó 
2018) 
 
10 nóiméad 
Dóiteáin   
21.17% 

€32.00 
 
 
 
6.53 nóiméad 
 
 
 
 
Dóiteáin 20.20% 
 



116 
 

haghaidh 
Bainistíochta 
ar Mhór-
Éigeandála. 

bíonn an chéad freastal ag 
an suiómh taobh istigh de: 

Eile          
17.10%   
 
20 nóiméad 
Dóiteán    
61.03% 
Eile          
59.25% 
 
Tar éis 20 
nóiméad 
Dóiteán     
17.83% 
Eile            
23.65% 

Eile 14.62% 
 
 
 
Dóiteáin 58.89% 
 
Eile 66.45% 
 
 
 
 
Dóiteáin 20.91% 
 
Eile 18.94% 

Sláinte agus 
Sábháil-
teacht 

6.1 Cultúr dea-
chleachtais sláinte 
agus sábháilteachta a 
sholáthar trí traenáil 
don bhfoireann agus 
monatóireacht agus 
tuairisciú 
onnghníomhach. 
 

Dea-chleachtas 
sláinte agus 
sábháilteachta a 
thiomáint trí 
comhairliúchain, 
cumarsáid agus 
monatóireacht 
onnghníomhach le 
baill foirne. 
 
 

Plean Sláinte 
agus 
Sábhailteachta 

Freastalaithe ag Comhdháil 
Sláinte agus Sábhailteachta 
2019 
 
 
 
 
 
Sprioc bhliaintiúil de 48 
scrúdú sabhailteachta le 
críochnú ag an Rannóg 
Sláinte agus Sábháilteachta: 
Líon go deireadh Meán 
Fomhair 2019 

445 
 
 
 
 
 
 
 
69 

Níor tionóladh aon 
comhdháil i 2020 de 
bharr Covid 19.  
Eagraíodh teagmháil 
foirne trí thairseach 
S&S agus suíomh 
gréasáin tiomnaithe 
lasmuigh. 
 
Críochnaíodh 18 
scrúdú láithreán agus 
133 scrúdú maidir le 
cloí le rialacháin Covid 
19. 

Soláthar 
Tithíochta 

3.1 Solathar tithíochta 
i gCill Dara a fheabhsú 
agus a chothabháil de 
réir na spriocanna 
náisiúnta in “Atógáil 
Éireann: Plean 
Gníomhaíochta um 
Tithíocht agus Easpa 
Dídine” agus aird a 
dhíriú ar spriocanna 
tithíochta sóisialta a 

Aonaid tithíochta 
sóisialta údaráis 
áitiúla nua a 
sholáthar thar na 
cláir seo leanas: 
Tógáil, Lándéanta, 
Fáltas,  
Íocaíocht Cúnaimh 
Tithíochta, Scéim 
Cóiríochta Cíosa, 
Léasú (lena n-áírítear 

Atógáil 
Éireann: Plean 
Gníomhaí-
ochta um 
Tithíocht agus 
Easpa Dídine. 
Nóta: 
Comhlíonfaidh 
gach tithíocht 
sóisialta nua 
nuair a 

Líon iomlán na n-aonad a 
soláthraíodh thar na srutha 
éagsúla de spriocanna 
bhliaintiúla RTPRÁ. 
 
Spriocanna soláthair ÍCT 
agus SCC. 

Soláthar thar 
na 
Sceimeanna 
go léir: 
 
Íocaíocht 
Cúnaimh 
Tithíochta 
(ÍCT): 706 
 

682 
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bhaint amach agus 
tithíocht inacmhainne 
a sholáthar. 

an Scéim  
Athchóirithe agus 
Léasú), Scéim 
Ceannachta agus 
Athchóirithe, 
Páirtíochtaí Poibli – 
Priobháideacha, Cuid 
V, Faltas Talún agus 
Tithíocht 
Inacmhainne. 
 
Leanúint le 
deiseanna le 
haghaidh 
scéimeanna 
comhfiontair. 
 
 
 
Tacú le Comhlachtái 
Ceadaithe Tithíochta 
chun aonaid 
tithíochta sóisialta a 
sheachadadh thar na 
cláir seo leanas: 
Réamh-Chistiú 
Éascaíochta 
Léasaithe, Scéim 
Cúnaimh Caipitil, 
Sceim Léasaithe 
Sóisialta. 

foilsíodh Cuid 
8 tar éis 31 
Deireadh 
Fomhair 2109, 
agus nach 
bhfuil an teach 
críochnaithe 
den chud is 
mó roimh 31 
Deireadh 
Fomhair 2020, 
le Riachtanais 
Foirgnimh 
Nach Mór 
Neodrach ó 
thaobh 
Fuinnimh 
(FNMNF). 
 
Straitéis 
Náisiunta um 
Ath-úsáid 
Tithíochta 
Folmha 2018 – 
2021. 
 
Plean 
Gníomaíochta 
Chomhairle 
Contae Chill 
Dara um Tithe 
Folmha 2018 – 
2021. 

Scéim 
Cóiríochta 
Cíosa (SCC): 
4 
 
Tógail: 26 
 
 
Fáltas:  225 
 
Léasú 
(RCÉL): 20 
 
Cuid V: 30 
 
Léasú:  12 
 
Scéim Fáltais 
Caipitil: 28. 
 
 
 
 

360 tionóntacht beo 
 
 
 
 
200, agus lándéanta 
san áireamh 
 
97 
 
169 
 
 
41 
 
54 
 
39 
 
Cuireadh tús le 3 OCÉ. 
 
 

 3.2  An Clár Cóiríochta 
do Theastalaithe 2019-
2024 a chur i 
bhfeidhm, agus 
tacaíocht a thabhairt 
do Theastalaithe, a 
faomhadh le haghaidh 

Tacaíocht a thabhairt 
do Theastalaithe, 
chun tacaíochtaí 
tithíochta sóisialta a 
fháil. 

An Clár 
Cóiríochta do 
Theastalaithe 
2019-2024. 

Líon na n-aonad, dírithe go 
h-áirithe do theastalaithe, a 
soláthraíodh faoin gClár 
Cóiríochta do Theastalaithe 
2019-2024. 

71 20 Leithdháileadh. 
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tithíochta sóisialta, 
chun tacaíochtaí 
tithíochta, lena n-
áirítear tithíocht 
cultúr-oiriúnach, a 
fháil agus a 
chothabháil. 

 3.3 Leanúint le bheith 
ag obair le 
comhpháirtithe 
réigiúnacha agus 
earnála chun laghdú a 
dhéanamh ar líon na 
ndaoine gur ghá le iad 
a chur i gcóiríocht 
éigeandála, trí 
infaighteacht ar stoc 
tithíochta a mheadú, 
agus oibriú le 
comhlachtaí ceadaithe 
tithíochta agus grúpaí 
tathanta chun laghdú 
a dhéanamh ar líon na 
ndaoine atá gan 
dídean nó i mbaol 
bheith gan dídean, 
agus daoine a 
chumasú chun a 
dtionóntachtaí a 
choinneáil. 

Leanúint leis an 
seirbhís Aimsitheoir 
Ionaid ÍCT Gan 
Dídean a rolladh 
amach. 
 
Tús Áite don 
Tithíocht a thabhairt 
isteach agus a 
sholáthar sa chontae, 
i gcomh-oibriú lenár 
gcomhpáirtithe 
Iontabhas Peter 
McVerry. 
 
Aird a dhíriú ar réitigh 
nuálacha chun dul i 
ngleic le easpa 
dídine sa chontae. 
 
Nóta: Tá Comhairle 
Contae Chill Dara ina 
príomh-údarás do 
Réigiúin an Lár-
Oirthir (Cill Dara, An 
Mhí, Cill Mhantáin), 
agus, as seo,  tá 
príomh-ról aici in 
aistriú go feidhmiú ar 
an bplean 
gníomhartha áitiúil 
agus ar Tús Áite don 
Tichíocht, chomh 

Plean 
Gníomhartha 
Réigiúin an 
Lár-Oirthir um 
Easpa Dídine 
2018 – 2020. 
 
Tús Áite don 
Tithíocht: 
Plean 
Feidhmithe 
Náisiúnta 2018 
– 2021. 

Lion na dtionóntachtaí Tús 
Áite don Tithíocht gur 
tacaíodh leo. 
 
Líon na gcásanna Morgáiste 
go Chíos a tugadh chun 
críche. 

10 (bunaithe 
at tuairiscí 
2018 don 
RPTRÁ) 

Bunaíodh 6 
tionóntacht. 
 
 
8 
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maith le freagracht 
as tuairisciú a 
dhéanamh don Roinn 
Tithíochta, Pleanála 
agus Rialtais Áitiúil. 

 3.4 Infaighteacht agus 
úsáid tithíochta a 
uasmhéadú trí aonaid 
folmha a dheisiú / a 
athchóiriú. 

Stoc tithíocha atá 
ann cheana a úsáid. 
 
Úsáid agus 
feabhsucháin níos 
mó a dhéanamh ar 
stoc tithíochta 
sóisialta agus 
príobháideach, chun 
infaighteacht ar stoc 
tithíochta a mhéadú. 

Plean 
Feidhme 
Chomhairle 
Contae Chill 
Dara le 
haghaidh 
Scrúdaithe ar 
Réadmhaoine 
faoi Chíos 

Líon na n-aonad a fuarthas / 
a léasadh. 
 
 
 
Líon na ndeisiúchán 
cothabhála. 
 
 
Caiteachas ar chothabháil 
pleanálta / freagarthach. 
 
 
 
 
Líon na n-aonad 
príobháideacha a 
scrúdaíodh. 

Fuarthas 225 
aonad; 
Léasadh 18 
aonad. 
 
Rinneadh 
5,311 deisiú 
tithíochta. 
 
€3,600 345 ar 
chothabháil 
pleanálta. 
 
 
 
Scrúdaiodh 
462 
réadmhaoin 
príobháid-
eacha faoi 
chíos. 

Féach alt 3.1 thuas. 
 
 
 
 
Críochnaíodh 6,733 
deisiú. 
 
 
Caitheadh €3,141,840 
ar chothabáil stoic, lena 
n-áirítear cothabháil 
pleanálta. 
 
 
972 

 3.5 Tithíocht sóisialta 
oiriúnach agus 
insroichte, agus 
tacaíochtaí tithíochta, 
a sholáthar do 
dhaoine breacaosta 
agus do dhaoine faoi 
míchumas, agus tacú 
le úinéirí tithe chun na 
h-athchóirithe / 
feabhsaithe cuí a chur 
i bhfeidhm ionas gur 
féidir leo fanacht ina 
gcónaí ina dtithe féin. 

Tacaíocht Tithíochta 
a thabhairt do 
Dhaoine faoi 
Míchumas 
 
Tithíocht oiriúnach a 
sholáthar agus a 
athchóiriú do dhaoine 
faoi míchumas, agus 
maoiniú deontais a 
chur ar fáil. 

Treoirlínte 
Náisiúnta don 
Phróiseas 
Measúnaithe 
agus 
Leithdháileadh 
do Thithíocht 
Sóisialta a 
Sholáthar do 
Dhaoine faoi 
Míchumas. 
 
Plean 
Straitéiseach 

Spriocanna a bhaint amach 
le haghaidh tithíocht 
oiriúnach a sholáthar. 
 
 
 
 
 
 
 
Líon na ndeontas a 
íocaíodh. 
 
 

10% de fáltais 
(ag braith ar 
infaighteacht 
sa mhargadh) 
+ 12% de 
thógáil nua 
oiriúnach do 
dhuine ar 
míchumas. 
 
Íocaíodh 438 
deontas. 
 
 

Aimsíodh an sprioc de 
10% de fáltais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
493 
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Chomhairle 
Contae Chill 
Dara chun 
Tithíocht a 
chur ar fáil do 
Dhaoine faoi 
Míchumas. 
 
Grúpa Stiúrtha 
Chomhairle 
Contae Chill 
Dara um 
Tithíocht agus 
Míchumas. 
 
Sceim 
Cúnaimh 
Caipitil. 

Líon na n-aonad Scéim 
Cúnaimh Caipitil a 
soláthraíodh. 

Cruthaíodh 28 
teaghlach nua 
SCC (Figiúir 
iomlán do 
2018). 
 

39 SCC 

 3.7 Rochtain ar 
thithíocht sóisialta 
agus tacaíochtaí eile a 
éascú, tar éis 
d’iarrthóirí a 
thaispeáint go 
gcloíann siad le na 
critéir riachtanacha. 

Tacaíocht do 
Chustaiméirí agus 
Tionóntaí: 
Rochtain ar 
tacaíochtaí tithíochta 
sóisialta a chur ar fáil 
do dhaoine cáilithe.  
 
Teagmháil agus 
tacaíocht do 
thionóntaí atá ann 
cheana. 
 
Tacú le daoine 
cáilithe chun teacht 
ar maoiniú Iasachta 
Baile Atógála 
Éireann. 

Rialacháin 
Measúnaithe 
Tithíochta 
Sóisialta 2011. 
 
Sceim 
Leithdháilte do 
Thithíocht 
Sóisialta. 
 
Straitéis i 
gCoinne 
Iompraíochta 
Frithshóisialta. 
 
Leabhrán do 
Thionóntaí 
Chomhaire 
Contae Chill 
Dara.  

Líon na leithdháiltí do thithe 
sóisialta. 
 
 
Iarratais ar thithíocht a 
phróiseáladh taobh istigh 
den amfráma a cheadaítear. 
 
 
 
 
Measúnú bhliantúil ar 
riachtanais tithíochta a 
eagrú de réir treoirlínte na 
Roinne 
 
 
 
 
 
 

546 
leithdháileadh 
(2018). 
 
Próisealadh 
gach iarratas 
taobh istigh 
den amfráma 
a cheadaítear 
(952 i 2018). 
 
Measúnú 
bhliaintiúil ar 
riachtanais 
tithíochta (1 
gach bliain) 
críochnaithe 
taobh istigh 
den amfráma 
a cheadaítear. 
 

757 
 
 
 
Próiseáladh 705 
iarratas nua. 
 
 
 
 
 
Measúnú ar riachtanais 
críochnaithe. 
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Líon na –n-iasachtaí a 
faomhadh. 
 

63 iasacht 
faofa (Aibreán 
go Nollaig 
2018). 

49 iasacht (faomhadh i 
bprionsabal). 

 1.3 Thar saol an 
Phlean Corparáidaigh, 
féachaint chuige go 
mbeidh athrú aeráide 
agus athléimneacht i 
lársruth polasaithe, 
foirgnimh, 
infreastruchtúr agus 
gníomhartha na 
Comhairle, chun 
éileamh ar fuinneamh 
a laghdú. 

Leanúint le 
éifeachtúlacht 
fuinnimh agus 
feasacht 
chomhshaoil a 
spreagadh, trí modúl 
a ionchorprú sa chlár 
insealbhaithe do 
thionóntaí. 
 
Clár athfheistithe ar 
thithe na Comhairle a 
eagrú, chun 
éifeachtúlacht 
fuinnimh a mhéadú 
agus úsáid carbóin a 
laghdú, de réir na h-
acmhainní atá le fáil. 

Plean 
Gníomhaithe 
ar son na h-
Aeráide 

Athbhreithniú ar an cion 
ábhartha le linn 2020. 
 
 
 
Líon na dtionóntaí a fuair an 
leabhrán athcheartaithe do 
thionóntaí. 
 
Modheolaíocht tomhais le 
dearbhú. 
 

Tomhas le 
tosnú i 2020. 

Tógadh 200 aonad A-
rátaithe, lena n-áirítear 
aonaid lán-déanta. 
 
Fuarthas 41 aonad A-
ráthaithe Cuid V. 
 
Blocáileadh 90 múchán 
oscailte le haghaidh 
breosla soladach a 
dhó. 
 
Tógadh 167 aonad le 
teaschaidéil aer go h-
uisce le haghaidh 
príomh-teocht (Aonaid 
Cuid V agus lándéanta 
san áireamh).  

Rannóg 
Acmhainní 
Daonna 

6.3 Tacú le 
éifeachteacht 
eagraíochta, traenáil 
agus forbairt 
proifisiúnta 
leanúnach, folláine 
foirne, nuálaíocht, 
solúbthacht agus 
feidhmiú tríd an 
Straitéis Pobail 
earnála a chur i 
gcrích. 

Inniúlacht na h-
eagraíochta chun 
seirbhísí an lae inniu 
agus sa todhchaí a 
sholáthar go h-
éifeachtach a neartú, 
trí cultúr 
sármhaitheasa 
traenála agus 
foghlama agus 
forbartha leanúnach 
a chruthú. 

Straitéis an 
Phobail a 
fheidhmiú 

Meán-líon na laethanta 
traenála in aghaidh an ball 
foirne (2018) 
 
Líon na gcúrsaí / seimineár 
traenála a soláthraíodh 
 
Líon na mball foirne a 
fhreastail ar traenáil (2018) 

3.06 
 
 
 
427 
 
 
 
952 

1.94 
 
 
 
319 
 
 
 
926 

Seirbhísí 
TFC 

6.4 TFC a úsáid chun 
costais a laghdú, 
éifeachtúlacht 
gníomhaíochta a 
fheabhsú agus 
seirbhísi ar-líne agus 

Tacú le 
feidhmeannais 
Chomhairle Contae 
Chill Dara trí réitigh 
nuálacha TFC. 

Straitéis TC 
Chomhairle 
Contae Chill 
Dara. 

Costas iomlan soláthair TFC 
in aghaidh an CLA. 
 
Líon na n-amharc ar 
leathanaigh ar shuíomh 
gréasáin an ÚÁ. 

€2,541.51 
 
 
2,400,420 
 
 

€2,929,733 
 
 
1,947,672 
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néal-chumasaithe a 
mhéadu, chun 
rochtain chustaiméirí 
ar sheirbhísí agus 
faisnéis a éascú. 

 
Céatadán na n-idirbheart 
mótarcháin a déantar ar-
líne. 

 
82.72% 

 
91.21% 

Pleanáil 5. Leanúint le príomh-
infreastruchtúr a 
phleanáil, a sholáthar 
agus a chothabháil 
inár gcontae, chun 
soghluaiseacht agus 
rochtain a chothú 
agus chun Chill Dara a 
shocrú chun fás 
inbhuanaithe a chur i 
bhfeidhm. 

Pleanáil éifeachtach 
agus ceart, agus 
forbairt inbhuanaithe 
agus cothrom i 
limistéir uirbeacha 
agus tuaithe a 
chinntiú. 

Glacadh le 
pleananna 
forbartha den 
scoth, i 
gcomhréir le 
polasaithe 
réigiunacha 
agus 
náisiúnta. 
 
Aigneachtaí a 
bhainistiú 
maidir le 
comhlíonadh 
le 
coinníollacha a 
bhaineann le 
cead pleanála 
a bhronnadh, 
agus cloí le 
coinníollacha. 
 

Athrú ar Phlean Forbartha 
Chontae Chill Dara. 
 
 
Pleananna Ceantair Áitiúla: 
An Nás, Baile Átha Í, Baile 
Chill Dara, Maigh Nuad, Cill 
Droichid,  Droichead Nua, 
Cill Choca, Mainistir Eimhín, 
Claonadh, Na Solláin, Cill 
Chuillinn. 
 
 
 
 
 
 
Athbhreithniú ar Phlean 
Forbartha Chontae Chill 
Dara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Próiseáil ar iarratais 
pleanála. 

Le críoch faoi 
31/12/20. 
 
 
Le críoch faoi 
01/02/23. 
Clár rollach 
2019 – 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nua i 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,596 iarratas. 
 
Eisíodh 1,288 
cinneadh. 

Críochnaithe agus 
glacadh leis ar 
09/06/2020. 
 
Dréacht-PCA Bhaile 
Átha Í le phlé ag crinniú 
speisialta ar 
23/04/2021. 
Dréacht-PCA An Náis 
faoi chomhairliúchán 
poiblí ó 09/03/2021 go 
21/04/2021. 
Páipéir cúlra agus 
measúnaithe á eagrú 
do Bhaile Chill Dara 
agus Maigh Nuad. 
 
Foilsíodh páipéár 
ceisteanna réamh-
dhréachta ar 11ú 
Eanair 2021.  
Eagraíodh 2 
comhairliúchán poiblí, 
chomh maith le 
teagmháil eile le 
geallsealbhóirí / 
eagraíochtaí stáit.  
Obair cúlra breise idir 
láímhe chun faisnéis a 
chur leis an PFC.  
 
1,627 iarratas. 
 
Eisíodh 1,170 
cinneadh. 
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 1.6 Forfheidhmniú, 
ceadúnú, teastasú 
agus rialú leanúnach 
agus láidir i gcosaint 
comhshaoil, pleanála, 
rialaithe tógála, 
sábháilteachta ó 
dhóiteáin agus sláinte 
agus sábhailteachta 
poiblí a chinntiú, chun 
tacú le caighdeán 
saoil ár saoránach 
agus an timpeallacht 
tógtha agus nádúrtha. 
 
 

Pleanáil éifeachtach, 
ceart agus forbairt 
inbhuanaithe, 
cothrom i limistéir 
uirbeacha agus 
tuaithe a chinntiú. 

Creatlach 
Náisiúnta 
Pleanála faoi 
Tionscadal 
Éireann 2040. 
 
Straitéis 
Réigiúnach 
Spásúil agus 
Eacnamaíoch 
2019 – 2031. 
 
 
 
 

% Cásanna forfheidhmnithe 
pleanála a dhúnadh (i 
gcoinne an líon a 
fiosraíodh). 
 
% Iarratais inar dhearbhaigh 
an Bord Pleanála an 
cinneadh (le nó gan athrú)   
 
Foirgnimh a scrúdaíodh mar 
céatadán de na foirgnimh 
nua a fógraíodh don Údarás 
Áitiúil. 
 
 

49.2% (2018) 
 
 
 
 
84.93% 
(2018) 
 
 
 
17.89% 
 
 
 
 
 

48.72% (2020) 
 
 
 
 
73.85% (2020) 
 
 
 
 
16.8% (2020) 

 5.6 Féachaint chuige 
go dtugann polasaithe 
pleanála agus 
bainistíocht forbartha 
tacaíocht d’fhorbairt 
comhchlúite uirbeach 
agus athúsáid agus 
athchóiriú ar thailte 
agus foirgnimh, chun 
go mbeadh soláthar 
príomh-seirbhísí poiblí 
inbhuanaithe. 

Pleanáil éifeachtach, 
ceart agus forbairt 
inbhuanaithe, 
cothrom i limistéir 
uirbeacha agus 
tuaithe a chinntiú. 

Aigneachtaí a 
bhainistiú 
maidir le 
comhlíonadh 
le 
coinníollacha a 
bhaineann le 
cead pleanála 
a bhronnadh. 

Costas na Seirbhíse 
Pleanála in aghaidh an 
duine. 
 
Cruinnithe réamh-pleanála. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ráitis Cuid 5 (Forbairt 
Díolmhaithe). 

€35.44 an 
duine (2018) 
 
 
222 cruinniú 
tráchtála. 
143 crinniú 
maidir le tithe 
aonair. 
10 clinic 
réamh-
phleanála. 
 
 
 
Eisíodh 36 
cinneadh. 

€35.09 an duine (2020) 
 
 
 
127 cruinniú tráchtála. 
 
108 crinniú maidir le 
tithe aonair. 
 
2 clinic réamh-
phleanála; rinne an 
cuid eile ar ghuthan nó 
trí teagmháil r-phoist de 
bharr srianta Covid 19. 
 
Eisíodh 29 cinneadh. 
 

Rialú Tógála 3.8 Barr fheabas i 
ndearadh ailtireachta 
agus uirbeach a éascú 
agus a chur chun 
cinn, agus rialaithe 
forbartha a 
chothabháil chun tacú 

Foirgnimh slán agus 
inbhuanaithe i 
limistéir uirbeacha 
agus tuaithe a 
chinntiú. 

Monatóireacht
a dhéanamh 
ar chloí le rialú 
tógála. 

Líon na scrúduithe 153 2067 
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le timpeallachtaí 
inbhuanaithe agus 
deartha le cáil. 

Pleanáil: 
Rialú Tógála 

1.6 Forfheidhmniú, 
ceadúnú, teastasú 
agus rialú leanúnach 
agus láidir i gcosaint 
comhshaoil, pleanála, 
rialaithe tógála, 
sábháilteachta ó 
dhóiteáin agus sláinte 
agus sábhailteachta 
poiblí a chinntiú, chun 
tacú le caighdeán 
saoil ár saoránach 
agus an timpeallacht 
tógtha agus nádúrtha. 

Foirgnimh slán agus 
inbhuanaithe i 
limistéir uirbeacha 
agus tuaithe a 
chinntiú. 

Monatóireacht
a a dhéanamh 
ar chloí le 
rialacháin 
rialaithe 
tógála, 
feidhmiú 
fuinnimh de 
threoracha 
foirgneamh 
agus rialu ar 
ábhair tógála, 
 
Córas 
Náisiúnta 
Bainistíochta 
Rialaithe 
Tógála. 

Líon iomlán na bhfógraí 
tosaithe a fuarthas. 
 
Líon na bhfógraí tosaithe 
bailí a fuarthas.  
 
Líon na scrúdaithe a 
rinneadh ar fógraí tosaithe. 
 
Líon na dteastas 
comhlíonadh a fuarthas. 
 
Líon na dteastas míchumais 
a fuarthas. 
 
Líon na dteastas míchumais 
a bhronnadh. 

662 
 
 
618 
 
 
109 
 
 
644 
 
 
139 
 
 
130 
 
 
 

461 
 
 
454 
 
 
199 
 
 
426 
 
 
124 
 
 
137 

Pleanáil: 
Tionscadail 
Straitéis-
eacha agus 
Ríocht Poiblí 

2.5 Teagmháil a 
dhéanamh le pobail 
agus comh-oibriú le 
chomhpáirtithe chun 
an ríocht poiblí agus 
dearadh ár mbáilte 
agus sráidbhailte a 
fheabhsú, agus cláir 
agus tionscadail a 
thabharfaidh 
athbheochan don 
eacnamaíocht áitiúl 
agus na cúlcríocha 
tuaithe a sholáthar. 

“Scrúdú sláinte” / 
anailís deartha 
uirbeacha ar 
lonnaíochtaí a eagrú 
agus Plean 
Athchóirithe Bailte / 
Sráidbhailte 
comhlachaithe a 
fhorbairt i gcomhréir 
le Plean Forbartha 
an Chontae agus le 
clár aontaithe thar na 
Ceantair 
Bardasacha. 
 
Dul i ngleic go 
ghníomhach le 
deiseanna maoinithe 

Sceim 
Athchóirithe 
Bailte agus 
Sráidbhailte. 
 
Ciste 
Athfhoráis 
agus 
Forbartha 
Tuaithe. 
 
Ciste 
Athfhoráis 
agus 
Forbartha 
Uirbeach. 
 

Líon na lonnaíochtaí gur 
rinneadh athbhreithniú orthu 
gach bliain i gcomhréir le 
clár comhaontaithe. 
 
Luach iomlán na gceaduithe 
maoinithe gach bliain. 
 
 
 
 
 
 
 
Líon na n-imeachtaí 
comhairliúcháin poiblí gach 
bliain agus líon na n-

Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 
 
 
 
Ta €5m á 
iarraidh thar 2 
iarratas CAFT 
i 2020. 
 
 
 
 
 
17 pleanáilte 
do 2020 
 
 

10 idir láimhe le linn 
2020. 
 
 
 
Bronnadh €3,490,000 
le haghaidh Plean do 
Lár an Bhaile agus 
Ionad Cultúrtha An 
Náis. 
Bronnadh €1,900,000 
le haghaidh Plean do 
Lár Bhaile Maigh Nuad. 
 
Leanadh ar aghaidh le 
10 acu ar-líne i 2020 de 
bharr srianta Covid 19. 
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le haghaidh 
tionscadail a thugann 
athbheochan do 
bhailte agus 
sráidbhailte. 
 
Páirtíocht agus 
comh-oibriu an 
phobail a uasmhéadú 
chun eolas a chur le 
moltaí deartha agus 
tionscadail do gach 
baile agus 
sráidbhaile. 

aigneachtaí comhlachaithe a 
fuarthas. 

 

 5.2 Malartaí iompair 
inbhuanaithe a chur 
chun cinn, a thacú, a 
fhorbairt agus a 
chothabháíl, lena n-
áirítear siúil, 
rothaíocht agus 
iompar poiblí, i 
gcomh-oibriú le 
príomh-
gheallsealbhóirí agus 
eagraíochtaí iompair. 

Tionscadail a 
sholáthar a 
thabharfaidh 
athbheochan don 
eacnamaíocht áitiúl 
agus do chúlcríocha 
tuaithe bailte agus 
sraidbhailte an 
Chontae, lena n-
áirítear tionscadail 
glasbhealaigh agus 
gormbhealaigh. 
 
Bród áite a mhéadú, 
ina dtabharfar 
tosaíocht d’iompair 
inbhuanaithe agus 
d’aistriú córa iompair. 

Sceim 
Athchóirithe 
Bailte agus 
Sráidbhailte. 
 
Ciste 
Athfhoráis 
agus 
Forbartha 
Tuaithe. 
 
Ciste 
Athfhoráis 
agus 
Forbartha 
Uirbeach. 

Maoiniú a chaithtear gach 
bliain ar thionscadail 
críochnaithe. 
 
 
 
 
 
 
 
Luach na dtionscadal idir 
láimhe ag deireadh na 
bliana. 

Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 
 

Caitheadh €750,000 
chun críoch a chur le 
Páirc Bhaile na 
Corrchoile i 2020.  
Caitheadh €40,000 
chun críoch a chur le 
Mór-Phlean do Thailte 
Fóntais Bhaile 
Riobaird. 
 
€36,033,278 ag 
deireadh 2020. 
 

Bóithre, 
Iompar & 
Sábháil-
teacht Poiblí 

5.1 Nascacht agus 
inrochtaineacht a 
bharrfheabhsú taobh 
istigh de agus thar an 
Chontae trí líonra 
bóithre slán a 
fhorbairt, a 
chothabhail, a 

Clár feabhsaithe 
agus athchóirithe il-
bhliaintiúil don líonra 
bhóithre réigiúnach 
agus aitiúla a 
sholáthar, de réir 
leithdháileadh 
maoinithe ón RITaS. 

Gráid Innéacs 
Baile 
Dromchla 
Cosán (IBDC) 
do phríomh-
bhóithre agus 
bóithre 
náisiúnta, 

Gráid reatha le fáil ar an 
Innéacs Baile Dromchla 
Cosán (IBDC) ag 
www.noac.ie 
 
 
 
 

2,528 km de 
bhóithre. 
 
 
 
 
 
 

2,520 km de bhóithre 
(2020) agus 71 km 
breise curtha le bóithre 
léarscáilithe i 2020 ó 
eastáit a tugadh faoi 
chúram. 
 

http://www.noac.ie/
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uasghrádú agus a 
bhainistiú. 

 
Leanúint le uasdhátú 
ar bunachar sonrái 
Léarscáileanna agus 
Bóithre, chun 
leithdháileadh 
maoinithe bliaintiuil a 
uasmhéadú. 
 
Leanúint le 
Scéimeanna 
Feabhsaithe 
Sábháílteachta a 
aithint, chun tarlú 
imbhuailtí tráchta 
bóithre a laghdú. 
 
Suirbhé a dhéanamh 
ar na droichid go léir 
ar bhóithre áitiúla, 
chun Clár Riosca a 
eagrú, bunaithe ar 
leochaileacht i dtaca 
le teip. 
 
Tacú le Oifig 
Náisiúnta Bóithre 
Chill Dara chun 
feabhsú agus 
uasghrádú a 
dhéanamh ar an 
líonra bóithre 
náisiúnta. 
 
Córas ceadaithe 
bóithre éifeactach, 
agus bainistiú ar 
bhóithre a oscailt, a 
eagrú ar bhonn 
chomh-ordaithe. 

réigiúnacha 
agus áitiúla. 
 
Maoiniú 
bliaintiúil ón 
Roinn Iompair, 
Turasóireachta 
agus Spóirt. 
 
Polasaí agus 
Ciorcláin ó 
RITaS ar 
Scéimeanna 
Feabhsaithe 
Sábháilteachta
. 
 
Bonneagar 
Iompair 
Éireann: 
Iompar 21 
 
Plean 
Forbartha 
Náisiúnta 
 
Clár Bóithre na 
Roinne 
Iompair, 
Turasóireachta 
agus Spóirt 
(RITaS). 

 
 
 
 
 
 
Clár Bliantúil Oibreacha 
Bóthair 
 
% Bliaintiúil de suirbhithe ar 
dhroichid ag Comhairle 
Contae Chill Dara ar an 
bunachar sonraí náisiúnta 
(Bunlíon na ndroichead 
2,000) 
 
Caiteachas bliaintiúil ar an 
líonra bóithre náisiúnta 
 
 
Líon na gceadúnas oscailte 
bóithre a phróiseáladh 

 
 
 
 
 
 
€37.9m 
 
 
Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,260. 

Feabhas curtha ar 61 
km de bhóithre. 
 
Cothabháil déanta ar 
104 km de bhóithre. 
 
€50.5m 
 
 
Tuairisciú le tosnú i 
2021, de bharr srianta 
Covid 19. 
 
 
 
 
€1.3m.  Seachadadh 
14 km de bhóithre 
náisiúnta i 2020. 
 
1,177 
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 1.2 Comh-oibriú le 
eagraiochtaí chun ár 
gcumas chun 
gníomhartha agus 
seirbhísí freagrach 
agus inbhuanaithe a 
choinneáil, chun 
tionchair droch-
aimsire agus 
éigeandalaí aeráid-
bhunaithe a laghdú. 

An Clár Cothabhala 
Geimhridh Bliantiúil a 
sholáthar. 
 
An Plean Dian-
Aimsire a chur i 
bhfeidhm de réir mar 
is gá. 
 
Freagarthacht cuí 
agus tráthúil do 
mhór-éigeandálaí. 

Leabhar 
Corcra 
(RITaS). 
 
Plean Dian-
Aimsire Chill 
Dara. 
 
Plean Mhór-
Éigeandála 
Náisiúnta. 
 
Plean 
Bainistíocht 
Mhór-
Éigeandála 
Chill Dara. 

Líon na bealaí a 
sheirbhíseadh. 
 
 
Cilliméadair de bhóithre a 
sailleadh. 
 
 
Pleanáil agus comh-ordú a 
chinntiú chun freagra 
éifeachtach a sholathar i 
gcás éigeandála. 

10 mbealach 
sailleadh 
geimhridh. 
 
Sailleadh 620 
km de 
bhóithre.   
 
Crinniú idir-
eagraíochta 
amháin gach 
bliain. 
 
6 crinniú 
CBMÉ gach 
bliain. 

10 mbealach sailleadh 
geimhridh. 
 
 
Sailleadh 678 km de 
bhóithre.   
 
 
Crinniú idir-eagraíochta 
amháin gach bliain. 
 
 
 
CBMÉ amháin (2020) 
le grúpai eile eagraithe 
faoi BMÉ. 

 5.2 Malartaí iompair 
inbhuanaithe a chur 
chun cinn, a thacú, a 
fhorbairt agus a 
chothabháíl, lena n-
áirítear siúil, 
rothaíocht agus 
iompar poiblí, i 
gcomh-oibriú le 
príomh-
gheallsealbhóirí agus 
eagraíochtaí iompair. 

Forbairt agus 
cothabháil bealaí siúil 
/ rothaíochta sa 
Chontae a chur chun 
cinn agus tacú leo, i 
gcomh-oibriú le 
eagraíochtaí eile. 

Straitéis 
Náisiúnta chun 
Glasbealaí  
Náisiúnta agus 
Réigiúnacha a 
Fhorbairt. 

Líon na Scéimeanna Bealaí 
Rothaíochta a soláthraítear 
gach bliain. 

Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 

Tugadh breac-chuntas  
ar na tionscadail atá le 
seachadadh i 2021 do 
na comhaltaí tofa i 
Samhain 2020.  

 5.2 Malartaí iompair 
inbhuanaithe a chur 
chun cinn, a thacú, a 
fhorbairt agus a 
chothabháíl, lena n-
áirítear siúil, 
rothaíocht agus 
iompar poiblí, i 
gcomh-oibriú le 
príomh-

Líonra Rothaíochta 
Mór-Cheantair Bhaile 
Átha Cliath a 
sholáthar do Chill 
Dara, de réir maoiníú 
bliaintiúil ón ÚIN.  
 
Cinnitú go gcuireann 
ár seirbhísi, 
tionscadail agus cláir 
Plean Gníomhaithe 

Údarás 
Iompair 
Naisiúnta 
(ÚIN): Straitéis 
do Mhór-
Cheantar 
Bhaile Átha 
Cliath. 
 
Straitéis 
Gníomhaithe 

Lion na dtionscadal 
maoinithe ag ÚIN atá idir 
láimhe ag deireadh na 
bliana (deireadh 2018). 
 
 
 
 
 
 
 

8 dtionscadal. 
 
60 páirceáil 
agus íoc. 
 
12 taisceadán 
rothair. 
 
Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 
 

Cuireadh áiseanna do 
choisithe / rothaithe ar 
fáil ar fud an chontae trí 
Beartais Iompair  
Gníomhacha an ÚIN 
2020. 
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gheallsealbhóirí agus 
eagraíochtaí iompair. 

ar son na hAeráide 
Chill Dara chun cinn. 
 
Malairtí ar úsáíd 
feithiclí innealta, mar 
LocalLink agus 
iompar poiblí, a 
bharrfheabhsú. 
 
Tacú le 
BusConnects. 
 

ar son na h-
Aeráide Chill 
Dara. 
 
Plean 
Náisiúnta 
Forbartha 
Inbhuanaithe. 
 
Plean 
Straitéiseach 
Bus Connects 
ÚIN.  

Líon carnach na spásanna 
páirceála agus íoc, agus 
áiseann rothaíochta, a 
soláthraiodh. 
 
Líon na bealáí bus tuaithe 
nua - bealaí LocalLink. 
 
 
Lion carnach na stadanna 
bus agus infreastruchúr 
gaolmhar a soláthraíodh. 

 
 
 
 

Cuireadh 30 áis 
páirceála / seasamh do 
rothair ar fáil. 
 
 
 
Níor eagraíodh aon 
seirbhís nua; 37 Bealch 
faoi láthair. 
 
Cuireadh 10 stad bus 
breise ar fáil. 
 

 5. Leanúint le príomh-
infreastruchtúr a 
phleanáil, a sholáthar 
agus a chothabháil 
inár gcontae, chun 
soghluaiseacht agus 
rochtain a chothú 
agus chun Chill Dara a 
shocrú chun fás 
inbhuanaithe a chur i 
bhfeidhm. 

Mór-thionscadal 
caipitil 
infreastruchtúrtha a 
sholáthar. 
 
Tionscadail 
bainistíochta tráchta 
a sholáthar chun tacú 
le soghluaiseacht 
agus brú tráchta a 
éascú. 
 

Plean 
Forbartha 
Contae 2020 – 
2024 
 
 
Clár Caipitil 
Comhairle 
Contae Chill 
Dara 2018 – 
2021 
(deireadh 
2018) 

Plean Caipitil 3-bliana €111m Leanann an Fhoireann 
um Tionscadail Bóthar 
le tionscadail a chur 
chun cinn trí na 
ceimeanna deartha, 
pleanála agus tógala, 
agus infreastruchtúr a 
sholáthar a 
thabharfaidh buntáiste 
do choisithe, rothaithe 
agus gach úsáideoir 
bóithre. 

 5.1 Nascacht agus 
inrochtaineacht a 
bharrfheabhsú taobh 
istigh de agus thar an 
Chontae trí líonra 
bóithre slán a 
fhorbairt, a 
chothabhail, a 
uasghrádú agus a 
bhainistiú. 

Tionscadail 
bainistíochta tráchta 
a sholáthar chun tacú 
le soghluaiseacht 
agus brú tráchta a 
éascú. 
 
Sábháilteacht 
leanúnach do 
úsáideoirí bóithre atá 
i mbaol a chinntiú. 
 
Plean Sábháilteachta 
ar Bhóithre a 

An Roinn 
Iompair, 
Turasóireachta 
agus Spóirt. 
 
An t-Údaras 
um 
Sábháílteacht 
ar Bhóithre. 
 
Plean 
Náisiunta um 
Sábháílteacht 
ar Bhóithre. 

Líon carnach na n-acomhal 
comharthaíochtha 
 
 
Trasrianta coisithe 
 
 
Ceamaraí tráchta 
 
 
Comarthaí splancála 
taispeána scoile 
 
 

84 acomhal 
comhartha-
íochta 
 
128 trasrian 
coisithe 
 
80 ceamara 
tráchta 
 
48 comartha 
splancála 
taispeána 
scoile 

88 acomhal 
comharthaíochta 
 
 
137 trasrian coisithe 
 
 
88 ceamara tráchta 
 
 
48 comartha splancála 
taispeána scoile 
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fhorbairt agus a 
fhoilsiú. 
 
Athbhreithniú ar 
Luasteorainn an 
Chontae a thabhairt 
chun críche. 
 
Sábháilteacht ar 
Bhóithre a chur chun 
cinn leis an Údarás 
um Sábháilteacht ar 
Bhóithre, An Garda 
Síochána agus 
príomh-
gheallsealbhóirí eile 
chun sabhailteacht ar 
bhóithre a chur chun 
cinn agus a 
fheabhsú. 

 
An Acht 
Bóithre 1993. 
 
Fo-dhlíthe 
Luasteorainne 
Chill Dara: 
Críochnaithe – 
Tá/Níl. 

 
Comharthaí leictreonacha 
taispeána luais 
 
 
 
Grúpa Comh-Oibrithe um 
Sábháilteachta ar Bhóithre 
(GCOSB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fo-dhlíthe foilsithe mar a 
aontaigh na Baill Tofa leo 
 

 
31 comhartha 
leictreonacha 
taispeána 
luais 
 
4 crinniú 
GCOSB gach 
bliain 
 
 
 
Plean 5-bliana 
do 2020-2024 
a thabhairt 
chun críche  
 
 
Foilsiú fo-
dhlíthe 
Luasteorainne 
an Chontae  

 
56 comhartha 
leictreonacha 
taispeána luais 
 
 
Ní raibh aon chrinniú i 
2020.  Bhí srianta ar 
dhualgaisí na maor de 
bharr dhúnadh 
scoileanna 
 
Ag feitheamh le críoch 
a bheith curtha le Plean 
Ath-Bhreithnithe ÚSB 
 
 
 
Leantar ar aghaidh le 
h-athbhreithniú ar 
Luasteorainne an 
Chontae, le tionchar ag 
srianta Covid 19 ar am-
línte.    

 5.3 Leanúint le 
infreastruchtúir agus 
áiseanna a sholáthar, 
lena n-áirítear réitigh 
páirceála gluaisteán, a 
thacaíonn le 
inrochtaineacht, 
comaitéirí agus saol 
eacnamaíoch ár 
mbailte agus 
sráidbhailte. 

 

Páirceáil a bhainistiú 
chun spásanna 
páirceála a 
bharrfheabhsú agus 
tacú le gnóthaí agus 
úsáideoirí. 
 
Roghanna páirceála 
cáirdiúla le n-íoch as 
páirceáil (dioscaí 
agus páirceáil le 
guthán) a chur ar fáil, 
chomh maith le 
bainistíocht ar 
pháirceáil ar 
sráideanna. 

Polasaí 
Pairceála Chill 
Dara 2016. 

Líon na mbailte agus 
sráidbhailte le páirceáil íoc. 

7 10 (2020) 
 
 
 
 
 
 
Cuireadh tús i 2020 le 
h-iarratais agus 
próiséais maidir le 
ceadanna ar-líne a 
fhorbairt. 
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Leanúint le páirceáil 
íoc agus fo-dhlíthe 
bainteacha a rialú 
agus a 
fhorfheidhmiú. 
 
 
 
 
 
 
An Córas 
Forfheidhmithe a 
bhainistiú. 
 

Leanann an t-aonad 
páirceála le páirceáil 
íoc agus páirceail 
neamh-dhleathacht a 
eagrú, a fheabhsú agus 
a rialú thar an chontae 
de réir an Achta um 
Trácht ar Bhóithre agus 
na fo-dhlíthe páirceála, 
mar ghlac na comhaltaí 
tofa leo. 
 
Rinneadh foireann an 
Áonaid Páirceála 
bainistíocht ar an 
gCóras Forfheidmithe. 

 5.4 Tacú le Stratéis 
Digiteach a fhorbairt, 
a thabharfaidh 
feabhsú do 
gheilleagar ár gContae 
trí éascú le rolladh 
amach leathanbhanda 
agus infreastruchúir 
teilechumarsáide ag 
soláthróirí ábhartha. 

Tacú le seirbhísí a 
shuiteáil agus 
leathbhanda a 
rolladh amach ag 
soláthróirí ábhartha 

Straitéis 
Náisiúnta 
Digiteach. 

Líon na gceadúnas oscailte 
bóithre do chomhlachtaí  
Teilechumarsáide. 

Tuairisciú le 
tosnú i 2020. 

230 

 1.3 Thar saol an 
Phlean Corparáidaigh, 
féachaint chuige go 
mbeidh athrú aeráide 
agus athléimneacht i 
lársruth polasaithe, 
foirgnimh, 
infreastruchtúr agus 
gníomhartha na 
Comhairle, chun 
éileamh ar fuinneamh 
a laghdú. 

An Tionscadal 
Náisiúnta 
Uasghrádaithe 
Soilsithe Poiblí a 
fheidhmiú chun 
éifeachtúlacht 
fuinnimh agus 
sábháilteacht líonra 
bóithre an Chontae a 
fheabhsú. 

Plean 
Gníomhaithe 
ar son na 
hAeráide: 
Tionscadal 
Náisiúnta 
Uasghrádaithe 
Soilsithe 
Poiblí. 
 

% de soilse sráide poiblí atá 
ar bheagán fuinnimh. (Bun-
stoc: 28,000 soilse poiblí i 
Meán Fomhair 2019). 

Tomhas le 
tosnú nuair a 
thosnaíonn an 
Tionscadal i 
gContae Chill 
Dara. 
Tionscadal 
Réigiúnach, á 
stiúradh ag 
Comhairle 
Contae Chill 
Chainnigh. 

Tomhas le tosnú nuair 
a thosnaíonn an 
Tionscadal i gContae 
Chill Dara. Tionscadal 
Réigiúnach, á stiúradh 
ag Comhairle Contae 
Chill Chainnigh. 
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Aguisín 9 - Plean Bliaintiúil um Soláthar Seirbhíse 2020: Tuairisc ar Dhul Chun Cinn 

 

Plean Bliaintiúil um Soláthar Seirbhíse 2020: 

Tuairisc ar Dhul Chun Cinn 

                                                                             

 

 

 

 

Comhairle Contae Chill Dara 

 

 



132 
 

Clár 
 

Réamhrá  …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………133 

Rannóg / Réimse Seirbhíse: Bóithre, Iompar agus Sábháilteacht Poiblí, lena n-áirítear Rialú Tógála agus Forbartha    ……………………………..135 

Rannóg / Réimse Seirbhíse: Sláinte agus Sábháilteacht  …………………………………………………………………………………………………………………………..145 

Rannóg / Réimse Seirbhíse: Ríalú Tógála agus Forbartha   ……………………………………………………………………………………………………………………….146 

Rannóg / Réimse Seirbhíse: Seirbhís Dóiteain  ……………………………………………………………………………………………………………………………..………….148 

Rannóg / Réimse Seirbhíse: Tithíocht  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……151 

Rannóg / Réimse Seirbhíse: Seirbhísí Corparáideacha  ………………...………………………………………………………………………………………………………….158 

Rannóg / Réimse Seirbhíse: Acmhainní Daonna  ………………………………………………………………………………………………………………………………………168 

Rannóg / Réimse Seirbhíse: Airgeadas  ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….170 

Rannóg / Réimse Seirbhíse: Córais Faisnéise  ……………………………………………………………………………………………………………………...…………………..172 

Rannóg / Réimse Seirbhíse: Seirbhísí Leabharlainne agus Ealaíon  …………………………………………………………………………………………………………..178 

Rannóg / Réimse Seirbhíse: Forbairt Eacnamaíoch  ………………………………………………………………………………………………………………..……..…………186 

Rannóg / Réimse Seirbhíse: Seirbhísí Chomhshaoil agus Uisce …………………………………………………………………………………………………………………195 

Rannóg / Réimse Seirbhíse: Pleanáil agus Forbairt Straitéiseach  …………………………………………………………………………………………………………….200 

Rannóg / Réimse Seirbhíse:  Seirbhísí Pobail  ……………………………...………………………………………………………………………………………………………....205 

 

  



133 
 

Réamhrá 

 

De réir Alt 50 den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, caithfidh an tÚdarás Aitiúil doiciméad ar a tugtar Plean Bliantúil 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 2020.  Cuirtear san áireamh Buiséad 2020, gur ghlac na 

comhaltaí leis ar 18ú Samhain 2019, 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 – ag maireachtáil, ag fás, ag tabhairt ceannaireacht: ag obair le chéile i dtreo chontae ionchuimsitheach agus 

inbhuanaithe” 

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 do na doiciméid seo leanas agus Plean Bliaintiúil um Soláthar 

Seirbhíse 2020 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 2019-2024 

 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 2020, 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 2019-2024. Léirítear anseo an maoiniú a leithdháileadh chun na réimsí seirbhíse i 2020: 

 

Réimse Seirbhíse Caiteachas Faomhtha 

Tithíocht agus Tógáil  €47,923,621 

Iompar agus Sábháilteach Bóithre €36,592,223 

Seirbhísí Uisce €10,192,607 

Bainistíocht Forbartha €19,138,645 

Seirbhísí Chomhshaoil €19,882,263 

Áineas agus Áiseanna €11,054,078 

Talamhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas €1,184,366 

Seirbhísí Ilghnéitheacha €18,122,854 

Iomlán an Buiséid  €164,090,656 

 

 

 

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 Bhliantúil. 

 

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: 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 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 Comhairle Contae Chill Dara. 
 
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. 
 
Leantar 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. Áirítear 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. Ceapadh Oifigeach Rochtana, atá freagrach as cabhair agus 
treoiriú do dhaoine ar míchumasa sholáthar nó a eagrú agus a chomh-ordú, agus iad ar teacht ar ár seirbhísí. 
 
Cabhraíonn an t-Oifigeach Rochtana freisin le na rannóga éagsúla chun cloí lena riachtanais faoin Acht um Míchumas 2005, agus, 
dá bharr san, cinntiú go mbeidh Comhairle Contae Chill Dara agua a seirbhísí “inrochtana do cách”. 
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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. 
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Straitéis Tacaíochta 

an Phlean 

Corparáidigh 

Aidm 5-bliana de 

réir an Plean 

Corparáideah 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar 

dhul chun 

cinn 2020 – 

Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta Comhthéacsúil Covid 19 

má’s ábhartha 

1.2 Comh-oibriú le 

eagraiochtaí chun 

ár gcumas chun 

gníomhartha agus 

seirbhísí freagrach 

agus inbhuanaithe 

a choinneáil, chun 

tionchair droch-

aimsire agus 

éigeandalaí aeráid-

bhunaithe a laghdú. 

An Clár Cothabhála 
Geimhridh Bliantiúil a 
sholáthar. 

  
Líon na bealaí a 
sheirbhíseadh. 

10 mbealach 
sailleadh 
geimhridh. 
(iomlán de 678 
km)  (2019   

 An Plean Dian-
Aimsire a chur i 
bhfeidhm de réir mar 
is gá. 

An Plean 
Dian-Aimsire a 
chur i 
bhfeidhm de 
réir mar is gá. 

Líon na n-
imeachtaí 
saileadh 
geimhridh   

82 (2020) 

  

Freagairt do 
mhór-
éigeandálaí 
mar is cuí 

Líon na 
bpráinneacha 
aimsire trí 
MapAlerter 

Eisíodh práinn 
imeachta 
aimsire amháin 

  

Freagarthacht cuí 
agus tráthúil do 
mhór-éigeandálaí. 

 

  
Pleanáil agus 
comh-ordú a 
chinntiú chun 
freagra 
éifeachtach a 
sholathar i gcás 
éigeandála. 

  
 
CBMÉ amháin 
(2020) le grúpai 
eile eagraithe 
faoi BMÉ. 

De bharr Covid 19, cuireadh 
cruinnithe rialta de CBMÉ agus BMÉ 
ar athló. 
 Tháinig Foireann Bainistíochta 
Géarchéime Chomhairle Contae 
Chill Dara le chéile ar dtús chun 
cinneadh a dhéanamh ar chonas a 
dhéanfadh an eagraíocht bainistiú ar 
fhreagairt ar an paindéim.  
Eagraíodh Fóram Bainistíochta 
Sinsearach Covid 19, le 
Cathaoirleach na Comhairle mar 
bhall de, agus tháinig siad le chéile 
28 uair i 2020.  Eagraíodh Grúpa 
Leanúnachais Gnó chun féachaint 
ar chonas a leanfadh Comhairle 
Contae Chill Dara le seirbhísí a 
sholáthar, agus tháinig an grúpa seo 
le chéile breis agus 25 uair i 2020. 
Ar leibéal réigiúnach eagraíodh 
Grúpa Stiúrtha Réigiúnach an Oirthir 
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agus Grúpa Oibre Réigiúnach an 
Oirthir agus tagann na grúpaí seo le 
chéile ar bhonn seachtainiúil le linn  
 leibhéil 5. Tháinig na grúpaí araon 
le chéile breis agus 25 uair i 2020.  

Straitéis Tacaíochta an 

Phlean Corparáidigh 

Aidm 5-bliana de 

réir an Plean 

Corparáideach 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul 

chun cinn 2020 – 

Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta Comhthéacsúil Covid 19 

má’s ábhartha 

 

1.3 Thar saol an 

Phlean Corparáidaigh, 

féachaint chuige go 

mbeidh athrú aeráide 

agus athléimneacht i 

lársruth polasaithe, 

foirgnimh, 

infreastruchtúr agus 

gníomhartha na 

Comhairle, chun 

éileamh ar fuinneamh 

a laghdú. 

An Tionscadal 
Náisiúnta 
Uasghrádaithe 
Soilsithe Poiblí a 
fheidhmiú chun 
éifeachtúlacht 
fuinnimh agus 
sábháilteacht líonra 
bóithre an Chontae 
a fheabhsú. 

  
Clár Caipitil 
Chill Dara a 
sholáthar  

% de soilse sráide 
poiblí atá ar 
bheagán fuinnimh. 
(Bun-stoc:  
c.28,000 soilse 
poiblí i Meán 
Fomhair 2019). 

Tomhas le tosnú 
nuair a thosnaíonn 
an Tionscadal i 
gContae Chill Dara. 
Tionscadal 
Réigiúnach, á 
stiúradh ag 
Comhairle Contae 
Chill Chainnigh. 
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5. Leanúint le príomh-

infreastruchtúr a 

phleanáil, a sholáthar 

agus a chothabháil 

inár gcontae, chun 

soghluaiseacht agus 

rochtain a chothú 

agus chun Chill Dara a 

shocrú chun fás 

inbhuanaithe a chur i 

bhfeidhm. 

Mór-thionscadail 
caipitil 
infreastruchtúrtha  
a sheachadadh 

Clár Caipitil 3-
blina  

Leanann an 
Fhoireann um 
Tionscadail Bóthar le 
tionscadail a chur 
chun cinn trí na 
ceimeanna deartha, 
pleanála agus tógala, 
agus infreastruchtúr 
a sholáthar a 
thabharfaidh 
buntáiste do 
choisithe, rothaithe 
agus gach úsáideoir 
bóithre. 

Cuireadh moill ar roinnt oibreacha 
tógála de bharr Covid 19 (réamh-
oibreacha ar Scioból Salainn / 
Clós Innealra agus na tionscadail 
um feabhsú ar dhroichid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Straitéis Tacaíochta an 

Phlean Corparáidigh 

Aidm 5-bliana de 

réir an Plean 

Corparáideach 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul 

chun cinn 2020 – 

Tascairí 

Feidhmíochta Nóta Comhthéacsúil Covid 19 

má’s ábhartha 

5.1 Nascacht agus 

inrochtaineacht a 

bharrfheabhsú taobh 

istigh de agus thar an 

Chontae trí líonra 

bóithre slán a 

fhorbairt, a 

chothabhail, a 

uasghrádú agus a 

bhainistiú. 

Clár il-bliana 
feabhsaithe agus 
ath-chóirithe bóithre 
a sholáthar don 
líonra bóithre 
réigiúnach agus 
áitiúil, de réir 
leithdháileadh 
maoinithe ón 
RTT&S. 
 
 

Clár bliantúil 
feabhsaithe 
agus ath-
chóirithe 
bóithre a 
sheachadadh 
de réir 
leithdháileadh 
maoinithe ón 
RTT&S. 
 
 

Gráid reatha 
curtha ar fáil ar 
bhail dromchla 
cosáin 
 
 
 
 
 
 
 

Feabhas curtha ar 61 
km de bhóithre. 
 
Cothabháil déanta ar 
104 km de bhóithre. 
 
 
 
 
 

Laghdú ar thairgiúlacht de bharr 
cloí le prótacail. 
 
 
 
 
 
 

   
innéacs ((IBDC) ) 
ag www.noac.ie  

 
2,520 km de bhóithre 
(2020) agus 71 km 
breise curtha le 
bóithre léarscáilithe i 
2020 ó eastáit a 
tugadh faoi chúram. 

 
Laghdú ar ghnáth-cothabháil 
leanúnach.  De bharr srianta i 
Márta / Aibreán 2020 níor 
rinneadh oibreacha gnáth-
cothabhála, paisteála agus 
draenála ach amháin i gcásanna 
éigeandala.  Bhí droch-tionchar 
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ag seo ar chaighdeáin dromchla 
bóthair, infreastruchtúr draenála 
etc. 

  

  
  

Leanúint le 
uasdhátú ar 
bunachar sonrái 
Léarscáileanna 
agus Bóithre, chun 
leithdháileadh 
maoinithe bliaintiuil 
a uasmhéadú. 
 
Leanúint le 
Scéimeanna 
Feabhsaithe 
Sábháílteachta a 
aithint, chun tarlú 
imbhuailtí tráchta 
bóithre a laghdú. 

Léarscáil-
eanna agus 
Bóithre a 
athbhreithniú 
agus a 
uasdhátú ar 
bhonn bliantúil 
chun maoiniú 
a uasmhéadú, 
agus chun 
maoiniú 
bliantúil do 
Scéimeanna 
Feabhsaithe 
Sábháílteachta 
a aimsiú. 
 

Clár Bliantúil 
Oibreacha Bóthair 

€51.8M 

Costas breise ar 13 feithicil agus 
breosla etc. - €105,000. 
 
De bharr srianta i Márta / Aibreán 
agus cuid de Bealtaine 2020, níor 
rinneadh oibreacha gnáth-
cothabhála, paisteála agus 
draenála ach amháin i gcásanna 
éigeandala.  Bhí droch-tionchar 
ag seo ar chaighdeáin dromchla 
bóthair agus infreastruchtúr 
draenála. 
 
 
 
 
 
 

 

Suirbhé a 
dhéanamh ar na 
droichid go léir ar 
bhóithre áitiúla, 
chun Clár Riosca a 
eagrú, bunaithe ar 
leochaileacht i 
dtaca le teip. 

Clár bliantúil 
de dheisiú 
droichead a 
sheachadadh 
de réir 
leithdháileadh 
maoinithe ón 
RTT&S. 

% Bliaintiúil de 
suirbhithe ar 
dhroichid ag 
Comhairle Contae 
Chill Dara ar an 
bunachar sonraí 
náisiúnta (Bunlíon 
na ndroichead 
2,000) 

Tuairisciú le tosnú i 
2021 
 

De bharr srianta Covid 19, ní 
chuirfear tús le tuairisciú go 2021. 
 
 
 
 

 

Tacú le Oifig 
Náisiúnta Bóithre 
Chill Dara chun 
feabhsú agus 
uasghrádú a 
dhéanamh ar an 
líonra bóithre 
náisiúnta. 

Clár bliantúil 
BIÉ de 
feabhsaithe 
agus 
uasdhátaithe 
ar bhóithre a 
sheachadadh 
 

Caiteachas 
bliantúil ar Líonra 
Bóithre Náisiúnta. 
 
 
 
 
 

Seacadadh 14 km de 
bhóthar náisiúnta I 
2020 
 
 
 
 
  

5.1 Nascacht agus 

inrochtaineacht a 
Córas ceadaithe 
bóithre éifeactach, 

Ceadúnais 
oscailte 

Líon na 
gceadúnas 

1,177 
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bharrfheabhsú taobh 

istigh de agus thar an 

Chontae trí líonra 

bóithre slán a 

fhorbairt, a 

chothabhail, a 

uasghrádú agus a 

bhainistiú. 

agus bainistiú ar 
bhóithre a oscailt, a 
eagrú ar bhonn 
chomh-ordaithe. 

bóithre a 
eisiúnt de réir 
mar is gá. 

oscailte bóithre a 
phróiseáladh. 
 

 

Tionscadail 
bainistíochta 
tráchta a sholáthar 
chun tacú le 
soghluaiseacht 
agus brú tráchta a 
éascú 
 
Sábháilteacht 

leanúnach do 

úsáideoirí bóithre 

atá i mbaol a 

chinntiú. 

 

 
 
 
Trasrianta 
coisithe nua a 
sholáthar.  
 
 
Ceamaraí 
tráchta a 
sholáthar. 
 
Beartais cuí a 
sholáthar agus 
a chothabháil 
chun 
úsáideoirí 
bóithre atá i 
mbaol a 
chosaint 

Líon carnach na 
n-acomhal 
comharthaíochtha 
 
 
 
Trasrianta coisithe 
 
 
 
 
Ceamaraí tráchta 
 
 
 
 
Comarthaí 
splancála 
taispeána scoile 
 
 
 
Comharthaí 
leictreonacha 
taispeána luais 

5 
 
 
 
9 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

Soláthraíodh roinnt de thrasrianta 
le cabhair o maoiníu ón bpacáiste 
spreaghtha i mí Iúil. 
Bhí tionchar ar measúnaithe 
barántas de bharr iaghdú ar 
thrácht feithicil / coisithe le linn 
srianta leibhéil 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Nascacht agus 

inrochtaineacht a 

bharrfheabhsú taobh 

istigh de agus thar an 

Chontae trí líonra 

bóithre slán a 

Sábháilteacht ar 
Bhóithre a chur 
chun cinn leis an 
Údarás um 
Sábháilteacht ar 
Bhóithre, An Garda 

Plean um 
Sabháilteacht 
ar Bhóithre 
Chill Dara a 
fhoilsiú. 
 

Grúpa Comh-
Oibrithe um 
Sábháilteachta ar 
Bhóithre 
(GCOSB) 
 

 
 
 
 
 
 

Cuireadh moill ar thosnú de bharr 
srianta Covid 19. 
 
 
 
 



142 
 

fhorbairt, a 

chothabhail, a 

uasghrádú agus a 

bhainistiú. 

Síochána agus 
príomh-
gheallsealbhóirí eile 
chun sabhailteacht 
ar bhóithre a chur 
chun cinn agus a 
fheabhsú. 

Fo-dhlíthe 
Luasteorainne 
an Chontae a 
fhoilsiú. 
 
 

Cruinnithe den 
GCOSB sa 
bhliain. 
 
 
 
 
 
Fo-dhlíthe foilsithe 
mar a aontaigh na 
Baill Tofa leo. 
 

0 Ní raibh aon chrinniú i 2020.  Bhí 
srianta ar dhualgaisí na maor de 
bharr dhúnadh scoileanna. Níor 
tugadh traenáil ach i gcásanna 
bunriachtana; ní traenáil 
riachtanach, ach traenáil 
athnuachana, a bhí ann. 
 
Leantar ar aghaidh le h-
athbhreithniú ar Luasteorainne an 
Chontae, le tionchar ag srianta 
Covid 19 ar am-línte.  

 

Forbairt agus 
cothabháil bealaí 
siúil / rothaíochta 
sa Chontae a chur 
chun cinn agus 
tacú leo, i gcomh-
oibriú le 
eagraíochtaí eile. 
 
 

Líonra 
Rothaíochta 
Mór-Cheantair 
Bhaile Átha 
Cliath a 
sholáthar do 
Chill Dara, de 
réir maoiníú 
bliaintiúil ón 
ÚIN. 

Líon na 
Scéimeanna 
Bealaí 
Rothaíochta a 
soláthraítear gach 
bliain. 
 
 
 
 

Tugadh breac-
chuntas ar Phlean 
2021, atá le soláthar 
i 2021, do na 
comhaltaí tofa i 
Samhain 2020. 
 
 
 
  

Straitéis Tacaíochta an 

Phlean Corparáidigh 

Aidm 5-bliana de 

réir an Plean 

Corparáideach 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul 

chun cinn 2020 – 

Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta Comhthéacsúil Covid 19 

má’s ábhartha 

 

Cinnitú go 
gcuireann ár 
seirbhísi, 
tionscadail agus 
cláir Plean 
Gníomhaithe ar son 
na hAeráide Chill 
Dara chun cinn. 
 
 

Malairtí ar 
úsáíd feithiclí 
innealta, mar 
LocalLink agus 
iompar poiblí, 
a bharr-
fheabhsú. 
 
Tacú le 
BusConnects. 

Líon carnach na 
spásanna 
páirceála agus 
íoc, agus 
áiseanna 
rothaíochta, a 
soláthraiodh. 
 
 
 
Líon na bealáí bus 
tuaithe nua - 
bealaí LocalLink. 
 

Cuireadh 30 áis 
páirceála / seasamh 
do rothair ar fáil. 
 
 
 
 
 
 
 
Níor eagraíodh aon 
seirbhís nua. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ar an drochuair, bhí laghdú ar na 
seribhísí a sholáthraíodh ar son 
eagraíochtaí tríú-páirtí i 2020, de 
bharr tionchar Covid 19.  Ní raibh 
aon laghdú ar sheirbhísí iompar 
poiblí oscailte i 2020. 
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Lion carnach na 
stadanna bus 
agus 
infreastruchúr 
gaolmhar a 
soláthraíodh. 
 
Comharthaíocht 
leictreonach a 
sholáthar. 

 
Cuireadh 10 stad bus 
breise ar fáil. 
 
 
 
 
 
Soláthraíodh 10 
EFAP. 

 
 

Straitéis Tacaíochta an 

Phlean Corparáidigh 

Aidm 5-bliana de 

réir an Plean 

Corparáideach 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul 

chun cinn 2020 – 

Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta Comhthéacsúil Covid 19 

má’s ábhartha 

5.3 Leanúint le 

infreastruchtúir agus 

áiseanna a sholáthar, 

lena n-áirítear réitigh 

páirceála gluaisteán, a 

thacaíonn le 

inrochtaineacht, 

comaitéirí agus saol 

eacnamaíoch ár 

mbailte agus 

sráidbhailte. 

Páirceáil a 
bhainistiú chun 
spásanna páirceála 
a bharrfheabhsú 
agus tacú le 
gnóthaí agus 
úsáideoirí. 
 
Roghanna 
páirceála cáirdiúla 
le n-íoch as 
páirceáil (dioscaí 
agus páirceáil le 
guthán) a chur ar 
fáil, chomh maith le 
bainistíocht ar 
pháirceáil ar 
sráideanna. 
 
Leanúint le 
páirceáil íoc agus 
fo-dhlíthe 
bainteacha a rialú 
agus a 
fhorfheidhmiú. 

Fo-dhlithe 
Páirceála Íoc a 
fheidhmiú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Líon na mbailte 
agus sráidbhailte 
le páirceáil íoc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le linn Covid 19 ath-
ainmniodh spásanna 
pairceála mar Ríocht 
Phoiblí san Nás, i 
Maigh Nuad agus i 
mBaile Chill Dara, 
chun cabhrú le 
scaradh sóisialta 
agus chun tacú le 
gnóthaí. 
 
Cuireadh tús i 2020 
le h-iarratais agus 
próiséais maidir le 
ceadanna ar-líne a 
fhorbairt, agus tá seo  
idir láimhe faoi 
láthair. 
 
Leanann an t-aonad 
páirceála le páirceáil 
íoc agus páirceail 
neamh-dhleathach a 
eagrú, a fheabhsú 
agus a rialú thar an 

Níor cuireadh tús le h-aon 
athbhreithniú ar fo-dhlíthe 
páirceála de bharr Covid 19 agus 
ceisteanna acmhainne eile. 
 
 
 
 
 
 
 
Níor cuireadh tús le h-aon 
athbhreithniú ar fo-dhlíthe 
páirceála de bharr Covid 19 agus 
ceisteanna acmhainne eile. 
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An Córas 
Forfheidhmithe a 
bhainistiú. 

 
 
 
 

chontae de réir an 
Achta um Trácht ar 
Bhóithre agus na fo-
dhlíthe páirceála, 
mar ghlac na 
comhaltaí tofa leo. 
 
Rinne foireann an 
Áonaid Páirceála 
bainistíocht ar an 
gCóras 
Forfheidmithe. 

 
 
 

Straitéis Tacaíochta an 

Phlean Corparáidigh 

Aidm 5-bliana de 

réir an Plean 

Corparáideach 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul 

chun cinn 2020 – 

Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta Comhthéacsúil Covid 19 

má’s ábhartha 

 

5.4 Tacú le Stratéis 

Digiteach a fhorbairt, a 

thabharfaidh feabhsú 

do gheilleagar ár 

gContae trí éascú le 

rolladh amach 

leathanbhanda agus 

infreastruchúir 

teilechumarsáide ag 

soláthróirí ábhartha. 

Tacú le seirbhísí a 
shuiteáil agus 
leathbhanda a 
rolladh amach ag 
soláthróirí 
ábhartha. 
 
 
 
 
  

Tacú le 
Stratéis 
Digiteach a 
fhorbairt. 
 
 
 
 
 
 
 

Líon na 
gceadúnas 
oscailte bóithre do 
chomhlachtaí  
Teilechumarsáide. 
 
 
 
 
 
 
 

230 
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Sláinte agus Sábháilteacht 

Straitéis 

Tacaíochta an 

Phlean 

Corparáidigh 

Aidm 5-bliana de 

réir an Plean 

Corparáideach 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul 

chun cinn 2020 – 

Tascairí 

Feidhmíochta 
Nóta Comhthéacsúil 

Covid 19 má’s 

ábhartha 

6.1 Cultúr dea-

chleachtais 

sláinte agus 

sábháilteachta a 

sholáthar trí 

traenáil don 

bhfoireann agus 

monatóireacht 

agus tuairisciú 

onnghníomhach. 

 

 

 

 

 

 

Dea-chleachtas 
sláinte agus 
sábháilteachta a 
thiomáint trí 
comhairliúchain, 
cumarsáid agus 
monatóireacht 
onnghníomhach le 
baill foirne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comhdháil Bliantúil 
Sláinte agus 
Sábháilteachta a 
ullmhú agus a 
eagrú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líon na bhfreastalaithe ag 
Comhdháil Sláinte agus 
Sábhailteachta 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Níor tionóladh aon 
comhdháil i 2020 de 
bharr na paindéime.  
Eagraíodh teagmháil 
foirne trí thairseach 
S&S agus suíomh 
gréasáin tiomnaithe 
lasmuigh, a 
chruthaíodh go 
sonrach le haghadih 
cumarsáide le linn na 
paindéime. 

Leanúint le h-
athbhreithniú agus 
feabhsú a 
dhéanamh ar 
Chóras 
Bainistíochta 
Sláinte agus 
Sábháilteachta na 
h-eagraíochta. 

Sprioc bhliantúil de 48 
scrúdú sabhailteachta le 
críochnú ag an Rannóg 
Sláinte agus 
Sábháilteachta: Líon go 
deireadh Meán Fomhair 
2019. 
 
 

Críochnaíodh 18 
scrúdú láithreán 
agus 133 scrúdú 
maidir le cloí le 
rialacháin Covid 19. 
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Rialú Tógála & Forbartha 
Straitéis 

Tacaíochta an 

Phlean 

Corparáidigh 

Aidm 5-bliana 

de réir an 

Plean 

Corparáideach 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul 

chun cinn 2020 – 

Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta 

Comhthéacsúil 

Covid 19 má’s 

ábhartha 

1.6 Forfheidhmniú, 

ceadúnú, teastasú 

agus rialú 

leanúnach agus 

láidir i gcosaint 

comhshaoil, 

pleanála, rialaithe 

tógála, 

sábháilteachta ó 

dhóiteáin agus 

sláinte agus 

sábhailteachta 

poiblí a chinntiú, 

chun tacú le 

caighdeán saoil ár 

saoránach agus 

an timpeallacht 

tógtha agus 

nádúrtha. 

Foirgnimh slán 
agus 
inbhuanaithe i 
limistéir 
uirbeacha agus 
tuaithe a 
chinntiú. 

Monatóireachta a 
dhéanamh ar chloí 
le na Rialacháin 
Tógála, agus na 
Rialachain 
Rialaithe Tógála 

Lion na bhfoirgneamh 
nua a chuireadh in iúl 
don Údarás Rialaithe 
Tógála 

1816 

  

Líon na bhfoirgneamh 
nua a chuireadh in iúl 
gur rinneadh scrúdú 
amháin ar a laghad 
orthu 

305 

  

P1: Líon na 
bhforigneamh a 
scrúdaíodh mar 
chéatadán de na 
bhfoirgneamh nua a 
chuireadh in iúl don 
Údarás Áitiúil (íos-sprioc 
15%) 

16.80% 

 

Lion iomlán na 
scrúdaithe 

2067 
  

Líon iomlán na bhfógraí 
tosaithe a fuarthas 

461 
  

Líon na bhfógraí 
tosaithe bailí a fuarthas 

454 
  

Líon na nDeimhnithe um 
Chomhlíonadh a 
fuarthas 

426 
 

Líon na nDeimhnithe um 
Chomhlíonadh Bailí  a 
fuarthas 

425 
  

  
Monatóireacht a 
dhéanamh ar chloí 
le feidhmiú 

Líon na nDeimhnithe 
Rochtana Míchumais a 
fuarthas 

124 
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fuinnimh an  Treoir 
Foirgneamh 
 
 
 
 
 
 
 

Líon na nDeimhnithe 
RFF a fuarthas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuarthas 1043 
RFF trid an CBRT 
d’fhoirgnimh 
faoina bhfuarthas 
Fógraí Tosaithe 
nó Deimhnithe um 
Chomhlíonadh ag 
Críoch le linn 
2020  

Rinneadh scrúdú 
ar 15 gníomhaire 
eastáit maidir le 
cloí le rialacháín 
faoi RFF a léiriú.   

Monatóireacht  a 
dheanamh ar 
fheidhmiú leis an  
Treoir um Tairgí 
Tógála 

Athbhreithniú leanúnach 
ar thairgí tógála agus 
mairceáil AE mar chuid 
de scrúdaithe láithreán. 
 

Níl aon tomhas 
ábhartha faoi 
láthair. 
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Seirbhís Dóiteáin 

 
Straitéis 

Tacaíochta an 

Phlean 

Corparáidigh 

Aidm 5-bliana 

de réir an 

Plean 

Corparáideach 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul 

chun cinn 2020 – 

Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta 

Comhthéacsúil 

Covid 19 má’s 

ábhartha 

1.6 Forfheidhmniú, 

ceadúnú, teastasú 

agus rialú 

leanúnach agus 

láidir i gcosaint 

comhshaoil, 

pleanála, rialaithe 

tógála, 

sábháilteachta ó 

dhóiteáin agus 

sláinte agus 

sábhailteachta 

poiblí a chinntiú, 

chun tacú le 

caighdeán saoil ár 

saoránach agus 

an timpeallacht 

tógtha agus 

nádúrtha. 

Foirgnimh slán 

agus 

inbhuanaithe i 

limistéir 

uirbeacha agus 

tuaithe a 

chinntiú. 

 

 

 

 

Reachtaíocht um 

Shábháilteacht ó 

Dhóiteáin a 

fhorfheidhmiú trí 

chlár de 

scrúdaithe, 

ceadúnais agus 

forfheidhmithe, le 

tosaíocht de réir 

riosca. 

 

Tacú le riachtanais 

reachtaithe an 

Achta um Rialú 

Tógála, trí 

próiseas 

Deimhnithe 

Teastais Dóiteáin 

éifeachtúil a 

sholáthar. 

 

 

 

 

 

 

Líon na n-áitreabh a 

scrúdaíodh (de réir an 

sceideal a leagtar síos 

sa Phlean Gnó 

Sábháilteachta ó 

Dhóiteáin). 

 

 

 

 

 

P5: A. % na n-iarratas ar 

theastais um 

sábháilteacht ó 

dhóiteáin a chinneadh 

(faofa nó diúltaithe) 

taobh istigh de dhá mhí 

óna bhfuarthas iad 

 

P5: B. % na n-iarratas ar 

theastais um 

sábháilteacht ó 

dhóiteáin a chinneadh 

(faofa nó diúltaithe) le 

linn tréimhse sínte mar a 

aontaíodh leis an 

iarratasóir. 

34 scrúdú ar 32 

áitreabh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

72% 

 

 

 

 

 

 

 

27% 

 

 

 

 

 

 

Bhí laghdú ar líon 

ns scrúdaithe de 

bharr tionchar Covid 

19.  Ní raibh 

rochtain ar tithe 

ósta, tithe altranais 

agua áitribh eile go 

ginearálta. 
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1.6 Forfheidhmniú, 

ceadúnú, teastasú 

agus rialú 

leanúnach agus 

láidir i gcosaint 

comhshaoil, 

pleanála, rialaithe 

tógála, 

sábháilteachta ó 

dhóiteáin agus 

sláinte agus 

sábhailteachta 

poiblí a chinntiú, 

chun tacú le 

caighdeán saoil ár 

saoránach agus 

an timpeallacht 

tógtha agus 

nádúrtha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foirgnimh slán 

agus 

inbhuanaithe i 

limistéir 

uirbeacha agus 

tuaithe a 

chinntiú. 

 

 

 

 

 

 

 

Sábháilteacht ó 

dhóiteáin a chur 

chun cinn trí  “Clár 

na Scoileanna” 

 

 

 

 

 

 

 

Feabhas a chur ar 

sábháilteacht ó 

dhóiteain i 

bpobailatái mbaol 

trí Seiceálacha 

Baile um 

Sábháilteacht ó 

Dhóiteain a cgur 

chun cinn agus a 

fheidhmiú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líon na gcuairteanna ar 

rang a trí i 

mbunscoileanna mar 

céatadán d’iomlán na 

ranganna sa chontae. 

 

 

 

 

 

 

 

Líon na Seiceálacha 

Baile um Sábháilteacht 

ó Dhóiteain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bhí na scoileanna 

go léir dúnta ó 

Marta 2020.  Ní 

raibh rochtain ó 

Meán Fomhair go 

Nollaig de bharr 

cúramaí leanúnacha 

maidir le Covid 19. 

 

 

 

 

Cuireadh 

Seiceálacha Baile 

um Sábháilteacht ó 

Dhóiteain ar fionraí i 

Márta 2020 de bharr 

Covid 19.  Déantar 

formhór na 

seiceálacha seo i 

dtithe daoine 

breacaosta. 
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4.9 Ár saoránaigh 

a choimeád slán ó 

dhóiteáin trí 

seirbhísí 

éigeandála 

éifeachtach agus 

éifeachtúlach a 

chomh-oibríonn le 

seirbhísí 

freagartha eile 

nuair a tharlaíonn 

éigeandálaí. 

Pobail a 

chosaint ó 

dhóiteáin agus 

éigeandálaí 

eile, ag oibriú le 

chomh-

eagraíochtaí 

agus de réir 

polasaithe 

náisiúnta. 

 

 

 

Bheith réidh agus 

ullamh agus in ann 

freagairt cuí a 

sholáthar 

d’imeachtaí 

Seirbhíse Dóiteáin 

 

 

 

 

 

 

 

F2: Meán-áma, i 

nóiméid, a thógtar chun 

an briogáid dóiteáin a 

slógadh i gcás dóiteáin 

 

 

F2: Meán-áma, i 

nóiméid, a thógtar chun 

an briogáid dóiteáin a 

slógadh i gcás 

éigeandála eile 

(seachas dóiteáin) 

 

6.75 

 

 

 

 

 

6.53 
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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 2020 chuir an Rannóg Tithíochta béim ar tithíocht 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, leanaimid ag obair chun tithíocht shóisialta a sholáthar trí na Scéimeanna Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta agus Cóiríochta Cíosa. 

Mar phríomh-údarás do Phlean Gníomharth Réigiúin an Lár-Oirthir um Easpa 2018-2020, d’fhan cosc ar easpa dídine, soláthar seirbhísí chun tabhairt 
faoi riachtanais teaghlach gan dídean agus comh-ordú éifeachteach ar ghníomhartha agus seirbhísí mar phríomh-aidhmeanna i 2020. 

 

Straitéis Tacaíochta 

an Phlean 

Corparáidigh 

Aidm 5-bliana de 

réir an Plean 

Corparáideach 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul chun 

cinn 2020 – Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta 

Comhthéacsúil 

Covid 19 má’s 

ábhartha 

1.3 Thar saol an 

Phlean 

Corparáidaigh, 

féachaint chuige go 

mbeidh athrú aeráide 

agus athléimneacht i 

lársruth polasaithe, 

foirgnimh, 

infreastruchtúr agus 

gníomhartha na 

Comhairle, chun 

éileamh ar 

fuinneamh a laghdú 

Leanúint le 

éifeachtúlacht 

fuinnimh agus 

feasacht 

chomhshaoil a 

spreagadh, trí 

modúl a 

ionchorprú sa 

chlár 

insealbhaithe do 

thionóntaí. 

 

 

Leasú a dhéanamh ar an 

leabhrán do thionóntaí 

chun na córais téimh / 

aeraithe a shuiteáladh in 

aonaid nua agus ath-

chóirithe a chur san 

áireamh  

Athbhreithniú ar 

an cion 

ábhartha le linn 

2020. 

Líon na 

dtionóntaí a 

fuair an 

leabhrán 

athcheartaithe 

do thionóntaí. 

 

 

 Aithníodh tithíocht 

mar sheirbhís 

criticiúil thar na 

paindéime, agus 

leanadh le seirbhísí 

a sholáthar i 2020 

de réir prótacail 

agus treoireacha 

iomlán an Rialtais. 
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 Clár athfheistithe 

ar thithe na 

Comhairle a 

eagrú, chun 

éifeachtúlacht 

fuinnimh a 

mhéadú agus 

úsáid carbóin a 

laghdú, de réir na 

h-acmhainní atá 

le fáil. 

Clár éifeachtúlachta 

fuinnimh pleanáilte a 

fheidmiú don stoc tithíochta 

atá ann faoi láthair. 

Modheolaíocht 

tomhais le 

dearbhú. 

Aithníodh 80 teach le 

haghaidh athfheistithe 

chun rátaí RFF  a 

fheabhsú; i measc na 

méádraigh bhí: 

 Insliú ar ballaí, 

síleálacha, 

díonta 

 Dóirse agus 

fuinneoga a 

athchur 

 Oibreacha aer-

obacha 

 Simléir a 

bhlocáil agus a 

líonadh 

 Córais téimh aer 

go h-uisce a 

chur in áit córais 

breosla iontaise 

(soirn) 

 Soilsiú DÓAS 

Cuireadh moill ar 

an gclár 

athfheistithe de 

bharr srianta / 

rochtain ar 

réadmhaoine 

áithithe agus 

infhaighteacht ar 

chonraítheoirí. 

. 
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3.1 Solathar 

tithíochta i gCill Dara 

a fheabhsú agus a 

chothabháil de réir 

na spriocanna 

náisiúnta in “Atógáil 

Éireann: Plean 

Gníomhaíochta um 

Tithíocht agus Easpa 

Dídine” agus aird a 

dhíriú ar spriocanna 

tithíochta sóisialta a 

bhaint amach agus 

tithíocht 

inacmhainne a 

sholáthar. 

 

3.9 Pleanail le 

haghaidh riachtanais 

ár ndaonra atá ag 

fás, trí suíomhanna 

straitéiseacha a 

aithint agus tacú le 

dóthain de thalamh 

le seirbhísí a chur ar 

fáil chun pobail 

inbhuanaithe a 

sholáthar. 

Soláthar Tithíochta 

Aonaid tithíochta 

shóisialta údaráis 

áitiúla a sholáthar 

thar na cláir seo 

leanas: Tógáil, 

Lándéanta, 

Fáltas, Íocaíocht 

Cúnaimh 

Tithíochta, Scéim 

Cóiríochta Cíosa, 

Léasú (lena n-

áírítear an Scéim  

Athchóirithe agus 

Léasú), Scéim 

Ceannachta agus 

Athchóirithe, 

Páirtíochtaí Poiblí 

– Priobháideacha, 

Cuid V, Fáltas 

Talún agus 

Tithíocht 

Inacmhainne. 

 

Tailte breise a fháil le 

haghaidh tithíocht sóisialta                 

 

Tabhairt faoi deiseanna le 

haghaidh forbairtí lán-

déanta                                             

Monatóireacht gníomhach 

ar chláir seachadta Cuid V                                                   

Tacú le Straitéis maidir le 

Tithe Folmha                                         

Creat Mear-Tógála an OSR 

a úsáid de réir mar is cuí. 

 

Monatóireacht ar Íocaíocht 

Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) 

agus Scéim Cóiríochta 

Cíosa (SCC) 

Socruithe Ceannaigh 

Inacmhainne a fheidmiú, 

mar is cuí, le aird ar 

measúnaithe 

eacnamaíocha. 

 

 

 

 

Comh-líon na n-

aonad a 

soláthraíodh 

thar na 

sruthanna 

éagsúla 

Spriocanna 

bliantúla an 

RTPRÁ 

Spriocanna do 

ÍCT  

Soláthar thar na 

scéimeanna go léir: 

                             

Íocaíocht Cúnaimh 

Tithíochta (ÍCT) - 682   

                                               

Scéim Cóiríochta Cíosa 

(SCC)– 360  

Tionóntachtaí 

Gníomhacha:         

Tógáil - 200 

Áirítear le seo Fáltais 

Lán-déanta - 97 

Léasú  (RCÉL)                             

– 169 

 

Cuid V - 41  

                                   

Léasú - 54     

 

Scéim Fáltais Caipitil - 

39 

 

 

 

 

 

Leanadh le h-

oibreacha tógála ar 

laithreáin áirithe 

mar a aithníodh iad 

de réir riachtanais 

Rialtais. 
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 Tacú le 

Comhlachtái 

Ceadaithe 

Tithíochta chun 

aonaid tithíochta 

shóisialta a 

sheachadadh thar 

na cláir seo 

leanas: Réamh-

Chistiú 

Éascaíochta 

Léasaithe, Scéim 

Cúnaimh Caipitil, 

Sceim Léasaithe 

Sóisialta. 

Comh-thionscadail a 

fhobairt le Comhlachtái 

Ceadaithe Tithíochta chun 

aonaid tithíochta shóisialta 

a sheachadadh trí RCLÉ, 

SCC agus Léasú. 

 

 

Measúnú riachtanais 

tithíochta shóisialta (MRTS) 

a chríochnú agus measúnú 

ar iarratais ar thithíocht 

sóisialta a bhainistiú 

 

 

 

 

 

 

Measúnú 

críochnaithe 

Seachadadh 169 aonad 

faoi RCÉL 

Seachadadh 39 spás 

leaba faoi SCC 

54 Aonad Léasaithe 

421 scrúdú ar aonaid 

léasaithe 

D’fhoilsigh an 

gníomhaireacht tithíocha 

an MRTS. Bhí 3,104 

teaghlach i gCill Dara 

cáilithe le hagahaidh 

tacaíocht tithíochta 

 

3.2  An Clár 

Cóiríochta do 

Theastalaithe 2019-

2024 a chur i 

bhfeidhm, agus 

tacaíocht a thabhairt 

do Theastalaithe, a 

faomhadh le 

haghaidh tithíochta 

sóisialta, chun 

tacaíochtaí 

tithíochta, lena n-

áirítear tithíocht 

cultúr-oiriúnach, a 

fháil agus a 

chothabháil. 

Tacaíocht a 

thabhairt do 

Theastalaithe, 

chun tacaíochtaí 

tithíochta sóisialta 

a fháil. 

An Clár Cóiríochta do 

Theastalaithe a fheidhmiú 

agus a mhonatórú. 

Na láithreáin stadatáann 

cheana a chothabháil agus 

a bhainistiú. 

Daonáireamh bliantúil de 

Theastailithe a chríochnú. 

Líon na n-

aonad, dírithe 

go h-áirithe do 

theastalaithe, a 

soláthraíodh 

faoin gClár 

Cóiríochta do 

Theastalaithe 

2019-2024. 

20 Leithdháileadh.  
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3.3 Leanúint le bheith 

ag obair le 

comhpháirtithe 

réigiúnacha agus 

earnála chun laghdú 

a dhéanamh ar líon 

na ndaoine gur ghá 

le iad a chur i 

gcóiríocht 

éigeandála, trí 

infaighteacht ar stoc 

tithíochta a mheadú, 

agus oibriú le 

comhlachtaí 

ceadaithe tithíochta 

agus grúpaí tathanta 

chun laghdú a 

dhéanamh ar líon na 

ndaoine atá gan 

dídean nó i mbaol 

bheith gan dídean, 

agus daoine a 

chumasú chun a 

dtionóntachtaí a 

choinneáil. 

Leanúint leis an 

seirbhís 

Aimsitheoir Ionaid 

ÍCT Gan Dídean a 

rolladh amach. 

 

 

Tús Áite don 

Tithíocht a 

thabhairt isteach 

agus a sholáthar 

sa chontae, i 

gcomh-oibriú 

lenár 

gcomhpáirtithe 

Iontabhas Peter 

McVerry. 

Aird a dhíriú ar 

réitigh nuálacha 

chun dul i ngleic 

le easpa dídine sa 

chontae. 

 

Plean Gníomhartha 

Réigiúin an Lár-Oirthir um 

Easpa Dídine 2018 – 2020 

a fheidhmiú, agus tabhairt 

faoi réitigh nuálacha mar is 

cuí. 

Na sócrúcháin 

riachtanacha ÍCT a aimsiú. 

Tús Áite don Tithíocht: 

Plean Feidhmithe Náisiúnta 

2018 – 2021 a fheidhmiú. 

 

 

 

 

Straitéisí éalaithe a chur i  

bhfeidhm ar dhul isteach in 

iostas práinne. 

 

Athbhreithniú ar Phlean 

Gníomhartha Réigiúin an 

Lár-Oirthir um Easpa 

Dídine 2018 – 2020. 

Líon na 

socrúchán 

Easpa Dídine 

ÍCT a fuarthas. 

 

 

 

Lion na 

dtionóntachtaí 

Tús Áite don 

Tithíocht gur 

tacaíodh leo. 

 

 

 

Líon na 

gcásanna 

Morgáiste go 

Chíos a tugadh 

chun críche. 

Líon na n-

éalaithe ó iostas 

práinne. 

Fuarthas 246 

tíonóntachtaí Easpa 

Dídine ÍCT. 

 

 

 

 

Bunaíodh 6 tionóntacht. 

 

 

 

 

 

8 

Leanadh le 

socrúcháin le linn 

na paindéime Covid 

19. 
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3.4 Infaighteacht 

agus úsáid tithíochta 

a uasmhéadú trí 

aonaid folmha a 

dheisiú / a 

athchóiriú. 

Úsáid agus 

feabhsucháin níos 

mó a dhéanamh 

ar stoc tithíochta 

sóisialta agus 

príobháideach, 

chun infaighteacht 

ar stoc tithíochta 

a mhéadú. 

Clár pleanáilte cothabhála 

a fheidhmiú  

Leanúint le aonaid folmha / 

tréighthe athchóiriú de réir 

mar a faightear maoiniú 

agus acmhainní. 

Seirbhís freagarthach 

cothabhála a sholáthar. 

Scéim Tacaíochta Féin-

Chabhrach do Thionóntaí a 

sheachadadh. 

 

 

Leanúint le h-aonaid 

príobháideacha a scrúdú. 

Líon na n-aonad 

a fuarthas / a 

léasadh. 

 

 

Líon na 

ndeisiúchán 

cothabhála. 

Caiteachas ar 

chothabháil 

pleanálta / 

freagarthach. 

 

Líon na n-aonad 

príobháideacha 

a scrúdaíodh. 

Féach Alt 3.1 thuas. 

 

 

 

Críochnaíodh 6,733 

deisiúchán. 

 

Caitheadh €3,141,840 

ar chothabháil stoic, 

lena n-áirítear 

cothabháil pleanáilte 

 

972 

 

 

 

Leanadh le 

deisiúcháin 

riachtanach le linn 

tréimhse na 

paindéime, de réir 

prótacail 

sábháilteachta 

 

 

Rinneadh 

scrúdaithe fíorúla 

thar na paindéime.  

3.5 Tithíocht 

shóisialta oiriúnach 

agus insroichte, 

agus tacaíochtaí 

tithíochta, a 

sholáthar do dhaoine 

breacaosta agus do 

dhaoine faoi 

míchumas, agus tacú 

le úinéirí tithe chun 

na h-athchóirithe / 

feabhsaithe cuí a 

chur i bhfeidhm 

ionas go bhfanfaidh 

Tithíocht 

oiriúnach a 

sholáthar agus a 

athchóiriú do 

dhaoine faoi 

míchumas, agus 

maoiniú deontais 

a chur ar fáil. 

Tithíocht do dhaoine 

breacaosta a phlé i 

gcomhthéacs an chláir um 

tithíocht shóisialta a 

sheachadadh. 

Aonaid tithíochta agus 

ionchur deartha a sholáthar 

do scéimeanna nua chun 

spriocanna a aimsiú. 

An Clár um Deontais 

Oiriúnú Tithíochta a 

bhainistiú do thithíocht 

shóisialta agus 

príobháideach 

Líon na n-aonad 

a tógadh / a 

oiriúnadh. 

 

 

 

 

 

 

Sprioc fáltais de 10% 

aimsithe. 
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siad ina gcónaí ina 

dtithe féin. 

Measúnú a dheanamh ar 

na h-iarratais a faightear de 

réir an Leithdháileadh 

Maoinithe Bliantiúil. 

Measúnú a dhéanamh ar 

na h-iarratais a faightear do 

mhaoiniú SCC. 

Líon na 

ndeontas a 

íocadh. 

Lion na n-aonad  

Scéim Cúnaimh 

Capitil a 

seachadadh 

493 

 

 

39 spás leaba 

Leantar le h-

iarratais a fháíl. 

3.6 Ár straitéis i 

gcoinne iompar 

frithshóisialta a chur 

i bhfeidhm chun 

cosc a chur le 

iompar 

frithshóisialta, trí 

tionóntaithe a 

spreagadh chun páirt 

a ghlacadh i 

mbainistíocht eastáit 

agus forbairt pobail 

cothromaithe a 

chothú. 

Rochtain ar 

thacaíochta 

tithíochta sóisialta 

a chur ar fáil do 

dhaoine cáilithe, 

agus teagmháil 

agus tacaíocht a 

tabhairt do 

tionóntaí reatha. 

Tithe sóisialta a 

leithdhaileadh de réir mar a 

seachadtar iad 

 

Iarratais ar thithíoct a 

phróiseáil taobh istigh den 

amfráma reachtúil de 12 

seachtain. 

Monatóireacht a dhéanamh 

ar bhainistíocht eastát agus 

ceisteanna iompraíochta 

frithshóisialta, le aird ar ár 

polasaithe agus nósannna 

imeachta. 

Líon na 

leithdháileadh 

go tithe sóisialta 

 

Iarratais ar 

thithíoct a 

phróiseáil taobh 

istigh den 

amfráma 

ceadaithe 

757 

 

 

Próiseáladh 705 iarratas 

nua. 

Leanadh le 

leithdhaileadh de 

réir prótacail 

sábháilteachta 

 

 

 

Leanadh le scrúdú 

ar iompraíocht 

frithshóisialta 

tromchúiseach. 

3.7 Rochtain ar 

thithíocht sóisialta 

agus tacaíochtaí eile 

a éascú, tar éis 

d’iarrthóirí a 

thaispeáint go 

gcloíann siad le na 

critéir riachtanacha. 

 Measúnú a dheanamh ar 

na h-iarratais a faightear de 

réir an Leithdháileadh 

Maoinithe Bliantiúil. 

Líon na n-

iasachtaí a 

faomhadh. 

49 iasacht (faomhadh i 

bprionsabal). 
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Seirbhísí Corparáideacha 
I measc bun-ghníomaíochtaí na Rannóige Seirbhísi Corparáideacha tá feidhmiú mar phriomh-pointe teagmhála, bainistíocht ar sheirbhísí 
do chustaiméirí a sholáthar trí r-phost, post, guthán agus go pearsanta, 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, agus tacaíocht do sheirbhísí thar na h-eagraíochta. 

Chun riachtanais na gcustaiméirí go léir a chomhlíonadh, leanann na h-Ionaid Seirbhíse do Chustaiméirí tiomnaithe, lonnaithe ag 

Leibhéal 1 in Áras Chill Dara agus ag Ionad Seirbhísí do Chustaiméirí Bhaile Átha Í, le faisnéis faoi seirbhísí a thabhairt agus plé le 

cheisteanna ó chustaiméirí ar bhonn éifeachtúil agus cúirtéiseach. Mar an gcéanna, tugann Seirbhísí na mBall seirbhís cuimsitheach 

agus insroichte do na 40 ball tofa de Chomhairle Contae Chill Dara thar na 5 Ceantar Bardasacha.   

Bhí bun-fócas i 2020 ar leanúint le seirbhísí den scoth a chur ar fáil do bhaill agus do chustaiméirí araon, ar bhealach sábháilte le cloí le 

treoirlínte Sláinte Poiblí le linn dhúshláin Covid 19 agus srianta náisiúnta. 

Straitéis Tacaíochta an 

Phlean Corparáidigh 

Aidm 5-bliana de 

réir an Plean 

Corparáideach 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul 

chun cinn 2020 – 

Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta 

Comhthéacsúil 

Covid 19 má’s 

ábhartha 

1.3 Thar saol an 

Phlean Corparáidaigh, 

féachaint chuige go 

mbeidh athrú aeráide 

agus athléimneacht i 

lársruth polasaithe, 

foirgnimh, 

infreastruchtúr agus 

gníomhartha na 

Comhairle, chun 

éileamh ar fuinneamh 

a laghdú. 

Cinntiú go gcloíann 
gach áitreabh 
neamh-theaghlaigh, 
gur leis an Comhairle 
é, le riachtanais 
inbhuaineachta trí 
iniúchtha fuinnimh a 
eagrú chun bealaí 
chun éifeachtúlacht 
fuinnimh a fheabhsú 
a aithint. 
 
 
 
 
 

Clár corparáideach 
chun eastáit a 
bhainistiú agus a 
chothabháil a 
chomh-ordú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinntiú go gcloítear 
le na CS agus 
conarthaí seirbhíse 
cuí, chun áiseanna 
sábháilte, oiriúnach 
agus inrochtana a 
sholáthar do 
chustaiméirí agus 
baill foirne. 
 
 
 
 
 
 
 

Laghdú de 2% ar 
úsáid fuinnimh in 
Áras Chill Dara. 
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Líon iomlán (agus 
cineál) na n-áitreabh 
neamh-theaghlaigh, 
gur leis an Comhairle 
iad, inar rinneadh 
iniúchadh fuinnimh. 
 
 
 
 
 
 

Críochnaíodh 9 
iniúchadh fuinnimh i 
2020: 
6 Staisiún Dóiteáin; 
2 Leabharlann; 
1 Áras Chill Dara 
 

 

6.4 TFC a úsáid chun 

costais a laghdú, 

éifeachtúlacht 

gníomhaíochta a 

fheabhsú agus 

seirbhísi ar-líne agus 

néal-chumasaithe a 

mhéadu, chun 

rochtain chustaiméirí 

ar seirbhísí agus 

faisnéis a éascú. 

 

6.9 Athbhreithniú agus 

feabhsú a dhéanamh 

ar ar gcanéil 

cumarsáide chun 

faisnéis tráthúil agus 

úsáideach a sholáthar, 

chun rochtain 

chustaiméirí ar 

seirbhísí agus faisnéis 

a éascú. 

 

 

 

Cinntiú go n-
úsáidtear TFC chun 
idirghabhála 
custaiméirí a rianú 
agus a bhainistiú go 
h-éifeachtach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinntiú go n-
úsáidtear TFC chun 
rianú a dhéanamh ar 
uiríll, agus chun tacú 
éifeachtach a 
thabhairt do ról na 
gcomhaltaí tofa. 
 
 

Píolótach a aimsiú 
agus a chríoch le 
haghaidh BCC le 
linn 2020, i gcomh-
oibriú leis an 
Rannóg TF. 
 
 
 
 
 
 
 
Athbhreithniú 
ráithiúil ar Ionad 
Seirbhíse do 
Custaiméirí 
 
 
Athbhreithniú  agus 
feabhsú a 
dhéanamh ar 
seirbhísí tacáíochta 
do chomhaltaí tofa 
 
 
 

Líon na gcásanna 
chustaiméirí a 
phróiseáltar gach 
bliain istigh den 
Chóras BCC. 
 
Réiteach BCC nua le 
bheith i bhfeidhm faoi 
dheireadh 2020 
 
 
 
 
Athbhreithnaithe 
leanúnanch a 
chríochnú le tomhais 
bainteacha. 
 
 
Scrúdú a dhéanamh 
ar réitigh TF a úsáid 
chun cruinnithe na 
Comhairle a 
bhainistiú le linn 
2020. 
 
 

17996 
 
 
 
 
 
Cuireadh tús le 
soláthar i mí Iúil 
2020, agus an 
tionscadal le 
críochnú in Earrach 
2021. 
 
 
17,966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cásanna ó 
ionadaithe tofa san 
áireamh. 
 
 
 
Cuireadh moill ar 
sholáthar toisc go 
raibh an Rannóg TF 
dírithe ar sheirbhísi 
ar-líne agus cian-
obair de bharr Covid 
19. 
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6.5 Tacú le daonlathas 

áitiúil agus leasa an 

phobail trí chabhrú le 

ról na mball tofa agus 

trí fás a chur ar 

toghthóirí a chlárú. 

Athbhreithniú agus 
feabhsú a 
dhéanamh ar 
seirbhís do 
chruinnithe na 
Comhairle – 
Comhairle Iomlán, 
CB, GPC agus 
Prótacail. 
 

Líon na gcruinnithe 
reachtúla a 
seirbhíseadh in 
aghaidh na bliana. 
 
 
 
 
Críoch a chur le h-
athbhreithniú ar 
Bhuan-Ordaithe i 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maoirseacht a 
dhéanamh ar scéim 
nua CBS a eagrú. 
 

59 –(Comhairle 
Iomlán agus CB 
amháin) 
 
 
 
 
 
Glacadh le Buan-
Ordaithe don 
Chomhairle iomlán i 
Meitheamh 2020.  
Rinneadh uasdhátú 
breise i Samhain 
2020 chun cian-
freastal a éascú. 
 
 
 
 
 
 
Ghlac an Comhairle 
iomlán leis I Nollaig 
2019.  Ceapadh na 
h-ainmnithe 
lasmhuigh i mí 
Eanair 2020. 
Eagraíodh traenáil 
ar-líne do bhaill CBS 
i Bealtaine 2020. 

Níor tionóladh 
cruinnithe reachtúla 
den Chomhairle 
iomlán agus de na 5 
CB i Márta, Aibreán 
agus Bealtaine de 
bharr na paindéime. 
 
Tugadh tosaíocht do 
bhuan-ordaithe don 
Chomhairle iomlán, 
gur chaitheadh leasú 
a dhéanamh orthu de 
bharr riachtanais 
Covid 19.  Beidh 
leasú mar an 
gcéanna le déanamh 
ar bhuan-ordaithe na 
CB, agus tiocfaidh 
seo faoi bhráid na 
CB i 2021. 
 
Bogadh traenáil do 
bhaill CBS ar-líne. 
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Cinntiú go n-
úsáidtear TFC chun 
rianú a dhéanamh ar 
uiríll, agus chun tacú 
éifeachtach a 
thabhairt do ról na 
gcomhaltaí tofa. 
 
 
 
 
 
 
 

Forbairt agus 
comhtháthú breise 
a dhéanamh ar an 
gcóras BCC chun 
uiríll ó chomhaltaí 
agus TD a 
thaifeadadh agus a 
mhonatórú. 
 
 
 
 
 
 

Líon na n-uiríll ó 
chonhaltaí tofa a 
phróiseáltar in 
aghaidh na bliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5046 Eagraíodh tairseach 
nua d’uiríll ó 
chomhaltaí go 
déanach i 2020, 
agus é sceidealaithe 
chun tabhairt chun 
críche in Earrach 
2021.  Cuireadh moill 
ar sholáthar toisc go 
raibh an Rannóg TF 
dírithe ar sheirbhísi 
ar-líne agus cian-
obair de bharr Covid 
19. 

 

Fás a thabhairt do 
feasacht agus 
páirtíocht sa 
phróiseas toghcháin. 

Clár na dToghthóirí 
a choimeád don 
olltoghchán ar 8ú 
Feabhra 2020. 
 
Clár Beo a fhoilsiú 
agus a chothabháil 
de réir spriocdhátaí 
reachtúla. 
 
 

Clár Breise a fhoilsiú 
ar 29ú Eanair 2020 
chun an t-
olltoghchán a éascú. 
 
Líon na dtoghthóirí 
an an gClár. 
 
Clár do 2020/2021 a 
fhoilsiú ar 15ú 
Feabhra 2020. 
 

Foisíodh an clár in 
am. 
 
 
 
150,679 (2021-2022) 
 
 
Foilsithe ar-líne – 
checktheregister.ie 
 

 

6.7 Leanúint le tacú le 

córais láidre iniúchtha, 

airgeadais, riosca, 

sonraí agus rialaithe 

agus tuairiscithe 

corparáidigh, chun 

muinín poiblí a 

chruthú, 

éifeachtúlacht a 

uasmhéadú agus cloí 

lenár n-oibligeáidí a 

chinntiú. 

Cinntiú go seastar le 
eifeachtúlacht, 
trédhearcacht agus 
freagracht i 
monatóireacht, 
tuairisciú agus cloí le 
riachatanais 
reachtúla go 
corparáideach. 
 
 
 
 
 

Monatóireacht ar 
seachadadh an 
Phlean 
Corporáideach 
2020-2024. 
 
 
 
Tuairisc Bhliantúil 
na hEagraíochta a 
fhoilsiú faoi 
30/06/2020. 
 
 

Cinntiú go ndéanfar 
tuairisciú bliantúil ar 
dhul chun cinn, lena 
n-áirítear tomhais 
áitiúla uasdhátaithe 
(faoi 30/06/2020 
gach bliain) 
 
Faoi 30/06/2020  
 
 
 
 
 

Faofa ag comhaltaí i 
Meitheamh 2020. 
 
 
 
 
 
 
Faofa ag comhaltaí i 
Meitheamh 2020. 
 
 
 
 

Cuireadh moill ar seo 
de bharr cruinnithe 
pearsanta den 
Chomhairle a chur ar 
fionraí le linn 
dianghlasála Covid 
19. 
 
 
 
 
 
 

http://www.checktheregister.ie/
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Cinntiú go seastar le 
eifeachtúlacht, 
trédhearcacht agus 
freagracht i 
monatóireacht, 
tuairisciú agus cloí le 
riachatanais 
reachtúla go 
corparáideach. 

Plean Bliantúil um 
Seirbhísí a 
Sheachadadh a 
chríochnú faoi 
31/03/2020. 
 
 
Cinntiú go 
dtabharfar 
Dearbhaithe Eitice 
Bliantúla chun 
críche.  
 
Monatóireacht ar 
fheidhmiú an Achta 
um Brústocaireacht 
a Rialáil 2015. 
 
Monatóireacht ar 
chloí le Polasaí um 
Nochtuithe 
Cosanta. 
 
Monatóireacht ar 
chloí le na 
Rialacháin 
Ginearálta maidir le 
Cosaint Sonraí 
(RGCS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faoi 31/03/2020. 
 
 
 
 
 
 
Faoi 28/02/2020. 
 
 
 
 
 
Monatóireacht 
leanúnach. 
 
 
 
Monatóireacht 
leanúnach. 
 
 
 
Líon na mball foirne 
a ghlacann le 
fostaíocht gach bliain 
a ghlacann páirt in 
ionduchtú / i dtraenáil 
feasachta foirne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faofa ag comhaltaí i 
Meitheamh 2020. 
 
 
 
 
 
95% curtha ar ais in 
am. 
 
 
 
 
Maoirseacht 
leanúnach agus 
faisnéis a uasdhátú. 
 
 
Foilsíodh Tuairisc 
Bhliantúil ar 
30/06/2020. 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuireadh moill ar seo 
de bharr cruinnithe 
pearsanta den 
Chomhairle a chur ar 
fionraí le linn 
dianghlasála Covid 
19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Níor eagraíodh aon  
traenáil ionduchtaithe 
i 2020 de bharr 
srianta Covid 19.  
Soláthraíodh réiteach 
cibear-shlándálá 
neall-bhunaithe ag 
deireadh 2020, agus 
modúl feasachta 
RGCS ann.  Tá an 
córas re rolladh 
amach do gach ball 
foirne le rochtain ar r-
phost go luath i 
2021. 
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Cinntiú go gcloítear 

leis an Acht um 

Saoráil Faisnéise 

2014. 

 

Cinntiú go gcloítear 

leis an Acht um 

Saoráil Faisnéise 

2014. 

Creat Seirbhísí Dlí 

a eagrú agus a 

bhainistiú 

 

 

 

Athbhreithnithe 

Buiséid ráthúil a 

eagrú. 

Tacú le obair an 

Choiste Iniúchtha 

Polasaí 

bainistíochta 

doiciméad a 

thabhairt chun 

críche, feidhmiú a 

chur chun cinn 

agus Ionad 

Bainistíochta 

Taifead a chur chun 

cinn. 

Meán-líon na 
laethanta do chinntí 
SF(tá riachtanas 
reachtúil de 20 lá 
oibre). 
 
 
Traenáil bliantúil SF 
do  chinnteoirí SF 
(Tá / Níl) 
 
 
An creat nua a 
fheidhmiú le linn 
2020 
 
 
 
 
 
 
% cateachais in 
aghaidh buiséid 
 
Líon na gcruinnithe 
lena tacaítear in 
aghaidh na bliana 
 
 
Ghlac an Coiste um 
Faisnéis a Bhainistiú 
Polasaí maidir le 
Bainistiú Taifead le 
linn 2020. 
 
Céim i bhfeidhmiú 
tionscadail - Ionad 
Bainistíochta Taifead 

24 lá  (2020) 
 
 
 
 
 
 
Tá 
 
 
 
Rinneadh ath-
thairscintiú agus 
bronnadh ar 60% na 
míreanna. 
 
 
 
 
 
 
Leanúnach 
 
 
4 
 
 
 
 
Dréacht ullmhaithe; 
tá gá le h-ionchur ón 
CFB. 
 
 
 
 
Cuid 8 ag dul ar 
aghaidh. 

 
 
 
 
 
 
Traenáil ar-líne de 
bharr Covid 19. 
 
 
 
D’imigh an Creat 
Náisiúnta as feidhm, 
agus táthar ag 
feitheamh le OSR 
chun creat a eagrú 
chun go mbeidh an 
Comhairle in ann 
comórtas nua le 
haghaidh 
forfheidhmiú cóid a 
chríochnú. 
 
 
 
 
 
 
 
De bharr Covid 19, 
cuireadh stad le 
obair ar an Ionad 
Bainistíochta Taifead 
 
 
 
Moill de bharr Covid 
19 
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Maoirseacht a 
dhéanamh ar  
Thascairí 
Feidhmíochta 2019 
a thuairisciú do 
CNMI taobh istigh 
de na spriocdhátaí 
reachtúla 
 
 

Faoi 24/07/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curtha isteach ar 
24/07/2020 

 
Rinneadh leasú ar ar 
spriocdháta de bharr 
Covid 19. 
 
 
 
 
 
 

6.10 Infheictheacht 

agus feasacht na 

Comhairle a fheabhsú 

trí chur chun cinn 

éifeachtúil a 

dhéanamh ar ár ról 

agus ár ngaiscí maidir 

le tionscadail agus 

seirbhísí a sholáthar. 

 

 

 

Úsáid na meán 
shóisialta agus úirlisí 
cumarsáide eile ag 
an gComhairle a 
mheadu, agus 
feasacht an phobail a 
fheabhsú. 
 
 
 
 
 
 

Oifigeach 
Cumarsáide a 
cheapadh. 
 
 
 
Athbhreithniú a 
dhéanamh ar an 
Straitéis 
Cumarsáide 2016-
2019. 
 
Úsáid ar na 
leathanaigh meán 
shóisialta a 
mheadú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An post nua a 
líonadh i 2020. 
 
 
 
 
Athbhreithniú ar an 
Straitéis Cumarsáide  
a bheith idir láimhe 
nó críochnaithe le 
linn 2020. 
 
Líon na leantóirí ar 
leathanaigh meán 
shóisialta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Earcaiócht  ar 
Oifigeach 
Cumarsáide 
críochnaithe faoi 
dheireadh 2020. 
 
Cuireadh an t-
athbhreithniú ar an 
straitéis ar athló go 
2021. 
 
 
49,395 (CNMI 2019): 
16 Cúntas meán 
shóisialta. 
3 á bhainistiú ag an 
bhFoireann 
Cumarsáide. 
 
Figiúirí ag deireadh 
2020: 
Facebook 15,081; 
Twitter 8,520; 
Instagram 1,516. 
 
 
 
 

Cuireadh moill ar 
Foireann 
Cumarsáide a earcú 
de bharr Covid 19. 
 
 
Athbhreithniú le 
déanamh ag an 
bhFoireann  
Cumarsáide nua 
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Athbhreithniú agus 
méadú ar úsáid 
Mapalerter agus 
córais eile faisnéise 
do chustaiméirí TF.  
  

Líon na n-úsáideoiri 
cláraithe den gcóras 
Mapalerter 

1657 

 

 

 

 

 Imeachtaí Nua de bharr Covid 19 

6.4 TFC a úsáid chun 

costais a laghdú, 

éifeachtúlacht 

gníomhaíochta a 

fheabhsú agus 

seirbhísi ar-líne agus 

néal-chumasaithe a 

mhéadu, chun 

rochtain chustaiméirí 

ar seirbhísí agus 

faisnéis a éascú. 

 

 

 

 

 

Cinntiú go n-
úsáidtear TFC chun 
idirghabhála 
custaiméirí a rianú 
agus a bhainistiú go 
h-éifeachtach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seirbhísí nua ar-
líne a thabhairt 
isteach chun 
rochtain sábháilte 
ar áiseanna na 
Comhairle a éascú. 
 
 
 
 

Seirbhís áirithinte 
coinní ar ghuthán 
agus ar-líne do 
chustaiméirí a 
fhorbairt, a thástáil 
agus a fheidmiú, 
chun teacht ar 
áiseanna na 
Comhairle go 
sábháilte. 

28,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imeacht nua; freagairt 
Covid 19. Eáscaíodh 
28,000 coinne ó 
Meitheamh 2020 go 
Nollaig 2020. 
 
 
 
 

Seirbhísí nua a 
thabhairt isteach 
chun rochtain 
sábháilte ar 
thacaíochta pobail 
do chocúinaitheoirí 
a éascú. 

Seirbhís ghutháin  
Cabhrach Pobail a 
chothabháil agus a 
chur chun cinn 
 
 
 

162 glaoch Deireadh 
Fomhair – Nollaig 
2020.  
 
 
 
 

Imeacht nua; freagairt 
Covid 19. Pléadh 162 
cás ar ghutháín ó 
Dheireadh Fomhair 
2020 go deireadh 
2020. (D’eagraigh an 
Rannóg Pobail an 
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 seirbhís go Deireadh 
Fomhair 2020). 

 

 
 

6.5 Tacú le daonlathas 

áitiúil agus leasa an 

phobail trí chabhrú le 

ról na mball tofa agus 

trí fás a chur ar 

toghthóirí a chlárú. 

Cinntiú go n-
úsáidtear TFC chun 
rianú a dhéanamh ar 
uiríll, agus chun tacú 
éifeachtach a 
thabhairt do ról na 
gcomhaltaí tofa. 
 
 

Cruinnithe ar-líne 
den Chomhairle, 
GPC agus Coiate 
Prótacail a thastáil 
agus a sholáthar, le 
buan-ordaithe 
tacaíochta 
 
 
 

Líon na gcruinnithe 
reachtúla fíorúla a 
sholáthraíodh le linn 
2020 
 
 
 
 
 
 

1 – Crinniú Nollag 
den Chomhairle 
iomlán, tar éis 
ghlacadh le buan-
ordaithe athraithe i 
Samhain 2020 chun 
cian-cruinnithe 
reachtúla a éascú 
 
 

Imeacht nua; 
freagairt Covid 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.10 Infheictheacht 

agus feasacht na 

Comhairle a fheabhsú 

trí chur chun cinn 

éifeachtúil a 

dhéanamh ar ár ról 

agus ár ngaiscí maidir 

le tionscadail agus 

seirbhísí a sholáthar. 

 

 
 
Úsáid na meán 
shóisialta agus úirlisí 
cumarsáide eile ag 
an gComhairle a 
mheadu, agus 
feasacht an phobail a 
fheabhsú. 

Plean cumarsáide 
ar leith do Covid 19 
a eagrú.  
 

Leathanaigh 
gréasáin a fhorbairt, 
agus gníomhaíocht 
MS tacaíochta. 
 

Leathanaigh 
tiomnaithe beo in 
Aibreán 2020 

Freagairt ar leith do 
Covid 19 

Úirlisí ar-líne nua a 
thabhairt isteach 
chun 
rannpháirtíocht 
poiblí ar-líne a 
éascú 

Uas-scálú a 
dhéanamh ar an 
dtairseach 
comhairliúcháin 
píolótach le haghaidh 
úsáid ag rannóga uile 
na Comhairle 

25 suirbhé - 8574 
freagra 
 
 
 
 

Tionscadal píolótach 
luasaithe de bharr 
Covid 19. 
 
 
 
 

 

2. Gnó a chumasu 

agus fás a choinneáil          

“Barrfheabhas a chur 

ar poitéinseal Chill 

Dara agus a gnóthaí 

chun nuálacht, 

infheistiú, fás agus 

fostaíocht a chur chun 

cinn, thar an chontae 

agus thar an pobal”. 

 

Teagmháil a 
dhéanamh le pobail 
agus comh-oibriú le 
chomhpháirtithe 
chun an ríocht poiblí 
agus dearadh ár 
mbáilte agus 
sráidbhailte a 
fheabhsú, agus cláir 
agus tionscadail a 
thabharfaidh 
athbhoechan don 
eacnamaíocht 
miondíola áitiúil agus 

Athbhreithniú ar fo-
dhlíthe Corrthrádála 
chun cloí le 
rialacháin nua agus 
plé leis an éileamh, 
atá ag fás, ar 
thrádáil lasmuigh 
sa ríocht poiblí. 
 
 
 
 
 
 

Líon na CB inar 
chuireadh tús le h-
athbhreithniú ar fo-
dhlíthe i 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bharr tionchar 
Covid 19 ar an 
geilleagar agus ar 
ghníomhaíocht 
tomhaltóirí, bhí 
méadú ar éileamh ar 
ionad Corrthrádála i 
2020, agus as seo 
bhí gá le tosaíocht a 
thabhairt 
d’athbhreithniú ar fo-
dhlíthe do CB. 
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na cúlcríocha tuaithe 
a sholáthar. 

 

6.9 Athbhreithniú agus 

feabhsú a dhéanamh 

ar ar gcanéil 

cumarsáide chun 

faisnéis tráthúil agus 

úsáideach a sholáthar, 

chun rochtain 

chustaiméirí ar 

seirbhísí agus faisnéis 

a éascú. 

Tacú le teanga agus 
cultúr na Gaeilge trí 
ár Scéim Gaeilge a 
fheidmhiú, agus 
imeachtaí agus 
tacaíochtaí 
gaolmhara 

Athbhreithniú a 
dhéanamh ar 
Scéim 2018 agus 
Scéim 2021 a 
chruthú 
 
 
 
 
 
 

Tús agus críoch a 
chur le Scéim 
Gaeilge a fhorbairt  
 
 
 
 
 
 
 

Sceim le chur faoi 
bhráid an Aire le 
haghaidh faomhadh 
faoi Eanair 2021. 
 
 
 
 
 
 

Feidhmiú tugtha don 
Rannóg Seirbhísí 
Corparáideacha le 
linn 2020.  Fanann 
Scéim 2028-2021 I 
bhfeidhm go dlíthúil 
go dtí go bhfaightear 
cinneadh ón Aire. 
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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. 

 

Le linn 2020 lean an Rannóg le traenáil agus forbairt foirne, tinreamh maith, ionad oibre sábháilte agus sláintiúil agus caidreamh tionsclaíoch 

seasmhach a chur chun cinn.  Leanadh le feachtais earcaíochta thar na bliana chun cinntiú go líonfar gach post infhaighte, de réir mar ba ghá. 

 

Straitéis 

Tacaíochta an 

Phlean 

Corparáidigh 

Aidhm 5-

bliana de réir 

an Plean 

Corparáideach 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul 

chun cinn 2020 

– Tascairí 

Feidhmíochta 
Nóta Comhthéacsúil 

Covid 19 má’s ábhartha 

 

 

6.3 Tacú le 

éifeachteacht 

eagraíochta, 

traenáil agus 

forbairt 

proifisiúnta 

leanúnach, 

folláine foirne, 

nuálaíocht, 

solúbthacht agus 

feidhmiú tríd an 

Straitéis Pobail 

earnála a chur i 

gcrích.  

 

 
Inniúlacht na h-
eagraíochta 
chun seirbhísí 
an lae inniu 
agus sa 
todhchaí a 
sholáthar go h-
éifeachtach a 
neartú, trí cultúr 
sármhaitheasa 
traenála agus 
foghlama agus 
forbartha 
leanúnach a 
chruthú.  
 
 
 
 

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

Clár Earcaíochta 
freagrúil, éifeachtach 
agus solúbtha a bheith i 
gcrích chun riachtanais 
na h-eagraíochta a 
aimsiú 
 
 

Críochnaíodh 30 
comórtas. 
 
 
 
 
 
 

Nósanna imeachta agus 
socruithe nua a chur i 
bhfeidhm chun agallaimh 
a eagrú ar-líne.  Bhí 
riaráiste i gcomórtais 
earcaíochta ag 
31/12/2020 de bharr 
Covid 19. 

Traneáil agus forbairt 
foirne a chur chun 
cinn trí An Plean 
Traenála 2020 a 
fheidhmiú; áirítear le 
seo, má’s féidir, na 
riachtanais traenála a 
aithníodh tríd an 
próiseas CBFF. 
 
 

An Plean Traenála 2020 
a fheidhmiú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meán-líon na 
laethanta 
traenála do gach 
ball foirne (2020) 
– 1.94 
 
Líon na gcúrsaí / 
seimineár 
traenála a 
soláthraíodh 
(2020) - 319 
 

De bharr Covid 19 níorbh 
fhéidir traenáil rang-
bhunaithe a chur ar fáil ar 
feadh cuid maith den 
bhliain.  Baineadh usáid 
as cúrsai agus seimineáir 
ar-líne.  Chríochnaigh 
733 ball foirne traenáil 
ionduchtaithe Covid 19. 
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Líon na mball 
foirne a fhreastail 
ar traenáil (2020) 
926 
 
 

Tacaíocht agus 
monatóireachta a 
thabahairt d’fheidmiú 
CBFF agus leanúint  
le feidhmiú an creat 
inniúlachta. 

CBFF feidhmithe, i.e. 
Pleananna Foirne agus 
PFP críochnaithe, agus 
athbhreithniú déanta 
orthu, thar na h-
eagraíochta. 

Ar leanúint. 

 

Cinntiú go dtabharfar 
tacaíocht do 
bhainistíocht agus 
baill foirne chun go 
mbeidh an eagraíocht 
san áit is fearr chun 
teacht ar ualaigh oibre 
reatha, spriocdhátaí, 
bainistíocht athruithe 
agus dúshláin sa 
todhchaí i 
dtimpeallacht oibre  
slán agus sábháilte 

Clár Tacaíochta Foirne a 
sholáthar.  Tacaíochtai 
breise de réir mar is ghá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceapadh 
soláthraí 
seirbhíse nua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuireadh tacaíochtaí 
breise ar fáil, a chuir san 
áireamh na brúanna 
agus struis ar bhaill 
foirne a bhaineann leis 
an paindéim, agus freisin 
chun tacú le baill foirne 
maidir le cian-obair. 

Leanúint le caidreamh 
agus teagmháil foirne 
dearfach agus 
caidreamh 
tionsclaíoch maith a 
chur chun cinn. 

Teagmháil leanúnach 
agus cruinnithe rialta le 
na ceardchumainn uile. 
 
 
 

Leanadh le 
cruinnithe ar-líne. 
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Airgeadas 

Tá príomh-freagracht ag an Rannóg Airgeadais, faoi bhainistíocht an Cheannasaí Airgeadais, 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 

 Bailiúcháin ranníocaíochtaí forbartha 

 Mótarcháin 

Straitéis Tacaíochta an 

Phlean Corparáidigh 

Aidhm 5-

bliana de 

réir an 

Plean 

Corparáid-

each 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul 

chun cinn 2020 

– Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta Comhthéacsúil 

Covid 19 má’s 

ábhartha 

 

1.3 Thar saol an Phlean 

Corparáidaigh, féachaint 

chuige go mbeidh athrú 

aeráide agus athléimneacht i 

lársruth polasaithe, 

foirgnimh, infreastruchtúr 

agus gníomhartha na 

Comhairle, chun éileamh ar 

fuinneamh a laghdú. 

 

Cumas na 
foirne i 
gcleachtaí 
Soláthair 
Glas a 
fheabhsú. 

An Rannóg Solathair 
bheith i dteagmháil 
leis an bhFoireann um 
Ghníomhú ar son na 
h-Aeráide chun 
feasacht foirne maidir 
le roghanna Soláthair 
Glas a mhéadú 

Lion na mball 
foirne 
bainteacha a 
rinne freastal 
ar cruinnithe 
faisnéise / 
traenáil maidir 
le Soláthar 
Glas. 

 Tá tosaíocht a thógáil 
ag OGRA Bhaile Átha 
Cliath ar thraenáil faoi 
Soláthar Glas.  
Cuireadh moill ar an 
traenáil a rolladh 
amach de bharr 
paindéime Covid 19; 
táthar ag súil anois le 
tús a chur leis i 2021. 
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6.7 Leanúint le tacú le córais 

láidre iniúchtha, airgeadais, 

riosca, sonraí agus rialaithe 

agus tuairiscithe 

corparáidigh, chun muinín 

poiblí a chruthú, 

éifeachtúlacht a uasmhéadú 

agus cloí lenár n-oibligeáidí a 

chinntiú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinntiú go 
bhfuil Cuntas 
Ioncaim an 
Comhairle 
comhard-
aithe sa 
mheán-
tearma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leanúint le rátaí 
bhailiúcháin a 
choimeád, agus, má’s 
féidir, iad a mhéadú 
 
 
 
 
 
 
 

Ráta 
Bailiúcháin do 
Ratáí 

70% (2020) ** 

 

* *  De bharr na 
paindéime Covid 19, 
d’íoc an Roinn as 
tarscaoileadh rátaí 9 
mí; níor cuireadh seo 
san áireamh mar 
airgead tirim, agus, 
mar sin, bhí leibhéal 
bailiúcháín rátaí de 
70% do 2020. Dá 
gcuirfeá san áireamh 
mar airgead tirim é, 
bheadh leibhéal 
bhailiúcháin rátaí de 
80% i 2020. 

Ráta 
Bailiúcháin do 
chíosa agus 
blianachtaí 

92% (2020) 

 

Ráta 
Bailiúchain 
d’íasachtaí 
tithíochta 

62% (2020) 

 

RAB le chur chuig a 
RTPRÁ taobh istigh 
den amfráma reachtúil 
 
 
 
 
 

Raiteas 
Airgeadais 
Bliantúil 
 
 

Seoladh Ráiteas 
Airgeadais 
Bliantúil 2020 
don Roinn i Márta 
2021. 

Caiteachas 
Ioncaim in 
aghaidh an 
duine. 

 

€978.21 (2020) 

 

Chun cabhrú le 
gnóthaí le línn na 
paindéime, d’eagraigh 
an Rialtas dhá scéim, 
a riar Rannóg 
Airgeadais Comhairle 
Contae Chill Dara.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iocaíochtaí 
Deontais Ath-
tosaithe. 
 
 
 
 
 

Fuair thart ar 
38% d’íocóirí 
rataí i gCill Dara 
deontais ath-
tosaithe, le 
iomlán de 
€25.5m.   

** Idir an dá scéim 
próisealadh  thart ar 
€47.5m chun cabhrú 
le íocóirí rátaí i gCill 
Dara mar fhreagairt 
don paindéim Covid 
19 

 
Tarscaoileadh 

Rátaí 

 

 

 

 

 

 

Fuair thart ar 

80% d’íocóirí 

rataí 

tarscaoileadh 9 

mhí óna gcúntas 

rátaí, le iomlán 

de €22m.  
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Córais Faisnéise 
 

Bhí sé mar phríomh-fócas ag an Rannóg TF i 2020 socmhainní faisnéise na Comhairle a chosaint. Go príomha, d’fhéach 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 thar roinnt de bhlianta, 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. Tabharfaidh forbairt leanúnach ar 

chóras Bainistíochta Caidrimh Custaiméirí (BCC) na Comhairle deis chun na próisis atá ann cheana a cuíchóiriú agus léibheann le 

haghaidh ne réitigh teicneolaíochta nua  a thabhairt isteach. Faoi dheireadh, i 2020 lean an Rannog TF le seirbhís tacaíoctha teicniúil 

den scoth a chur ar fáil do bhaill foirne agus baill tofa; bhí sí freagrúil do riachtanais na h-eagraíochta agus d’oibrigh sí i dtreo 

uasmhéid ar thréimhse fónaimh ar na crua-earraí agus na bog-earraí go léir atá in úsáid sa Chomhairle.  
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Straitéis 

Tacaíochta an 

Phlean 

Corparáidigh 

Aidhm 5-bliana de 

réir an Plean 

Corparáid-each 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul chun 

cinn 2020 – Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta Comhthéacsúil Covid 

19 má’s ábhartha 

6.4 TFC a úsáid 

chun costais a 

laghdú, 

éifeachtúlacht 

gníomhaíochta a 

fheabhsú agus 

seirbhísi ar-líne 

agus néal-

chumasaithe a 

mhéadu, chun 

rochtain 

chustaiméirí ar 

seirbhísí agus 

faisnéis a éascú. 

Support the 
functions of Kildare 
County Council 
through innovative 
ICT solutions 

Cibear-Slándail: Córais 
agus teicneolaíochtaí a 
fheidhmiú chun socmhainní 
na Comhairle a chosaint, 
agus cláir traenála 
leanúnacha a eagrú chun 
feasacht a thabhairt do 
bhaill foirne maidir le 
dáinséirí cibear-cóir 

Traenáil slándála 
TF don 
bhfoireann a 
eagrú 

0.00 

De bharr Covid 19, cuireadh 
na modhanna traidisiunta 
chun cúrsaí traenála a 
sholáthar ar ceal; déanfar an 
traenáil seo a rolladh amach 
ar léibheann traenála ar-líne 
go luath i 2021 

  
Polasaí ar 
phasfhocal TF a 
athrú  

Níor rolladh seo amach 

De bharr an líon mór daoine 
le chumasú le aghaidh cian-
oibre, agus deacrachtaí eile, 
cuireadh moill ar ar 
dtionscnamh seo 

  
Tríú páirtí a eagrú 
chun measúnu 
riosca 

Críochnaithe i R3 de 
2020 

Bhí fócas TF i R2 agus R3 ar 
500 ball foirne a chumasú le 
haghaidh cian-oibre; 
thugamar an measúnú seo 
idir láimhe i R3. 

Seirbhísi don Phobal: 
Suiomh gréasáin pobal-
dírithe a fhorbairt le 
haghaidh teagmháil poiblí 
leis an gComhairle, lena n-
áirítear comhairliúcháin 
poiblí, idirbheartaíocht a 
phróiseail agus CFG 

Suíomh gréasáin 
don Chomhairle le 
‘amharc agus 
mothú’ nua a 
lainseáil 

Críochnaithe faoi R4 de 
2020 

Caithfeadh áiseanna 
forbartha suímh gréasáin a 
ath-leithdháileadh chun tacú 
le forbairt agus dáileadh 
faisnéise Covid 19 ar-líne 
don bhfoireann agus don 
phobal araon. 

 Bainistíocht Sonraí: Córais 
athléimneacha a 
sheachadadh a chabhróidh 
leis an eagraíocht chun 
sonraí a stóráil, a bhsinistiú 
agus a phróiseail i slí 
comhlíontach agus 
éifeachtach. 
 

Imscaradh iomlán 
ar Microsoft 
TEAMS 

TEAMS le fáil don 
bhfoireann go léir 

TEAMS le fáil don bhfoireann 
go léir 

Réiteach nua 
athléimneach  
LLS a imlonnú 
 
 
 

97% de na freastalaithe 
fisiciúla fíorúlaithe faoi 
R4 de 2020, agus 
óstáileadh ar 
thimpeallacht 
athléimneach LLS iad.  

Bhí orainn uasghrádú a 
dhéanamh ar an LLS chun 
cúltacaiocht d’fheidhmiú an 
neil a éascú. Níor cuireadh 
críoch le seo go dtí Eanair 
2021, ach tá obair ar  
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Cuireadh tús i R1 de 
2021 ar chúltacaíocht 
don néal. 

chúltacaíocht don néal ag dul 
ar aghaidh. 
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Straitéis Tacaíochta 

an Phlean 

Corparáidigh 

Aidhm 5-bliana de 

réir an Plean 

Corparáid-each 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul chun cinn 

2020 – Tascairí Feidhmíochta 

Nóta 

Comhthéacsúil 

Covid 19 má’s 

ábhartha 

  

 

Rialachas Sonraí  

Cuireadh tús le obair ar 
iniúchadh sonraí a scrúdú agus 
próiseas catalóige sonraí a 
chruthú; rinneadh teagmháil le 
díoltóir chun luachan a 
thabahairt.  

Bhí dul chun cinn 
ar an 
dtionscnamh seo 
níos moille ná 
mar a bhí ar 
intinn 

Fiorúlacht ar na 
seirbhísí go léir, 
agus iad a óstáil  
go h-iomlán ar 
thimpeallacht 
athléimneach 
LLS 

97% de na freastalaithe fisiciúla 
fíorúlaithe faoi R4 de 2020, 
agus óstáileadh ar 
thimpeallacht athléimneach LLS 
iad.   

Roinnt de 
freastalaíthe 
fisiciúla 
leagóideacha le 
fíorúla – tugadh 
tosaíocht íseal 
dóibh seo de 
bharr tascanna 
paindéime 

Éifeachtúlachtaí 
inmheánacha a 
sheachadadh – Leanúint 
le oibriú go dlúth le 
rannóga seachadadh 
seirbhísí chun feabhas a 
chur ar faisnéis agus 
sreabhadh oibre 
idirbheartaíochta  

Leanúint le 
Feabhsú 
Feidhmithe Gnó 
a úsáid  

Fócas leanúnach ar phríomh-
phróisis ag tacú le Tithíocht, 
Pleanáil agus Airgeadas 

Fócas leanúnach 
ar phríomh-
phróisis ag tacú 
le Tithíocht, 
Pleanáil agus 
Airgeadas 

 

Réiteach nua 
BCC a eagrú 

Feidhmiú ar BCC nua le tosnú i 
R1 de 2021 (Cuiradh tús leis an 
dtionscadal i R3 de 2020) 

Cailleadh that ar 
dhá mhí sa 
phróiseas 
tairscinte BCC de 
bharr Covid 19 

Straitéis 
tuairiscithe 
fiontair nua a 
fhorbairt 

Úsáidtear Power BI chun na 
tuairiscí nua go léir a fhorbairt. 

Úsáidtear Power 
BI chun na 
tuairiscí nua go 
léir a fhorbairt. 
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Gníomhartha Nua de bharr Covid-19 

Straitéis 

Tacaíochta an 

Phlean 

Corparáidigh 

Aidhm 5-

bliana de réir 

an Plean 

Corparáid-

each 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul chun 

cinn 2020 – Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta Comhthéacsúil 

Covid 19 má’s ábhartha 

6.4 TFC a úsáid 

chun costais a 

laghdú, 

éifeachtúlacht 

gníomhaíochta a 

fheabhsú agus 

seirbhísi ar-líne 

agus néal-

chumasaithe a 

mhéadu, chun 

rochtain 

chustaiméirí ar 

seirbhísí agus 

faisnéis a éascú. 

Tacú le 
feidhmeannais 
Chomhairle 
Contae Chill 
Dara trí réitigh 
nuálacha TFC. 

Seirbhísí nua ar-líne 
a thabhairt isteach 
chun rochtain 
sábháilte ar áiseanna 
na Comhairle a 
éascú. 

Ag baint úsáid as an 
réiteach SuperSaas, a 
bhí ann cheana, 
rinneamar ath-chumrú 
ar an réiteach seo chun 
tacú le seirbhís coinní 
ar-líne do chustaimeirí, 
chun rochtain sábháilte 
ar áiseanna na 
Comhairle a bhaint 
amach. 

Eáscaíodh 28,000 coinne ó 
Meitheamh 2020 go Nollaig 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Seirbhís nua forbartha 
mar fhreagairt do Covid 
19, nach raibh ar intinn ag 
tús 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Líonra  
príobháideach fíorúil 
(LPF) a tabahirt 
isteach, a ligeann do 
chian-úsáideoirí cian-
rochtain a fháil ar a 
ndeasca nó ar líonra 
na Comhairle . 
 
 

Ag baint úsáid as an 
réiteach balla dóiteáin 
Sophus, a bhí ann 
cheana, thugamar 
isteach réiteach nua 
LPF; ligeann seo dúinn 
ceadanna Citrix a 
shaorú, gur féidir iad a 
úsáid do ríomhairí glúine 
nach le CCCD iad. 

Ligtear do suas le 500 baill 
foirne  cian-oibriú 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seirbhís nua forbartha 
mar fhreagairt do Covid 
19, nach raibh ar intinn ag 
tús 2020.  
 
 
 
 
 
 

Úsáid TEAMS a 
leathnú do na 
comhaltaí 
 
 
 
 
 

Chun tacú le cruinnithe 
reachtúla agus neamh-
reachtúla araon, 
caitheadh na comhaltaí 
go léir a chumasú i 
TEAMS, agus seoladh r-
phost @kildarecoco.ie a 
thabhairt dóibh. 

Ligtear do 40 comhalta 
teacht le chéile trí TEAMS, 
agus freisin tugtar na 
comhaltaí isteach sa 
timpeallacht O365 
 
 
 

Seirbhís nua forbartha 
mar fhreagairt do Covid 
19, nach raibh ar intinn ag 
tús 2020. 
 
 
 
 

500 ríomhaire glúine 
foirne a sholáthar, a 
chumrú agus a 
fheidhmiú. 

Chun tacú le cian-
oibtithe, caitheadh breis 
agus 500 ríomhaire 
glúine a sholáthar, a 

Ligtear do breis agus  500 
baill foirne cian-oibriú, agus 
na seirbhísí a sholáthraíonn 
Comhairle Contae Chill 
Dara a choimeád. 

Seirbhís nua forbartha 
mar fhreagairt do Covid 
19, nach raibh ar intinn ag 
tús 2020.  
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chumrú agus a 
fheidhmiú. 

  

500 fearas cinn a 
sholáthar, a chumrú 
agus a fheidhmiú. 
 
 
 

Soláthraíodh 600 fearas 
cinn  
 
 
 
 

Ligtear do breis agus  600 
ball foirne cian-oibriú agus 
páirt a ghlacadh i dtraenáil, 
glaonna agus cruinnithe go 
cianda nó ag a ndeasca 
oifige 

Seirbhís nua forbartha 
mar fhreagairt do Covid 
19, nach raibh ar intinn ag 
tús 2020.  
 
 

An réiteach Alcatel 
Rainbow a sholáthar 
chun ligean do bhaill 
foirne a bhfo-línte 
ghutháin a úsáid go 
cianda  
 

Soláthraíodh  200 
ceadúnas  
 
 
 
 
 

Ligtear do suas go 200 ball 
foirne, nach bhfuil guthán 
póca CCCD acu, agus iad 
ag cian-oibriú, glaoch a 
thógail nó a dhéanamh 
agus a bhfo-línte oifige á 
úsáid. 

Seirbhís nua forbartha 
mar fhreagairt do Covid 
19, nach raibh ar intinn ag 
tús 2020. 
 
 
 

Síniú leictreonach a 
rolladh amach, agus 
DOCUSIGN á úsáid  
 
 
 
 

Soláthraíodh 500 
imchlúdach 
 
 
 
 
 

Ligtear do bhaill foirne 
doiciméid a shiniú go 
leictreonach, agus ligtear 
do phróisis a uathoibriú, 
agus teimpléid 
(imchlúdaigh) réamh-
mínthe á úsáid 

Seirbhís nua forbartha 
mar fhreagairt do Covid 
19, nach raibh ar intinn ag 
tús 2020. 
 
 
 

Foirmeacha ar-líne 
gréasán-bhunaithe a 
chumrú le sreabhadh 
oibre, agus an aip 
SUBMIT.COM á 
úsáid 
 
 

Fuair OFÁ ceadúnas 
chun tacú le tacaíochtaí 
gnó. Tá foirmeacha ar-
líne d’iarratais pobail-
bhunaithe á fhorbairt ag 
an Rannóg Pobail 
 
 

Ligtear do phobal iarratais 
a dhéanamh ar-líne ar 
sheirbhísí éagsúla; ar an 
cúl tá proiseas sreabhadh 
oibre a cheadaíonn 
athbhreithniú agus 
cinneadh, agus íocaíocht 
níos déanaí má’s gá. 

Seirbhís nua forbartha 
mar fhreagairt do Covid 
19, nach raibh ar intinn ag 
tús 2020. 
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Seirbhísí Leabharlainne agus 

Ealaíon 

Tugadh 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 2020, ina measc athbhreithniú ar an bPlean Forbartha Seirbhísí 
Leabharlainne. 

Soláthraíonn an Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíona raon ar ard-chaighdeáin de chláreagrú foghlama, litearthachta, forbartha 
léitheoirí, cultúrtha, ealaíona agus oidhreachta, trí Foireann Cláreagraithe an Chontae, agus freisin gnéithe ábhartha den Chlár Deich 
mBliana na gCuimhneachán 2020 agus Straitéis Éire Ildánach Chill Dara á chur i bhfeidhm. 

Tugadh tosaíocht i 2020 do Pháistí agus Daoine Óga, lena n-áirítear tacaíocht do ‘Music Generation’, agus athbhreithniú, iniúchadh 
agus plean le haghaidh forbairt breise ar Bhailiúchán Ealaíne Bardasach Comhairle Contae Chill Dara. Tionóladh Féile Scannán 
Ghearr-Fhéir Chill Dara, le léiriú ar an dtacaíocht a thug Comhairle Contae Chill Dara dó le linn na ndeich mbliana atá imithe. 

 

Straitéis Tacaíochta 

an Phlean 

Corparáidigh 

Aidhm 5-bliana de 

réir an Plean 

Corparáid-each 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul chun 

cinn 2020 – Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta Comhthéacsúil 

Covid 19 má’s 

ábhartha 

4.6 Leanúint le 
feabhas a chur ar 
riachtanais folláine, 
foghlama, áineasa 
agus cultúrtha ár 
bpobail, trí 
páirtíocht agus 
forbairt ar ár 
seirbhísí agus ar 
cláir leabharlainne, 
ealaíon, oidhreachta 
agus cultúrtha. 
 
 

 
 
 
 
 
Seirbhís 
Leabharlainne a 
sheachadadh a 
dhéanann freastal ar 
riachtanais 
faisnéise, foghlama, 
áineasa agus 
cultúrtha an phobail. 
 

Tacú le feidhmiú 
ar na 
Straitéiseacha 
Ealáion, 
Oidhreachta agus 
Leabharlainne. 
 
  

Leanadh le tacú le feidhmiú 
trí seirbhísi a bhogadh ar-
líne, comh fada agus is 
féidir. 

 

Athbhreithniú ar 
Phlean Forbartha 
Leabharlainne. 
 
 
 

 

Ghlac Comhairle Iomlán 
Contae Chill Dara le’ Ath-
Shlánaigh, Ath- Dhírigh, 
Ath-Fhuinnmhigh: Plean 
Forbartha Eatramhach 
Seirbhíse Leabharlainne 
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4.6 Leanúint le 
feabhas a chur ar 
riachtanais folláine, 
foghlama, áineasa 
agus cultúrtha ár 
bpobail, trí 
páirtíocht agus 
forbairt ar ár 
seirbhísí agus ar 
cláir leabharlainne, 
ealaíon, oidhreachta 
agus cultúrtha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.6 Leanúint le 
feabhas a chur ar 
riachtanais folláine, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seirbhís 
Leabharlainne a 
sheachadadh a 
dhéanann freastal ar 
riachtanais 
faisnéise, foghlama, 
áineasa agus 
cultúrtha an phobail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chill Dara 2020 – 2022’ i mí 
Eanair 2021.        

 
Polasaí 
Leabharlainne 
Poiblí Náisiúnta a 
fheidhmiú 
 

Meán-uaireanta 
oscailte seachtainiúi 
 

501 uair 45 nóiméad 
seirbhís leabharlainne thar 
16 ionad seirbhíse (2020) 

Dúnadh na 
leabharlanna le linn an 
chéad dianghlasála, 
agus bhraith uaireanta 
oscailte agus líon na 
gcuairteanna ar 
leabharlanna ar 
leibhéil na srianta thar 
na bliana. Rinneadh 
oiriúnú ar modhanna 
seirbhíse, le seirbhísí 
ar-líne, seirbhísí do 
dhaoine gafa sa teach, 
agus seirbhís 
teagmhála agus 
bailiúcháin san 
áireamh. Bhí droch-
tionchar, áfach, ar 
bhallraíocht, eisiúintí 
agus cuairteanna ar 
leabharlanna de bharr 
Covid 19. 

Ballraíocht 
Gníomhach 

23, 747 

Líon na gcuairteanna 
do leabharlanna in 
aghaidh an duine 
den dhaonra 

1.025 

Líon na n-eisiúintí in 
aghaidh an duine 
den dhaonra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2*                                                                 
*bunaithe ar chiorclaíocht 
de 266,766 agus daonra de 
222,504 

Tairscint don 
bhfoireann 
dearadh-
bhunaithe chun 
Leabharlann agus 
Áis Cartlanna 
Chontae Chill 
Dara a chur chun 
cinn mar chuid 
den phróiseas 
iarratais ar 
Dheontas 
Uirbeach. 

 

Ag obair leis an hbFoireann 
Ríochta Poiblí chun seo a 
chur chun cinn (2020) 

 

Oibreacha 
feabhsaithe a 
chur chun cinn 

 

Ta pleananna idir láimhe 
mar cuid de Chéim 1 den 
tionscadal caipitil maidir le 
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foghlama, áineasa 
agus cultúrtha ár 
bpobail, trí 
páirtíocht agus 
forbairt ar ár 
seirbhísí agus ar 
cláir leabharlainne, 
ealaíon, oidhreachta 
agus cultúrtha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seirbhís 
Leabharlainne a 
sheachadadh a 
dhéanann freastal ar 
riachtanais 
faisnéise, foghlama, 
áineasa agus 
cultúrtha an phobail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chun an 
bhfoirgneamh 
Stáidéir Áitiúla a 
chaomhnú. 
 
 
 

Leabharlann Contae, 
Cartlanna agus Ionad 
Cultúrtha, chun Stáidéir 
Áitiúla agus Cartlanna a 
bhogadh ar bhonn 
sealadach agus tús a chur 
le digitiú agus catalógú. 

Ath-fhorbairt ar 
Leabharlann 
Dhíseart 
Diarmada. 
 

 

Tugtha chun críche agus 
oscailte don phobal i 
Feabhra 2020. 

 

Freagairt do 
thorthaí na 
Tairscintí 
Náisiunta CBL / r-
Seirbhísí, agus 
AipLeabharlainne 
a fhorbairt 
 
 
 

 

Tairscint do r-Seirbhísí 
tugtha chun críche agus 
feidhmithe i 2020. 
Seachadadh 
AipLeabharlainne i 2020 
agus táthar sa chéim 
deiridh den próiseas 
tairscinte chun Córas 
Bainistíochta Leabharlainne 
nua a sheachadadh. 

 
Bhí moill ar an tairscint 
náisiúnta CBL de bharr 
Covid 19. 

Plean Forsa 
Saothair 
Leabharlainne, 
earcaíocht, 
traenáil agus 
imeasctha foirne 
nua a leabú 
 

Líon na seisiúin WiFi 
agus Ríomhairí 
Poiblí 
 
 
 
 
 

23,168 Bhí droch-tionchar ar 
úsáid WiFi agus 
ríomhairí poiblí de 
bharr dúnadh le linn 
dianghlasála agus 
teorainn ar rochtain 
pobail le linn srianta 
Covid 19 

 

Líon na leantóirí 
meáin shóisialta thar 
na léibhinn go léir 
 
 
 
 
 

Iomlán de 9,976 do 
Facebook, Twitter agus 
Instagram  
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Plean 
Ghníomhaithe 
Margaíochta  
 
 
 
 

Líon na n-úsáid de 
seirbhísi ar -líne 

265, 874 (méadú de 245% 
thar 2019) 

Méadú de 245% de 
bharr bogadh do 
sheirbhísí ar-líne thar 
srianta Covid 19 

 

Clár Feasachta 
Pobail Traenála 
Digiteach a 
fheidhmiú 
 

 Traenáil Digiteach 
Aoisbháúil Ar-Líne 2020 

 

Clárúcháin 
Feasachta 
Traenála 
Digiteacha Pobail 
a fheidhmiú 
 

 40 imeacht i leabharlanna, 
ar-líne agus for-rochtana i 
2020 

 

 
4.6 Leanúint le 
feabhas a chur ar 
riachtanais folláine, 
foghlama, áineasa 
agus cultúrtha ár 
bpobail, trí 
páirtíocht agus 
forbairt ar ár 
seirbhísí agus ar 
cláir leabharlainne, 
ealaíon, oidhreachta 
agus cultúrtha. 
 
 
 
 
 

 
 
Seirbhís 
Leabharlainne a 
sheachadadh a 
dhéanann freastal ar 
riachtanais 
faisnéise, foghlama, 
áineasa agus 
cultúrtha an phobail  
 
 
 
 
 
 
Seirbhís 
Leabharlainne a 

Imeachtaí 
forbartha 
léitheoirí, mar 
Féile Léitheoirí 
Chill Dara, a 
chlárú 

 

13 imeacht ar-líne le breis 
agus 1,600 freastalaí (mar 
an gcéanna le freastal ar 
Féile 2019) 

Bhí tionchar ar na h-
imeachtaí 
cláreagraithe go léir ag 
srianta Covid 19, agus 
ath-oiriúnadh go 
imeachtaí ar-líne iad 
de réir mar b’fhéidir. Leanúint le obair 

le pobail chun 
raon ard-
chaighdeánach 
d’imeachtaí 
cultúrtha, 
oidhreachta agus 
ealaíne thar an 
Chontae trí 
Choiste 
Clárúcháin an 
Chontae 

Líon na n-imeachtaí, 
agus for-rochtain san 
áireamh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2107 
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4.6 Leanúint le 
feabhas a chur ar 
riachtanais folláine, 
foghlama, áineasa 
agus cultúrtha ár 
bpobail, trí 
páirtíocht agus 
forbairt ar ár 
seirbhísí agus ar 
cláir leabharlainne, 
ealaíon, oidhreachta 
agus cultúrtha. 
 
 
 
 
 
 
. 
 

sheachadadh a 
dhéanann freastal ar 
riachtanais 
faisnéise, foghlama, 
áineasa agus 
cultúrtha an phobail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seirbhís 
Leabharlainne a 
sheachadadh a 
dhéanann freastal ar 
riachtanais 
faisnéise, foghlama, 
áineasa agus 
cultúrtha an phobail  
 
 
 
 
 
 
 

Clár Deich 
mBliana na 
gCuimheacháin 
1920-2020 a 
sheachadadh 
 
 
 

Líon na n-imeachtaí  
 
 
 
 
 
 
  

5 fís ó Seimineár Míleata 
na hÉireann (1738 amharc 
ar chainéal YouTube) agus 
léácht poiblí amháin (a5 I 
láthair). 
 
Bhí 27 post maidir le Deich 
mBliana na gCuimheacháin 
ar  www.kildare.ie/ehistory.  
 
Tá 1070 ‘Is maith liom’ ag 
leathanach Facebook 
Deich mBliana na 
gCuimheacháin, agus 53o 
leantóir ar Twitter 
@cilldara2016.  Rinneadh 
digitiú ar ábhar mar na 
leabhair miontuairiscí agus 
bun-ábhar chomóradh 
chéad bliain. 

 

Tacú le Straitéis 
Éire Ildánach an 
Rialtais. 
 
 
 
 

Líon na 
sparántachtaí a 
bhronnadh 
 
 
 
 
 
 

Bronnadh 25 sparántacht i 
2020 

Cuireadh cláreagrú 
agus maoiniú breise ar 
fáil chun clár faisnéise 
a sheachadadh faoi 
Leabhair Nótaí Covid 
19, imeachtaí aeráide 
agus an clár ‘Bí ar 
fónamh ar do 
Shuaimhneas’. 

Straitéis Éire 
Ildánach Chill 
Dara a 
sheachadadh 

Líon na bpáirtithe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuireadh cláiriúchán agus 
maoiniú breise ar fáil chun 
clár faisnéise ar 
sheachadadh faoi Leabhair 
Covid 19, imeachtaí 
aeráide agus an clár ‘Bí ar 
fónamh ar do 
Shuaimhneas’. 

 

 

http://www.kildare.ie/ehistory
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  Clár Cruinniú na 
nÓg de 
chruthaithaecht 
do dhaoine óga a 
sheachadadh 
 
 
 

Líon na bpáirtithe 
 
 
 
 
 
 
 

10 imeacht ar-líne le lucht 
féachanal fíorúil de 4,063 
(2020) 

Bhí tionchar ar na h-
imeachtaí 
cláreagraithe go léir ag 
srianta Covid 19, agus 
ath-oiriúnadh go 
imeachtaí ar-líne iad 
de réir mar b’fhéidir. 

Tacaiocht agus 
eascaíoct a 
thhabhairt do 
mór-thionscadail 
caipitil  
leabharlainne sa 
Chontae – An 
Nás agus 
Claonadh 

Stádas an tionscadail   

Dul ar aghaidh 
chuig céim tógala 
don tionscadacl 
caipitil le 
haghaidh 
seirbhísí 
leabharlainne sa 
Nás 

Cuireadh tús le tógail i 
Nollaig 2020.  Táthar ag 
súil le críoch faoi 18 mí. 

Bhí tionchar ar dhul ar 
aghaidh leis an 
tionscadal de bharr 
dúnadh tógála faoi 
srianta Leibhéil 5. 

Tairscint don 
bhfoireann 
dearadh-
bhunaithe do 
tionscadal caipitil 
Chlaonta, Cuid 8 
agus tairscint don 
chonraitheoir 

Stádas an tionscadail Ceannaíodh aonad breise i 
2020. Cuireadh tús le obair 
le ailtirí ar thairscint deartha 
i Nollaig 2020. 

Bhí tionchar ar dhul ar 
aghaidh de bharr 
Covid 19 

 
4.10 Tacú le teanga 
agus cultúr na 
Gaeilge tríd ár 
Scéim Gaeilge a 
fheidmiú, chomh 
maith le h-imeachtaí 

 

Deiseanna 
teagmhála 
Gaeilge a chur 
chun cinn agus a 
éascú 

 140 imeacht i 2020, mar 
aon le 120 rang Ghaeilge 
breise ar-líne 

Bhí tionchar ar na h-
imeachtaí 
cláreagraithe go léir ag 
srianta Covid 19, agus 
ath-oiriúnadh go 
imeachtaí ar-líne iad 
de réir mar b’fhéidir. 
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agus tacaíochtaí 
gaolmhara. 

Imeachtaí nua de bharr Covid 19 

 
6.4 TFC a úsáid 
chun costais a 

laghdú, 
éifeachtúlacht 

gníomhaíochta a 
fheabhsú agus 
seirbhísi ar-líne 

agus néal-
chumasaithe a 
mhéadu, chun 

rochtain 
chustaiméirí ar 
seirbhísí agus 

faisnéis a éascú. 

  

Córas nua 
airthinte ar-líne a 
thabhairt isteach, 
chun rochtain 
sábháilte ar 
leabharlanna a 
éascú 

Seirbhís áirithinte 
coinní ar-líne do 
chustaiméirí a 
fhorbairt, a thástáil 
agus a fheidmiú, 
chun rochtain 
sábháilte ar 
leabharlanna a 
éascú 

32,690 coinne áirthinte ó 
Meitheamh go Nollaig 
2020. 

Seirbhís nua forbartha 
mar fhreagairt do 
Covid 19, nach raibh 
ar intinn ag tús 2020. 

4.1  Pobail a chruthú 
trí chumasú agus 

ionchuimsiú     
“Gach saoránach a 
chumasú chun páirt 
a ghlacadh i bpobail 

atá slán agus 
ionchuimsitheach, 

agus rochtain a 
bheith acu ar 
seirbhísí agus 
tacaíochtaí a 

thugann tairbhe 
dearfach dá saoil”. 

 
 
 

  

Líne Cabhrach 
Pobail agus 
Seirbhís 
Leabharlainne do 
dhaoine gafa sa 
teach. 

D’oibrigh foireann na 
leabharlainne le na 
Rannóga Pobail 
agus TF chun córas 
riarachain a eagrú 
don Seirbhís Líne 
Cabhrach Pobail.  
D’fhreastail siad ar 
na línte ghuthain ar 
feadh 12 uair sa ló, 7 
la sa tseachtain ó 
Martát go 
Meitheamh, agus 
d’eagraigh siad 
seirbhís seachadta 
do daoine gafa sa 
teach, a 
sholáthraíodh ar dtús 

32,690 coinne áirthinte ó 
Meitheamh go Nollaig 
2020. 

Seirbhís nua forbartha 
mar fhreagairt do 
Covid 19, nach raibh 
ar intinn ag tús 2020. 
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tríd an Líne 
Cabhrach. 

 

Straitéis Tacaíochta an 

Phlean Corparáidigh 

Aidhm 5-bliana de réir an 

Plean Corparáideach 
Aidhm 2020 

Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul 

chun cinn 2020 

– Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta 

Comhthéacsúil 

Covid 19 má’s 

ábhartha 

4.6 Leanúint le 

feabhas a chur ar 

riachtanais folláine, 

foghlama, áineasa 

agus cultúrtha ár 

bpobail, trí páirtíocht 

agus forbairt ar ár 

seirbhísí agus ar cláir 

leabharlainne, ealaíon, 

oidhreachta agus 

cultúrtha. 

Forbairt breise a dhéanamh 
ar Seirbhís Ealaíon do 
Chomhairle Contae Chill 
Dara, a thacaíonn le 
infreastruchúr ealaíona 
bríomhar a 
athdhearbhaíonn sain-luach 
na n-ealaíon, a éascaíonn 
rannpháirtíocht poiblí agus a 
chothaíonn an ealaíontóir 

6.17 Tacú le feidhmiú ar 
Straitéisí Ealaíon, 
Oidhreachta agus 
Leabharlainne  

Líon na 
deontas ealaíon 
agus 
sparántacht 

Bronnadh 
deontais Achta 
Ealaíon (€43,624) 
agus 
sparántachtaí 
(€39,530) ar 59 
duine aonair agus 
grúpa. 
 

Eagraíodh 
córas ar-líne 
d’iarratais ar 
deaontais do 
2021, chun 
cabhrú le 
bainistíocht ar 
deontais, ag 
cian-oibriú.  
Tugadh seisiúin 
faisnéise ar-
líne. 

Le BOOCD/CM, tacú le 
forbairt Music Generation, 
clár oiliúna ceoil do pháistí 
agus daoine óga 

Líon na n-
ealaíontóirí, 
grúpaí agus 
eagraíochtaí 
ealaíon gur 
tacaíodh leo. 

Earcaíodh panéil 
de 39 oideoir 
ceoil agus tugadh 
traenáil dóibh.  
Forbraíodh 
cnuasach 
suntasach 
d’úirlisí. 
 

Bhí moill ar 
rolladh amach 
Music 
Generation do 
scoileanna 
agus grúpaí 
óige.    
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Cur chun cinn  breise a 
thabahairt do Chill Dara 
mar chontae ‘cáirdiúil do 
scannáin’ agus tacú le 
ealaíontoirí ag obair ar 
scannáin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líon na n-
ealaíontóirí ar 
chláir forbartha 
proifisiúnta, 
meantóireachta 
agus traenála. 

Eagraíodh Féile 
ar 7ú Márta 2020, 
ag Ionad Ealaíon 
Bhruach na 
hAbhann, le 25 
scannán ar 
scáileáin.  
Rinneadh 
catalógú ar 37 
scanna a fuair 
tacaíocht ó 
Comhairle 
Contae Chill 
Dara. 

 

An Cnuasach Ealaíon 
Baradasach a chur os 
comhair lucht féachana 
breise, agus an cnuasach a 
fhorbairt, le tacaíocht 
d’ealaíontóirí 
 
 
 

Líon na mball 
den phobal ag 
freastal ar 
imeachtaí 

Eagraíodh 
taispeántas 
d’ealaíontóiri ban 
sa chnuasach in 
Aras Chill Dara i 
Márta 2020, á 
lériú ag an t-
ealaíontóir Vera 
McEvoy. 

Cuireadh ath-
bhreithniú agus 
iniúchadh ar 
athló go 2021. 

Tríd an Scoil Samhradh 
Rince agus seimineár, deis 
forbartha proifisiúnta a 
thabahirt do rinceoirí agus 
cleachtóirí pobail, go h-
áirithe dóibh atá ag obair i 
Rince agus Sláinte 

Líon na 
leantóirí ar na 
meáin 
shóisialta, agus 
na n-amas ar 
nascanna meán 
shóisialta. 
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Forbairt Eacnamaíoch 
Cuimsíonn Aonad Tacaíochta Gnó Chomhairle Contae Chill Dara an tOifig Fiontar Áitiúil agus an Fhoireann Forbartha 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-gheallsealbhóirí agus eagraíochtaí tacaíochta fiontair.  Oibríonn an t-Aonaid Gnó 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 eachtracha. 
 
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. 

 

Straitéis 

Tacaíochta an 

Phlean 

Corparáidigh 

Aidhm 5-bliana de réir 

an Plean 

Corparáideach 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul 

chun cinn 2020 – 

Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta Comhthéacsúil 

Covid 19 má’s 

ábhartha 

2.1 Fostaíocht a 
fhás trí thacú le 

pleananna 
nuálaíochta agus 
fáis FBB atá ann 

cheana, agus 
timpeallacht 
tacaíochta, a 

mheallannn agus a 
thacaíonn le 

fiontraíocht, á 
chothabháil.  

An bunús fiontar a 
neartú agus imeachtaí a 
chruthaíonn poist a 
spreagadh. Fiontraíocht 
a chur chun cinn agus 
struchtúr tacaíochta 
comhtháite a sholáthar, 
a spreagfaidh fiontar a 
thosnú agus a fhás. 
 
 
 
 
 

Líon na bpost a 
cruthaítear i gCill 
Dara a mhéadú trí 
uasoiliúint ó chúrsaí 
traenála, cabhair 
airgeadais trí 
scéimeanna deontais 
OFÁ agus iasachtaí 
IAA, ag mealladh 
agus ag tacú le 
ghnóthaí nua agus 
reatha do agus i Chill 
Dara 
 

Líon na bpost a 
cruthaítear 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

1149 
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Líon na n-iarratas ar 
deontais a fuarthas 
agus a faomhadh a 
mhéadú. 
 
 
 
 
 

Gníomhaireacht 
Airgeadais.         
Líon na ndeontas 
a faomhadh. 
 
 
 
 
 

Faomhadh 555 as 
iomlán de 700+ a 
fuarthas. 

 

 

Líon na gcúrsaí 
traenála a mheadú, 
agus cúrsaí a 
fhorbairt a thugann 
faoi na riachtanais ar 
leith atá ag fiontraithe 
faoi láthair 
 

Líon na bpáirtithe 
ar chúrsaí 
traenála  
 
 
 
 
 

3,612  

Líon na seisiúin 
meantóireachta a 
choimeád, chun 
cabhrú le riachtanais 
gnó fiontraithe, agus 
iad a fhorbairt 

Líon na seisiúin 
meantóireachta 
 
 
 
 

1088  

Líon na n-iarratas ar 
dearbháin trádála ar-
líne a fuarthas agus a 
faomhadh 

Líon na 
ndearbhán trádála 
ar-line a 
faomhadh. 

632  

2.10 Tacú le 
cruthaitheacht, 
nuálachas agus 

fiontar i gCill Dara 
trí spreagthaí 

d’fhiontraíocht 
áitiúil, chun cumas 

nuálachais an 
Contae a ghiaráil 

agus daoine 
talannacha a 
choinneáil. 

Cur chun cinn agus 
cabhair a thabhairt chun 
teacht ar na cistí aclaí 
agus nuálaíochta, thar 
gach earnáil tionscail. 
 
 
 
 
 
 

Feasacht faoi na cistí 
aclaí agus 
nuálaíochta a 
mhéadu, trí cainéil 
cumarsáide agus 
promóisin OFÁ Chill 
Dara. 
 
 
 
 
 

Líon na dearbhán 
nuálaíochta a 
úsáideadh, agus 
luach na gcistí gur 
bhain comhlachtaí 
bunaithe i gCill 
Dara úsáid astu. 
 
 
 
 
 

Tuairisciú le tosnú 
i 2021. 

 

 

 

 



189 
 

 

2.2 Oibriú le 
comhpháirtithe 
straitéiseacha 

chun 
infreastruchtúrtha 

agus feachtais 
bolscaireachta 

chun infheistíocht 
dhíreach eactrach 

agus mór-
chomhlachtaí 
dúchasacha a 
mhealladh, a 

choinneáil agus a 
mhéadú. 

Cill Dara a chur chun 
cinn mar rogha ionaid le 
haghaidh IDE agus tacú 
le comhlachataí IDE atá 
ann cheana, chun a 
ghnóthaí a choinneáil 
agus a mhéadú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tacú le Chill Dara 
chun buntáistí an 
Chontae a 
thaispeáint agus 
chun léiriú gur ionad 
thar barr é chun gnó 
nua-aimserartha a 
lonnú agus a 
fhorbairt.  Tiocfaidh 
na tairbhí nua ó líon 
na gcomhlachtaí 
eachtracha atá ann 
cheana féin a 
mheadú, chomh 
maith le comhlachtaí 
nua. 
 
 
 

Líon na 
gcomhlachtaí IDE 
i gCill Dara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29  

2.3 Deiseanna fáis 
don earnáil eachaí 

a thacú agus a 
chur chun cinn, 
mar aithint ar a 
phríomh-áit mar 

mír uathúil 
d’ionannais Chill 

Dara. 

Cill Dara a chur chun 
cinn mar “An Contae 
Folaíochta”. 
 
Polasaithe pleanála a 
eagrú a chosnaíonn na 
tréithe timpeallachta a 
chuir forbairt Chill Dara i 
gceartlár an tionscail 
eachaí in Éirinn. 

Contae Chill Dara a 
bhunú mar ionad 
bairr feabhais do 
thionscal folaíochta 
na hEireann. Eolas 
nua a fháil, a roghnú 
agus a chur i  
bhfeidhm a chuirfidh 
le sláinte, feidhmíocht 
agus bainsitíocht 
capall, ar chomh-réim 

Líon na ndaoine 
fostaithe san 
earnáil eachaí. 
 
 
Líon na 
gcuairteoirí 
bainteacha. 
 
 

4,735 idir 
fostaiocht 
díreach, indíreach 
agus tánaisteach  
 
229, 682 
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le stádas aitheantais 
thionscal eachaí Chill 
Dara 

Líon na bpáirtithe 
i gcláir eachaí-
bhunaithe. 
 
Líon na 
ngnólachtaí 
nuathionscanta i 
mol eachaí 
teicneolaíoch. 
 
Léarscáil de 
socmhainní 
eachaí sa 
Chontae a 
chríochnú. 
 
Fóram Tionscaíl 
Eachaí a eagrú. 

26 
 
 
 
Tuairisciú le tosnú 
i 2021 
 
 
 

Cuireadh tuairisciú ar 
athló de bharr Covid 19 
agus an riachtanas 
láithreach chun tacú le 
gnóthai Chill Dara. 

 

2.5 Teagmháil a 
dhéanamh le 
pobail agus comh-
oibriú le 
chomhpháirtithe 
chun an ríocht 
poiblí agus 
dearadh ár mbáilte 
agus sráidbhailte a 
fheabhsú, agus 
cláir agus 
tionscadail a 
thabharfaidh 
athbheochan don 
eacnamaíocht 
miondíola áitiúil 
agus na cúlcríocha 
tuaithe a sholáthar.  

Éascaíocht agus 
tacaíocht a thabhairt do 
mhéadú agus choinneáil 
an ofráil miondíola i 
gContae Chill Dara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comhdháil Miondíola 
rathúil a eagrú i 2019 
chun tacú le 
miondíoltóirí i 
gContae Chill Dara 
 
 
 

Líon na n-ionad 
miondíola sa 
Chontae. 

Reporting to 
commence in 
2021 

Cuireadh tuairisciú ar 
athló de bharr Covid 19 
agus an riachtanas 
láithreach chun tacú le 
gnóthai Chill Dara  

Líon na n-iarratas 
don Scéim Deontais 
Aghaidhe Siopa a 
mhéadú 

Líon na siopaí a 
úsáideann an 
Scéim Deontais 
Aghaidhe Siopa. 

93  

Líon na n-iarratas 
don Chomórtas 
Aghaidhe Siopa a 
mhéadú. 
 
 

Líon na n-
iarrthóirí sa 
Chomórtas Bród 
Áite 
d’Aghaidheanna 
Siopaí. 

 Cuireadh an comórtas 
ar athló de bharr Covid 
19 agus an riachtanas 
láithreach chun tacú le 
gnóthai Chill Dara 

Líon na miondíoltóirí 
atá páirteach sa 
Scéim Aitheantais 
Ghnó Aoisbháúil a 
mhéadú 

Líon na 
miondíoltóirí atá 
páirteach sa 
Scéim Aitheantais 
Ghnó Aoisbháúil. 

17 – Traenáil 
(Straitéis 
Digiteach 
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Aoisbháúil a 
fhorbairt)  

 93 - 
Aghaidheanna 
Siopa 

 

Feasacht faoin 
dtionscnamh 
‘Briogáid Corcra’ a 
mheadú 

Líon na gCB agus 
an tionscnamh 
‘Briogáid Corcra’ 
á fhorbairt agus á 
chur chun cinn 
acu. 

Ath-thosnú i 2021 Cuireadh tuairisciú ar 
athló de bharr Covid 19. 

Feasacht faoin 
dtionscnamh ‘Baile 
Fiontair’ a mhéadú 

Líon na gCB agus 
an tionscnamh 
‘Baile Fiontair’ á 
fhorbairt agus á 
chur chun cinn 
acu. 

Tuairisciú le tosnú 
i 2021. 

 

Promóisean dírithe a 
mhéadú chun 
glacadh le miondíolta 
ar-líne a fhás. 

Líon na 
miondíoltóirí ag 
obair ar-líne, i 
measc na gnóthaí 
atá i bhfoirgnimh. 

632  

2.4 Comh-oibriú le 
soláthróirí, pobail 
agus eagraíochtaí 

straitéiseacha 
aitiúla chun ár n-

ofráil 
turasóireachta a 
chur chun cinn 

agus ár láthair mar 
chuid de 

Seanoirthear na 
hÉireann, ar imeall 
Bhaile Átha Cliath, 

a ghiaráil. 

Tacaíocht, comh-ordú 
agus barrfheabhsú a 
dhéanamh ar 
phoitéinseal eispéarais 
cuairteoirí, agus íomha 
dearfach a neartú – lena 
n-áirítear eachaí, stair, 
cultúr, bia, miondíola 
agus timpeallacht tógtha 
agus nádúrtha. 
 
 
 
 
 
 

Léarscáil de 
socmhainní an 
Chontae a bhainistiú 
agus a uasdhátú ar 
bhonn ráthúil.  
 
 

Léarscáil de 
socmhainní thar 
an Chontae a 
chríochnú. 
 
 
 

 Cuireadh tuairisciú ar 
athló de bharr Covid 19 
agus an riachtanas 
láithreach chun tacú le 
gnóthai Chill Dara.  

Meadú a dheanamh 
ar dheiseanna 
fostaíochta a chur 
chun cinn trí 
bhunachar sonraí 
Eacnamaíoch 
Deiseanna 
Fostaíochta Chill 
Dara. 
 

Méadú i líon na 
bhfostaithe in 
earnála a 
bhaineann le 
eispéireas 
cuairteoirí. 
 
 
 
 

Tuairisciú le tosnú 
i 2021. 
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Tacú le méadú / feabhsú 
an líonra na n-áiseanna 
atá ann faoi láthair i 
dtionscail turasóireachta, 
fáilteachais agus 
fóillíochta. 
 

 
Líon na gcúrsaí, 
tionscnamh agus 
imeacht a bhaineann 
go h-áirithe le 
turasóireacht, IDE 
agus cúrsaí eachaí a 
mheadú. 
 

Líon na 
gcuairteoirí, 
chomh maith le 
IDE agus 
ngnólachtaí 
nuathionscanta sa 
Chontae. 

 
 
 
 
 

 
2.8 Leanúint le 

oibriú le h-
eagraíochtaí 

páirtíochta chun 
tacú le pobail 

tuaithe trí 
scileanna a 

fhorbairt, soláthar 
leathanbhanda a 
chumasú agus 

tacaíocht a 
thabhairt do 
dheiseanna 
fostaíochta, 

ailínithe le stíl 
beatha agus 

suíomh tuaithe. 
 

2.6 Tacaíocht 
agus cur chun cinn 
a thabhairt do 
dheiseanna fáis 
don earnáil 
agraibhia agus dí, 
mar aithint ar a 
neart mar phríomh-
thiománaí 
eacnamaíoch i 
gContae Chill Dara. 

Gníomhaíocht 
eacnamaíoch a mheadú 
agus inbhuanaitheacht a 
thabhairt isteach sa 
gheilleagar tuaithe. 
 
Tacú le forbairt breise ar 
fiontair tuaithe, go h-
áirithe fuinneamh in-
athnuaite agus 
teicneolaíocht glas. 
 
Spreagadh agus 
tacaíocht a thabhairt do 
ghnólachtaí 
nuathionscanta ar an 
gormbhealach agus na 
glasbhealaí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comdháil Glas agus 
Inbhuanaitheachta 
rathúil a eagrú i 2020, 
dírithe go h-áirithe ar 
ghnóthaíiI gCill Dara.  
Cúrsáí ‘Glas go 
Micrea’ a eagrú do 
chliaint den OFÁ / 
gnóthaí i gCill Dara 
chun próisis ghlas a  
thabhairt isteach ina 
bhfeidhmithe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méadú ar líon na 

dtionscnamh 

fiontair tuaithe 

agus éagsúlaithe. 

 

Líonra Eolaíochta 

Agraibhia a 

fhorbairt 

 

Mol Agraibhia a 
fhorbairt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuairisciú le tosnú 
i 2021. 

Cuireadh tuairisciú ar 
athló de bharr Covid 19 
agus an riachtanas 
láithreach chun tacú le 
gnóthai Chill Dara.  
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2.9 Ag comh-oibriú 

le na 
geallsealbhóirí 

oideachais go léir, 
spreagadh agus 

tacaíocht a 
thabhairt 

d’fhorbairt 
scileanna agus 
talainn, atá ag 

teastáil ó fhostóirí I 
ngach earnail, a 

choinneáil. 

Spreagadh agus 
tacaíocht a thabhairt 
d’uas-sciliú, 
soghluaiseacht post 
agus bainistíocht ar 
fiontar a chruthú. 
 
 
 
 
 
 
 

Cúrsaí agus 
tionsnaimh a eagrú 
atá dírithe go h-árithe 
ar riachtanais reatha 
chun tacú le uas-
sciliú, soghluaiseacht 
post agus bainistíocht 
ar fiontar. 
 
 
 
 
 
 

Líon na ndaoine 
atá páirteach in 
uas-sciliú agus 
traenáil san 
earnáil ghnó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,784 
 
 

 

2.0 Barrfheabhas a 
chur ar poitéinseal 
Chill Dara agus a 

gnóthaí chun 
nuálacht, 

infheistiú, fás agus 
fostaíocht a chur 
chun cinn, thar an 
chontae agus thar 

an pobal. 

Chur le fás an réigiuin 
agus aimsiú idirnáisiúnta 
a mhéadú. 

Gnóthaí nua a aithint 
agus a spreagadh, go 
bhfuil an póitéinseal 
acu fostaíocht agus 
easportáil a mhéadú. 
Dul chun cinn 
comhlachtaí 
easportála a mhéadú 
trí Chláir Fiontair 
Easportála agus 

Líon na 
gcomhlachtaí 
cliaint easpórtála 
 
Líon na gcliant le 
teacht acu ar 
dearbháin CTME. 
 
Líon na mol 
nuálachais a 

250 

 

3 

 

 

2 

. 
Tionchar Covid 19 ar 
thaisteal idirnáisiúnta 
 
. 
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Cabhair Teicniúil   do 
Dheontas Micrea-
Easportálaithe.   
Comhdháil 
Nuálaíochta do 
Réigiúin an Lár-
Oirthir a eagrú, chun 
tacú le fás gnó.  
Feasacht faoi 
tionscnaimh 
Ardacmhainne nó 
Easportála a mhéadú 
 

forbraíodh sa 
Chontae agus sa 
Réigiúin 
 
Líon na dTosú 
Ardacmhainne a 
athríodh go 
Fiontar Éireann. 
 
Líon na 
gnólachtaí 
nuathionscanta ar 
an gClár 
‘Glórmhian 
Domhanda’ 
 
Líon na 
bhfreastalaithe ag 
Comhdháil 
Réigiúnach 
Nuálaíochta. 

 

 

 

15 

Comhdhálacha 
Nuálaíochta: 

Deireadh Fomhair 
2020: 60+ 

 

Dec 2020 - Ionad 
Oibre an 
Todhchaí: 
Seimineár 
Digiteach 
(SMNRLO) = 216 
páirtí cláraithe 

- 102 páirtí 
cláraithe 

2.11 Príomh-
ghnéithe an 

Geilleagair Glas a 
chur chun cinn, ina 
measc glacadh le 
réitigh fuinnimh 

malairteacha, 
inbhuanaithe agus 

cliste, lena n-
áirítear moil comh-

oibríocha 

Deiseanna a thabhairt 
chun laghdú a 
dhéanamh ar thimaistriú 
i ngluaisteáin as an 
chontae trí moil chomh-
oibre den scoth a eagrú, 
chun daoine a chumasú 
chun cian-oibre, go 
sealadach nó go buan. 
 
 
 
 
 

Cnuasacha de moil 
nuálaíochta a chruthú 
sa chontae. 
Foirgneamh Spáis 
Macnaimh 
Nuálaíochta Réigiúin 
an Lár-Oirthir a 
oscailt chun spás 
comh-oibrithe agus 
spás goir agus 
luasaire d’fhiontraithe 
teicneolaíochta agus 
gnóthaí 
teicneolaíochta a 
sholáthar. 

% áitíochta ar 
SMNRLO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuairisciú le tosnú 
tar eis an 
tionscadal 
SMNRLO a 
sholáthar.  
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Seirbhísí Chomhshaoil agus 

Uisce 
Tá infaighteacht ar seirbhísí chomhshaoil den scoth fior-thabhachtach chun infheistiú eacnamaíoch a aimsiú, chun ionaid sábháilte 
agus tarraingteacha a chruthú, chun sláinte agus folláine a chinntiú agus chun an timpeallacht a chosaint. 

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 2020 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. 

Leanann 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. 

Ag obair go gníomhach i dtreo Chontae níos inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de, tugann an Rannóg oiliúint freisin do 
shaoránaigh de gach aois, trí cláir oiliúna scoile agus feachtais cumarsáide, agus trí oibriú i bpáirtíocht le grúpai feabhsaithe 
comharsanachta, mar Bailte Slachtmhara. 

Eagraíonn Comhairle Contae Chill Dara feidhmeanna maidir le uisce agus fuíolluisce thar cionn Uisce Éireann de réir tearmaí 
Comhaontaithe Seirbhíse (CS). 
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Straitéis Tacaíochta 

an Phlean 

Corparáidigh 

Aidm 5-bliana de 

réir an Plean 

Corparáideah 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar 

dhul chun cinn 

2020 – Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta 

Comhthéacsúil 

Covid 19 má’s 

ábhartha 

1.5 Gníomhú ar son 
athraithe aeráide 

agus cosaint 
chomhshaoil a 

thiomáint trí feasacht 
eagraíochta agus 
pobail, tacaíocht, 

taighde agus 
áiseanna. 

Cothabháil a 
sholáthar do na h-
ionad fóntas poiblí 
atá ann cheana 
chun athchúrsáil 
dramhaíola a 
spreagadh, agus 
pleanáil ar aghaidh 
d’ionaid fóntas 
poiblí nua i 
suíomhanna ina 
gceaptar go bhfuil 
gá leo, agus 
maoiniú a bheith le 
fáil. 

Leanúint le cothabhail a 
dhéanamh ar na h-
ionaid fóntas poiblí agus 
na h-ionad ‘fág anseo’ 
atá ann cheana.         
 
Tabhairt faoí meadú a 
dhéanamh ar líon na n-
ionad ‘fág anseo’, trí 
ceadanna pleanála cuí 

Líon na n-ionad fóntas 
poiblí. 
 
 
Líon na n-ionad ‘fág 
anseo’. 
 
 

2 
 
 
 
39 

Ní raibh rochtain ar 
roinnt de ne h-
ionaid ‘fág anseo’ le 
linn 2020 de bharr 
srianta Covid 19 
 

 
1.6 Forfheidhmniú, 
ceadúnú, teastasú 
agus rialú leanúnach 
agus láidir i gcosaint 
comhshaoil, pleanála, 
rialaithe tógála, 
sábháilteachta ó 
dhóiteáin agus 
sláinte agus 
sábhailteachta poiblí 
a chinntiú, chun tacú 
le caighdeán saoil ár 
saoránach agus an 
timpeallacht tógtha 
agus nádúrtha. 
 
 

Timpeallacht den 
scoth a chinntiú trí 
gníomhartha 
forfheidhmithe 
timpeallachta 
éifeachtacha. 

Plean Bainistíochta 
Bruscair athcheartaithe 
a sheachadadh.  

PBB nua aontaithe agus 
i bhfeidhm 

Plean le chur os 
comhar na 
Comhairle 
iomlán i R1 de 
2021. 

 

Leanúint le clár de 
scrúdaithe bruscair / 
suirbhithe truaillithe 

Líon na scrúdaithe 
bruscair a críochnaíodh 

1486  

Fo-dhlíthe Bainistíochta 
Dramhaíola a 
fheidhmiú  

Líon na 
spotseiceáileacha chun 
idirscaradh dramhaíola  
ag an bhfoinse a thacú 
agus a éascú 

17 
 

Lion na scrúdaithe 
dramhaíola T&S i 
2020. 

Cosaint ar abhainn 
agus uiscebhealaí 
poiblí a chinntiú 
agus reachtaíocht 

Leanúint le reachtaíocht 
forfheidhmithe a úsáid 
má’s gá chun triallliú a 
chosc. 

Líon na ngearán a 
fuarthas sa bhliain 
tuairisce 
 

109 
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1.6 Forfheidhmniú, 
ceadúnú, teastasú 
agus rialú leanúnach 
agus láidir i gcosaint 
comhshaoil, pleanála, 
rialaithe tógála, 
sábháilteachta ó 
dhóiteáin agus 
sláinte agus 
sábhailteachta poiblí 
a chinntiú, chun tacú 
le caighdeán saoil ár 
saoránach agus an 
timpeallacht tógtha 
agus nádúrtha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Forfheidhmniú, 
ceadúnú, teastasú 
agus rialú leanúnach 
agus láidir i gcosaint 

forfheidhmithe a 
úsáid má’s gá chun 
triallliú a chosc. 
 
 
 
 

Líon na ngearán a 
scrúdaíodh sa bhliain 
tuairisce 
 
Líon na ngearán a 
socraíodh / a dhúnadh 
sa bhliain tuairisce 

109 
 
 
 
109 

Maoirseacht a 
dhéanamh ar 
bhailiú bruscair, idir 
baile agus 
trachtála, a 
sholáthar a fud an 
Chontae, agus 
gníomhaíocht 
forfheidhmithe a 
chur i gcrích má’s 
gá. 
 
 

Líon na dteaghlach a 
úsáideann seirbhís 
dramhaíola ceadaithe a 
chothabhail agus a 
mhéadú  
 
Leanúint le 
monatóireacht agus 
forfheidhmiú ar 
cheadanna dramhaíola / 
ceadanna saoráid 
dramhaíola 

Céatadán na 
dteaghlach a úsáideann 
seirbhís dramhaíola 

91.35  

Líon na 
spotseiceáilacha ar 
chomhlíonadh 

57  
 
 

Pleanáil a 
dhéanamh do 
riachtanais reilge 
fad-thearmach an 
chontae, agus 
cothabháil a 
dhéanamh ar na 
reiligí atá ann faoi 
láthair. 

Leanúint le maoiniu a 
chur ar fáil don chlár 
cothabhála, feabhsaithe 
agus méadaithe ar 
reiligí. 

Líon na reiligí á 
chothabháil.  
 
Lion na reiligí ina bhfuil 
oibreacha feabhsaithe 
críochnaithe. 

32 
 
 
 
Ar leanúint. 

 
 
 
Bac ar oibreach de 
bharr Covid 19 
 
 

Smacht ar madraí a 
chinntiú. 
 
 

Oibligeáidí na 
Comhairle faoi 
reachtaíocht um smacht 
ar madraí agus capaill a 
fheidmiú. 

Oibreacha ar méadú ar 
póna madraí tugtha 
chun críche. 

Críochnaithe i 
2020. 

 

An riachtanais 
ceadúnas madraí a 
choimeád a chur chun 
cinn 

Líon na gceadúnas 
madraí a eisíodh / a 
ath-eisiodh 

5909  
 

Sábháilteacht an 
phobail ginearálta ó 
fhoirgnimh 

Clár na Láithreán 
Tréighthe a choimeád, 
agus forálacha an Achta 

Líon na n-iontrail i gClár 
na Láithreán Tréighthe 

16  
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comhshaoil, pleanála, 
rialaithe tógála, 
sábháilteachta ó 
dhóiteáin agus 
sláinte agus 
sábhailteachta poiblí 
a chinntiú, chun tacú 
le caighdeán saoil ár 
saoránach agus an 
timpeallacht tógtha 
agus nádúrtha. 

 
 

contúirteacha agus 
suíomhanna 
tréigthe a chinntiú. 

um Láithreán Tréighthe 
a chomhlíonadh 

    Líon na bhfógraí 
reachtúla a eisíodh 

14  
 

Tionscadal 
leigheasacháin 
Bhaile Chairdif: 
Bainistíocht agus 
leigheasachán ar 
iar-shuíomh líonta 
talún 

 
Leanúint le dhul chun 
cinn ar láithreán Bhaile 
Chairdif a fhorbairt mar 
pháirc poiblí 
  

 
Clár oibre chomhaon-
taithe agus idir láimhe.  

 
 
Ar leanúint 
 
 

 
 
Cuireadh tús leis an 
príomh-chonradh 
oibre i R4 de 2020  
 
 

1.9 Gníomhartha 
dearfacha pobail, a 

fheabhsaíonn ár 
dtimpeallacht agus a 

mhaolaíonn athrú 
aeráide, a thacú agus 

a dhreasú. 

Tacaíocht agus 
aitheantas a 
thabhairt do 
chosaint 
comhshaoil trí 
feasacht pobail, 
tacaithe, spreagadh 
agus áiseanna. 

Leanúint le tacú le 
feasacht comhshaoil 
níos fearr, trí chláir 
oiliúna agus feasachta 
scoile, clair feabhsachta 
comharsanachta mar 
Bailte Slachtmhara, 
Glanta Pobail agus 
abháir promóisin agus 
tacaíocht a chur ar fáil. 

Líon na bpáirtithe sa 
líonra Bailte 
Slachtmhara.                      
 
 
 
Líon na scoileanna atá 
páirteach i bhfeactais 
chomhshaoil (e.g. 
Scoileanna Glasa 

42 
 
 
 
 
 
33 

 
 
 
 
 
 
Scoileanna dúnta 
ag am Deimhnithe 
 
 

Scéim Díola 
Freaschurtha do 
bhuidéil plaisteacha a 
thrialliú 

Sceim píolotach i 
bhfeidhm 

Scéim á chur 
chun cinn ag 
baill CB le 
gnóthaí áitiúla. 
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6.7 Leanúint le tacú le 

córais láidre 
iniúchtha, airgeadais, 
riosca, sonraí agus 

rialaithe agus 
tuairiscithe 

corparáidigh, chun 
muinín poiblí a 

chruthú, 
éifeachtúlacht a 

uasmhéadú agus cloí 
lenár n-oibligeáidí a 

chinntiú. 
 

Ceart an phobail do 
rochtain ar 
fhaisnéis faoin 
chomhshaoil (RFC) 
a chinntiú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Líon na n-iarratas 
maidir le rochtain ar 
fhaisnéis faoin 
chomhshaoil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7  
 
 
 
 

 
Braitheann líon na 
n-iarratas ar an 
bpobal 
 
 

1.8 Caighdeán uisce a 
chosaint agus a 

fheabhsú trí 
Pleananna 

Bainistíochta 
Abhantrach a 

fheidhmiú agus tacú 
leis an Clár 

Ilbhliantiúil Uisce 
Tuaithe don Chontae. 

Uisce Tuaithe: 
Tacaíocht agus 
cabhair a thabhairt 
do 
Ghrúpscéimeanna 
Uisce agus mion-
soláthair 
príobháideacha trí 
deontais Rialtais 
agus idirghabháil le 
hUisce Éireann 
 
 

  
   

Leibhéal Caiteachais 
faoin gClár Ilbhliana 
Uisce Tuaithe 2109 - 
2021 

Leith-dháileadh 
de €414,000 
thar shaol an 
Chláir 

 
 

Líon na n-iarratas ar 
deontais tobar a 
phróiseáladh. 

43  
 

5.5  Éascú agus 
tacaíocht a thabhairt 

do Uisce Éireann 
agus infheistíocht 

suntasach á 
sholáthar acu sa 

Chontae. 
 
 
 
 

Feidhmeanna 
maidir le uisce agus 
fuíolluisce a 
sholáthar thar cionn 
Uisce Éireann de 
réir tearmaí 
Comhaontaithe 
Seirbhíse (CS). 

Leanúint le 
feidhmeanna maidir le 
uisce agus fuíolluisce a 
sholáthar thar cionn 
Uisce Éireann de réir 
tearmaí Comhaontaithe 
Seirbhíse (CS). 

 Ar leanúint.  
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Pleanáil agus Forbairt 

Straitéiseach 

Glacadh le Plean Forbartha Chontae (PFC) Chill Dara i 2017 agus rinneadh athbhreithniú dhá-bhliana air i 2019. Tar éis glacadh leis 
an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch (SRSE) ag an Tionól Réigiúnach Oirthir agus Lár Tíre le linn 2019, tá athrú (Athrú 
1) don PFC a ullmhú faoi láthair ag an gComhairle chun na h-athruithe riachtanacha don Bhun-Straitéis agus do na réamh-
mheastacháin daonra atá istigh sa PFC a ionchorprú. 
 
Tháinig an Fhoireann Ríochta Poiblí agus Tionscadal Straitéiseacha isteach sa Rannóg Pleanála agus Forbartha Straitéiseacha i 
Nollaig 2019.  Trí sonraí fianaise-bhunaithe agus anailís ar dearadh uirbeach, agus i gcomh-oibriú le pobail, forbraíonn an fhoireann 
réitigh Ríochta Poiblí / Deartha Uirbigh chun láir bhailte agus sráidbhailte níos beoga agus ináitrithe a chruthú, ó choincheap go 
tógáil.  Le roinnt d’iarratais rathúla déanta cheana féin don Chiste Athnuachan agus Forbartha Tuaithe agus don Chiste Athnuachan 
agus Forbartha Uirbeach, tá na tionscadail seo ag dul ar aghaidh don chéim Tógála, le iarratais breise don CAFT agus don CAFU 
araon curtha isteach i 2020. 
 
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. 
 
Déantar iarratais ar Forbairtí Tithíochta Straitéiseacha go díreach chuig An Bord Pleanála, agus leanfaidh an Rannóg le teagnháil a 
dhéanamh leis an Bord maidir le forbairtí da leithéid seo. 
 
Leantar sa tóir ar thuairiscí maidir le forbairtí neamh-cheadaithe agus cuirtear gníomhaíocht forfheidhmithe cuí i gcrích.  Má’s gá, 
cuirtear cásanna ar aghaidh le haghaidh caingean dlí. 
 
Cuireadh críoch le Plean Oidhreachta don Chontae i 2019. Leanann an t-Oifigeach Oidhreachta le gníomhartha a éiríonn ón bPlean 
seo a chur i bhfeidhm. Leanann an t-Oifigeach Caomhantais le éascú ar rolladh amach ar an Scéim Infheistithe Oidhreachta Tógtha 
agus ar an Scéim um Struchtúir i mBaol, arna faomhadh ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. 
 
Cuirtear oidhreacht áitiúil agus caomhantas chun cinn le chinntiú go dtabharfar aird mar is cúi dóibh ar bhonn áitiúil. 
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Straitéis 

Tacaíochta an 

Phlean 

Corparáidigh 

Aidm 5-bliana de réir 

an Plean 

Corparáideah 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul 

chun cinn 2020 – 

Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta 

Comhthéacsúil 

Covid 19 má’s 

ábhartha 

5. Leanúint le 
príomh-

infreastruchtúr a 
phleanáil, a 

sholáthar agus a 
chothabháil inár 
gcontae, chun 
soghluaiseacht 
agus rochtain a 

chothú agus chun 
Chill Dara a 

shocrú chun fás 
inbhuanaithe a 

chur i bhfeidhm. 
Pleanáil éifeachtach 
agus ceart, agus 
forbairt inbhuanaithe 
agus cothrom i limistéir 
uirbeach agus tuaithe 
a chinntiú. 

Gach próiseas 
reachtúil pleanála ar 
aghaidh a chur chun 
cinn, de réir 
spriocdhátaí 
reachtúla agus Plean 
Forbartha an 
Chontae 

Athrú ar Phlean 
Forbartha 
Chontae Chill 
Dara. 

Críochnaithe agus 
glactha 09/06/2020 

  

Athbhreithniú ar 
Phlean Forbartha 
Chontae Chill 
Dara. 

Cuireadh tús le obair 
i 2020, agus foilsíodh 
páipéar ceisteanna 
ar 11/01/2021 
 

Comhairliúchán ar-
líne idir láimhe 
anois. 
 
 

Pleananna 
Ceantair Áitiúla 
An Nás 
Baile Átha Í 
Baile Chill Dara 
Maigh Nuad 

Foilsíodh dréacht- 
PCÁ Bhaile Átha Í ar 
17/12/2020. Agus 
cuireadh tús le obair 
ar dréacht-PCÁ An 
Náis, atá le foilsiú i 
Márta 2021. 

Comhairliúchán ar-
líne idir láimhe 
anois. 
 
 
 

5.6 Féachaint 
chuige go 
dtugann 

polasaithe 
pleanála agus 
bainistíocht 

forbartha 
tacaíocht 

d’fhorbairt 
comhchlúite 

uirbeach agus 
athúsáid agus 
athchóiriú ar 
thailte agus 

foirgnimh, chun 
go mbeadh 

soláthar príomh-
seirbhísí poiblí 
inbhuanaithe. 

Tús a chur le h-

athbhreithniú ar an 

Scéim do 

Ranníocaíocht 

Forbartha le linn 

2020. 

 

Athbhreithniú ar 
an Scéim do 
Ranníocaíocht 
Forbartha 2015-
2020. 

Cuireadh tús le 
taighde tosaigh i 
2020. 
 
 
 
 
   

 
Iarratais Pleanála 
a phróiseáil 

1,627 iarratas. 

  

Eisíodh 1,170 

cinneadh. 
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Straitéis 

Tacaíochta an 

Phlean 

Corparáidigh 

Aidm 5-bliana de 

réir an Plean 

Corparáideah 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul 

chun cinn 2020 – 

Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta 

Comhthéacsúil 

Covid 19 má’s 

ábhartha 

1.6 
Forfheidhmniú, 

ceadúnú, teastasú 
agus rialú 

leanúnach agus 
láidir i gcosaint 

comhshaoil, 
pleanála, rialaithe 

tógála, 
sábháilteachta ó 
dhóiteáin agus 

sláinte agus 
sábhailteachta 

poiblí a chinntiú, 
chun tacú le 

caighdeán saoil ár 
saoránach agus 
an timpeallacht 

tógtha agus 
nádúrtha. 

Imeachtaí 
bainistíochta  
forbartha agus 
rialaithe forbartha 
éifeachtacha a 
chinntiú, chun tacú 
le pleanáil ceart 
leanúnach agus 
forbairt 
inbhuanaithe an 
Chontae. 

Imeachtaí 
bainistíochta  
forbartha agus 
rialaithe forbartha 
éifeachtacha a 
chinntiú, chun tacú le 
pleanáil ceart 
leanúnach agus 
forbairt inbhuanaithe 
an Chontae. 

% Cásanna 
forfheidhmnithe pleanála 
a dhúnadh (i gcoinne an 
líon a fiosraíodh). 

48.72% 
 
 
 

% Iarratais inar 
dhearbhaigh an Bord 
Pleanála an cinneadh (le 
nó gan athrú)   

73.85% 

  

Foirgnimh a scrúdaíodh 
mar céatadán de na 
foirgnimh nua a fógraíodh  
don Údarás Áitiúil. 

16.80% 

  

Costas na Seirbhíse 
Pleanála in aghaidh an 
duine. 

€37.60 in aghaidh an 
duine (2019).  
Déanfaidh an 
Rannóg Airgeadais 
uasdhátú ar figiúirí 
2020 nuair a 
chríochnaítear an 
RAB.   

Cruinnithe réamh-
phleanála 
  
  

127 crinniú tráchtála   

108 cruinniú 
tithíochta aonair   

2 clinic réamh-
phleanála; rinne an 
cuid eile ar ghuthan 
nó trí teagmháil r-
phoist de bharr 
srianta Covid 19. 

Eagraítear 
cruinnithe réamh-
phleanála anois ar 
ghuthan / r-phost / 
teagmháil MS 
Teams de bharr 
srianta Covid 19. 

Dearbhaithe Ailt 5 
(Forbairtí díolúnaithe) 

Eisíodh 56 cinneadh 
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Straitéis Tacaíochta 

an Phlean 

Corparáidigh 

Aidm 5-bliana de réir 

an Plean 

Corparáideah 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul chun 

cinn 2020 – Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta Comhthéacsúil 

Covid 19 má’s 

ábhartha 

2.5 Teagmháil a 

dhéanamh le pobail 

agus comh-oibriú le 

chomhpáirtithe 

chun an ríocht 

poiblí agus dearadh 

ár mbáilte agus 

sráidbhailte a 

fheabhsú, agus 

cláir agus 

tionscadail a 

thabharfaidh 

athbheochan don 

eacnamaíocht áitiúl 

agus na cúlcríocha 

tuaithe a sholáthar. 

“Scrúdú sláinte” / 
anailís deartha 
uirbeacha ar 
lonnaíochtaí a eagrú 
agus Plean 
Athchóirithe Bailte / 
Sráidbhailte 
comhlachaithe a 
fhorbairt i gcomhréir le 
Plean Forbartha an 
Chontae agus le clár 
aontaithe thar na 
Ceantair Bardasacha. 

Athbhreithnaithe ar 
lonnaíochtaí (bailte agus 
sráidbhailte) a chur ar 
aghaidh thar an Chontae 
le linn 2020. 

Líon na 
lonnaíochtaí gur 
rinneadh 
athbhreithniú 
orthu gach 
bliain i 
gcomhréir le 
clár 
comhaontaithe. 

Leanadh ar aghaidh le 10 
acu i 2020 ach níor tugadh 
chun críche iad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chuir srianta Covid 19 
moill ar suirbhithe 
suímh, cuairteanna ar 
suímh agus 
ceardlanna 
comhairliúcháin poiblí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Malartaí iompair 
inbhuanaithe a chur 
chun cinn, a thacú, 
a fhorbairt agus a 

chothabháíl, lena n-
áirítear siúil, 

rothaíocht agus 
iompar poiblí, i 
gcomh-oibriú le 

príomh-
gheallsealbhóirí 

agus eagraíochtaí 
iompair. 

Páirtíocht agus comh-
oibriu an phobail a 
uasmhéadú chun 
eolas a chur le moltaí 
deartha agus 
tionscadail do gach 
baile agus sráidbhaile. 

Dul ar aghaidh le 
comhairliúcháin fairsing le 
linn 2020 chun 
abharthacht, fiúntas agus 
tionchar tionscadal chun 
tabhairt faoi riachtanais 
bailte agus sráidbhaile a 
uasmhéadú  

Líon na n-
imeachtaí 
comhairliúcháin 
poiblí gach 
bliain agus líon 
na n-
aigneachtaí 
comhlachaithe a 
fuarthas. 

Leanadh ar aghaidh le 17 
acu i 2020 ach níor tugadh 
chun críche iad de bharr 
srianta Covid 19. 

Chuir srianta Covid 19 
moill ar cheardlanna 
comhairliúcháin poiblí.  
Tharla roinnt 
comhairliúcháin ar-
líne, agus tuilleadh le 
rolladh amach i 2021 
toisc nach féidir 
cruinnithe poiblí a 
eagrú. 

Dul i ngleic go 
gníomhach le 
deiseanna maoinithe le 
haghaidh tionscadail a 
thugann athbheochan 

Iarratais breisear maoiniú 
a chur isteach chun clár 
na dtionscadal faofa faoin 
gClár Tionscadal 
Sraitéiseacha agus 

Luach iomlán 
na gceaduithe 
maoinithe gach 
bliain. 

Bhí rath ar an dá iarratais 
CAFT, le dhá iarratas 
breise curtha isteach do 
CAFU, ar luach de €10.  
Táthar ag feitheamh le 
cinntí ar na h-iarratais seo. 

Ta moill go 2021 ar 
chinntí ar na h-iarratais 
CAFU a chuireadh 
isteach i 2020. 
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do bhailte agus 
sráidbhailte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ríochta Poiblí a mheádú i 
ndiaidh 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Malartaí iompair 
inbhuanaithe a chur 
chun cinn, a thacú, 
a fhorbairt agus a 

chothabháíl, lena n-
áirítear siúil, 

rothaíocht agus 
iompar poiblí, i 
gcomh-oibriú le 

príomh-
gheallsealbhóirí 

agus eagraíochtaí 
iompair. 

Tionscadail a sholáthar 
a thabharfaidh 
athbheochan don 
eacnamaíocht áitiúl 
agus do chúlcríocha 
tuaithe bailte agus 
sraidbhailte an 
Chontae, lena n-
áirítear tionscadail 
glasbhealaigh agus 
gormbhealaigh. 
Bród áite a mhéadú, 
ina dtabharfar 
tosaíocht d’iompair 
inbhuanaithe agus 
d’aistriú córa iompair 

Seachadadh ar chlár na 
dtionscadal a faomhadh 
faoin gClár Tionscadal 
Sraitéiseacha agus 
Ríochta Poiblí a chur ar 
aghaidh 

Maoiniú a 
chaithtear gach 
bliain ar 
thionscadail 
críochnaithe. 
 
Luach na 
dtionscadal idir 
láimhe ag 
deireadh na 
bliana. 

Tugadh Páirc Bhaile na 
Corrchoile chun críche i 
2020.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuireadh moill ar 
chríochnú le 
tionscadail eile le linn 
2020 de bharr srianta 
Covid 19. 
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Rannóg / Réimse Seirbhíse: Seirbhísí Pobail  

 
Déanann Seirbhísi Pobail agus Cultúrtha forbairt agus ceannaireacht ar thionscnaimh dírithe ar cheannasaíocht pobail agus deiseanna le 

aghaidh ghníomhaíochta pobail a sholáthar. 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 (CFPÁ) Chill Dara cur chuige nios straitéisí 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. Tá obair á thosnú chun athbhreithniú a dhéanamh ar 

ghníomhartha an phlean seo.   Leanann CFPÁ Chill Dara le maoirseacht agus cheannaireacht a chur ar fáil d’fheidhmiú ar 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.  Dob iad seo na 

príomh-thosaíochtaí do 2020: 

 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 Chartúin, Maigh Nuad. 

 Dearadh le haghaidh clárchosáin i nDroichead Nua 

 Tús a chur le dearadh mionsonraithe do Pháirc Ascail na Silíní 

 Scéim píolótach chun laghdú a dhéanamh ar ghliofosáit 

 Gairdín manachúil a fhorbairt i mBaile Chill Dara 

 Gairdín Céadfach a fhorbairt i bPáirc San Caitríona 

Bíonn an Fhoireann 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 fhoireann ó dhearcadh cuimsithe sóisialta, agus baint aici le na 

príomh-ghníomhartha seo leanas: 
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 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 

 

Straitéis Tacaíochta 

an Phlean 

Corparáidigh 

Aidm 5-bliana de réir an 

Plean Corparáideah 
Aidhm 2020 

Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul chun 

cinn 2020 – Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta Comhthéacsúil Covid 

19 má’s ábhartha 

4.1 Ionchuimsiú 
sóisialta agus 
páirtíocht agus 
forbairt pobail a 

fheabhsú trí traenáil, 
feasacht, cumasú 

agus deontais agus 
gradaim pobail, i 

gcomh-oibriú leis an 
LLP agus an CFPÁ. 

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

Rannpháirtíocht breise a 
chur chun cinn 

Líon na mball LPP 1080   
  

Ionadaíocht a spreagadh 

Líon na n-ionadaithe LLP 
go Comhairle Contae 
Chill Dara agus structúir 
gaolmhara 

22 

  

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

Imeachtaí sóisialta a 
eagrú 

Líon na n-imeachtaí  
Seachtain Ionchuimsithe 
Sóisialta 

9 

  
  
Iad go léir ar-líne de bharr 
Covid 19 

Seisiúin faisnéise a eagrú 

Líon na seisiúin faisnéise 
LPP maidir le na 
tacaíochtaí atá le fáil. 
 

9 

  

Ról na Comhairle i  
gceannaireacht an 
phobail a fhorbairt tríd an 
Coiste Forbartha Pobail 
Áitiúil (CFPÁ) 
 
 
 
 
 
 

Cinntiú go leanfaidh 
CFPA Chill Dara ag obair 
go h-éifeachtúil agus go 
h-éifeachtach. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líon na gcruinnithe in 
aghaidh na bliana den 
CFPÁ agus da fo-choistí 
tacaíochta a choimeád 
(3-4). 
 
 
 
 
 
 
 

Tionóladh 23 cruinniú den 
CFPÁ agus dá fo-
struchtúir i 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eagraíodh na cruinnithe ar 
dtús trí teileachomhdháil, ag 
bogadh go TEAMS.  Chuir na 
srianta isteach ar modhanna 
oibre, go h-áirithe maidir le 
aithint a chur ar chomhaltaí 
nua.  Lean gnó go léir an  
CFPÁ ar aghaidh, áfach, 
agus, ar go leor bealaí, 
méadaíodh ualach oibre an 
CFPÁ de bharra Covid 19, 
e.g. an Fóram Freagartha 
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Pobail a eagrú, príomh-rol a 
ghlacadh i sonraí a bhailiú don 
Line Cabhrach etc. 
 

Straitéis Tacaíochta 

an Phlean 

Corparáidigh 

Aidm 5-bliana de réir an 

Plean Corparáideah 
Aidhm 2020 

Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul chun 

cinn 2020 – Tascairí 

Feidhmíochta Nóta Comhthéacsúil Covid 

19 má’s ábhartha 

4.0 Gach saoránach 
a chumasú chun 
páirt a ghlacadh i 

bpobail atá slán agus 
ionchuimsitheach, 

agus rochtain a 
bheith acu ar 
seirbhísí agus 
tacaíochtaí a 

thugann tairbhe 
dearfach dá saoil. 

Tacú le h-obair na gCoistí 
um Beartais 
Straitéiseacha 
 
 
 
 
 

Aithneofar réimsí le 
haghaidh cúraim sa 
Phlean Oibre 2020 ag an 
gcéad cruinniú den 
choiste nua i Márta . 
 
 
 

Líon na bpolasaithe, 
straitéisí agus 
scéimeanna gur rinne 
Coistí um Beartais 
Straitéiseacha 
athbhreithniú agus 
forbairt orthu 
 
 

Leandh le cruinnithe de 
na choistí nua CBS ó 
Meitheamh 2020.  Tá an 
ballraíocht iomlán i 
bhfeidhm. Scaipeadh 
agus faomhadh 
pleananna oibre earnála.  
Faomhadh roinnt de 
polasaithe don GBC.  

Cumainn Cónaitheoirí:  

Bheith ag obair i gcónaí le 

cumainn cónaitheoirí / 

pobail atá ann cheana 

agus ag tacú le forbairt 

chumainn nua 

cónaitheoirí. 

Eagrófar scéim deontais 
do Chumainn 
Cónaitheoirí d’eastáit 
údaráis áítiúla agus 
eastáit probháideacha i 
2020. 
 
 

Líon na gCumann 

Cónaitheoirí 

Iarratais ó ghrúpaí 

 

 

Faomhadh 342 deontas 
CC i 2020. 
 
 
 
 

 

 

Leanúint le h-ionchuimsiú 
sóisialta agus forbairt 
pobail a chur chun cinn 
mar dea-chleachtas i 
ngach eastát tionscadail. 
 
 
 
 

Leanúint le cur chun cinn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eastáit tioncscadail 
tosaíochta le Comhairle 
Contae Chill Dara a 
fuair tacaíocht. 
 
 
 
 
 

10 
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4.0 Gach saoránach 
a chumasú chun 
páirt a ghlacadh i 

bpobail atá slán agus 
ionchuimsitheach, 

agus rochtain a 
bheith acu ar 
seirbhísí agus 
tacaíochtaí a 

thugann tairbhe 
dearfach dá saoil. 

Tacú le grupaí chun 
bheith páirteach i 
gcomórtais gradam 
náisiúnta chun béim a 
chur ar dea-chleachtas 
agus páirtíocht a 
spreagadh. 
 
 
 
 
 

Leanúint le tacú le 
rannpháirtíocht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breis agus 30 grúpa 
páirteach i gcomórtas 
bliaintiúil Bród Áite 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
Leanúint le tacú le 
rannpháirtíocht 

Bhí  breis agus 20 
gairdín cáilithe don 
chomórtas don gairdín 
is fearr cothabhálta 

18 
 
 
   

  

Leanúint le tacú le 
rannpháirtíocht 
 
 
 
 

Breis agus 10 duine óga 
páirteach sna Gradaim 
Dianiarrachta Óige  
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 
 

4.1 Ionchuimsiú 
sóisialta agus 
páirtíocht agus 
forbairt pobail a 

fheabhsú trí traenáil, 
feasacht, cumasú 

agus deontais agus 
gradaim pobail, i 

gcomh-oibriú leis an 
LLP agus an CFPÁ. 

Tacaíochtaí le moltaí 
tionsacadal a ullmhú, 
teacht ar deontais agus 
maoiniú do thionscadail 
aithnithe, m.sh. pobal, 
féilte, CMÁ etc. 
 
 
 
 

Leanúint le 
rannpháirtíocht a thacú 
agus a chur chun cinn 
 
 
 
 
 
 
 

Líon na n-iarratas ar 
deontas CCUÁ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

4.8 Maoirseacht agus 
comh-oibriú a 
dhéanamh le 
eagraíochtaí 

páirtíochta sa CFPÁ 
chun dul chun cinn 

Eagraíodh grúpa il-
eagraíochta d’eastáit 
spriocdhírithe chun béim 
a chur ar bearnaí i 
soláthar seirbhísí. 

Leanúint le oibriú le 
eastáit spriocdhirithe 
 
 
 

4 crinniú ar a laghad 
gach bliain. 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Rinne srianta Covid 19 laghdú 
a spriocanna.  
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comhleanúnach thar 
na h-earnála do 

chláreagrú áitiuil 
agus forbartha pobail 
a eagrú, dírithe go h-
áirithe ar na daoine 

is eisiata. 

 

Leanúint le fócas a chur 
ar ionchuimsiú sóisialta 
chun dul i ngleic le 
bochtanas agus 
míbhuntáiste 
 
 
 
 
 
 

Cinntiú go seachadtar clár 
CGPCS Chill Dara de réir 
plean aontaithe 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líon na ndaoine gur 
tacaíodh leo gach bliain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tháinig fo-ghrúpa 
CGPCS an CFPÁ le 
chéile go démhíosach. 
Rinneadh athcheartú 
náisiúnta ar spriocanna: 
Grúpaí: 59; aimsíodh 57. 
Daoine aonair: 703; 
aimsíodh 706 
 
 
 

 
  

   
Líon na grúpaí gur 
tacaíodh leo gach bliain. 

 

Rinneadh athcheartú náisiúnta 
ar spriocanna: sáraíodh an dá 
cheann.  Bhí formhéadú ar 
cheisteanna bochtanais – bia, 
breosla, dí-fhostaíocht.  Bhí 
cian-oibriú thar a bheith 
deacair le na daoine ba 
leochailí 

   

Tuairiscí démhíosacha 
CFPÁ. 
Tuairisc bhliantúil 
críochnaithe: Tá/Níl 

 

  

6.11 Páirtíocht ó 
dhaoine óga i 

bhforbairt polasaithe 
a éascú trí 

Chomhairle na nÓg. 

Leanúint le tacú le obair 
Chomhairle na nÓg faoin 
gcreatlach polasaithe 
náisiúnta “Torthaí níos 
fearr, todhchaí níos gile 
2014-2020”. 

Leanúint le tacaíocht. 
 
 
 
 
 

Líon na meánscoileanna 
a bhí páirteach i 
gComhairle na nÓg. 
 
 

58 mac léinn, ó thar an 
Chontae, i dteagmháil le  
Comhairle na nÓg. 
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4.11 Difríochtaí 
cultúrtha a chur chun 
cinn agus a aithint i 

bpleanáil agus 
cinntiú, trí aitheantas 

a thabhairt do 
riachtanais, 

gníomhartha a aontú 
agus éagsúlacht 
breise a tabhairt 

isteach i struchtúir 
agus polasaithe 
cinnteoireachta. 

Leanúint le sodhchaí níos 
ionchuimsithe agus níos 
il-chultúrta a fhorbairt sa 
chontae, trí Straitéis 
Ionchuimsithe Chontae 
Chill Dara 2019 – 2024 a 
chur i bhfeidhm. 
 
 
 
 
 
 

Straitéis nua a fheidhmiú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tionóladh Lá na 
hAifrice, imeacht rathúil 
il-chultúrtha, i mBaile 
Átha Í i mBealtaine 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I gcéim chomhairliúcháin 
faoi lathair do straitéis  
ionchuimsithe nua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

Straitéis nua a fheidhmiú. 
 
 
 
 

Straitéis Ionchuimsithe 
don Lucht Siúil agus na 
Romaigh a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm, 
chun tacú le pobail. 

Oibrí feidhmithe ceaptha 
agus coiste feidhmithe 
eagraithe, agus ag 
teacht le chéile go rialta. 
   

2.7 Deiseanna 
d’fhorbairtí pobail, 

cultúrtha agus 
eacnamaíoch agus a 

fhorbairt agus a 
ghiaráil trí Nascadh 

agus teagmháil 
straitéiseach lenár 

nDiaspóra. 

Nascadh: Caidrimh 
cultúrtha Chill Dara a 
neartú agus a fhorbairt 
thar an domhan. 
 
Tacú le nascadh thar an 
Chontae. 
 
Leanúint le fheidhmíu 
polasaithe nasctha agus 
le maoirseacht ar an 
gCoiste. 

Suíomh gréasáin a 
fhorbairt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líon na ngrúpaí nasctha 
gníomhacha sa 
Chontae. 
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Forbraíodh suiomh 
gréasáin: 
www.kildaretwinning.ie  
 
 
 
 
 
 
   

2.8 Leanúint le oibriú 
le h-eagraíochtaí 

páirtíochta chun tacú 
le pobail tuaithe trí 

scileanna a fhorbairt, 
soláthar 

leathanbhanda a 
chumasú agus 

tacaíocht a thabhairt 

Tacú agus éascaíocht a 
thabhairt d’imeachtaí 
eacnamáíochta 
talamhaíochta agus tuath-
bhunaithe, idir iad atá ann 
cheana agus cinn 
malartacha. 
 
 

Cinntiú go seachadtar clár 
LEADER de réir an 
Straitéis Forbartha Pobail 
agus tosaíochtaí do 2020. 
 
 
 
 
 

Tionscadail LEADER 
gur tacaíodh leo. 
 
 
 
 
 
 
 

Faomhadh 33 tionscadal 
le haghaidh maoiniú i 
2020. 
 
 
 
 
 
 

Cuireadh moill ar an gcéad 
clár AE eile de bharr Covid 19 
agus Breatimeacht.  Cuirfear 
clár idirthréimhseach i 
bhfeidhm do 2021, ach níl sé 
soiléir fós cad a bheidh mar 
fócas don chéad clár LEADER 
eile. 

http://www.kildaretwinning.ie/
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do dheiseanna 
fostaíochta, ailínithe 
le stíl beatha agus 

suíomh tuaithe. 

 

 

Straitéis Tacaíochta 

an Phlean 

Corparáidigh 

Aidm 5-bliana de réir 

an Plean Corparáideah 
Aidhm 2020 

Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul chun 

cinn 2020 – Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta Comhthéacsúil Covid 

19 má’s ábhartha 

4.4 Soláthar seirbhísi 
áineasa, spóirt agus 

spáis oscailte sa 
chontae a éascú, 
agus cumas an 

pobail go léir chun 
beith páirteach í 

nósanna 
maireachtála níos 
sláintiúla a oiliúnt 
agus a fheidmiú. 

Rochtain ar dheiseanna 
spóirt agus áineasa 
pobal-bhunaithe a chur 
chun cinn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leanúint le deiseanna a 
chur chun cinn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líon iomlán na gclós 
súgartha / páirceanna 
scátála / giomnáisiom 
amuigh á n-éascu 
agus/nó á chothabháil 
ag an gComhairle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clós súgartha nua sa 
Chorrchoill, agus ceann 
eile á thógáil i nDíseart 
Diarmada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuireadh moill ar chlós 
Dhíseart Diarmada a 
thabhairt chun críche de 
bharr Covid 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lá Súgartha bliantúil a 
eagrú agus a fheidhmiú. 
 
 

Freastal iomlán ag an 
Lá Súgartha bliaintiúil 
thar saol an Phlean 
Corparáidigh. 

Leithdháileadh 800 paca 
súgartha. 
 
 

Caitheadh an lá súgartha 
bliantúil a chealú, agus 
leithdháileadh pacaí súgartha 
ina ionad sin 
 

Leanúint le 
rannpháirtíocht a chur 
chun cinn. 

Rannpháirtíocht 
bhliantúil ag áitritheoirí 
Chill Dara i spóirt agus 
imeachtaí fisiciúla 

26,000 

Bhí droch-tionchar ag Covid 
19 ar ár gcaidreamh le líon 
maith de na rannpháirtithe, 
go h-áirithe daoine 
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breacaosta agus daoine faoi 
míchumas, agus feictear seo 
i líon na bpáirtithe do 2020 

   

Leanúint le uasoiliúint a 
chur ar fáil 
 
 
 
 
 
 
 

Líon na ndeonach a 
bhfaigheann uasoiliúint 
gach bliain 
 
 
 
 
 
 
 

5850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tharla an méadú ar líon na 
ndaoine a fuair oiliúnt agus 
traenáil, den chuid is mó, 
ónár bhforbairt ar  áis nua r-
foghlama Covid 19 chun 
tuismitheoirí, múinteoirí agus 
cóitseálaithe a uasoiliúint, ag 
cabhrú le clubanna agus 
grúpaí ag filleadh chun imirt 
tar éis dianghlasála. 

Uasghádú a dhéanamh ar 
Raon Lúthchleasa San 
Chóca sna Bánóga 

Conraitheoir a cheapadh 
cun na h-oibreacha a 
críochnú. 

Oibreacha idir láimhe 
agus le críoch i 2021. 

Cuireadh moill ar  na h-
oibreacha de bharr srianta 
oibre Covid 19. 

4.1 Ionchuimsiú 
sóisialta agus 
páirtíocht agus 
forbairt pobail a 
fheabhsú trí traenáil, 
feasacht, cumasú 
agus deontais agus 
gradaim pobail, i 
gcomh-oibriú leis an 
LLP agus an CFPÁ. 
 
 
 
 

Tacú le forbairt pobal 
inbhuanaithe trí 
idirghabháil gníomhach i 
dtionscadail pobal-
dírithe a éascú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eagrófar scéimeanna 
deontais pobail agus féile 
i 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líon na ndeontas aonair 
a bhronnadh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faomhadh 981 deontas 
faoi gach catagóir i 
2020. ( Áirítear le seo 
CC),  + 32 deontas Cláir 
Forbartha Pobail, 7 
deontas Maoinithe 
Meabhairshláinte Pobail 
agus 66 deontas 
Maoinithe Éigeandála 
Covid 19. 
 
 
 
 

Níor leanadh ar aghaidh le 
roinnt suntasach de 
thionscadail pobail agus féile, 
nó bhí moill orthu, nó 
caitheadh iad a leasú, de 
bharr srianta Covid 19.  Is 
cosúil go gcuirfidh seo 
isteach ar chumas roinnt de 
ghrúpaí tabhairt faoi 
tionscadail i 2021. Bhí ró-
shuibhscríobh ar na deontais 
Feabhsaithe Pobail mar ní 
raibh grúpaí in ann airgead a 
thiomsiú. 

Eagrófar oícheanta 
faisnéise deontais tríd an 
LPP 
 
 
 
 

Líon na seisiúin 
faisnéise 
 
 
 
 
 

Tionóladh dhá chruinniú 
i 2020.  Tá córas 
deontas nua ar-líne 
pleanáilte do 2021, agus 
beidh gá le líon breise 
de chian-cruinnithe / 
ranganna teagaisc. 
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4.4 Soláthar seirbhísi 
áineasa, spóirt agus 

spáis oscailte sa 
chontae a éascú, 
agus cumas an 

pobail go léir chun 
beith páirteach í 

nósanna 
maireachtála níos 
sláintiúla a oiliúnt 
agus a fheidmiú. 

Tacú le forbairt agus 
feabhsú ar áiseanna 
spóirt, fóillíochta, 
áineasa agus ealaíon 
áitiúla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tacú le clár leanúnach le 
haghaidh soláthair, 
cothabhála agus 
bainistíochta ar chlóis 
súgartha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clóis súgartha a thógaíl 
i nDíseart Diarmada 
agus sa Chorrchoill.  
Críoch a chur le Cuid 8 
agus tairscint le 
haghaidh tógála i 
bhFiodh Alúine, agus le  
tairscint le haghaidh 
uasghrádaithe i gclós 
súgartha Eoin Dé.  Tús 
a chur le h-athdearadh 
do chlós súgartha Léim 
an Bhradáin.  TCI a 
shuiteáil i bpáirc scátála 
Dhroichead Nua. 
 
 
 
 

Tógáil idir 
láimhe i 
nDíseart 
Diarmada.  An 
Chorrchoill 
tugtha chun  
críche. 
Bronnadh 
tairscint do 
chlós súgartha 
Eoin Dé.  
Athdearadh do 
chlós súgartha 
Léim an 
Bhradáin le 
tosnú i 2021.  
TCI curtha síor 
de bharr 
RGCS.   

An Polasaí Súgartha a 
ghlacadh don Chontae a 
fheidhmiú. 

Treoirlínte deartha a 
fhorbairt do chlóis 
súgartha i bhforbairtí 
cónaithe 

Dréacht-
treoirlínte á n-
ullmhú. 

  

1.7 Leanúint le 
feabhas agus 
cothabháil a 
dhéanamh ar 

dhreach agus deilbh 
ár gContae, le comh-
oibriú ónár bpobail. 

Dreach agus deilbh 
agus timpeallacht Chill 
Dara a fheabhsú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Straitéis maidir le 
páirceanna agus 
spásanna oscailte don 
Chontae, lena n-áirítear 
úsáid is fearr ar áiseanna 
áineasa, a fhorbairt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tairscint do saineolaithe 
chun an straitéis a 
fhorbairt a thabhairt 
chun críche.  Teagmháil 
a dhéanamh leis an 
Rannóg Pleanála agus 
leis an 
gComhpháirtíocht Spóirt 
maidir le riachtanais na 
straitéise. 
 
 
 
 
 

Straitéis á 
fhorbairt i 
gcomh-oibriú 
leis an Rannóg 
Pleanála.  
Comhair-
liúchán, 
léarscáiliú 
agus iniúchtaí 
ar spásanna 
oscailte 
críochnaithe.  
Dréacht le 
bheith ullamh 
faoi   
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Meitheamh 
2021 

Clár Oibre Crann don 
Chontae a fheidhmiú. 

Tairscint do na h-
oibreacha.  

Oibreacha 
críochnaithe    

Máistirphleanna a ullmhú 
do Ascal Chartúin, Maigh 
Nuad, Tailte Conláistí na 
Sollán agus Páirc Mhóin 
Réad, An Nás. 

Tairscint do saineolaithe 
chun a máistirphlean a 
ullmhú. 
 
 

Tairscint do 
Chreat na 
nAiltirí 
Tírdhreachta 
críochnaithe.   

Máistirphlean do Pháirc 
Ascail na Silíní, Baile Chill 
Dara a fheidhmiú 

Tairscint do saineolaithe 
chun dearadh 
mionsonraithe a ullmhú  

Níl aon dul ar 
aghaidh 
   

Tionscnamh pobail curtha 
crann a fhorbairt 
 

Láithreain píolótacha a 
aithint. 
 

Láithreain 
píolótacha 
aitheanta. 

Cuireadh moill ar phlandú de bharr 
srianta Covid 19 
 

Leanúint le cothabháil féir 
ar bhóithre isteach agus 
spásanna oscailte sa 
chontae. 

Limistéir conartha féir 
thar an chontae a 
choimeád. 
 

Críochnaithe  
 
 
   

1.7 Leanúint le 
feabhas agus 
cothabháil a 
dhéanamh ar 

dhreach agus deilbh 
ár gContae, le comh-
oibriú ónár bpobail. 

Dreach agus deilbh 
agus timpeallacht Chill 
Dara a fheabhsú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tírdhreachú a 
dhéanamh ar 
thimpeallán Chúirt 
Cearach, agus 
athphlandú a dhéanamh 
ar thimpealláin Chill 
Chuillinn agus Mhainistir 
Eimhín; Plandaí Ceapaí 
Samhraidh i Léim an 
Bhradáin; Dearadh do 
thailte conlaistí in Áth 
Garbháin; Gairdín 
Manachúil a shuiteáil i 
mBaile Chill Dara; 
Oibreacha tírdhreachta 
ag Móta Ard Scol; 
Dearadh do 
Chlárchosán  
Dhrochead Nua. 

Ailtire 
Tírdhreachta 
ceaptha chun 
dearadh a 
dhéanamh ar 
thimpeallán 
Chúirt 
Cearach; 
Athphlandú 
déanta ag 
timpeallán 
Chill Chuillinn; 
Plandaí 
Ceapaí 
Samhraidh i 
Léim an 
Bhradáin 
críochnaithe.  
Níl aon dul ar   
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aghaidh ar 
thailte conlaistí 
in Áth 
Garbháin. 
Rinneadh 
dearadh 
innealtóir-
eachta agus 
obair 
seandálaí-
ochta chun 
suiteáil gairdín 
manachúil i 
mBaile Chill 
Dara a éascú. 
Cuireadh tús 
le oibreacha 
tírdhreachta 
ag Móta Ard 
Scol.  Níl aon 
dul ar aghaidh 
ar 
Chlárchosán  
Dhrochead 
Nua. 
 

Bailte agus sráidbhailte 
Chill Dara a fheabhsú 
agus a athghiniúint trí 
sráid-dreacha agus ríocht 
poiblí a fheabhsú, agus 
áiteanna agus spásanna 
uirbeacha a chruthú 

Meall Abhann na 
Foraoise a athréimniú.  
 
 
 
 
 

Críochnaithe.  
 
 
 
 
 
   

 

Pairc San Caitríona: 
uasghrádú ar síochánra 
agus Garidín Céadfach 
a chríochnú  

Dearadh 
mionsonraithe 
agus bille 
cainníochtaí 
críochnaithe.    
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Straitéis Tacaíochta 

an Phlean 

Corparáidigh 

Aidm 5-bliana 

de réir an 

Plean 

Corparáideach 

Aidhm 2020 
Caighdeán 

Feidhmíochta 

Tuairisc ar dhul chun 

cinn 2020 – Tascairí 

Feidhmíochta 

Nóta Comhthéacsúil 

Covid 19 má’s 

ábhartha 

1.1 Oidhreacht 
nádúrtha agus 

tógtha ár Chontae a 
chosaint, a 

chaomhnú agus a 
chur chun cinn, 

agus tacú le 
bithéagsúlacht ar 

mhaithe lenár 
bpolasaíthe, lenár 
bpobail agus lenár 

dtimpeallacht. 

Timpeallacht 
nádúrtha Chill 
Dara a chosaint 
agus a 
chothabháil, 
agus dul i ngleic 
le bainistiú 
athruithe ar 
shuíomhanna 
áise agus 
folláine, chun 
maolú agus 
athchóiriú a 
dhéanamh ar 
athrú aeráide, ar 
mhaithe le 
bithéagsúlacht, 
ag braith ar 
maoiniú agus 
áiseanna. 

Tionscnamh pobail 
curtha crann a fhorbairt. 

Láithreain píolótacha a 
aithint. 

Láithreain píolótacha 
aitheanta. 

Cuireadh moill ar 
phlandú de bharr srianta 
Covid 19 

Leanúint le caomhnú ar 
príomh-láithreáin laistigh 
den chontae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caomhnú ar Thobar an 
Spá le chur ar aghaidh i 
2020. 

Críochnaithe.  
 
   

Plean Caomhnaithe a 
ullmhú do Gairdíní an 
tSeanbhaile, An Nás 
agis do Coillte Bhaile an 
Chaisleáin, Cill Droichid. 

Tús curtha ar obair ag An 
Seanbhaile; níl aon dul ar 
aghaidh ar Coillte Bhaile 
an Chaisleáin.  

  

Plean caomhnaithe don 
Scioból Iontach a 
uasdhátú. 
 
 
 
 
 
 
 

Críochnaithe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Timpeallacht 
nádúrtha Chill 
Dara a chosaint 
agus a 
chothabháil, 
agus dul i ngleic 
le bainistiú 
athruithe ar 
shuíomhanna 
áise agus 
folláine, chun 
maolú agus 
athchóiriú a 
dhéanamh ar 
athrú aeráide, ar 
mhaithe le 
bithéagsúlacht, 

  

Dearadh ar logaill curtha 
crainn i bPáirc Mhuire.  
 
 

Níl aon dul ar aghaidh. 
 

  

Pointe uisce poiblí a 
shuiteáil i gclós súgartha 
Lourdesville. 

Conraitheoir in áit chun an 
pointe uisce, átá 
ceannaithe, a shuiteáil. 

Cuireadh moill ar obair 
suiteáladh de bharr 
dianghlasála Covid 19. 

Gnáth-scéim 
comharthaíochta do 
Pháirc Líneach na Life a 
fhorbairt. 
 
 
 
 
 
 

Níl aon dul ar aghaidh. 
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ag braith ar 
maoiniú agus 
áiseanna. 
 

1.11 Develop and 
incorporate a 
programme to 

increase 
management of 
amenity areas to 

mitigate and adapt 
to climate change 

and benefit 
biodiversity subject 

to funding and 
resources 

Timpeallacht 
nádúrtha Chill 
Dara a chosaint 
agus a 
chothabháil, 
agus dul i ngleic 
le bainistiú 
athruithe ar 
shuíomhanna 
áise agus 
folláine, chun 
maolú agus 
athchóiriú a 
dhéanamh ar 
athrú aeráide, ar 
mhaithe le 
bithéagsúlacht, 
ag braith ar 
maoiniú agus 
áiseanna. 

Limistéir píolótacha le 
haghaidh mion-fhorchur 
de gliofosáit agus 
malartú i modhanna 
agus minicíocht baint 
féir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Láithreáin píolótacha a 
aithint agus torthaí a 
fheidhmiú agus a 
mhonatóiriú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staidéar píolótach 
críochnaithe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

4.3 Leanúint le tacú 
le ionchuimsiú 
gníomhach an 

pobail trí na Cláir 
Aoisbháúil a 
sholáthar i 

gcomhpháirtíocht 
leis an Ionad 
Náisiúnta um 

Sheirbhísí 
Comhroinnte. 

Ceannaireacht 
agus tacaíocht a 
thabhairt do 
Chlár Aoisbháúil 
Chontae Chill 
Dara (agus 
bheith mar 
cheannasaí don 
cheantar Thoir 
Theas) atá á 
fhorbairt agus á 
mhaoirsiú ag 
Comhaontas 

Leanúint le 
monatóireacht agus 
tacaíocht d’fheidhmiú ar 
Straitéis Aoisbháúil 
Chontae Chill Dara, 
agus oibriú go dlúth le 
Éire Aoisbháúil mar 
cheannasaí don 
cheantar Thoir Theas. 

Leanúint le tacaiócht do 
Chomhaontas Chill Dara 
agus cláir oibre sé mhí a 
aontú. Foilsíodh 
Tuarascáil Bhliantúil inar 
aithníodh dul chun cinn 
ar phriomh-aidhmeanna 
ó Straitéis Chill Dara. 
Tugadh tacaíocht don 
Ionad Náisiúnta um 
Sheirbhísí Comhroinnte 
agus do na contaetha 
Thoir Theas, mar a 

Feidhmíodh cláir oibre.  
Foilsíodh agus scaipeadh 
Tuarascáil Bhliantúil 

Thionól an Comhaontas 
dhá chrinniú le scaradh 
sóisialta do dhaoine 
breacaosta. 
 
Thionól 
Feidhmeannacht na 
Comhairle sé gcruinniú 
ar Zoom. 
 
Bhain deacracht 
ginearalta le teagmháil 
le daoine breacaosta de 
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Gníomhartha nua de bharr Covid 19 

*** Eagraíodh an Fóram Freagartha Pobail i Márta 2020 chun breis agus 20 eagraíocht éagsúla a thabhairt le chéile chun cabhrú chun seirbhísí 

fíor-riachtanacha a sholáthar do phobail a bhí faoi tionchar ag éirí as na srianta a leagadh orthu de bharr na paindéime Covid 19.  Tháinig an 

grúpa le chéile gach mí, agus d’fheidhmigh siad go pras mar modh éifeachtach chun faisnéis a roinnt agus feasacht a ardú. 

Leanfar leis an Fóram go 2021. 

Eagraíodh an  Líne Cabhrach Pobail i Márta 2020 mar fhreagairt  chun cabhrú  le dhaoine breacaosta agus  leochaileacha  chun seirbhísi a 

fháil ag éirí as srianta náisiúnta ar bhogadh. Phlé an Líne Cabhrach go ginearálta le h-iompar, siopadóireacht agus iarratais ar oidis, ach 

fuarthas cabhair freisin ón seirbhís leabharlainne chun seachadadh leabhar do dhaoine gafa sa teach a sholáthar. Phlé an line cabhrach le 

1,494 iarratas i 2020. 

 

Aoisbháúil Chill 
Dara, le tacú ó 
Éire Aoisbháúil. 

aontaíodh le Éire 
Aoisbháúil. 

bharr bochtanas 
digiteach. 
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Aguisín 10 -Tascairí Feidhmíochta 2020 

Líonfar isteach na Tascairí Feidhmíochta nuair a foilsítear iad. 
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Aguisín 11 – 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 Feabhsaithe Pobail CFP 

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   CCT 

Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara CSCD 

Córas Caidrimh Custaiméirí   CCC 

Córas Draenála Uirbeach Inbhuanaithe   CDUI 

Cumann Bainistíochta Cathrach agus Contae   CBCC 

Daonra Coibhéiseach   DC 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte   FSS 

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil   GCC 

Grúpá Áitiúil Gnmiomhaíochta GÁG 

Ionad Cóireála Foílluisce   ICF 

Oifig Fiontair Áitiúil    OFÁ 

Plean Ceantair Áitiúil    PCÁ 

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide RCAC 

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail RFTP 

An Roinn Iompair RI 

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta) RTRÁO 

An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán)  RTCEGSM 

Scéim Séarachais Réigiúnach Uachtar Ghleann na Life   SSRUGL 

Teicneolaíocht Faisnéise (agus) Cumarsaide   TFC 

Údarás Áitiúil   UÁ 

An tÚdarás Forbartha Tionscail ÚFT 

 

 

 

 

 

 


