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Réamhrá 

 

Is cúis áthais dúinn ár bPlean Corparáideach don tréimshe 2019 – 2024 a chur i 

láthair. Ghlac na baill tofa leis ag a gcrinniú ar 25ú Samhain 2019; treoiríonn ár 

bPlean ár ngníomhartha straitéiseacha le linn saol na Comhairle seo.  Tá an Plean 

seo bunaithe ar na h-acmhainní atá ann faoi láthair agus ar ionchais réalaíocha 

maidir le na timpeallachtaí acmhainníochta agus gníomhaíochta a bheidh ann sa 

todhchaí.  Fáiltíonn an Comhairle le glacadh leis an bPlean mar thiomantas ag cách 

d’ár gcomh-fís go mbeadh Cill Dara ina chontae atá cuimsitheach agus 

inbhuanaithe. 

Leanann Comhairle Contae Chill Dara le feidhmiú gníomhach a dhéanamh ar na 

leasuithe a leagtar síos sa Chlár Gníomhaíochta do Rialtas Áitiuil Éifeachtach: Tús 

Áite don Phobal.  Thar na cúig bliain atá imithe uainn, thaispeáineamar ár gcumas 

chun seirbhísí a cothabháíl agus a núálú, trí struchtúir na gCeantar Bardasacha a 

leabú, fás rathúil a chur ar an Líonra Páirtíochta Pobail (LPP), an Coiste um 

Fhorbairt Pobail Áitiúil (CFPÁ), an t-Oifig Fiontair Áitiúil (OFÁ), agus seirbhísí a 

sholáthair i dtimpeallacht dúshlánach ó thaoibh airgeadais agus acmhainní daonna 

de.  Maidir le seo,tá sé tabhachtach aird a thabhairtar ’iarrachtaí na mball tofa, na 

mball foirne agus ár gcomhpháirtithe pobail agus gníomhaireachta. 

Tá sé soiléir, áfach, go bhfuil meadú ó thaobh próifíle, práinne agus scála de tagtha 

ar roinnt de na dúshláin a bhí le feiceáil i 2015.  Taispeáineann figiúiri daonáirimh go 

bhfuil Cill Dara ar cheann de na h-ionad daonáirimh is mó fáis agus is óige sa tír, leis 

an céatadán is mó sa tír de dhaoine idir 0 agus 24 – 37% 1. Cuireann fás daonra, 

chomh maith le fogasacht do Bhaile Átha Cliath, brú ar chostas tithíochta agus ar 

éileamh ar thithíocht, agus tá sé dosheachanta go bhfuil deachrachtaí ag raon mór 

d’ár saoránaigh a riachtanais tithíochta a shásamh. 

Tiomnaíonn ár bPleann sinn do leanúint le h-oibriú lenár gcomhpháirtithe uilig chun 

iarracht a dhéanamh chun riachtanais tithíochta Chill Dara a shásamh, agus 

tacaíocht a thabhairt do chuimsitheacht sóisialta, comhionannas agus caighdeán na 

beatha i bpobail nua atá tar éis fás le blianta beaga anuas. 

Déanfaidh ardán láidir infreastruchtúrtha, lena n-áirítear raon níos mó de roghanna 

iompair inbhuanaithe, fás a chothabháil i ngnóthaí ár Chontae agus fostaíocht nua a 

mhealladh. Ar an dul chéanna, cuirfidh méadú ar fhostaíocht áitiúil agus ar roghanna 

iompair níos inbhuanaithe maolú ar na dúshláin timpeallachta agus eacnamaíochta a 

éiríonn as beagnach 40% dár bhfórsa oibre bheith ag comaitéireacht as Chill Dara 2. 
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I 2020, i gcomhairliúcháin le príomh-gheallsealbhóirí, deánfaimíd forbairt agus tosnú 

le feidhmiú ar straitéis eacnamaíoch fad-réimseach. Tríd an Oifig Fiontair Áitiúil agus 

i bpáirtíocht le h-eagraíochtaí fiontair, leanfaimid le timpeallacht ar son ghnó a 

chothú, ag tacú le fiontar agus Cill Dara á chur chun cinn go náisiúnta agus go h-

idirnáisiúnta mar rogha d’áit la haghaidh ghnó, nuálaíochta agus infheistithe. Tugann 

crúthú fostaíochta áítiúla buntáistí eacnamaíochta, sóisialta agus timpeallachta, trí 

laghdú a dhéanamh ar thionchair comaitéireachta agus athnuachan a dhéanamh ar 

ár mbailte agus sráidbhailte. Maidir le seo, cuirfidh deiseanna mar fhorbairt ar Spás 

Macnaimh Nuálaíochta Réigiúin an Lár-Oirthir (SMNRLO) spás núálaíochta ar fáil 

d’fhiontraithe chun iad fein a lonnú i gCill Dara.  Chomh maith le seo, tiománfaidh an 

foireann nua-bhunaithe Tionscadal Forbairtí Straitéiseacha agus Ríochta Poiblí 

tionscadail straitéiseacha thar ár gContae, agus aidhm acu chun bailte agus 

sráidbhailte a athbheochan agus an eacnamaíocht áitiúil agus na cúlcríocha tuaithe 

a chothú. 

Cuirfimid fócas freisin ar dheiseanna fáis a ghiaráil sna réimsí agraibhia agus 

eachaí.  Ar thaobh na turasóireachta, déanfaimíd ath-iarracht chun buntáistí 

eacnamaíochta a ghiaráil ónár suíomh mar chéad-stad ar Sean-Oirthear na 

hÉireann, agus ar Imeall Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear forbairt a dhéanamh ar 

ghlasbealaí agus gormbhealaí sa Chontae. 

Ag buntachú le gach gníomh againn, áfach, tá an riachtanas práinneach dul i ngleic 

leis an dúshlán a thagann ó athrú aeráíde.  Tá príomh-ról ag an gComhairle mar 

óstach ar Oífig Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre um Ghníomhú ar son na 

hAeráide.  Is muidne an ceannasaí chun obair 17 údárás áitiúla a chomh-ordú, 

maidir le straitéisí athraithe a ullmhú.  Léiríonn Cill Dara Athléimneach – ár Straitéis 

Oiriúnaithe Athraithe Aeráide na riachtanas airgeadais agus eacnamaíochta  atá ann 

chun gníomhú ar son na h-aeráide a phríomhsruthú i bpolasaithe, foirgnimh, 

infreastruchtúr agus gníomhartha na Comhairle, chun dul i ngleic le athrú aeráide. 
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Féachfaimid, áfach, ní amháin d’ár ngníomhartha inmheánacha féin, ach 

tabharfaimid tacaíocht do ghníomhú athraithe aeráide agus cosaint chomhshaoil 

trínár bpleanáil agus polasaithe, agus trí feabhsú a dhéanamh ar feasacht 

eagraíochta agus pobail, tacaíocht, dreasachtaí, taighde agus áiseanna a 

chothaíonn todhchaí níos fearr d’ár gContae. 

Faoi dheireadh, de réir mar is gá, leanfaimid le forfheidhmniú, ceadú, teistiu agus 

rialú láidir maidir le cosaint timpeallachta, pleanáil, rialú tógála, sábháilteacht ó 

dhóiteáin agus sláinte an phobail chun an timpeallacht tógtha agus nádúrtha a 

chosaint.  Chun an Plean seo a sholáthar, leanfaimíd le tacaíocht a thabahairt d’ár 

bhaill tofa agus daonlathas áitiúil á fheidhmiú.  Leanfaimíd freisin le feabhas a chur 

ar soláthar seirbhísí, teagmháil agus cumarsáid trí eifeachtúlacht ár ndaoine, 

buiséid, gníomhartha agus áiseanna TFC a uasmhéadú. 

Cuimsíonn ár bPlean Corparáideach raon leathan d’aidhmeanna gníomhaíochta a 

léiríonn conas tá sé ar intinn againn ár bhfís a chur i gcrích agus conas a dhéanfar 

measúnú ar ár ndul chun cinn. 

Is muidne bhúr gChomhairle, ag obair libh agus ar bhúr son. 

Tá  ár mbaill tofa agus ar mbaill foirne tiomanta chun ár bPlean a thabhairt chun 

críche i gcomhoibriú leis an raon mór de ghrúpaí reachtúla, deonacha gus pobail 

lena n-oibríonn an Comhairle.  Tá suim againn go léir i gcomh-oibriú ionas go 

mbeidh Cill Dara cuimsitheach agus inbhuanaithe, don ghlúin seo agus do ghlúnta 

na todhchaí sa chontáe iontach atá againn, agus é ag forbairt i gcónaí. 

 

1,2: Próifíl Daonáirimh Chill Dara 2016 

 

 

                 

An Clr. Suzanne Doyle      Peter Carey 

Cathaoirleach   Príomh-Fheidhmeannach 



 
 

Cill Dara – Ár gContae 

Tá Cill Dara lonnaithe i gCúige 

Laighean agus is cuid de Réigiúin an 

Lár-Oirthir é.  Is iad na contaetha in 

aice láimhe linn ná: Baile Átha Cliath, 

Ceatharlach, Laois, An Mhí, Uibh 

Fháilí agus Cill Mhantáin.  Is mór-mhol 

iompair é, le an M4, M7 agus M9, agus 

príomh-iarnróid na tíre, ag gabháil tríd. 

Le seo, tá breis agus 2,500 km de 

bhóithre i gCill Dara. Tá Cill Dara ar 

cheann do na contaetha is mó fás in 

Éirinn. 

 

Baile Daonra 2016 

Droichead Nua 22,742 

An Nás 21,393 

Cill Droichid 20,288 

Léim an Bhradáin 15,504 

Maigh Nuad 14,585 

Baile Átha Í 9,677 

Baile Chill Dara 8,634 

Claonadh 7,280 

Cill Cocha 6,093 

Na Solláin 5,849 

Mainistir Eimhín 4,246 

 

 

Daonra 225,024            

5ú is mó in Éirinn 

 

Fás 19.4% 2006 – 2016           

4ú is mó in Éirinn 

 

Meán-Teaghlach            

 2.9 Duine 

 

Meán Aois                         

34.9 Bliain 

 

36.4% in Aois 0 – 24      

Méid is mó in Éirinn 
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Ar bhFís agus Ráiteas Misin 

 

Ár bhFís: 

Cill Dara - 

Beatha; Fás; 

Ceannaireacht 

Ag obair le chéile i 

dtreo Contae atá 

cuimsitheach agus 

inbhuanaithe. 

 

Raiteas Misin: 

Comhairle Contae 

Chill Dara 

Todhchaí 

inbhuanaithe á 

chruthú agus 

feabhas á chur ar 

chaighdeán 

beatha do na 

saoránaigh go léir. 

Infreastruchtúr 

cumasach agus 

seirbhísí 

éifeachtacha agus 

insroichte á 

sholáthar agus 

muid a tabhairt 

faoinár bhfís trí 

chomh-oibriú, 

nuálaíocht, 

ionchuimsú agus 

teagmháil pobail. 

 

 

  

Ag buntachú le gach gníomh againn tá an riachtanas práinneach bualadh leis an 

dúshlán a thagann ó athrú aeráíde.  Tá príomh-ról ag an gComhairle mar óstach ar 

Oífig Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre um Ghníomhú ar son na hAeráide.  Is 

muidne an ceannasaí chun obair 17 údárás áitiúla a chomh-ordú, maidir le straitéisí 

athraithe a ullmhú. 
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Ról agus Feidhmeanna ár 

gComhairle 

Struchtúr Feidhmithe 

Comhlíonann an Foireann 

Bainistíochta, a chuimsíonn an 

Príomh-Fheidhmeannach, An 

Ceannaire Airgeadais agus cúig 

Stiúrthóir Seirbhísí, ról feidhmiúcháin 

na Comhairle.  Oibríonn foireann na 

Comhairle faoi stiúradh ón bPríomh-

Fheidmeannach agus ón bhFoireann 

Bainistíochta. 

An Comhairle Iomlán 

Ta 40 Ball Tofa i gComhairle Contae 

Chill Dara.  Buaileann siad le chéile ar 

an Luan deireannach de gach mí i 

Seomra na Comhairle, Áras Chill Dara, 

An Nás.  Toghtar Cathaoirleach nua 

gach bliain ag crinniú bliaintiúil na 

Comhairle.  Tugtar feidhmeanna 

forchoimeádta ar cumhachtaí na mball 

tofa.  Leagann an Acht um Athchóiriú 

Rialtais Áitiúil 2014 síos feidhmeanna 

na mball tofa.  Chomh maith le ról 

maidir le forbairt agus glacadh le 

polasaithe, léiríonn na baill tuairimí na 

saoránach a thogh iad, trí uiríll a chur 

ós comhair feidhmeannais na 

Comhairle le haghaidh freagra agus 

gníomhaithe. 

Breis agus 350 crinniú reachtúla ó 
2015 i leith. 

Beagnach 19,000 uiríoll ó 
Meitheamh 2015 i leith. 

 

Ceantair Bardasacha (CB) 

Tá 40 ball tofa i gComhairle Chill Dara, 

roinnte idir cúig ceantar bardasacha 

mar seo leanas: 

Baile Átha Í – 5 ball 

Cill Droichid-Léim an Bhradáin – 7 

mball 

Claonadh-Maigh Nuad – 10 mball 

Cill Dara-Droichead Nua – 11 ball 

An Nás – 7 mball 

Toghann gach Ceantar Bardasach 

Cathaoirleach gach bliain, agus 

buaileann siad le cheile gach mí.  

Thug an Acht um Athchóiriú Rialtais 

Áitiúil 2014 féinriar agus cumachtaí 

cinnithe níos mó do bhaill tofa ag an 

leibhéal áitiúil. 

Maidir le so, ullmhaítear dreacht-

phlean buiséid gach bliain do gach 

Ceantar Bardasach, agus forbraíonn 

baill tofa, ag leibhéal ceantair, clar 

chun maoiniú a sholáthar do raon de 

thosaíochtaí áitiúla do bhailte agus 

sráidbhailte áitiúla, don bhliain atá le 

teacht. Chun na tosaíochta seo a 

sholáthar ag leibhéal áitiúil, rinne an 

Comhairle athmheas ar struchtúirí 

riaracháin agus gníomhartha chun 

soláthar seirbhíse áitiúil a éascú faoi 

struchtúr na gCeantar Bardasacha. Tá 

faisnéis faoi na tionscadail a 

maoinítear go h-áitiúil le fáil anseo. 

Coistí um Beartais Straitéiseach 

(CBS) 

Tá na baill tofa freagrach as polasaí a 

phlé agus a chruthú; éascaítear seo tri 

na CBS. Tá baill tofa agus ionadaithe 

ó na comh-pháirtithe sóisialta agus 

réimsí earnála ina mball de na CBS. 

Bíonn ball tofa mar chathaoirleach i 

ngach CBS, le tacaiocht ó Stiúrthóir 

Seirbhísi. Faoi láthair tá cúig CBS ag 

Comhairle Contae Chill Dara, ach, tar 

éis na toghcháin áitiúla, ní mór do 

gach údarás áitiúil Coistí um Beartais 

Straitéiseach nua a cheapadh don 

tréimhse 2019 – 2024. Moltar go 

gceapfar CBS nua, a bhaineann le 

http://kildare.ie/CountyCouncil/corporateservices/CorporateServices/localpropertytaxallocations/
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Gníomhú ar son na hAeráide; mar sin, 

má aontaíonn an Comhairle iomlán le 

seo, beidh na CBS don tréimhse 2019 

– 2024 mar seo leanas: 

Gníomhú ar son na hAeráide; 

Forbairt Eacnamaíoch, Fiontar agus 

Pleanáil; 

Iompar, Sábháilteacht agus Seirbhísí 

Éigeandála; 

Seirbhísí Chomhshaoil agus Uisce; 

Tithíocht; 

Pobal Áitiúil agus Cultúr. 

Grúpa Beartais Corparáidigh (GPC) 

Feidhmíonn an GPC mar nasc idir na 

CBS agus an Comhairle iomlán, agus 

fóram á chur ar fáil acu chun aontú le 

polasaithe le tionchar ar an 

gComhairle iomlán, roimh iad a chur 

faoi bhráid na Comhairle iomlán.  

Déantar comh-ordú ar obair na gcoistí 

um beartais straitéiseach tríd an Grúpa 

Beartais Corparáidigh, le ballraíocht a 

chuimsíonn Cathaoirleach na 

Comhairle Contae, Cathaoirleach gach 

CBS, agus ball ó aon Ceantar 

Bardasach nach bhfuil ionadaíocht 

uaidh ar an GPC.  Tugann an Grúpa 

Beartais Corparáidigh treoiriú agus 

comhairle don Chomhairle iomlán 

maidir le polasaithe, má’s gá. 

 

 

 

 

Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil 

(CFPÁ) 

Is e aidhm an Choiste um Fhorbairt 

Pobail Áitiúil ná forbairt dearfach ár 

bpobal a chur chun cinn agus príomh-

gheallsealbhóirí a chomhtháthú, 

éifeachtúlacht, comhsheasmhacht 

agus comh-ordú a chinntiú, agus 

dúbláil idir na réimsí éagsúla de 

ghníomhartha údaráis áitiúla sa phobal 

a shéanadh.  Maidir le seo, tá 

maoirseacht agus freagracht ag an 

CFPÁ as forbairt áitiúil agus maoiniú a 

bhaineann leis an bpobal sa chontae. 

Leagann an CFPÁ síos a chuspóirí 

agus aidhmeanna i bplean 6-bliana ar 

a dtugtar Plean Eacnamaíoch agus 

Pobail Áitiúil (PEPÁ). Pléann na baill 

tofa ó na Ceantair Bardasacha an 

PEPÁ agus glacann an Comhairle 

iomlán leis, agus, cé go gcuireann sé 

faisnéis le raon de polasaithe pleanála 

i bPlean  Forbartha an Chontae, ní 

plean spásúil é. Caithfidh an PEPÁ 

bheith comhsheasmhach le straitéisí 

reigiúnacha spásúil agus 

eacnamaíoch. 

Ullmhaíon an CFPÁ an cuid pobail den 

phlean, agus ullmháionn an Ciste um 

Beartais Straitéiseach um Forbairt 

Eacnamaíoch, Fiontar agus Pleanáil 

an cuid eacnamaíoch, agus 

ullmhaítear an dá chuid go 

comhthráthach. 

Cuimsíonn ballraíocht an CFPÁ: 

Baill tofa ón údarás áitiúil; 

Baill foirne ón údarás áitiúil; 

Ionadaithe ó eagraíochtaí poiblí a 

sholáthtraíonn seirbhísí sa cheantar; 

Ionadaithe ó earnála pobail áitiúla; 

Ionadaithe pobail áitiúla ón LPP; agus 

Ionadaithe ó eagraíochta forbartha le 

maioniú nó tacaíocht poiblí. 

Bunaithe i 2014, cuimsíonn ballraíocht 

i gCill Dara naoi mball reachtúla agus 
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deich mball neamh-reachtúla, agus 

tagann siad le chéile go démhíosúil 

 

 

 

 

 

lll 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oifig Fiontar Áitiúil (OFÁ) 

Is ionad aon-stad é an t-Oifig Fiontar 

Áitiúil le haghaidh tacaíochta ghnó 

istigh de Chomhairle Contae Chill 

Dara. Tá 31 OFÁ sa tír – ceann i 

ngach Ceantar Chomhairle. Tugann an 

OFÁ saineolas, fios ghnó agus 

tacaíocht airgeadais do ghnóthaí cibé 

acu go bhfuil gnó á thosnú nó a 

mhéadú acu. I measc na custaiméirí tá 

daoine go bhfuil sé ar intinn acu gnó 

nua a eagrú agus agus duine atá i 

mbun ghnó cheana féin.  Cabhraíonn 

an OFÁ chun méadu a chur ar 

poitéinseal fostaíochta mion-ghnó 

agus micrea-ghnó , idir cinn nua agus 

cinn atáann cheana féin, agus ar líon 

na ngnóthaí núalacha le potéinseal 

easpórtála. Go h-oibríoch, tá an OFÁ 

freisin mar phríomh-thiomántóir thaobh 

thiar de raon mór de ghníomhartha an 

PEPÁ. Tá tuilleadh  anseo. 

 

 

 

 

 

 

Líonra 

Páirtiochta Poiblí (LPP) 

Treisítear ár ndaonlathas trí tuairimí 

agus leasanna éagsúla a phlé i 

bproiséis cinnithe údaráis áitiúla. 

Tugann LPP cead cainte do 

shaoránaigh maidir le cinntí le tionchar 

acu ar a bpobail féin.  Tá LPP i ngach 

contae chun éascaíocht a thabhairt do 

chomhairliúchain poiblí agus páirtíocht 

poiblí i bpolasaithe a phlé agus cinntí a 

dhéanamh. 

Tugann an LPP struchtúr chun faisnéis 

a sheoladh sa dá threo idir an 

Comhairle agus grúpaí Pobail, 

Deonacha, Ionchuimsithe Sóisialta 

agus Timpeallachta i gContae Chill 

Dara.  Éascaíonn an LPP seo trí 

ionadaithe LPP a thoghadh do choistí 

éagsúla taobh istigh de Chomhairle 

Contae Chill Dara. Tá beagnach 950 

grúpa cláraithe le LPP Chill Dara. 

Coiste Iniúchadh 

Is cuid de chreatlach rialachais na 

Comhairle é an Coiste Iniúchadh, le ról 

neamhspleách aige in athbhreithniú a 

dhéanmah ar thuairisciú airgeadais, 

rialú inmheánach agus bainistíocht ar 

riosca. Déanann an Coiste 

maoirseacht ar obair na Rannóige 

Iniúchta Inmheánacha agus glacann 

sé le plean bliaintiuil agus cairt 

Iniúchta Inmheánacha.  Tugann an 

Coiste tuairisc gach bliain don 

Chomhairle maidir lena chinntí faoin 

PEPÁ   

Comhairle 

Contae Chill 

Dara 

Cuid 

Eacnamaíoch 

(CBS um 

Fiontar 

Eacnamaíoch 

agus Pleanáil) 

Cuid Pobail 

(CFPÁ 

https://www.localenterprise.ie/Kildare/
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ráiteas airgeadais iniúchta bhliaintiúil 

agus tuairisc an iniúchóra, agus 

cuireann an Coiste tuarascáil 

bhliaintiúil faoi bhráid na Comhairle.  Is 

ról comhairleach é ról an choiste. 

 

 

Comhchoiste Póilíneachta (CCP) 

Tionóladh Comhchoistí Póilíneachta 

chun fóram a sholáthar inar féidir leis 

an Údarás Áitiúil, oifigigh sinsireacha 

ón Garda Síochána atá freagrach as 

póilíneacht sa cheantair, baill den 

Oireachtas agus leasanna pobail 

comhairliúchain, plé agus moltaí a 

eagrú maidir le póilíneacht sa 

cheantar. Leagtar seo síos i bplean 5-

bliana CCP Chill Dara. Chun tacaíocht 

agus treoir breise a thabhairt do 

sábháilteacht ár bpobal, bhunaidh an 

CCP fo-choiste chun measúnú agus 

moltaí a dhéanamh maidir le iarratais 

TCI ón bpobal. 

Tá 33 ball ar CCP Chill Dara, agus 

buaileann siad le cheile 4 uair sa 

bhliain: 

Oifigigh ón Garda Síochána, ainmnithe 

ag Coimisinéir an Gharda Síochána:  2 

Baill tofa ón Údarás Áitiuil:                15 

Baill den Oireachtas ón gCeantar:      7 

Oifigigh ón Údarás Áitiúil:                   2 

Ionadaithe Pobail:                               7 
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Ta 40 Ball Tofa i gComhairle Contae Chill Dara, a chuimsíonn an Comhairle 

iomlán.   Buaileann siad le chéile ar an Luan deireannach de gach mí i 

Seomra na Comhairle, Áras Chill Dara, An Nás. 
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Rialtas Aitiúil ina gComhthéacs  

Toghann vótálaithe 
Comhairleoirí chuig Comhairle 

Contae Chill Dara 

Comhairle   

Contae Chill Dara 

 

 

 
  

 

 

 

 

Stiúrthóir 

 

 

Stiúrthóir 

 

 

Stiúrthóir 

 

 

Stiúrthóir 

 

 

Stiúrthóir 

 

 

Coistí Beartais 

Straitéiseach 

Gníomhú ar son 

na hAeráide     

Forbairt 

Eacnamaíoch, 

Fiontar agus 

Pleanáil         

Iompar, 

Sábháilteacht 

agus Seirbhísi 

Éigeandála     

Tithíocht       

Pobal Áitiuil agus 

Cultúr      

Seirbhísí 

Comhshaoil    

agus Uisce 

Coiste Forbartha 

Pobail Áitiúla 
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Ceantar Bardasach Bhaile Átha Í 

 

                     

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

 Fianna Fáil          Lucht Oibre   Fianna Fáil   Fine Gael       Lucht Oibre 
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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                     Neamhspleách                Lucht Oibre                     Daonlathaigh   

                       Sóisialta      

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                   

An Clr. Vanessa    An Clr. Joe                                  

Liston        Neville                                                                       

Comhaontas Glas  Fine Gael 
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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            

Neamhspleách      Fianna Fáil                Fianna Fáil             Fine Gael                   Fine Gael 
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Ceantar Bardasach Chill Dara / Dhroichid Nua

                                             

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

 

                                                              

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

 

                

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

                            

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

Breen       Brett          Daonlathaigh                  Kelly                          

Lucht Oibre      Fine Gael                          Sóisialta                          Fianna Fáil 

 

                    

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

Martin                               Moore                                  Sammon                                         

Comhaontas Glas            Neamhspleách                   Fine Gael 
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Príomh-Réimsí Seirbhíse thar Stiúrthóireacht 

Bóithre, 
Iompar 
& 
Sábháil-
teacht  
Poiblí 

 

 
Tithíocht & 
Seirbhísí 
Corpar-

áideacha 

 

 

Pleanáil & 

Forbairt 

Straitéiseach 

 

Seirbhísí 
Chomhshaoil , 
Uisce & Athrú 

Aeráide 

 

 
Forbairt 
Eacnamaíoch, 
Pobail & 
Cultúrtha 

Airgeadas & 
Teic-
neolaíocht 
Faisnéise 
 

Dearadh 

Bóithre, Tógáil 

agus 

Cothabháil do 

Bhóithre 

Neamh- 

Náisiunta 

Oifig Bóithre 

Náisiúnta 

Sábháilteacht 

ar Bhóithre 

Bainistíochta 

Tráchta 

Rialú Togála 

Soilse Poiblí 

Páirceáil 

Gluaisteán 

Seirbhísí 

Dóiteáin 

Cosaint 

Shibhialta 

Sláinte agus 

Sábháilteacht 

Bainistíocht ar 

Mór-Éigeandála 

 

 

Tithíocht 

Shóisialta: 

Soláthar, 

Measúnú, 

Leithdháileadh 

Tithíocht 

Deonach 

Tacaíochtaí 

Tithíochta 

Deontais & 

Iasachtaí 

Seirbhísi 

Ailtireachta 

Cóiríocht don 

Lucht Siúil 

Seirbhísí do 

Dhaoine gan 

Dídean 

Seirbhís 

Teaghmhála le 

Tionóntaí & 

Bainistíocht ar 

Eastáit 

Cothabháil 

Tithíochta 

Straitéis 

Tithíochta & 

Fáltais Caipitil 

Seirbhísí do 

Bhaill Tofa 

Seirbhísi do 

Saoránaigh / 

Cúram do 

Chustaiméirí 

Toghchóras agus 

Toghcháin 

Rochtain ar 

Fhaisnéis 

(Cosaint Sonraí, 

SF) 

Bainistíocht ar 

Saoráidí 

Cumarsáid agus 

Foilseacháin 

Corparáideacha 

 

 

 

 

Pleanáil ar 

Aghaidh 

Rialú Forbartha 

Forfheidhmiú ar 

Fhorbairt 

Oidhreacht 

agus 

Caomhantas 

Tionscadail 

Straitéiseacha 

agus Ríocht 

Poiblí 

 

 

Seirbhísí Uisce 

a sholáthar mar 

Ghníomhairí 

d’Uisce Éireann 

Laghdú Tuilte 

Clár Uisce 

Tuaithe 

Bainistíocht 

Abhantrach 

Bainistíocht 

Dramhaíola 

agus Smacht ar 

Trialliú 

Tionscadal faoi 

leith – 

Leigheasachán 

ar shuíomh 

Bhaile Chairdif 

Feasacht 

Chomhshaoil 

Forfheidhmiú 

Bainistíocht ar 

Riosca 

Gníomhú ar 

son na 

hAeráide 

Seirbhísí 

Tréidllachta 

Reiligí 

 
 

 

 

 

Tacaíochtaí 

Forbartha 

Eacnamaíochta 

agus Ghnó 

Oifig Fiontair 

Áiriúil (OFÁ) 

Forbairt 

Turasóireachta 

agus an Contae 

a chur chun 

cinn 

Acmhainní 

Daonna 

Seirbhísí 

Leabharlainne 

Forbairt agus 

Tacaíocht  don 

Phobal 

Páirceanna 

agus 

Tírdhreachú 

Ionaid Spóirt 

agus Pobail 

Ealáiona, Cultúr 

agus Stair 

Áitiúil 

CFPÁ 

 

 

 

Bainistiocht 

agus Tuairisciú 

Airgeadais 

Bailiú Fiach 

Mótarcháin 

Iniúchadh 

Inmheánach 

Teicneolaocht 

Faisnéise 

Soláthar 
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Soláthraíodh níos mó ná 3,000 teach breise trí gníomhú sna h-earnála poiblí 

agus príobhaideach sa Chontae. 
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Ag Féachaint Siar – Feidhmiú ar ár bPlean Corparáideach 2015-2019  

 ÉACHTAÍ 

Bóithre agus Iompar 

Tionscadail Cothabhála / 

Feabhsaithe 

 Críoch curtha le Scéim 
Feabhsaithe an N78, Céim 1, 
Baile Átha Í  

 Maoiniú socraithe agus tús 
curtha le tionscadal 
leigheasacháín Fána Bhaile Uí 
Chocláin, An Baile Mór   

 Uasghrádú ar Shoilse Poiblí, An 
Príomh Sráid, Cill Droichid 

I measc tionscadail atá idir láimhe 
tá: 

 Bóthar Dáileacháin Bhaile Átha 
Í 

 Bóthar Nasctha Thuaidh agus 
Scéim Feabhsaithe Rochtana 
do Cheantar na Faiche Theas, 
Baile Chill Dara 

 Bóthar Faoisimh Oirthir Maigh 
Nuad agus Cuarbhóthar 
Lasmuigh Maigh  Nuad 
(CBÁSTG)  

 Scéim Cosáin Droichid Iarnróid 
Chill Daingin 

I measc bóithre nua a tógadh tá: 

 Bóthar Nasctha Uí Dhubhuí, An 
Nás 

 Cuid den Cuarbhóthar Faoisimh 
Theas, Droichead Nua 

 Acomhal an M7 ag Baile 
Osbeirn agus Seachbhóthar 
R407 na Sollán 

 Sráid Faoisimh Istigh, Maigh 
Nuad, chun forbairt tithíochta a 
éascú 

 

 

 

Dul chun cinn maidir le h-iompar 
inbhuanaithe: 

 Clár sábháilteachta ar bhóithre 
agus scileanna rothaíochta 
tugtha do scoileanna thar an 
Chontae 

 Scéim Rothaíochta Cuain 
Maigh Nuad agus feabhsaithe 
ríochta poiblí 

 Tugadh Céim 5 de Chonair 
Thuaidh-Theas Maigh Nuad – 
Scéim do Choisithe agus 
Rothaithe – chun críche 

 Suiteáladh scáthlán bus ag dul 
ar aghaidh i gcomh-oibriú leis 
an Údarás Náisiúnta Iompair 

Seirbhís Leabharlainne agus 

Ealaíon 

 Soláthraíodh leabharlann, agus 
gradam buaite aici, i mBaile 
Átha Í, trí athchóiriú a 
dhéanamh ar eaglais 
Doiminiceach 

 Soláthraíodh nuálaíochtaí 
teicneolaíochta nua thar an 
seirbhís leabharlainne, ina 
measc Córas Bainistíochta 
Leabharlainne Náisiúnta, WiFi, 
bothanna féin-cabhracha agus 
raon de R-Sheirbhísí 

 Rinneadh athbhreithniú 
seirbhíse agus méadú ar 
uaireanta oscailte thar na h-
ionaid go léir 

 Soláthraíodh Straitéis Deich 
mBliana na gCuimhneachán, 
Polasaí Cuimhneacháin 
Sibhialta agus Clár 2016 de 
Straitéis Éire Ildánach Chill 
Dara 

 Soláthraíodh clár ealaíon poiblí 
len n-áirítear dealbh 
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cuimhneacháin poiblí 
Shackleton, Baile Átha Í, 2016 
agus coimisiúin GÉigCB, Baile 
Chill Dara, 2016 

Seirbhísí Dóiteáin agus Bainistíocht 
ar Mhór-Éigeandála 

 Iniuchtaí fuinnimh déanta ag 
gach Stáisiún Dóiteáín i gCill 
Dara 

 Sholáthar Seirbhís Dóiteáin 
Chill Dara an Clár Scoile, clár 
aois-oiriúnach maidir le 
sábháilteacht ó dhóiteáin, do na 
daltaí sa tríú rang i ngach 
bunscoil sa chontae 

 Bhunaidh Seirbhís Dóiteáin 
Chill Dara clár Seiceáladh ar 
Sábháilteacht sa Bhaile saor in 
aisce, atá á ofráil faoi láthair do 
na daoine breacaosta go léir sa 
chontae 

 Rinne an Comhairle tréimhsiú 
ar chumas Phlean Bainistíochta 
ar Mhór-Éigeandála agus ghlac 
sí le Plean Dian-Aimsire, a 
chuireadh i bhfeidhm inár 
bhfreagraí do na Stoirmeacha 
Ophelia agus Emma 

Seirbhísi Tithíochta 

 Críochnaíodh breis agus 3,900 
measúnú riachtanais tithiochta  

 Bunaíodh Ionad Cóiríochta don 
Lucht Siúil, le teacht ar 93% de 
na spriocanna atá sa Chlár 
Cóiríochta don Lucht Siúil suas 
go 2019 

 Bunaíodh Ionad Tacaíochta do 
Dhaoine gan Dídean, agus 
foireann inbhuanaithe for-
rochtana um easpa dídine agus 
tionóntacht 

 Forbraíodh Tionscnamh Aimsire 
Fuaire i bpáirtíocht le h-
Iontabhas Peter McVerry 

 Forbraíodh mol claine ag 
Suíomh na nDoiminiceach, 

Baile Átha Í i bpáirtíocht le h-
Iontabhas Peter McVerry 

 Bunaíodh Aonad Scrúdaithe ar 
Chóiríocht Príobháideach ar 
Chíos 

 Ceapadh Oifigeach um Tithe 
Folmha 

 Rolladh amach Scéim Rogha 
Tithíochta d’iarrthóirí ar tithíocht 
ag Comhairle Contae Chill Dara 

 Faomhadh 66 Iasacht 
Tithíochta Átógála Éireann 

Seirbhísí Pleanala 

 Glacadh le Plean Forbartha 
Chontae Chill Dara 2017 – 2023 

 Plean Ceantair Áitiuil Chill 
Choca 2015 – 2021 

 Plean Ceantair Áitiuil Chill 

Droichid 2017 - 2023 

 Plean Ceantair Áitiúil Claonadh 

2017 - 2023 

 Plean Ceantair Áitiuil Léim an 

Bhradáin 2017 - 2023 

 Plean Ceantair Áitiuil Mhainistir 

Eimhín 2016 - 2022 

 Plean Ceantair Áitiuil Ná Sollán 

2016 - 2022 

 Athruithe ar Phlean Ceantair 

Áitiuil Bhaile Átha Í 2012 –2018 

 Glacadh le Plean Oidhreachta 

Chontae Chill Dara 2019 – 2025 

 Críochnaíodh athbhreithniú ar 

cairéil i 2019 

 Éascaíodh clinicí rialta réamh-

phleanála 

Seirbhísí Comhshaoil agus Uisce 

 Tacaiodh le 4 Pobal Fuinnimh 

Inbhuanaithe a chruthú 

 Tugadh deontais agus 

tacaíochta de bhreis agus 

€1.7m do chláir uisce tuaithe 

 7 mór- mhéadú ar reiligí 

 Cuid 8 idir láimhe le haghaidh 

an tríú Áis Athchúrsála don 

Chontae 
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 Dul chun cinn suntasach ar an 

dtionscadal stairiúil 

leigheasacháin líonta talún ar 

shuíomh Bhaile Chairdif, le 

tosnú ar an chéim tógála roimh 

deireadh 2019 

 Críoch le h-Ionaid Cóireála 

Foílluisce sa chontae, i mBaile 

Osbeirn agus i mBaile Chill 

Dara 

Seirbhísí Corparaideacha 

 Bunaiodh Aonad tiomanta 

Seirbhíse do Bhaill Tofa, a rinne 

fónamh ar breis agus 300 

crinniú thar na cúig bliain imithe 

uainn 

 Forbraiodh Córás Bainistíochta 

Caidrimh Custaiméirí (BCC) 

agus foireann tiomanta do 

Sheirbhísí do Chustaiméirí 

 Tugadh tacaíocht do na 

Toghcháin Áitiúla 2019, 

athruithe ar teorainn na 

gceantar toghcháin agus fás 

suntasach i gClár na 

dToghthóirí 

 Bunaíodh Aonad um Rochtain 

ar Fhaisnéis, a chuimsíonn 

Oifigeach um Chosaint Sonraí 

agus Oifigeach SF 

 Críochnaíodh raon leath 

d’iniúchta fuinnimh agus 

feabhsúcháin i bhfoirgnimh na 

Comhairle, lena n-áirítear 

grianphanéil a shuitealadh in 

Áras Chill Dara, agus 

feabhsúcháin fuinnimh ag Ionad 

Snámha An Náis agus inár 

leabharlanna 

Seirbhísí Pobail, Páirceanna agus 

Áineasa 

 Bunaíodh Mol Spóirt Uisce-

bhunaithe i mBaile Átha Í 

 Lainseáladh Straitéis Aoisbháúil 

Chill Dara i 2019 agus bunaíodh 

Cill Droichid mar bhaile 

aoisbháúil 

 Solathraíodh Clár 

Gníomhachtúcháin Pobail um 

Cuimsiú Sóisialta (CGPCS) 

gach bliain 

 17 grúpa nasctha gníomhach 

thar an chontae 

 Eagraíodh Lá Súgartha 

bliainitúil ó 2015 i leith, le meán-

líon de 3,000 páiste páirteach 

Forbairt Eacnamaíoch agus Fiontar 

 Bronnadh €1.9m ó Chiste 

Forbraíochta Réigiúnaí na 

hEorpa (CFRE) chun Spás 

Macnaimh Nuálaíochta Réigiúin 

an Lár-Oirthir  (SMNRLO) a 

thógáil, chun go lonnfadh 

fiontraithe iad féin i gCill Dara 

 I 2018, láinseáil OFÁ Chill Dara 

Biashlabhra Chill Dara – 50 

táirgeoir, soláthróir agus 

comhlucht seirbhíse bia, a 

sholáthráíonn traenáil, 

monatóireacht agus líonraíocht 

do Bhiashlabhra Chill Dara 

 I 2018 agus 2019, fuair 

comlachtaí gur thacaigh OFÁ 

Chill Dara leo an príomh-duais 

ag Dámhachtain Náisiúnta 

Fiontair (Pestle and Mortar, 

2019 agus Terra Ltd., 2018) 

 Rinneadh ofráileacha do 277 

gnó maidir le Deontais 

Aghaidhe Siopa 

Airgeadas 

 Buiséid Ioncaim Bliaintiúla 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

 Clár Caipitiúil Bliaintiuil 2015 – 

2019 

 Raitis Airgeadais Bliaintiúla 

2014 – 2018 
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 Ceapadh Oifig Soláthar 

 Uasghrádú ó Cheannaire 

Iniúchta Inmheánach go 

Cheannaire Iniúchta Inmeánach 

agus Rialachais Chorparádaigh 

 Láinseáladh Office 365 do gach 

rannóg 

 Suíomh píolótach do R-

sonrascadh náisiúnta d’Údaráis 

Áitiúla 

 Athlucháil ar rátaí sa Chontae i 

2017 
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27 
 

 
Uasghrádú ar M7 An Nás – 

Droichead Nua 

Líonra Bóithre 2,500 km 
Clár feabhsaithe agus athchóirithe il-
bhliaintiúil don líonra de 2,500 km de 

bhóithre réigiúnach agus áitiúla a 
sholáthar 

185 Spás Páirceála breise  
don Nás agus do Chill Cocha 

Páirceáil Íoc i 7 mbaile 

Ár bPobail á choimeád Slán 
ónár 6 Stáisiún Dóiteain sa Chontae 

Osclaíodh  Bealach Rothaíochta   
Maigh Nuad – An Iarmhí 

 
Tógáil agus Dearadh ag dul ar aghaidh 

– Líonra Rothaíochta Ardcheantair 
Bhaile Átha Cliath agus Glasbhealach 

na Canála Ríoga 

3,000 Teach Breise   
á sholáthar trí ghníomhú ó na h-earnála 

poiblí agus príobháideach thar an 
Chontae 

Leithdháileadh 1,600 teach 2015 – 
Meitheamh 2019 

2,000 tionóntacht nua le Íocáiochtaí 
Cunáimh Tithíochta 

€30 milliúin 
 

Cothabháil agus Deisiú Tithe 

Straitéisi Aeráide ag 17 Údarás 
Áitiúil 

á chomh-ordú trí Oifig Aeráide 
Réigiúnach Chill Dara 

1800 Deontas 
lena n-áirítear Deontais Oiriúnaithe 

Tithe, Deontais Cúnaimh Tithíochta do 
Dhaoine Breacaosta agus Deontais na 

nÁiseanna Soghluaiseachta 

Glacadh le Conradh na Méáraí 
 

Glacadh le Cill Dara Athléimneach um 
Aeráide 

1,100 
Cruinniú Réamh-Phleanála 

6,960 
Iarratas pleanála próiseálta  ó 2015        

i leith 
Beagnach 

4,000 
aonaid tithíochta bronnta ó 2017 i leith 

130 + Scoil 
sa chlár Bratach Ghlas 

 
Breis agus 

4,000 Banc Buidéil 
sa Chontae anois 
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930 + Grúpa Pobal 
agus Deonach                               

inár 
Líonra Páirtíochta Pobail 

Seirbhís Leabharlainne is Fearr 
2017 & 2018 

Gradaim na Rialtas Áitiúil ag Chambers Ireland. 

111 Cumann Cónaitheoirí 
Gníomhach Cláraithe 

30 Clos Súgartha 
+11 Giomnásiom Amuigh  

+ 3 Páirc Scátála 

 
€2 milliuin 

i 1,000 Deontas Pobail gach bliain 

Meán-Líon de 

3,000 Páiste 
páirteach sa Lá Súgartha bliaintiúil a 

eagraíodh ó 2015  leith 

5,390 Duine ar 353 Cúrsa 
Traenala Ghnó 2015 - 2018 

738 + Post 
ó Gnothaí gur thacaigh OFÁ leo           

ag deireadh 2018 

1,600 Duine i 585 seisiún 
monatóireachta ghnó 

5,562 Mac Léinn  
inár n-Imeachtaí Fiontair do Mic Léinn 

3,034 
páirteach i 72 Líonra Ghnó Ban 

Faomhadh 

112 Dearbhán Tradála ar-líne 
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AnTimpeallacht Feidhmithe Lasmuigh agus Tosca Ratha 
Ríthabhachtacha  

 

Ag obair ag croílár na bpobal, bíonn 
tionchar ag raon mór de thosca atá 
ríthabhachtach chun go mbeidh 
rath orainn, i dtimpeallacht a bhíonn 
ag athrú i gcónaí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiciúil 

Suite sa dara chéim den rialtas in 
Éirinn, tá an Comhairle freagrach ar an 
leibéal áitiúil as polasaithe a éiríonn ó 
thosaíochtaí an Rialtais a chur i 
bhfeidhm. Tugann Tionscadal Éireann 

2040 eolas do phleananna tacaíochta, 
ina measc tithíocht trí Atógáil Éireann, 
aeráid agus cosaint chomhshaoil sa 
Chreatlach Oiriúnaithe Athraithe 
Aeráide, An Creatlach Pleanála 
Náisiunta, polasaí iompair trí Straitéis 
Iompair Mór-Cheantair Bhaile Átha 
Cliath agus polasaí eacnamaíoch, lena 
n-áirítear Fiontar 2025 agus an Plean 
Fiontair Réigiúnach. Mar an gcéanna, 
caithfear tosaíochtaí maidir le athleasú 
ar rialtas áitiúil a léirítear i Tús Áite don 
Phobal, Ár Seirbhís Poiblí 2020 agus 
Straitéis R-Rialtais 2017 – 2020 a chur 
i bhfeidhm. Tugann Ár Seirbhís Poiblí 
2020 mór-eolas dár bPlean, le tionchar 
ag a 18 príomh-ghníomh ar ár n-
eachtraí go léir. 

Ag am foilsithe an Plean seo, is cosúil 
go mbeidh oll-toghchán againn sar i 
bhfad. Tá seans go mbeidh ar an 
Comhairle ath-chuairt a dhéanamh ar 
an bPlean seo, ag éirí as athruithe ar 
thosáiachtai an rialtais nua.  Chomh 
maith le seo, tá Breatimeacht fós mar 
mhór-chúis neamhchinnteachta do 
todhchaí eacnamaíoch an stáit, agus 
leanfaidh an Comhairle le h-ullmhú le 
h-aghaidh na torthaí a n-éireóidh, ina 
measc imeachtaí “Bíodh Gnó Réidh do 
Bhreatimeacht” trinár n-Oifig Fiontair 
Áitiúil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiciúil agus 

Eacnamaíoch 
Ionad agus 

Timpeallacht 

 
 

 

 

Dlíthúil & 
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ÁR SEIRBHÍS POIBLÍ 2020: GNÍOMHARTHA PRÍOMHA 

Ag Soláthar d’ár bPobal Nuálacht don Todhchaí Ár bPobal agus ár n-
Eagraíochtaí á Fhorbairt 

1. Soláthar seirbhísí 
digiteacha a luathú. 
2. Seirbhísí d’ár 
gcustaiméirí a fheabhsú. 
3. Seirbhísí a dhéanamh 
níos insroichte do chách. 
4. Feabhas suntasach a 
chur ar chumarsáid agus 
teagmháil leis an bpobal. 
5. Eifeachtacht agus 
éifeachtúlacht a thiomáint. 
 

6. Cultúr nuálachais a 
chur chun cinn sa 
tseirbhís poiblí. 
7. Úsáid sonraí a 
bharrfheabhsú. 
8. Cumas pleanála 
straitéiseach a thógáil. 
9. Comh-oibriú lán-rialtais 
a threisiú. 
10. Bainistíocht clár agus 
tionscadal a leabú. 
11. Cultúr fianaise agus 
measúnaithe a leabú. 

12. Bainistíocht 
straitéiseach ar 
acmhainní daonna sa 
tseirbhís poiblí a leabú. 
13. Pleanáil forsa oibre 
straitéiseach sa seirbhís 
poiblí a phríomhsruthú. 
14. Forbairt leanúnach 
agus freagrúil. 
15. Bainistíocht 
feidhmithe a threisiú. 
16. Ionannas, ilíocht agus 
ionchuimsiú a chur chun 
cinn. 
17. Teagmháil fostaithe a 
mhéadú. 
18. Athbhreithniu a 
dhéanamh ar chultúr agus 
bunluacha an na 
seirbhise  poiblí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Eacnamaíoch 

Bhí tionchar ag an feabhas sa 
gheilleagar ar leibhéil forbartha agus 
ar chostas tithíochta.  Tá soláthar fós 
chun deiridh ar fhás daonra, áfach, 
agus éiríonn mór-dhúshláin as seo.  
Cé go bhfuil feabhas tagtha diaidh ar 
ndiaidh ar an geilleagar, tá 
neamhchinnteachtaí ann de bharr 
Breatimeacht agus forbairtí trádála 
idirnáisiúnta. Chun tuairteanna sa 
todhchaí a sheasamh, caithfear cúrsaí 
airgid na Comhairle, agus ár gcumas 
chun riachtanais na saoránach a 
shásamh, a chinntiú. Sa chás seo, 
beidh ról tabhachtach ag ár 
ngníomhartha chun infheistiú a 
mhealladh agus forbairt agus fás a 
thabhairt do ghnóthaí áitiúla. Ó 2014 i 
leith tá ról níos mó ag údaráis aitúla 
maidir le fostaíocht a éascú agus tacú 
le ghnó. 

Is FBM iad 92% d’ár bhonn 
eacnamaíoch. Mar gheallsealbhóirí 
maidir le rathúnas ár chontae, tuigimid 
go dtugann tacaíocht uainn do 
ghnóthaí, trínár OFÁ agus Fáilte Chill 
Dara agus infreastruchtúr 
cumasúcháin a sholáthar, tacaíocht 
ceann ar cheann d’ár maoiniú agus 
d’ár gcumas chun seirbhísí a sholáthar 
don phobal ar fad. 

Cé go bhfuil an dara ráta is mó sa tír 
d’infheistíocht dhíreach eachtrach ag 
Cill Dara, beidh sé deachair an stádas 
seo a choinneáil in iomaíocht le 
ceantair eacnamaíocha uirbeacha atá 
ag fás in Éirinn agus thar lear, agus 
chun IDE a thiontú go méadú i 
bhfostaíocht inar gContae. 

Beidh tionchar ag gníomhartha na 
Comhairle maidir le polasaí 
eacnamaíoch i rioscaí d’ár geilleagar 
áitiúil a mhaolú.  Maidir le seo, 
forbróidh an Comhairle Straitéis 
Eacnamaíoch cúig-bliana a chuirfidh 
lenár bPEPÁ, agus a aithneoidh 
gníomhartha agus spriocanna sna 

réimsí de IDE, Tacaíocht do FBM, 
Turasóireacht san Earnail Eachaí, 
Miondíola, Oideachas, Geilleagar Glas 
agus Agraibia, chomh maith le 
tionscadail Ríochta Poiblí agus 
infreastruchtúrtha, chun athbheochan 
a thabhairt do na geilleagraí áitiula inár 
mbailte, sraidbhailte agus cúlriocha 
tuaithe. 

Cinntóidh ár straitéis go mbeidh 
comhairliúchain agus ailíniu leis an 
Straitéis Réigiunach Spásúil agus 
Eacnamaioch, forbartha ag Tionól 
Reigiúnach an Lár-Oirthir. Déanfaidh 
réalú deiseanna ónár straitéis treisiú ar 
inbhuanaitheacht maoinithe don 
Chomhairle, agus éascfaidh sé 
athinfheistiú in infreastruchtúr 
tacaíochta agus i seirbhísí a chuirfidh 
feabhas ar chaighdeán na beatha do 
chách. 

Dlíthúil, Reachtúil agus Maoirseacht 

Déantar feidhmiú ar reachtaíocht 
náisiúnta agus ón AE ar an leibhéal is 
cóngaraí don saoránach trí 
ghníomhartha an údaráis áitiúla. 
Gníomhaíonn an Comhairle mar 
eagraíocht atá freagrach as 
monatóireacht agus forfheidhmiú a 
dhéanamh ar dhlíthe AE agus 
náisiunta, go h-áirithe maidir le 
comhshaol, pleanáil agus rialú tógála.  

Chomh maith le seo, oibríonn an 
Comhairle, mar eagraíocht, faoi réir 
raon de reachtaíocht a chuireann orthu 
comhlíonadh, rialachas agus 
freagracht a léiriú i réimsí mar chosaint 
sonraí, rochtain ar fhaisnéis, 
bainistíocht airgeadais, iniúchadh, 
tuairisciú ar fheidmiú agus soláthar.  
Maidir le seo, déanfaidh an Comhairle 
cinnte de go leanann sí le teacht ar 
seirbhísí proifisiúnta agus treoiriú ó 
eagraíochtai reachtúla chun 
reachtaíocht bainteach a léirmhíniú, 
cloí léi, agus, má’s gá, forfheidmiú a 
dhéanamh uirthi.



 
 

Comhshaol: Athrú Aeráide agus 
Inbhuainteacht 

Taispeánann eispéarais ó na cúig 
bliain atá imithe uainn go mbeidh 
imeachtaí aimsire níos minice agus 
níos measa, agus go mbeidh gá le 
pleanáil agus freagracht níos fearr sa 
cúig bliain amach romhainn. 
Tiomnaíonn ár Straitéis Oiriúnaithe 
Athraithe Aeráide agus a 120 príomh-
gníomh, chomh maith le Conradh na 
Méáraí agus an Cairt Aeráide, an 
Comhairle chun féacaint chuige go 
mbeidh seirbhísí in ann an dúshlán 
seo atá ag fás a shárú, i slí atá 
inbhuanaithe agus aeráid-bháúil. 

Chomh maith le féachaint chuige go 
mbeidh seirbhís athléimneach ann 
chun na dúshláin a thiocfaidh ó athrú 
aeraide a shárú, tiomnaíonn an Plean 
Corparáideach an Comhairle chun 
athmheas bunúsach a dhéanamh ar a 
n-oibríochtaí, agus gníomhú chun 
maolú agus athruithe a chur i bhfeidhm 
de bharr athraithe aeraide, trí raon de 
ghníomhartha a léiritear i stráitéisí 
tacaíochta an Phlean seo, agus sa  

Straitéis Oiriúnaithe Athraithe Aeráide 
agus Conradh na Méáraí, lena 
bhforbrófar Plean Fuinnimh 
Inbhuanaithe agus Gníomhaithe ar son 
na hAeráide (PFIGA). 

Tugann éileamh, atá ag fás agus ag 
athrú, ag teacht ó fás daonra dúshlán 
do thodhchaí inbhuanaithe don 
chontae, agus beidh tionchar níos mó 
ag seo ar an tslí ina n-oibríonn an 
Comhairle. Tá Cill Dara ag fás i 
gcónaí, agus leanfar le fás maidir le 
brú ó bhainistíocht tráchta, trialliú, 
cothabháil bóithre agus forfheidhmiú 
comhshaoil, agus caithfear seo a 
bhainistiú go cúramach. I measc na 
dúshláin seo, beidh cosaint, caomhnú 
agus éascú ar rochtain inbhuanaithe 
d’ár n-oidhreacht tógtha agus nádúrtha 
ríthabhachtach, le haghaidh tairbhí 
comhshaoil, eacnamaíoch agus 
sláinte, do na saoránaigh atá anseo 
faoi lathair agus do na glúnta amach 
romhainn araon. 



 
 

Láthair: Mór-Cheantar Bhaile Átha 
Cliath – Deiseanna agus Dúshláin 

Tá fogasacht Chill Dara do Bhaile Átha 
Cliath mar mór-thoisc a thugann 
deiseanna agus dúshlain araon. Ar 
imeall Bhaile Átha Cliath, tá deiseanna 
eacnamaiochta as an chontae a shuí 
mar ionad infheistithe le nascanna 
iompair náisiúnta thar barr, fogasacht 
do mór-fhorsa oibre oilte agus do 
Aerfort agus Calafort Bhaile Átha 
Cliath, agus, as sin, do mhargaidh 
easportala domhanda.  Ar an dtaobh 
eile, áfach, tá an riosca ann go n-
éascfaidh mór-líonra mótarbhealach 
an chontae tríd-trácht gan stad ar a 

mbealach go h-ionaid fostaíochta i 
mBaile Átha Cliath. 

Ta mór-dhúshláín ag éirí as an líonra 
mótarbhealach sa chontae, le 40% 
d’ár bhfórsa oibre ag timaistriú tríd an 
chontae 3. Ina measc seo tá tionchair 
comhshaoil, brú ar infreastruchtúr 
iompair, caiteachas caillte sna bailte 
áitiúla agus droch-tionchair ar 
chaighdean beatha d’ár saoránaigh.   
Sa gcomhthéacs seo, maolfaidh 
deiseanna infheistithe straitéiseacha 
agus fostaíochta thar conairí 
mótarbhealaigh ár chontae na droch-
tionchair seo. 

3 : Próifíl Daonáirimh Chill Dara 2016

 

  



 
 

Is féidir le díriú fostaíochta agus 
forbartha i gcroí-cheantair atá gar 
d’iompar inbhuanaithe eascú a 
thabhairt do mhór-infheistiú, agus is 
bun-polasaí pleanála é seo. 

Caithfidh ár bpolasaithe pleanala agus 
eacnamaíoch deiseanna infheistithe 
agus iompair chun caighdeán beatha 
ár saoranach uilea fheabhsú, chun 
leanúint leis an contae a chur chun 
cinn mar ionad infheistithe 
tarraingteach, a ghiaráil. Sa chúig 
bliain amach romhainn, caithfimid ár n-
iarrachtaí a fhócasú ar na buntáistí 
eacnamaíocha, sóisialta agus 
comhshaoil a éiríonn as laghdú a 
dhéanamh ar riachtanais taistil le 
haghaidh oibre a sholáthar. Chomh 
maith le seo, áfach, in oirthuaischirt an 
chontae (ina gcónaíonn beagnach 
75% de dhaonra an Chontae), is cosúil 
go bhfanfaidh leibhéil níos mó de 
chomaitéireacht, de bharr bheith gar 
do Bhaile Átha Cliath.  Mar sin, 
oibreoidh an Comhairle le eagraíochtaí 
naisiúnta chun féachaint chun iompar 
poiblí agus bealaí iompar inbhuanaithe 
a sholáthar.  Bíonn tionchar ag 
fogasacht do Bhaile Átha Cliath freisin 
ar chostas tithíochta sa chontae, agus 
cuireann seo tionchar ar na cinntí a 
dhéanann daoine maidir le áit 
cónaithe.  Ce go raibh scoilt 
traidisiúnta idir oirthuaischirt an 
chontae, le daonra mór ann, agus lár 
agus deisceart an chontae, atá tearc 
ar dhaonra, tá athrú ag teacht ar seo. 

Ta costas tithíochta i mBaile Átha 
Cliath ag dul i méid, agus dá bharr sin 

tá fás daonra ins na bailte inár gcontae 
nach mbíodh daonra mór iontu, ina 
bhfuil costas tithíochta níos réasúnta. 
Tá sé rithabhachtach go ndéanfar 
freagairt ar an brú a chuirfidh an fás 
daonra seo ar sheirbhísí, trí 
infreastruchúr pobail a sholáthair sna 
lárionaid daonra seo atá ag athrú. 

Ta méadú ag teacht ar an tabhacht a 
bhaineann leis an contae a choimeád 
ag iompar go sláintiúil agus go h-
inbhuanaithe, agus beidh tabhacht faoi 
leith ag dul le infheistíocht ón 
gComhairle agus ó eagraíochtaí 
comhpháirtithe chun teacht ar rochtain 
ar iompar poiblí agus cros-cheangail, 
chomh maith le roghanna taistil 
tuaithe, chun spriocanna 
eacnamaíocha, sóisialta agus 
comhshaoil a thabhairt chun críche. 

Treochtaí daonra agus freagraí 
seirbhíse 

Tá anailís, bunaithe ar an chontae, ar 
Dhaonáireamh 2016, a rinne an tIonad 
Breathnaithe um Thaighde Uile-
Éireann (IBTUÉ) le fáil ar-líne.  Tugann 
na sonraí seo, agus treochtaí 
bhúnúsacha, eolas d’ár pleanail 
straitéiseach bunaithe ar fianaise. Is 
cosúil ó anailís ar threochtaí daonra sa 
chontae go mbeidh tuilleadh fáis ag an 
dá thaobh den raon aoise. Níl fás agus 
seirbhísí riachtanacha ag teacht le 
chéile fós, agus caithfimid iarrachtaí a 
dhíriú ar an bearna seo a laghdú, 
agus, idir an dá linn, bainistiocht a 
dhéanamh ar an brú atá ag fás ar an 
infreastruchtúr agus na seirbhísí atá 
ann faoi láthair.

  

 

 

 

 

 

http://www.kildarelcdc.ie/wp-content/uploads/2012/07/Kildare-Census-2016-Profile-Summary.pdf
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Ag an daonáireamh is déanaí bhí an 
daonra is óige sa stáit sa chontae.  Tá 
tionchar ag seo ar ár seirbhísí go léir, 
go h-áirithe ar infreastruchtúr sóisialta 
agus pobail mar tithíocht, spásanna 
oscailte, áiseanna súgartha, 
tionscadail ionchuimsithe sóisialta 
aois-bhunaithe, foirgnimh pobail agus 
leabharlanna. 

Ar an taobh eile den raon aoise, tá 
méadú de 32% ar an daonra ós cionn 
65, agus anois cuimsíonn sé 10% d’ár 
ndaonra. Caithfidh fócas ar 
thionscadail aoisbháúla agus rochtain i 
mbailte agus sráidbhailte tabhairt faoi 
seo, chun go mbeidh na saoránaigh go 
léir in ann freastal ar ghnáth-imeachtaí 
eacnamaíochta agus sóisialta. 

Cé go raibh laghdú de bhreis agus 
25% ar an ráta folúntais tithíochta sa 
tréimhse 2011 – 2016, cuireann 
daonra atá ag athrú agus ag fás brú ar 
an méad agus na saghasanna 
roghanna tithíochta a bheidh le 
soláthar againn.  Tá sé soiléir nach 

amháin é an daonra, óg agus ag fás, 
sa chontae a chuirfidh éilimh ar 
freagraí tithíochta. Tá tionchar mór ag 
proifíl socheacnamaíoch an chontae, a 
leanfaidh le brú mór a chur ar 
riachtanas na Comhairle chun tithíocht 
sóisialta a thógáil agus a chothabháil, 
agus leanúint le na seirbhísí atá ag 
teastáil a chur ar fail d’ár dtionóntaí. 

Meadú de 18% ar thionóntachtaí 
sóisialta-bhunaithe (2011 – 2016) 

Tithíocht Sóisialta Díreach: 6% 
(Meán Náisiúnta 9.4%) 

Tríú líon is mó de theaghlaigh 
príobháideacha ar chíos 

Tacaíocht cíosa sóisialta á fháil ag 
4,000 

Costais tithíochta is mó taobh 
amuigh de Bhaile Átha Cliath agus 
Cill Mhantáin  

 

Leanfaidh an Comhairle le bainistíocht 
straitéiseach a dhéanamh ar a 
socmhainní, agus rátaí folúntais 
tithíochta a bhainistiú, talamh 
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criosaithe a sheirbhísiú chun an brú 
atá ar thithíocht sa chontae a 
shásamh, agus soláthar a mhéadú trí 
tionscadail mar CBÁSTG agus ár Clár 
Caipitil agus Léasaithe a eagrú.  
Déanfar athchuairt ar Straiteis 
Tithíochta na Comhairle 2017 – 2023 
le linn saol an Phlean seo, agus, as 
seo, déanfar uasdhátú ar na straitéisí 
tacaíochta sa Phlean Corparáideach 
de réir mar is gá.  Beidh gá le méadú 
suntasach ar fhorbairt tithiochta de 
bharr an fás i ndaonra an chontae. Tá 
se ríthabhachtach go gcloífar le 
caighdeánacha agus an éileamh seo á 
shásamh. 

Beidh ról ríthabhachtach ag an 
gComhairle i bhforfheidhmiú pleanála, 
rialú dearadh agus tógála ar 
fhoirgnimh nua nó athraithe, chun 
cinntiú go gcloíann siad le riachtanais 
sábháílteachta ó dhóiteain, 
inrochtaineachta agus riachtanais 
ceart pleanála agus tógála.  Maidir le 
seo, tá sé ríthabhachtach go n-
úsáideann forbróirí agus proifisiúnaigh 
tógála agus deartha an Córas 
Náisiúnta Bainistíochta um Rialú 
Tógála. 

Ionchuimsiú Sóisialta agus 
Infheistíocht bunaithe ar Fianaise 

Sa Phlean Eacnamaíoch Pobail Áitiúil 
(PEPÁ) tá raon de bhearta dírithe ar 
dhul i ngleic le míbhuntáiste agus   
eisiamh sóisialta. Feictear comh-oibriú 
idir eagraíochtaí stáit agus an earnáil 
deonach leis an Comhairle, an CFPÁ 
agus an LPP i straitéisí agus aguisíní 
an Phlean seo. Leanfar le soláthar 
tionscadal dírithe ar plé le eisiamh i 
mbailte agus i gceantair tuaithe tríd an 
gClár Gníomhachtúcháin Pobail um 
Cuimsiú Sóisialta (CGPCS), 
Tionscadail Tuaithe LEADER Chill 
Dara agus Scéim Athchóirithe do 
Bhailte agus Sráidbhailte. 

Ta ról freisin ag an raon mór 
d’imeachtaí agus seirbhísí saor in 

aisce a chuirtear ar fáil trínár Seirbhísí 
Ealaíon, Cultúrtha agus Leabharlainne 
chun tacaíocht a thabhairt d’fhoghlaim 
ar feadh an tsaoil agus folláine na 
saoránach go léir. 

Cuimsíonn breis agus 10% den daonra 
náisiúnaigh neamh-Éireannacha. Mar 
sin, ní mór dúinn leanacht leis an obair 
fairsing agus dearfach atá idir láimhe 
againn maidir le ionchuimsiú sóisialta 
agus pobail a chruthú.  Le linn saol an 
Phlean seo, forbróidh an Comhairle 
creatlach chun ár n-oibligeáidí faoin 
Acht um Coimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas 
2014. 

Cé go bhfuil gníomhartha dearfacha 
déanta cheana féin maidir le rochtain 
do dhaoine ar míchumas, tá gá lenár 
Straitéis Taistealaithe agus Romach, 
measúnú críochnaithe ar chearta 
daonna do Thaistealaithe, cearta 
príomháideachais agus ionchuimsiú 
sóisialta, agus measúnu ar bhonn 
foirmiuil de na ceisteanna ionannais 
agus cearta daonna a bhaineann lenár 
ngníomhartha. 

Cé go raibh méadú de 19.4% ar án 
daonra ó 2006 go 2016, d’athnaigh 
taighde ón Ionad Breathnaithe um 
Thaighde Uile-Éireann (IBTUÉ), a 
bhaineann le daonáireamh 2016, 
leochaileachtaí maidir le follaine ár 
saoránach sa todhchaí. Go gairid, tá 
sé soiléir go bhfuil tacaíochtaí éagsúla 
infreastruchtúrtha sóisialta níos fuide 
siar na fás daonra. 

Agus na sonraí atá le fáil á n-úsáid, 
leanfaidh an Comhairle seo, trína 
feidhmeannach agus na baill tofa, le 
dul chun cinn bunaithe ar fianaise a 
chur i bhfeidhm, agus moltaí láidre a 
dhéanamh le haghaidh tionscadail 
agus acmhainní ina gcomh-oibriú agus 
teagmháil le Ranna Rilatais agus 
eagraíochtaí stáit eile. 



 
 

 

 

An Timpeallacht Feidhmithe Laistigh agus Tosca Ratha 
Ríthabhachtacha

Ionchais an Phobail – Infheicteacht, 
Teagmháil agus Cumarsáid 

Tá athruithe tagtha ar seirbhísí agus 
róil na Comhairle ó tharla an meathlú 
geilleagair. Cé go bhfuil laghdú ar líon 
na ndaoine go bhfuil baint seirbhíse 
díreach acu leis an gComhairle, 
braithimid fós ar maoiniú ó fhoinsi 
áitiúla, i.e. Cáin Mhaoine Áitiuil 
(CMÁ0), rátaí, ranníocaíochtaí 
forbartha agus íocaíochtaí eile.  
Deirtear go minic le déanaí go bhfuil 
gá le cumarsáid agus comhairliúcháin 
níos fearr agus níos minice ón 
gComhairle. 

Faightear freisin go bhuil easpa 
tuisceana maidir lenár seirbhísi agus 
ár ról. Is iad an pobal ár 
ngeallsealbhóirí, ach níl tuiscint maith i 
measc an pobail maidir le baint na 
Comhairle i saol an phobail.  Maidir le 
seo, tá sé tabhachtach seirbhísí a 
sholáthar, ach freisin eolas faoinár 
seirbhísí agus an tionchar atá acu a 
mhéadú.  Is féidir tacú leis an 
infheicteacht, trédhearcacht agus 

freagracht seo trí méadú ar pháirtíocht 
an phobail tríd an Lionra Páirtíochta 
Pobail, meadú ar ról na gCeantar 
Bardasach i seirbhísí a sholáthar agus 
bealaí cumarsáide a fheabhsú. 

Le daonra de 36% idir 0 agus 24,tá sé 
soilléir go gcaithfimíd bualadh leis an 
dúshlán chun teacht ar agus teagmháil 
a dhéanamh le grúpa saoranach níos 
óige, go mbeidh tionchar mór ar a saoil 
ag na cinntí a dhéanaimid. Déanfar 
ath-fhorbairt ar suíomh gréasáin na 
Comhairle le linn an Plean seo, chomh 
maith le ardán comhairlíucháin nua ar-
líne agus athmheas ar an Straitéis 
Cumarsáide.  Mar chuid de na moltaí 
chun feabhas a chur ar chumarsáid, tá 
sé ar intinn Aonad Cumarsáide 
tiomanta a eagrú. 

Bainistíocht ar Acmhainní Daonna 
(BAD) 

Tá údaráis áitiúla chun tosaigh sa 
phróiseas nuachóirithé sa tseirbhis 
poiblí.  I gceartlár soláthair an Phlean 
Corparáideach agus an clár 
dúshlánach seo, tá an riachtanas chun 
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acmhainní daonna a mhealladh, a 
choimeád, a thraenáil, a uas-sciliú 
agus a úsáid go h-éifeachtach agus go 
solúbtha.  Cé go bhfuil an 5ú daonra is 
mó sa tír sa chontae, tá an dara 
cómheas is lú de baill foirne in aghaidh 
an daonra ag Comhairle Contae Chill 
Dara (262 do gach ball foirne, i 
gcomparáid le meán náisiúnta de 177, 
de reir Dhaonáireamh 2016).  Maidir le 
seo, tá sé ríthabhachtach an Córas 
Bainistíochta agus Forbartha 
Feidhmíochta (CBFF) agus polasaí 
earnála AD a chur i bhfeidhm, i 
bhfoirm an Stratéis Daonna Údarás 
Áitiúla, chun feidhmiú a uasmheadú.  

Tugann an Córas Bainistíochta agus 
Forbartha Feidhmíochta (CBFF), agus 
na Pleananna Bainistíochta, Rannóige 
agus Pearsanta istigh sa choras seo, 
tascanna, gníomhartha agus 
spriocanna do gach ball foirne, agus 
tugann seo ár Plean Corparáideach 
chun beatha.  Cinnteóidh CBFF go 
dtuigfidh baill foirne a ról maidir le 
aidhmeanna corparáideacha, agus go 
ndéantar monatóireacht agus plé 
leanúnach ar fheidhmiú. 

Cuireann an Stratéis Daonna Údarás 
Áitiúla fócas ar inchialla daonna 
príomh-cheisteanna eagraíochta atá 
ós comhair na n-údarás áitiúla, agus 
leagann sé síos treochlár chun 
acmhainní daonna a bhainistiú, chun 
tacú le spriocanna ghnó agus 
féachaint chuige go mbeidh an fórsa 
oibre inspreagtha agus tiomanta, in 
ann soláthar seirbhíse den scoth a 
sholathar. 

Cinnteóidh an Straitéis Daonna go 
ndéanfaimid mar seo leanas: 

Pleanáil le haghaidh riachtanais fórsa 
oibre don todhchaí; 

Na daoine a theastaíonn uainn a 
mhealladh, a earcú agus a choimeád; 

Cumas agus inniúlacht a chruthú chun 
seirbhísí na linne seo agus sa 
todhchaí a sholáthar go h-éifeachtúil;  

Cultúr foghlama agus forbartha 
leanúnach a chruthú; 

Tacú le pleanáil don chomharbas; 

Leanúint le cultúr dínite, measa agus 
cothroime a chothú; 

Fórsa oibre inspreagtha agus tiomanta 
a chumasú chun seirbhís den scoth a 
sholáthar. 

Is bun-prionsabal buntacaithe den 
Straitéis Daonna é a ailíniú le 
riachtanais ghnó an Údaráis Áitiula 
agus le timthriall an Phlean 
Corparáidigh thar na cúig bliain amach 
romhainn.  Éascfaidh seo dul chun 
cinn fuinniúil chun teacht ar riachtanais 
de réir mar a éiríonn siad. 

Teicneoláiocht Faisnéise agus 
Bainistíocht Athruithe 

De bharr Tús Áite don Phobal, 
Straitéis R-Rialtais 2017 – 2020 agus 
tosca áitiúla mar dhaonra óg an 
chontae agus a líon mór de 
chomaitéirí, caithfimid nualadh chun 
teagmháil linn ón bpobal a éascú. Ag 
éirí as seo, beidh éileamh níos mó ar 
úsáid a bhaint as na meáin shóisialta, 
R-íocaíochtaí, aipeanna soghluaiste 
agus ardáin comhairliúcháin ar-líne. 

Thar saol an Phlean, déanfaidh an 
Comhairle mar seo leanas: 

Seirbhís do Chustaimeirí: Athmheas 
a dhéanamh ar réitigh Bainistíochta 
Caidrimh Custaiméirí (BCC) chun tacú 
le freagraí féin-sheirbhíse, R-
Íocaíochta agus seirbhíse; 

Cumarsáid: Réiteach comhairliúcháin 
gréasáin-bhunaithe a eagrú agus 
cumarsáid a bhaineann le Pleanáil, 
éigeandáil agus seirbhísí eile a 
fheabhsú agus il-canéil á n-úsáid; 
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CFG agus Sonraí a Chomhroinnt: 
Scrúdú breise a dhéanamh ar CFG a 
úsáid chun dúshláin do sheirbhísí a 
atithint agus chun seirbhísí agus 
infreastruchtúr a phleanáil: an 
poitéinseal chun sonraí a chomhroinnt 
go straitéiseach de réir an Achta um 
Chomhroinnt Sonraí agus Ríálú 2019; 

Cosaint Sonraí: Cloí le cosaint sonraí 
trí chinntiu go mbeidh príobháideacht i 
ndearadh ionsuite i gcórais, agus 
leanúint le sonraí a chosaint agus 
bearta láidir braite agus coisc a chur i 
bhfeidhm chun dul i ngleic le 
cibearchóireacht; 

Infreastruchtúr Láidir: Leanúint le 
forbairt ar a líonra TF gan sreang, a 
cheanglaíonn lenár daichead cian-
ionad, chun athléimneacht agus 
slándáil a chinntiú chun réitigh néil a 
chur i bhfeidhm: Uasghrádú nua ar 
Líonra Limistéir Stórala (LLS) a eagrú 
chun réitigh ar-suíomh a sholáthar 
maidir le sonraí leictreonach na 
Chomhairle a stóráil ar shlí slán agus 
athléimneach, agus athshlánú ó 
thubaiste a fheabhsú; 

Sainúdarás Daonlathach: tacú lenár   
mbaill tofa trí fearas TF a sholáthar, 
uasghrádú a dhéanamh ar 
theicneolaíocht i Seomra na 
Comhairle, líonra na mball a 
chothabháil agus córais a fhorbairt 
chun bainistíocht ar uirill a fheabhsú. 

I réimse seirbhíse do chustaiméirí, tá 
poitéinseal freisin ag feidhmiú cur síos 
caighdeánaithe naisiúnta do gach 
seirbhís, atá idir láimhe faoi láthair mar 
chuid den Chatalóg Náisiúnta 
Seirbhísí, chun comhcháiliocht a 
chinntiú i mbainistíocht ar faisnéis ar 
líonraí, suiomhanna gréasáin, córais 
BCC agus bainistíochta airgeadais, 
rud a dhéanfaidh seirbhís do 
chustaiméirí níos éifeachtaí agus a 
thabharfaidh rochtain níos éascaí ar 
fhaisnéis le haghadh féin-seirbhíse. 
Chomh maith le seo, déanfaidh an dul 

chun cinn caighdeánaithe seo 
éascaíocht ar thascairí feidhmíochta 
náisiúnta comparáideacha a mhéadú 
chun ár seirbhís do chustaiméirí a 
thomhas. 

Maidir le seo, agus i gcomhthéacs 
athsholáthair / athmheasa leanúnach 
ar ár BCC, déanfar forbairt ar raon de 
méadracht éagsúla chun ár seirbhís do 
chustaiméirí a thomhas. Tá taighde idir 
láimhe freisin ag an gComhairle  
maidir le Comhaontais Seirbhíse (CS) 
inmheanacha a úsáid chun cur síos 
agus bainistíocht a dhéanamh ar na 
róil seirbhíse do chustaiméirí a 
bhaineann le na Rannóga éagsula. 

Maoiniú 

Ta raon de thosca a bhaineann go h-
áirithe le stádas maoinaithe Chill Dara, 
agus is cosúil go mbeidh tionchar acu 
ar ár gcumas chun seirbhísí a 
sholáthar. Is fíor go bhfuil maoiniú ón 
lár-Rialtas don chontae seo tar éis            
titim chun deiridh ar ár riachtanais, atá 
ag fás i gcónaí. 

Tagann 79% d’ár ioncaim ó rátaí (c. 
€60 m) ó 14% d’ár réadmhaoine.   Is 
riosca airgeadais orainn é seo, de 
bharr bheith ag brath ar líon beag 
d’íocóirí rátaí móra. D’aithin anailís ar 
Dhaonáireamh 2016 ag IBTUÉ 
dúshláin an-láidir don chontae. Tá 
líonra bóthar de bhreis agus 2,500 km 
le chothabháil, atá in úsáid ag breis 
agus 40,000 duine ag timaistriú ó Chill 
Dara go Bhaile Átha Cliath le haghaidh 
oibre.  Tá Cill Dara san 11ú áit sa tír 
maidir le ioncaim ó rátaí in aghaidh 
gach duine den daonra. 
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Cé go n-íochann Cill Dara as chostas 
cothabhála rochtain ar bhóithre do 
Mór-Cheantar Bhaile Átha Cliath a 
éascú, le líon mór de coimaitéirí, 
baineann móran ghnóthaí taobh 
amuigh de Chill Dara tairbhe as an 
cothabháil an dhéanann an Comhairle 
ar an líonra bóthar. Chomh maith le 
seo, baineann údaráis áitiúla eile 
tairbhe as na rátaí a bhailítear ó na 
gnóthaí seo ina gcontaetha. 

Sa chás seo, caithfidh Cill Dara íoc 
chun an líonra bóthar, a éascáionn 
gnóthaí taobh amuigh den chontae, a 
chothabháil, agus tá air freisin 
infreastruchtúr sóisialta pobail a 
sholáthar d’ár dhaonra óg agus 
cleithiúnach. Cuireann seo brú 
suntasach ar ár gcúrsaí airgeadais. 

Ní bhaineann muintir Chill Dara tairbhe 
comhréireach as leithdháileadh 
cothrom de lár-maoiniú, bunaithe ar 
sonraí comparáideacha. Tá Comhairle 
Contae Chill Dara ag iarraidh bun-
seirbhísí a chothabháil i lár móir-
méadú ar daonra, ach gan fáil aici ar 
leithdháileadh cothrom de maoiniú ón 
lár-Rialtas, bunaithe ar na tascairí a 
usáidtear chun lethdhaileadh 
maoinithe d’údaráis áitiúla a dhearbhú. 

I gcomhthéacs an méid thuas, beidh 
rath ár straitéis eacnamaíoch maidir le 
IIE agus infheistiú nua dúchasach a 
mhealladh, chomh maith le gnóthaí 
dúchasacha a choimeád, 
ríthabhachtach chun ár bpobal ghnó a 
threisiú chun dúshláin a shárú sa 
todhchaí. Chomh maith le seo, 
treisíonn na gníomhatha seo ár 
sruthanna ioncaim, agus comeádann 
siad seirbhísí. Tá bainistíocht 
airgeadais freagrach, agus 
gníomhartha chun maoiníu a ghiaráil ó 
Ranna Rialtais, scéimeanna AE agus 
eagraíochtaí eile, bunriachtanach 
freisisn chun maoiniú láidir a chinntiú 
chun infreastruchúr cumasach a 
sholáthar dár gcontae, atá ag fás i 
gcónaí. 



 
 

Rialachas agus Freagracht 

Caithfidh go mbeidh muinín ag an 
bpobal as ár bhfeidmiú. Chun 
freagracht a chinntiú, caithfidh go 
mbeidh struchtúir rialachais, 
trédhearcacht maidir le caiteachais 
agus cinnteoireacht, bainistíocht ar 
fhaisnéis, soláthar comhlíontach agus 
maoirseacht ar luach airgid.  Tá seo 
ríthabhachtach chun an pobal a chur 
ar a chompord go bhfuil maoiniú á 
chaitheamh againn i slí atá freagrach, 
dírithe agus éifeachtiúil. Tá seo níos 
ábhartha ó tugadh isteach CMÁ agus i 
gcomhthéacs an mheathlaithe, as a 
tháinig scrúdú níos cruinne ar 
chaiteachas poiblí go ginearálta. Tá an 
Coiste Iniúchta freagrach as 
maoirseacht ar na polasaithe 
rialachais gaolmhara, agus oibríonn sé 
go dlúth leis an Ceannaire Iniúchta 
Inmeánach agus Rialachais 
Chorparádaigh. 

Tá Bainistíochta ar Riosca thar a 
bheith tabhachtach freisin, agus 
déanann gach rannóg taifeadadh agus 

monatóireacht ar rioscaí thar raon de 
phríomh-réimsí.  Bíonn gá le dul chun 
cinn comh-oibritheach lán-rialtais chun 
ár dtionchar ar sheirbhísi agus 
tionscadail a uasmhéadú.  Maidir le 
seo, tá an Comhairle páirteach i raon 
de Chomhaontais Seirbhíse le 
eagraíochtaí agus udaráis áitiúla eile. 
Léiríonn na CS seo ról gach páirtí 
agus na h-ionchais a thiomáineann 
soláthar seirbhíse. 

Chun monatóireacht agus 
bainistíochta níos fearr a dhéanamh ar 
feidhmiú de réir na CS seo, forbróidh 
an Comhairle clár CS i 2020. 
Leanfaidh an Comhairle le bheith sa 
tóir ar dheiseanna éifeachtúlachta ó 
chomh-seirbhísi agus chomh-soláthar, 
mar na cinn a forbríodh trí Oifig 
Bainistíochta Cláír na h-earnála, agus 
Oifig Soláthair an Rialtais. 

Tá raon mór d’eolas faoi tuairisciú 
poiblí ar ar bhfeidhmiú sa chuid den 
Phlean a bhaineann le Feidhmiú agus 
Tuairisciú. 
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Faisnéis don Plean Corparáideach 2019 - 2024

Comhairliúcháin Poiblí 

Rinneadh forbairt ar an Plean Corparaideach bunaithe ar dhul chun cinn oscailte, 
feasach agus sainchomhairleachta.  De réir Cuid 134 den Acht Rialtais Áitiúla 2001, 
d’eagraigh an Comhairle próiseas comhairliúcháin agus an Plean Corpáraideach 
2019 - 2024 á n-ullmhú.  Rinneadh an comhairliúcháin i bhfoirm suirbhé ar-líne agus 
cuireadh don phobal aigneachtai a dhéanamh. 

Cuireadh seo chun cinn ar-líne trí suíomh gréasáin Chomhairle Contae Chill Dara, 
canéil na meáin shóisialta, fógraí i nuachtáin, agus trí canéil inár leabharlanna, san 
Oifig Fiontair Áitiúil agus ar an Líonra Páirtíochta Poiblí (LPP).  Fuarthas 215 freagra 
ó chónaitheoirí i gCill Dara, le tuairimí agus barúla. 

 

Bhúr mBriathra

(In Ord Tosaíochta) 

Luachanna Tosaiochtaí 

Pobail a Thógail Athrú Aeráide 

Ionchuimsiú Soisialta Bainistíocht Tráchta 

Cáiliocht Custaiméirí Tacú le Pobail 

Trédearcacht Tithíocht 

Forásacht Iompar 

Nuálachas Comhshaol 

Éifeachtúlacht Cill Dara Níos Glaise 

Luach ar Airgead Páirceanna 

Comhionannas Cothabháil Bóithre 

Inrochtaineacht Athchúrsail 

Ionchuimsiú Tacú le Fiontar 

Freagracht Inbhuaintheacht 

Cumarsáid Ionchuimsiú Sóisilata 

 Rochtain Míchumais 

 Clóis Súgartha 
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Ár mBunluachanna 

 

 

 

Ár mBunluachanna 

Tugann ár luachanna treoiriú dúinn. Míníonn siad conas ba 
mhaith linn bheith agus cuireann siad ar ár gcumas gníomhú 

chun feabhas a chur ar saolta ár saoránach. 
Agus ár misin á thabhairt chun críche againn, agus an plean seo á fheidhmiú 

againn, beidh na baill tofa agus na baill foirne á threoiriú ag na 
bunluachanna seo leanas. 

 INSROICHTE FREAGRACH 

Súailceach 
Inúsáidte 

Glacann le Freagracht as a 
nGníomhartha 

INOIRIÚNAITHE CUIRTÉISEACH 

Solúbtha agus Oscailte 
d’Athraithe 

Béasach agus Measúil 

IONCHUIMSITHEACH NUÁLACH 

Cothrom na Féinne agus 
Comhdheis 

Ceannródaíoch agus 
Comhoibríoch 

INBHUANAITHE TRÉDEARCACH 

Ag freastal don lá inniu, ag 
cosaint an lá amárach 

Feasach, Comhoibritheach 
agus Oscailte 
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Cuspóirí Straitéiseacha 

 

1. Cill Dara Athléimneach um Aeráide a dhíriú                                                                                                        
“Athléimneacht um Athrú Aeráide, gníomhaíocht agus inbhuainteacht a dhíriú 
chun seirbhís agus infreastructúr, agus ár dtimpeallacht nádúrtha agus togtha 
a chosaint ar maithe le glún an lae inniu agus na glúnta amach romhainn”. 

 

2. Gnó a chumasu agus fás a choinneáil                                                    
“Barrfheabhas a chur ar poitéinseal Chill Dara agus a gnóthaí chun 
nuálachas, infheistiú, fás agus fostaíocht a chur chun cinn, thar an chontae 
agus thar an pobal”. 
 

3. Tacú le tithíocht agus forbairt pobail bainteach a sholáthar                            
“Oibriú lenár gcomhpháirtithe go léir chun dul le riachtanais tithíochta Chill 
Dara a shásamh, chun easpa dídine a laghdú agus tacaíocht a thabhairt do 
phobail atá á fhorbairt”. 
 

4. 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”. 
 

5. Infreastruchtúr cumasúcháin a sholáthar do Chontae comhnasctha     
“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”. 
 

6. Tacú leis an Sainúdárás Daonlathach, Feidhmiú agus Cumarsáid                    
“Cabhrú le daonlathas áitiúil agus feabhas á chur ar soláthar seirbhísí, 
teagmháil agus cumarsáid trí éifeachtúlacht ár ndaoine, buiséad, gníomhartha 
agus áiseanna TFC a uasmhéadú”. 
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Straitéiseacha Tacaíochta 

 

1. Cill Dara Athléimneach um Aeráide a dhíriú                                 

 “Athléimneacht um Athrú Aeráide, gníomhaíocht agus inbhuainteacht a dhíriú chun 
seirbhís agus infreastructúr, agus ár dtimpeallacht nádúrtha agus tógtha a chosaint 
ar maithe le glún an lae inniu agus na glúnta amach romhainn”. 

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. 

1.2 Comh-oibriú le eagraiochtaí chun ár gcumas chun gníomhartha agus seirbhísí 
freagracha agus éifeachtacha a choinneáil, chun tionchair droch-aimsire agus 
éigeandalaí aeráid-bhunaithe a laghdú. 

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. 

1.4 Comh-oibriú le eagraíochtaí chun rioscaí agus tionchair imeachtaí tuilte a laghdú 
agus tionscadail maolaithe cuí a éascú. 

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

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 leis 
an timpeallacht tógtha agus nádúrtha. 

1.7 Leanúint le feabhas agus cothabháil a dhéanamh ar dhreach agus deilbh ár 
gContae, le comh-oibriú ónár bpobail. 

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. 

1.9 Gníomhartha dearfacha pobail, a fheabhsaíonn ár dtimpeallacht agus a 
mhaolaíonn athrú aeráide, a thacú agus a dhreasú. 

1.10 Éileamh ar fuinneamh agus úsáíd carbóin a laghdú inár infreastructúr tithíochta 
agus soilsiú poiblí. 

1.11 Clár a fhorbairt agus a ionchorpriú chun bainistíocht ar limistéir áise a mhéadú 
chun maolú agus dul i dtaithí a dhéanamh maidir le athrú aeráide, ar mhaithe le 
bithéagsulacht, ag braith ar maoiniú agus áiseanna. 
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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”. 

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

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

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. 

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. 

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 athbhoechan don eacnamaíocht miondíola áitiúil agus na 
cúlcríocha tuaithe a sholáthar. 

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. 

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

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. 

2.9 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.  

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 
talannach a choinneáil. 

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. 
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3. Tacú le tithíocht agus forbairt pobail bainteach a sholáthar        

“Oibriú lenár gcomhpháirtithe go léir chun dul le riachtanais tithíochta Chill Dara a 
shásamh, chun easpa dídine a laghdú agus tacaíocht a thabhairt do phobail atá á 
fhorbairt”. 

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. 

3.2  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. 

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. 

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

3.5 Tithíocht sóisialta oiriúnach agus insroichte, agus tacaíochtaí tithóichta, 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 siad ina gcónaí ina dtithe féin 

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. 

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

3.8 Barr fheabhas i ndearadh ailtireachta agus uirbeach a éascú agus a chur chun 
cinn, agus rialaithe forbartha a chothabháil chun tacú le timpeallachtaí inbhuanaithe 
agus deartha le cáil. 

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. 

3.10 Oibriú le eagraíochtaí comhpháirtithe chun infreastruchtúr sóisialta, mar 
scoileanna, cúram leanaí, seirbhísí leighis agus áiseanna áineasa agus pobail, a 
aithint, a phleanáil agus a sholáthar, chun riachtanais ár ndaonra, atá óg, ag fás 
agus éagsúil, a shásamh. 
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4. 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”. 

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. 

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.  

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. 

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. 

4.5 Measúnú, plé agus tuairisciú a dhéanamh ar chomhlíonadh na Comhairle lena 
dualgas earnála poiblí, faoi treoiriú ó Choimisiúin na hÉireann um Chearta an Duine 
agus Comhionannas. 

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. 

4.7 Comh-oibriú le pobail agus le comhpáirtithe straitéiseacha chun riachtanais 
oideachais a aithint, agus chun deiseanna le haghaidh páirtíochta in oideachas agus 
foghlaim ag gach céim den saol a éascú agus a spreagadh. 

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. 

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. 

4.10 Tacú le teanga agus cultúr na Gaeilge tríd ár Scéim Gaeilge a fheidmiú, chomh 
maith le h-imeachtaí agus tacaíochtaí gaolmhara. 

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

  



50 
 

5. Infreastruchtúr cumasúcháin a sholáthar do Chontae comhnasctha   

 “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”. 

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. 

5.2 Malartaí iomapair 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. 

5.3 Leanúint le infreastruchtúir agus aiseanna a sholáthar, lena n-áirítear réitigh 
páirceála gluaisteán, a thacaíonn le inrochtaineacht, comaitéirí agus saol 
eacnamaíoch ár mbailte agus sráidbhailte. 

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. 

5.5  Éascú agus tacaíocht a thabhairt do Uisce Éireann agus infheistíocht suntasach 
á sholáthar acu sa Chontae. 

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. 
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6. Tacú leis an Sainúdárás Daonlathach, Feidhmiú agus Cumarsáid     

“Cabhrú le daonlathas áitiúil agus feabhas á chur ar soláthar seirbhísí, teagmháil 
agus cumarsáid, trí éifeachtúlacht ár ndaoine, buiséad, gníomhartha agus áiseanna 
TFC a uasmhéadú”. 

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

6.2 Luach ar airgead a chinntiú i ngníomhartha soláthair trí traenáil don bhfoireann, 
cloí le polasaithe náisiúnta soláthair agus páirtíocht i gcomh-tionscnaimh soláthair. 

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. 

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. 

6.5 Tacú le daonlathas áitiúil agus leasa an phobail trí chabhrú le ról na mball tofa 
agus trí fás a chur ar toghthóirí a chlárú. 

6.6 Tacú le rolladh amach leanúnach ar chlár leasaithe rialtais áitiúla, tionscnaimh 
san earnáil chomh-sheirbhísí, agus athruithe eile. 

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. 

6.8 Comh-oibriú le príomh-pháirtithe chun sonraí a úsáid go straitéiseach chun cinntí 
eolasacha, trédearcacha agus bunaithe ar fhianaise a dhéanamh, chun eolas a chur 
le riachtanais seirbhíse agus infreastruchtúrtha, agus chun tacú lenár gContae ó 
bhunús láidir fianaise. 

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. 

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. 

6.11 Páirtíocht ó dhaoine óga i bhforbairt polasaithe a éascú trí Chomhairle na nÓg. 

  



52 
 

Cur i nGníomh: Feidhmiú, Monatóireacht, Tuairisciú agus 
Athbhreithniú

Comhthéacs 

Tá feidhmiú, monatóireacht agus 
tuairisciú ar an plean seo 
ríthabhachtach chun cinntiú go 
soláthraíonn an Comhairle gach lá 
chun an fís atá againn d’ár saoránaigh 
agus d’ár gContae a thabhairt chun 
críche. 

Bunaíodh an Plean seo ar na h-
áiseanna atá ann faoi láthair agus ar 
ionchais réalaíocha ag an 
bhfeidhmeannas agus na baill tofa 
maidir le áiseanna agus an 
timpeallacht feidhmithe sa todhchaí. 
Feictear dúinn ó eispéarais an 
meathlaithe go mbeidh athruithe móra 
ar maoiniú d’ár n-earnáil. Cé go 
dtarlaíonn próiseas an bhuséid, atá 
mar fheidhm ag na Baill Tofa, gach 
bliain, cuireann an Plean seo 
tosaíochtaí ar aghaidh do na cúig 
bliain amach romhainn.  Fáiltíonn an 
Comhairle roimh glacadh leis an Plean 
mar thiomantas ag na geallsealbhóirí 
go léir do spriocanna fad-théarmach. 

Sa Phlean tá creatlach chun a 
Comhairle a threoiriú chun réimsí 
caiteachais a chur in ord tosaíochta 
mar chuid de próiseas an bhuiséid. 
Mar sin féin, beireann athruithe sa 
timpeallacht lasmuigh leo dúshláin 
nua. Caithfimíd próiseas freagarthach 
a bheith againn chun monatóireachta a 
dhéanamh ar fheidhmiú, agus, má’s 
gá, riachtanas a aithint chun mór-
athbhreithniú a dhéanamh ar ár bplean 
nó gníomhú ceartúcháin tapaidh a 
dhéanamh, mar ath-leithdháileadh 
buiséid nó ath-imlonnú ar baill fóirne 
chun spriocanna a bhaint amach.  
Maidir le seo, ta sé ríthabhachtach go 
mbeadh faisnéis againn chun cinntí 

eolasacha a dhéanamh.  Tabharfaidh 
na bun-sonraí sa Phlean eolas dúinn 
gach bliain maidir lenár spriocanna 
soláthair. 

Tuarascáil Bhliantiúil 
(Monatóireacht agus Gníomhú 
Ceartúcháin) 

Agus iad ag glacadh gach bliain le 
buiséid ioncaim agus caiteachais, tá 
spriocanna leanúnacha 
corparaideacha á chinntiú ag an 
gComhairle. Chun faisnéis a thabhairt 
don próiseas seo, déanfar 
athbhreithniú bliaintiúil ar an bPlean 
Corparáideach.  Féachfaidh an 
Comhairle chuige go ndéanfar 
measúnú agus tuairisciú ar an bPlean 
Corparáideach tamall maith roimh 
próiseas an bhuiséid. Déanfaidh seo 
cinnte de go ndíreoidh an Tuairisc ar 
Dhul Chun Cinn an Phlean 
Corparáidigh (bunaithe ar bhun-sonraí 
nuashonraithe) aird ar réimsí sáraithe, 
agus seans go dtaispeánfaidh seo go 
bhfuil gá le ath-leithdháileadh buiséad  
nó foirne, nó gur cheart soláthar 
seirbhísí a chuíchóiriú, chun an Plean 
a choimeád ar an mbóthar ceart.  
Cuirfear isteach an measúnú seo ar 
dhul chun cinn bliantiúil an Phlean 
Corparáidigh sa Tuarascáil Bhliaintiúil. 

An Plean a Fheidhmiú: An Buiséad 
Bliaintiúil, an Plean Blianitíuil um 
Seirbhísí a Sholáthair agus An 
Córas Bainistíochta agus Forbartha 
Feidhmíochta (CBFF) 

Leabaíonn próiseas an bhuséid agus 
CBFF an plean inár tascanna agus 
gniomhartha, agus díríonn siad 
pleanáil ghnó, feidhmiú agus diriú 
straitéiseach thar na Comhairle.



 
 

Próiseas CBFF 

              

           Plean           Spriocanna Feidhmithe a leagadh 

      Corparáideach                                         amach, a aontú agus a bhainistiú 

 

 

 

    Plean Oibrithe                                        Plean Oibrithe 

 Roinne / Rannóige                                  Aonaid / Foirne  

 

 

Tacaíocht / Idirghabháil                                                           Plean 

         (má’s gá)                                                       Aonair       

 

 

Tar éis glacadh le buiséid i R4 gach 
bliain, go luath i R1 den bhliain dar 
gcionn ullmhaíonn an Comhairle 
Pleananna Bliaintiúla Soláthair 
Seirbhísí agus Sceidil d’Oibreacha sna 
Ceantair Bardasacha don  bhliain atá 
le teacht. Cuireann seo tús le 
breithmheas thar na h-eagraíochta, 
measúnú ar chumas agus riosca agus 
spriocanna a chur in áit, i bhfoirm an 
próisis CBFF. 

Cuirtear tús le seo nuair a aontaíonn 
an Foireann Bainistíochta lena Phlean 
don bhliain dár gcionn. Leantar le seo 
trí na Ranna agus na Rannóga agus 
gach éinne ag bualadh lena bhfoirne 
chun athbhreithniú a dhéanamh ar 
fheidhmiú, rioscaí agus spleáchais 
agus chun spriocanna a chur síos don 
bhliain dar gcionn. 

Déantar innéacsnascadh ar ard-
spriocanna i ngach plean foirne nó 
pearsanta, de réir straitéis tacaíochta 
sa Phlean Corparáideach, chun 

nascadh cruinn idir feidhmiú pearsanta 
agus mór-straitéis a chinntiú.  
Cuireann cruinnithe ráithiúla fócas ar 
spriocanna corparáideacha agus 
tiomáineann siad feidhmiú. Chomh 
maith le seo, socraíonn siad 
gníomhartha ceartúcháin, mar ath-
thosaíochtú nó áiseanna a ath-
leithdháileadh. 

Monatóireacht agus tuairisciú 
leanúnach 

Chomh maith leis an próiseas a 
luaitear thuas, ta raon mór de 
thuairiscí le fáil don phobail chun 
soláthar a léiríu. I ndáiríre, is maitrís 
breise feidhmithe poiblí í seo.  Is mar 
seo leanas an riachtanas chun 
tuairisciú poiblí a dhéanamh: 

Beartas rialaithe a chuireann feabhas 
ar fhreagracht agus tiomantas na h-
eagraíochta go léir don Phlean; 
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Beartas a chinntíonn go mbeidh sonraí 
ar fáíl don bhfoireann bainistíochta 
chun feidhmiú a thomhas agus 
soláthar a thiomáint;  

Beartas a thacaíonn le méadú ar 
thrédearcacht maidir le gníomhartha.

 

 

 

Cad é? Cá bhfuil sé? Cé chomh minic? 

Tuairisc an 
Phríomhfheidhmeannach 

Folisithe ar-líne tar éis 
cruinniú na Comhairle 

Míosúil 

Tuairisc ar dhul chun cinn 
an Ceantair Bardasacha 

Ag gach cruinniú Ceantair 
Bardasacha (Cruinniú 
Poiblí) 

Míosúil 

Tuairisc ar Thascairí 
Feidhmíochta Náisiúnta 

Ar shuíomh gréasáin an 
CNMI 

Bliaintiúil 

Pleananna Bliaintiúla 
Soláthair Seirbhísí 

Foilsithe ar-line tar éis 
don Chomhairle glacadh 
leo 

Bliaintiúil 

Buiséad  Bliaintiúil Ar-líne tar éis glacadh leis 
i R4 

Bliaintiúil 

Sceideal na nOibreacha 
Bardasacha 

Ar-líne ag glacadh leis an 
buiséad 

Bliaintiúil 

Tuarascáil Bhliaintiúil Ar-líne tar eis glacadh 
leis, de ghnáth  R 2/3 

Bliaintiúil 

Athbhreithniú CNMI ar 
sásúlacht an Phlean 
Corparáidigh 

Ar shuíomh gréasáin an   
CNMI  

Le linn saol an Phlean 

Ta foireann na Comhairle freagrach 
freisin don phobal trí tuairisciú a 
dhéanamh do bheagnach 90 cruinniú 
reachtúla de CBS, CB, na Comhairle 
iomlán agus cruinnithe reachtúla eile i 
rith na bliana. Faoi dheireadh, oibríonn 
an Comhairle freisin faoi réir 
mionscrúdaithe ó Iniúchadh 
Inmneánach, An Coiste Iniúchtha, 
CNMI agus Iniuchadh Rialtais Áitiúla, 
rud  a chuireann le scrúdú bliantiúil a 
dhéanamh ar éifeachtacht, luach ar 
airgead, smacht agus rialú maidir la 
maoiniú poibli a úsáid chun spriocanna 
a bhaint amach. 

Athbhreithniú Foirmiúil 

Aithnítear gur cheart doiciméad 
fuinniúil a bheith sa Phlean 

Corparáideach. Tá teagmhas i gCuid 
134(8) den Acht Rialtais Áitiúla 2001 
d’athbhreithniú foirmiúil. Maidir le seo, 
is cosúil go mbeidh tosca éagsúla mar 
chúis le h-athbhreithniú foirimiúil, nuair 
atá ceist faoi tabhacht an Phlean agus 
tá gá le leasú.  Áirítear leo siúd, mar 
shampla: 

 Mór-pholasaithe nó athchóirithe 
suntasacha san earnáil tar eis 
oll-toghchán 

 Réimsí fócais ag fabhrú nó ag 
méadú, a thugann leo 
riachtanais le haghaidh mór-
áiseanna breise 

 Dul in éag ag doiciméid 
straitéiseacha mór-shuntasacha 
a bhaineann le timpeallacht 
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gníomhaithe na Comhairle, mar 
an PEPÁ 2016 – 2021, nó 
Plean Forbartha nua don 
Chontae 

 Críoch le maoiniú suntasach 
náisiunta nó ón AE 

 Meathlú suntasach sa 
gheilleagar ginearálta, le 
tionchar ar maoiniú údarás 
áitiúla 

Thaispeáin an Comhairle go bhfuil sí in 
ann leasú a dhéanamh ar struchtúir 
agus gníomhartha le blianta beaga 
anuas. Cé gur cheart go mbeadh a 

plean seo fuinniúil, is mar an gcéanna 
lenár bhfreagraí. Ní bhaineann ath-
leithdháileadh, má’s gá leis, le 
airgeadas amhaín. Tá leabú ár 
Straitéis Pobail, go h-áirithe traenáil, 
bainistíocht ar fhaisnéis, pleanáil don 
chomharbas, soghluaisteacht agus 
cumais straitéiseacha a fhorbairt 
ríthabhachtach chun tacú le soláthar i 
2019 – 2024. Cuireann Plean Fórsa 
Oibre na Comhairle taca faoi atheagrú 
le blianta beaga anuas, agus déanfar 
monatóireacht agus athbhreithniú air 
chun éilimh a shásamh. 
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   Plean Corparáideach                       Tuarascáil 

                5 - Bliain                                            Bhliaintiúil 

 

Coistí um                Foireann                               Athbhreithniú 

Beartas                   Bainistíochta                          Bliaintiúil                         Coimisiúin 

Straitéiseacha                                                           ar Fheidhmiú                  Náisiúnta um 

                                                                                                                       Monatóireacht 

                                                                                                                        agus Iniúchadh 

 

Líonra                      Grúpa                    Forbairt 

Páirtíochta              Polasaithe              Pobail 

Poiblí                    Corparáidigh             Áitiuil 

 

            Ballraíocht Iomlán                                        Monatóireacht ón 

                na Comhairle                                           Grupa Polasaithe 

                                                                                 Corparáidigh 

 

          Buiséad Ioncaim                                            Tuairisciú ón Grúpa 

                                                                                  Beartais Straitéiseacha / 

            Clár Caipitil                                                    Grúpa Polasaithe  

                                                                                  Straitéiseacha 

 

         Cláir na gCeantar                                            Tuairisc Bainistíochta 

             Bardasacha 

       

        Plean Foirne                                                      Plean Soláthair 

        Bainistíochta                                                    Seirbhísí Bliaintiúil 

 

 

 

 

 

  M 

Ó     eacht                         
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Aguisín 1: Straitéisí agus Pleananna le Tionchar acu ar Rialtas Áitiuil i 
gCill Dara 

Náisiúnta / AE

 Treochlár d’Ionchuimsiú Sóisialta: 
Glóirmhianta, Spriocanna agus 
Tiomantais 2019 – 2025 

 An Plean Gníomhartha Réigiúinach 
le haghaidh Poist 

 Torthaí níos fearr, todhchaí níos gile: 
an creatlach polasaithe náisiúnta do 
leanaí agus daoine óga 2014 -2020 

 Measúnuithe agus Bainistíocht 
Riosca Tuilte Dobharcheantar   

 An Acht um Ghníomú ar son na 
hAeráide agus Forbairt 
Ísealcharbóin (Plean Maolaithe 
Náisiúnta agus Creatlach Athraithe 
Náisiúnta) 

 Plean Gníomhaithe ar son na 
hAeráide 2019 

 Cairt Aeráide 

 Plean Gníomhaithe ar son na 

hAeráide 2019 chun dul i ngleic le 

Cliseadh Aeráide 

 Tógáil 2020 

 RCGAC: Stratéis Náisiúnta Cibear-

Shlandála 

 RCGAC: Stratéis Náisiúnta 

Digiteach 

 RGFN: Nuálaíocht 2020 

 Roinn Leanaí agus Gnóthaí Oige: 

“Torthaí níos fearr, todhchaí níos 

gile 2104 – 2020” 

 Roinn Comhshaoil, Pobail agus 

Rialtais Áitiúil: Ráiteas Straitéise 

 Margadh Aonair Digiteach 

 Straitéis R-Rialtais 

 Treoir um Gníomhú Fuinneamh 

Foirgneamh 

 Fiontar 2025 

 Treoir Tuilte an AE 

 Stratéis an AE um Athoiriúnú 

Athraithe Aeráide 

 Córas Feasachta Tuilte na hEorpa 

(CFTA) 

 Fáilte Éireann: Straitéis Infheistithe i 

dTurasóireacht 

 Pleananna Bainistíochta agus  

Léarscaileanna um Riosca Tuilte, 

táirgthe faoi BMRTD Naisiúnta 

 Creatlach d’Údaráis Rialaithe Tógála 

– Rialú Tógála Éifeachtach a 

Chinntiú 

 Treoirlínte ar an gCóras Pleanála 

agus Bainistíocht Riosca Tuilte 

 An Acht um Saoráil Faisnéise 2014 

 Treoirlinte d’Údaráis Tithíochta chun 

Bun-chaighdeanacha cíosa a chur i 

bhfeidhm i gCóiríocht ar Chíos 2017 

 Ionchas 2020: Straitéis Éireann an 

ÚFT 

 Tús Áite don Tithíocht: Plean 

Feidhmithe Náisiúnta  2018 – 2021 

 Infhestiú inár gCultúr, Teanga agus 

Óidhreacht 2018 – 2027 

 Clár Infheistithe Chaipitil Uisce 

Éireann 2017 – 2021 

 Litearthacht agus Uimhearthact le 

Foghlaim agus don Saol: An 

Straitéis Náisiúnta chun feabhas a 

chur ar Litearthacht agus 

Uimhearthacht i measc Páistí agus 

Daoine Óga 2011 – 2020 

 Faireachas Margaidh ar Tháirgí 

Tógala (IR 225 de 2013) á dtógáil 

 Ráiteas Polasaithe Pleanála Mara 

(le glacadh leis R3 de 2019) 

 Plean Straitéiseach Oifige 

Meitéareolaíochta na hÉireann 2017 

– 2027 

 Creatlach Athraithe Náisiúnta um 

Athrú Aeráide 

 Plean Náisiúnta um 

Leathanhbhanda 

 Plean Forbartha Náisiúnta 
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 Seirbhís Réamhfhaisnéise agus 

RabhaidhTuilte (sonraí ó stáisiúin 

monatóireachta) 

 Treoirlínte Náisiúnta le haghaidh 

Próiseas Measúnaithe agus 

Leithdháileadh chun Thithíocht 

Sóisialta a Sholáthar do Dhaoine ar 

Míchumas 

 Plean Oidhreachta Náisiúnta: 

Oidhreacht Éireann 2030 

 Straitéis Tithíochta Naisiúnta do 

Dhaoine ar Míchumas (STNDM) 

 Straitéis Ceannasaíochta Éireann 

 Creatlach Náisiúnta Pleanála Mara 

(le glacadh leis R3 de 2019) 

 Stratéis Pobail Náisiúnta (AD) 

 Creatlach Pleanála Náisiunta 2040 

 Creatlach Polasaithe Náisiúnta do 

Leanaí 2014 – 2020 

 Polasaí Náisiúnta Fiontair Soisialta 

na hÉireann 2019 – 2022 

 Straitéis Ionchuimsithe Náisiúnta 

don Lucht Siúil agus na Romaigh 

2017 – 2021 

 Straitéis Náisiúnta um Tithe Folmha 

a Ath-úsáid 2018 – 2021 

 Sonraí Oscailte (Tairseach Sonraí 

Oscailte na hÉireann) 

 Ár Leabharlanna Poiblí 2022: Pobail 

á Spreagadh, á Chomhcheangal 

agus á Chumasú 

 Ár Seirbhís Poiblí 2020 

 Pobal, Áit agus Polasaí  - Fás ar 

Thurasóireacht go 2025 

 Polasaí faoi Réadmhaoin a Fháil 

agus Diúscairt 

 Rialachán Tairgí AE 305/2011 

 Tionscadal Éireann 2040 

 Prótacail chun Socmhainní 

Réadmhaoine a Aistriú nó a 

Chomhroinnt 

 Straitéis an Earnála Poiblí um 

Éifeachtúlacht Fuinnimh 

 Straitéis na Seirbhíse Poiblí um 

Sonraí 2019 -  2023 

 Straitéis na Seirbhíse Poiblí um TCF 

 Atógail Éireann: Plean 

Gníomhaíochta um Tithíocht agus 

Easpa Dídine 

 Polasaí agus Creatlach Forbartha 

um Leictreachas In-Athnuaite 

(PCFLI) 

 Plean Bainistíochta Abhantraí na 

hÉireann 2018 – 2021. 

 Polasaí Forbartha Tuaithe 2020 

 Taisteal Níos Chliste: Múnla Taistil 

nua do hÉirinn 2009 – 2020 

 Straitéis le haghaidh Forbartha ar na 

Glasbealaí Náisiúnta agus 

Réigiúnacha sa Todhchaí 

 Pobail Inbhuanaithe, Ionchuimsithe 

agus Cumhachtaithe: Straitéis Cúig-

Bliana chun Tacú le na h-Earnála 

Pobail agus Deonach in Éirinn (Le 

foilsiú i 2020) 

 Straitéis Náisiúnta Teanga 2010 – 

2030 

 Ráiteas Polasaithe um Seirbhísí 

Uisce 2018 – 2025 

 Treoirlínte um Fhorbairt Fuinnimh 

Gaoithe (TFFG)                                                                                                                                       

Réigiúnach 

 Plean Bainistíocha Dramhaíola 

Réigiúin an Lár-Oirthir (RLO) 2015 – 

2024 

 Cláir Gníomhartha CFRE 2014 – 

2020 

 Pleananna Bainistíochta Riosca 

Tuilte 

 Plean Gníomhartha Réigiúin an Lár-

Oirthir um Easpa Dídine 2018 - 2020 

 Plean Fiontair Réigiúnach 

 Straitéis Iompair Mór-Cheantair 

Bhaile Átha Cliath 

 Clár Oibríochta Tionóil Réigiúnach 

An Oirthir agus Lár Tíre 

 Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha 

agus Straitéisí Réigiúnacha Spásúla 

agus Eacnamaíocha                                
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Áitiúil 

 Straitéis Chlub Spóirt Uisce-

Bhunaithe Bhaile Átha Í 

(Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara) 

 Plean Forbartha an Chontae 2017 – 

2023 

 Conradh na Méaraí: Plean um 

Fuinneamh Inbhuanaithe agus 

Gníomhú ar son na h-Aeráide (Le 

glacadh leis faoi 2021) 

 Scéim na Gaeilge 2018 – 2021 

 Straitéis Aoisbháúil Chontae Chill 

Dara 2019 – 2021 

 Próifílí Daonáirimh Chill Dara, 

tiomsaithe ag IBTUÉ, Ollscoil Maigh 

Nuad, bunaithe ar Dhaonáirimh 2011 

agus 2016 araon (CFPÁ) 

 Plean Bithéagsúlachta Chill Dara 

 Scéim Leithdháileadh Chomhairle 

Contae Chill Dara do Thithíocht 

Sóisialta 

 Straitéis Chomairle Contae Chill Dara 

i gcoinne Iompraíocht Frithshóisialta 

 Straitéis Oiriúnaithe Chomairle 

Contae Chill Dara um Athrú Aeráide 

2019 – 2024 

 Plean Feidhmithe Chomairle Contae 

Chill Dara maidir le Réadmhaoine ar 

Chíos a Scrúdú 

 Staidéar Bunachair Talún Chomairle 

Contae Chill Dara 

 Plean Straitéiseach Chomairle 

Contae Chill Dara um Tithíocht do 

Dhaoine ar Míchumas 

 Scéim Chomairle Contae Chill Dara 

um Leabhráin do Thionóntaí 

 Clár Chomairle Contae Chill Dara um 

Cóiríocht do Theastalaithe 2019 – 

2021 

 Plean Gníomhartha Chomairle 

Contae Chill Dara um Tithe Folmha 

2018 - 2021 

 Straitéis Eacnamaíoch Chill Dara (á 

fhorbairt) 

 Plean Oidhreachta Chill Dara 

 Straitéis Chomhchoiste Póilíneachta 

Chill Dara 2016 – 2021 

 Stratéis Súgartha Chill Dara 2018 – 

2028 (Páirceanna) 

 Plean Straitéiseach Comhpháirtíochta 

Spóirt Chill Dara 2017 – 2021 

 Straitéis Siúil Chill Dara 2014 – 2018 

(Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara) 

 Plean Bainistíochta Bruscair 2014 – 

2019 (Comhairle Contae Chill Dara) 

 Pleananna Áitiúla do Leanaí agus 

Daoine Óga (CSLDÓ) 

 Straitéisí Áitiúla um Athrú Aeráide 

(Cill Dara Athléimneach um Aeráide) 

 Straitéisí Digiteacha Áitiúla 

 Plean Gníomhartha um Fuinneamh 

Inbhuanaithe agus Gniomhú ar son 

na hAeráide (le glacadh leis faoi 

2021) 
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Aguisín 2: Tascairí Feidhmíochta Náisiúnta  

(Tuairiscí le fáil ar www.noac.ie)     

CORPARÁIDEACH 

C1: Líon iomlán na CLA 

C2: Laethanta Oibre a cailleadh de bharr 
tinnis 

C3: Úsáid a bhaineadh as suíomh 
gréasáin agus meáin shóisialtá UÁ 

C4: Costas iomlán ar soláthar TFC in 
aghaidh an CLA 

C5: Costas iomlán ar TFC mar chuid de 
chaiteacas ioncaim 

DRAMHAÍL / COMHSHAOL 

E1: Líon / % na dteaghlach go bhfuil 
seirbhís 3-araid acu 

E2: % na ngearán truaillaithe a dhúnadh 

E3: % de limistéar an UÁ sa cúig céim 
maidir le trialliú bruscair 

E4: % na scoileanna gur bronnadh stádas 
bhrataí glaise orthu 

SEIRBHÍS DÓITEÁIN 

F1: Costas na Seirbhíse Dóiteain in 
aghaidh an duine 

F2: Slógadh Seirbhíse 

F3: Céatadán ama seirbhíse ag imeachtaí 

TITHÍOCHT 

H1: Stoc Tithíochta Sóisialta 

H2: Folúntais Tithíochta 

H3: Meán-Tréimhse chun ath-ligean, agus 
costas díreach 

H4: Costas díreach ar chothabháil 
tithíochta 

H5: Scrúduithe san earnáil cíosa 
príobháideach 

H6: Daoine fásta gan dídean le  fada 

FORBAIRT EACNAMAÍOCH 

J1: Líon na bpost a chruthaíodh 

J2: Dearbháin trádála ar-líne 

J3: Líon na ndaoine a fuair meantóireacht 

J4: Turasóireacht  

SEIRBHÍSÍ LEABHARLAINNE AGUS 
ÁINEASA 

L1: Cuairteanna agus eisiúintí 
Leabharlainne 

L2: Costas in aghaidh an duine chun 
Seirbhís Leabharlainne a sholáthar 

AIRGEADAS 

M1: Achoimre 5-bliana ar iarmhéid an 
Chuntas Ioncaim 

M2: Achoimre 5-bliana ar Leibhéil 
Bhailithe ar mór-fhoinsí ioncam 

PLEANÁIL 

P1: Scrúduithe ar fhoirgnimh nua 

P2: Líon / % na Cinntí Pleanála gur 
aontaigh An Bord Pleanála leo 

P3: % de chásanna Forfheidhmithe 
Pleanála a dhúnadh mar socraithe 

P4: Costas na Seirbhíse Pleanála in 
aghaidh an duine 

P5: Iarratais ar Teastais Sábháilteachta ó 
Dhóiteáin 

BÓITHRE 

R1: Gráid Innéacs Baile Dromchla Cosán 
(IBDC) 

R2: Oibreacha ar Bhoithre 

R3: % d’idirbhearta mótarcháin a déantar 
ar-líne 

UISCE 

W1: % Uisce óil i scéimeanna 
príobháideacha a chloíann le riachtanais 
reachtúla 

ÓIGE / POBAL 

Y1: Páirtíocht i Scéim Chomhairle na nÓg 

Y2: Grúpaí a dhéanann teagmháil leis an 
Líonra Páirtíochta Pobail (LPP)



 
 

Aguisín 3: Gluais Téarmaí 

 

AE Aontas Eorpach 

BAD Bainistíocht Acmhainní Daonna 

CB Ceantar Bardasach 

CBÁSTG Ciste Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh Tithíochta a 
Ghníomhachtú 

CBCC Córas Bainistíochta Caidrimh Custaiméirí   

CBCC Cumann Bainistíochta Contae agus Cathrach   

CBFF Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta  

CBS Coiste um Beartais Straitéiseach   

CCP Comhchoiste Póilíneachta   

CFG Córas Faisnéise Geografaí 

CFPÁ Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil 

CFRE Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa 

CGPCS Clár Gníomhachtúcháin Pobail um Cuimsiú Sóisialta     

CLA Coibhéis Lán-Aimseartha 

CMÁ Cáin Mhaoine Áitiúil 

CNMI Coimisiúin Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta 

FBM Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide 

GBC Grúpa Beartais Chorparáidigh 

GÉCB Gnó na hÉireann i gCoinne Bruscair 

IBTUÉ Ionad Breathnaithe um Thaighde Uile-Éireann 

ÍCT Íocaíocht  Cúnaimh Tithíochta 

IDE Infheistíocht Dhíreach Eachtrach 

LAS Líonra Achair Slán 

LPP Líonra Páirtíochta Pobail 

OFÁ Oifig Fiontair Áitiúil 

ORGA Oifig Réigiúnach um Ghníomhú ar son na hAeráide 

PEPÁ Plean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil 

PGFIGA Plean Gníomhartha um Fuinneamh Inbhuanaithe agus Gníomhú ar 
son na hÁeráide 

RFC Rochtain ar Fhaisnéis faoin Comhshaol 

SCC Scéim Cóiríochta Cíosa  

SF Saoráil Fhaisnéise 

SMNRLO Spás Macnaimh Nuálaíochta Réigiúin an Lár-Oirthir  

TFC Teicneolaíocht Faisnéise Cumarsáide 

 

 

https://www.tearma.ie/q/Ciste%20Forbra%C3%ADochta%20R%C3%A9igi%C3%BAna%C3%AD%20na%20hEorpa/ga/


 
 

Aguisín 4: Bun-Méadracht 

 

Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Seirbhís Ealaíon 4.6 Leanúint le 
feabhas a chur ar 
riachtanais folláine, 
foghlama, áineasa 
agus cultúrtha ár 
bpobail, trí páirtíocht 
agus forbairt ar ár 
seirbhísí agus cláir 
leabharlainne, 
ealaíon, oidhreachta 
agus cultúrtha. 

Forbairt breise a 
dhéanamh ar 
Sheirbhís 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. 

Straiteis na 
Comhairle Ealaíona 
(2016 – 2025): Ard-
Ealaíon a Fheidhmiú 
– Forbairt na 
hEalaíon in Éirinn a 
theoiriú. 
 
Scéalta Ghearr-
Fhéir: Straitéis 
Ealaíon do 
Chomhairle Contae  
Chill Dara  
2018 - 2022 

Líon na ndeontas 
agus sparántacht 
ealaíon a bhronnadh. 
 
Líon na n-
ealaíontóirí, grúpaí 
pobail agus 
eagraiochtaí ealaíon 
gur tacaiodh leo. 
 
Líon na n-ealaíontóirí 
atá páirteach i gcláír 
forbartha proifisiúnta, 
meantóireachta agus 
traenála. 
 
Líon na bpobail ag 
freastail ar imeachtaí. 
 
Líon na leantóirí ar 
meáin shóisialta 
agus líon na n-amas 
ar nascanna meán 
shóisialta. 

70 deontas gach 
bliain 
 
 
300 
 
 
 
 
 
120 
 
 
 
 
 
20,000 
 
 
6,000 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

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 
LPP agus an CFPÁ. 
 
 
 

Oibriú chun pairtíocht 
pobail a fheabhsú 
agus saorántacht a 
bhaint amach trí 
chumasú agus 
traenáil, i gcomh-
oibriú leis an LLP. 
 
Comhairliúcháin agus 
cumarsáid a chur 
chun cinn trí 
pháirtíocht le fostaithe 
agus saoránaigh. 
 
Ról ceannasaíochta 
pobail na Comhairle a 
chur chun cinn tríd an 
Coiste Forbartha 
Pobail Áitiúil (CFPÁ).  
 
Tacú le obair na 
gCoistí um Beartais 
Straitéiseacha. 
 
Leanúint le oibriú le 
na cumainn 
cónaitheoirí atá ann 
anois, agus cabhrú le 
forbairt cumann 
cónaitheoirí nua . 

Plean 
Eacnamaíoch agus 
Pobail Áitiúil 
(PEPÁ), Coiste 
Forbartha Pobail 
Áitiúil (CFPÁ) agus 
Líonra Páirtíochta 
Poblí (LPP), 
Straitéis Forbartha 
Pobail Chill Dara 
2014 – 2020. 

Líon na mBall san LPP. 
 
Líon na n-ionadaithe LPP 
go CCCD agus struchtúir 
gaolmhara. 
 
Líon na n-imeachtaí i 
Seachtain na 
hIonchuimsithe Sóisialta. 
 
Líon na seisiún eolas LPP 
maidir le na tacaíochtaí 
atá le fáil. 
 
Líon na gcruinnuithe a 
thionóltar gach bliain faoi 
láthair CFPÁ agus a fo-
choistí tacaíochta a 
choinneáil.  
 
Líon na bpolasaithe, 
straitéiseacha agus 
scéimeanna go ndéanann 
an Coiste um Beartais 
Straiteiseacha 
athbhreithniú agus forbairt 
orthu. 
 
Líon na grúpaí Cumann 
Cónaitheoirí. 
 

934 
 
 
19 
 
 
 
19 
 
 
 
 
8 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
Tús le chur le 
tuairisciú i 2020, tar 
éis CBS nua a eagrú. 
 
 
111 
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Seirbhísí 
Pobail 

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. 

Leanuint le 
ionchuimciú sóisialta 
agus forbairt pobail 
a chur chun cinn 
mar dea-chleactas i 
ngach eastáit 
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 
riachtanas 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. 

Tacú le eastáit tionscadail 
tosáiochta CCCD. 
 
Breis agus 30 grúpa 
páirteach i gcomórtas 
bliaintiúil Bród Áite. 
 
Breis agus 10 duine óga 
páirteach sna Gradaim 
Dianiarrachta Óige. 

10 
 
 
30 
 
 
 
10 

 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 
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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. 
 
Tuairiscí CFPÁ go 
démhíosúil; Athbhreithniú 
bliaintiúil déanta: Tá/Níl 

4 
 
 
€1m 
 
800 
 
 
60 
 
 
 
Tá 

 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”. 

Leanann CCCD 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 
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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. 

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

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

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

 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 
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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 

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

Maoiniú bliaintiúil. 
 
Líon na ndeontas aonair a 
bhronnadh. 
 
Líon na seisiúin eolais. 

€2 milliúin 
 
1,000 
 
 
8 
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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. 

Rochtain ar 
dheiseanna 
spóirt agus 
áineasa pobal-
bhunaithe a 
chur chun cinn. 
 
Féachaint chun 
infreastruchtúr 
fisiciúil agus 
pobail a 
sholáthar, mar 
aon le forbairtí 
cónaithe ard-
chaighdeánacha 
chun 
caighdeánacha 
beatha de scoth 
a chruthú. 

Eagrófar cúig clós 
súgartha nua i gCill 
Dara de réir Straitéis 
Súgartha Chill Dara 
2018 – 2028. 
 
Tionóladh Lá Súgartha 
gach bliain ó 2015 i 
leith: thart ar 3,000 
páiste páirteach. 
 
Leanúint le tacú le 
Comhpháirtíocht Spóirt 
Chill Dara, go h-áirithe 
leis an gClár 
Ionchuimsithe i Spóirt 
agus Míchumais, chun 
páirtíocht a mhéadú 
 
Tacú le rialú agus 
cumasú do ghrúpaí 
agus clubanna spóirt trí 
Comhpháirtíocht Spóirt 
Chill Dara. 

Líon iomlán na gclós 
súgartha / páirceanna 
scátála / giomnáisiom 
amuigh á n-éascu agus/nó 
a chothabháil ag an 
gComhairle. 
 
Freastal iomlán ag an Lá 
Súgartha bliaintiúil thar 
saol an Phlean 
Corparáidigh. 
 
Líon na gcónaitheoirí Chill 
Dara a ghlacann páirt in 
imeachtaí spóirt agus 
fisiciúla. 
 
Líon na ndeonach go 
dtugtar uas-sciliú bliantiúil 
dóibh. 
 
Maoiniú bliaintiúl chun 
tacú le mion-tionscadail 
caipitil i limistéir cónaithe 
(ag braith ar maoiniú  
faofa ag an Roinn 
Forbartha Tuaithe agus 
Pobail) 
 

30 Clós Súgartha 
11 Giomnáisiom 
Amuigh 
3 Páirc Scátála 
 
 
 
3,000 
 
 
 
 
30,000 
 
 
 
 
1,000 
 
 
 
€170,000 
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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. 

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. 

 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 
miont-ionscadal eile 
déanta i 2019, agus 
18 le chur chun cinn i 
2020. 
 
€580,500 (2019). 
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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 oscailte 
sa Chontae. 
 
Oibreacha caomhnaithe 
ag Spá Léim an 
Bhradáin. 

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

6 
 
 
 
Tuairisciú i 2020. 
 
 
 
 
 
 
Tuairisciú i 2020. 
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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 CCCD mar 
cheannasaí don Chlár 
Réigiúnach Thoir 
Theas, mar chuid dá ról 
maidir le seirbhísí 
comhroinnte. 

Líon na seo bóthar. 
 
Freastal ar imeachtaí 

5 
 
400 

 

  



72 
 

 

Réimse 
Feidhme 

Plean Corparáideach Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár 
Tacaíochta 

Modheolaíocht 
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 
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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 
leathanaigh na meán 
shóisialta. 

34,608 

 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 

 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 
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Seirbhísí 
Corparáideacha 

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 ról na mball 
tofa a aimsiú 
agus tacú leis go 
h-éifeachtach. 
 
Fás a thabhairt 
do feasacht agus 
páirtíocht sa 
phróiseas 
toghcháin. 

Úsáíd BCC a 
mhéadú chun 
cásanna 
custaiméirí a 
bhainistiú. 
 
Tús Áite don 
Phobal, agus an 
Acht um  
Athchóiriú ar 
Rialtais Áitiúil. 

Líon na n-uirill ó bhaill tofa 
a phróiseáltar gach bliain. 
 
 
 
 
Líon an ndaoine ar 
Dreacht-Chlár na 
dToghthóirí. 

4,787 
 
 
 
 
 
150,556 

 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). 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Forbairt  
Eacnamaíoch  

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 
 
 
Faomhadh 40 
Dearbhán Trádála 
Ar-líne. 

 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. 

 Líon na dearbhán 
nuálaíochta a 
úsáideadh, agus 
luach na gcistí gur 
bhain comhlachtaí 
bunaithe i gCill Dara 
úsáid astu. 

Tuairisciú le tosnú i 
2020. 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár 
Tacaíochta 

Modheolaíocht Tomhais Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Forbairt  
Eacnamaíoch  

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. 

28 

 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 
dTurasóireacht, 
Eachaí agus 
Miondíola. 

Líon na ndaoine fostaithe san 
earnáil eachaí. 
 
Líon na gcuairteoirí bainteacha. 
 
Líon na bpáirtithe Iigclár 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. 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár 
Tacaíochta 

Modheolaíocht  
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Forbairt  
Eacnamaíoch  

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 
athbhoechan don 
eacnamaíocht 
miondíola áitiúil 
agus na cúlcríocha 
tuaithe a sholáthar. 

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

 Líon na n-ionad asdíola sa 
Chontae. 
 
Líon na siopaí a úsáideann an 
Scéim Deontais Aghaidhe 
Siopa. 
 
Líon na n-iarrthóirí sa 
Chomórtas Bród Áite 
d’Aghaidheanna Siopaí. 
 
Líon na miondíoltóirí ata 
páirteach sa Scéim Aitheantais 
Ghnó 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. 
 
Faomhadh 33 
Aghaidheanna Siopa.  
 
 
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. 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna Feidhmithe Clár 
Tacaíochta 

Modheolaíocht  
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Forbairt 
Eacnamaíoch 

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 thar an 
Chontae a chríochnú. 
 
Méadú i líon na 
bhfostaithe in earnála 
a bhaineann le 
eispéireas cuairteoirí. 
 
Líon na gcuairteoirí, 
chomh maith le IDE 
agus ngnólachtaí 
nuathionscanta sa 
Chontae. 

Tuairisciú le tosnú i 
2020. 

 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. 

Straitéis 
Eacnamaíoch 
Chomhairle 
Contae Chill 
Dara, PEPÁ 
agus Plean 
Fiontair an Lár-
Oirthir. 
 
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. 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht  
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Forbairt 
Eacnamaíoch 

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 
Eacnamaíochta 
agus Traenála Chill 
Dara. 
 
Plean Fiontair an 
Lár-Oirthir 2020 i 
gcomhcheangal le 
Fóram Scileanna 
Réigiúnach an Oir-
Dheischirt 
 
Straitéisí 
idirchaidrimh 
Nuálacha Fiontair 
idir OFÁ Chill Dara, 
BOOCDCM agus 
líonraí ghnó 
earnála. 
 
Straiteis Fóram 
Eacnamaíoch 
Chomhairle Contae 
Chill Dara, le Fóram 
Scileanna 
Réigiúnach an Oir-
Dheischirt. 

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

Tuairisciú le tosnú i 
2020. 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht  
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Forbairt 
Eacnamaíoch 

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 
cumhacht 
idirnáisiúnta a 
mhéadú. 

Plean Fiontair an 
Lár-Oirthir  
 
Straitéis 
Eacnamaíochta 
Chontae Chill 
Dara. 
 
 

Líon na gcomhlachtaí cliaint 
easpórtála. 
 
Líon na gcliant le teacht acu ar 
dearbháin CTME. 
 
Líon na mol nuálachais a 
forbraíodh sa Chontae agus sa 
Réigiúin. 
 
Líon na GNAP a athríodh go 
Fiontar Éireann. 
 
Líon na gnólachtaí 
nuathionscanta ar an gClár 
‘Glórmhian Domhanda’ 
 
Líon na bhfreastalaithe ag 
Comhdháil Réigiúnach 
Nuálaíochta. 

Tuairisciú le tosnú i 
2020. 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht  
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Forbairt 
Eacnamaíoch 

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. 

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. 
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Áirítear gníomhartha maidir le athrú aeraide i Rannóga éagsúla sa Bhun-Táblaí do reimsí feidhme eile. 

 

Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht  
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Seirbhísi 
Comhshaoil / 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Chreat-Treoir 
Uisce 

Líon na ngearán a logáileadh ar 
Thairseach Gearán Triallaithe 
CCCD (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 
 
BCMST - Bun-Chritéir Molta le 
haghaidh Scrúduithe 
Timpeallachta: samplaí a 
togadh 

2,100 
 
 
 
 
50 
 
 
20 
 
 
 
340 
 
 
1 
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Áirítear gníomhartha maidir le athrú aeraide i Rannóga éagsúla sa Bhun-Táblaí do reimsí feidhme eile. 

 

Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht  
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Seirbhísi 
Comhshaoil / 
Uisce agus 
Athru 
Aeráide 

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 
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Áirítear gníomhartha maidir le athrú aeraide i Rannóga éagsúla sa Bhun-Táblaí do reimsí feidhme eile. 

 

Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht  
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Seirbhísi 
Comhshaoil / 
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. 

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 
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 
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Áirítear gníomhartha maidir le athrú aeraide i Rannóga éagsúla sa Bhun-Táblaí do reimsí feidhme eile. 

Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht  
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Seirbhísi 
Comhshaoil / 
Uisce agus 
Athru 
Aeráide 

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. 

Sceim Náisiúnta um 
Monatóireachta 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 

 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, 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 

  



85 
 

 

Áirítear gníomhartha maidir le athrú aeraide i Rannóga éagsúla sa Bhun-Táblaí do reimsí feidhme eile. 

SEIRBHÍSÍ CHOMSHAOIL – GNÍOMHÚ AR SON NA hAERÁIDE 

Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht  
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Seirbhísi 
Comhshaoil  
- Gníomhú ar 
son na  
hAeráide 

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  hAeráide, 
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 monatóireachta  
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. 

Foilsithe Meitheamh 
2019. 
 
 
An Cairt a shíniú faoi 
dheireadh R4 de 
2019.  Dul i ngleic 
leis an earnáil 
Rialtais Áitiúla agus 
struchtúir tuariscthe 
a eagrú agus a 
fheidhmiú faoi 
dheireadh 2020. 
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Áirítear gníomhartha maidir le athrú aeraide i Rannóga éagsúla sa Bhun-Táblaí do reimsí feidhme eile. 

SEIRBHÍSÍ CHOMSHAOIL – GNÍOMHÚ AR SON NA hAERÁIDE 

Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht  
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Seirbhísi 
Comhshaoil  
- Gníomhú ar 
son na  
hAeráide 

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. 

Feidhmiú agus 
tuairisciú a 
dhéanamh ar 
Chonradh AE na 
Méaraí d’Aeráid 
agus Fuinneamh   
(Nóta: Riachtanas i 
gConradh na Méaraí 
- laghdú breise de 
10% [go iomlan de 
40%] ar cóibhéis 
astuithe CO2 faoi 
2030). 
 
Fuinneamh: 
Spriocanna 
Eifeachtúlachta 
Fuinnimh de 50% a 
bhaint amach faoi 
2030, bunaithe ar 
bhunlíne 2019, de 
réir an Plean 
Gníomhaithe ar son 
na  Aeráide. 

Plean Gníomhartha 
um Fuinneamh 
Inbhuanaithe agus 
Gníomhú ar son na 
hÁeráide (PGFIGA) a 
fhorbairt agus a 
fheidhmiú. 

PGFIGA a bheith i bhfeidhm 
faoi dheiredh Meáin 
Fomhair 2019, a eagróidh 
bealach chun spriocanna 
Chonradh na Méaraí a 
aimsiú. 

Síoníodh an 
Conradh i Meán 
Fomhair 2019. 
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Áirítear gníomhartha maidir le athrú aeraide i Rannóga éagsúla sa Bhun-Táblaí do reimsí feidhme eile. 

SEIRBHÍSÍ CHOMSHAOIL – GNÍOMHÚ AR SON NA hAERÁIDE 

Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht  
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Seirbhísi 
Comhshaoil  
- Gníomhú ar 
son na  
hAeráide 

 Feidhmiú ar 
ghníomhartha Cill 
Dara Athléimneach 
um Aeráide - 
Straitéis Oiriúnaithe 
Athraithe Aeráide a 
chur chun cinn. 

Cumas gníomhaithe 
ar son na h-aeráide a 
fhorbairt ag gach 
céim de eagraíocht. 

Tacú le riachtanais an 
Phlean Traenála Údaráis 
Áitiúla um Ghníomhú ar son 
na hAeráide, agus seo a 
léiriú i gCóras Bainistíochta 
Feidhmíochta na 
Comhairle. 

Faomhadh an 
Straitéis i Meán 
Fomhair 2019. 

   Tascairí a aontú agus 
cláir a fhorbairt chun 
dul chun cinn agus 
tuairisciú ar feidhmiú 
na Straitéise 
(Nóta: Braitheann seo 
ar eagrú na CBS nua 
– dreacht-scéim ag 
céim comhairliúcháin 
poiblí faoi láthair). 

Taiscairí ábhartha a 
fhorbairt i gcomhchomhairle 
leis an CBS um Ghníomhú 
ar son na hAeráide agus dul 
i ngleic leis an struchtúr 
tuairiscithe agus 
monatóireachta forbartha 
ag Oifig Réigiúnachan Lár-
Oirthir um Ghníomhú ar son 
na hAeráide. 

Le forbairt i 2020. 

    Struchtúir tuairiscithe a 
fhorbairt chun 
monatóireacht agus 
tuairisciú a dhéanamh ar 
tascairí náisiúnta a 
bhaineann le athrú aeráide, 
á fhorbairt ag CNMI, i 
gcomhairliúchain le CBCC. 

Le forbairt i 2021. 
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Áirítear gníomhartha maidir le athrú aeraide i Rannóga éagsúla sa Bhun-Táblaí do reimsí feidhme eile. 

SEIRBHÍSÍ CHOMSHAOIL – GNÍOMHÚ AR SON NA hAERÁIDE 

Réimse 
Feidhme 

Plean Corparáideach Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht  
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Seirbhísi 
Comhshaoil  
- Gníomhú ar 
son na  
hAeráide 

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

  Cur le cumas na h-
eagraíochta chun tacú leis 
an Straitéis a sholáthar trí 
clár traenála do bhaill foirne 
agus baill tofa a chur i 
gcrích. 
Feabhas a chur ar chumas 
gníomhaithe an pobail ar 
son na h-aeráide, trí chláir 
forbartha i gcomhairliúcháin 
le na CBS ábhartha agus 
Coistí na Beartas 
Straitéiseacha. 

Faomhadh an Pleam 
Traenála; tuairisciú 
faoi soláthar le tosnú 
i 2020. 
Le forbairt i 2020. 

 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 
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Áirítear gníomhartha maidir le athrú aeraide i Rannóga éagsúla sa Bhun-Táblaí do reimsí feidhme eile. 

 

Réimse 
Feidhme 

Plean Corparáideach Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár 
Tacaíochta 

Modheolaíocht  
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Seirbhísí 
Comhshaoil 
(Líonta Talún 
Stairiúla) 

1.1 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 
bpobail agus lenár 
dtimpeallacht. 

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. 
 
 
Fáltas talún. 
 
 
Cead pleanála faighte agus 
Ceadúnas GCC. 

Clár oibre 
chomhaontaithe; 
measúnú ar 
thairiscint idir 
láimhe. 
 
OCÉ faofa, tailte á 
fháil. 
 
Comhlíonadh le 
ceadúnas. 

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 

Leithdháileadh do 
shaol an Phlean: 
€414,000 

   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 (Meán Fomhair 
2019) 
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Áirítear gníomhartha maidir le athrú aeraide i Rannóga éagsúla sa Bhun-Táblaí do reimsí feidhme eile. 

Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht  
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Rannóg 
Airgeadais 

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. 
 
An Buiséad, mar a 
ghlacadh leis, bheith 
dóthanach do 
chaiteachas na 
bliana. 

Leibhéal bailiúcháin 
do rátaí. 
 
Leibhéal bailiúcháin 
do chíosanna agus 
blianachtaí. 
 
Leibhéal bailiúcháin 
d’iasachtaí tithíochta. 
 
Ráiteas Airgeadais 
Bliaintiúil 
 
Caiteachas Ioncaim 
in aghaidh an duine. 

82% 
 
 
89% 
 
 
 
51% 
 
 
Gach bliain – Márta 
 
 
€646.25 

 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 
Soláthair 

Tuairisciu le tosnú i 
2020. 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár 
Tacaíochta 

Modheolaíocht  
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

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 haghaidh 
Bainistíochta ar 
Mhór-Éigeandála. 

Costas na Seirbhíse 
Dóiteain in aghaidh an 
duine. 
 
Meán-thréimhse ama 
chun broigáid a 
shlógadh. 
 
Céatadán de chásanna 
dóiteáin / éigeandála eile 
ina bíonn an chéad 
freastal ag an suiómh 
taobh istigh de: 

€30.48 
 
 
 
6.33 nóiméad 
(Sonraí ó 2018) 
 
 
10 nóiméad 
Dóiteáin   21.17% 
Eile          17.10%   
 
20 nóiméad 
Dóiteán    61.03% 
Eile          59.25% 
 
Tar éis 20 nóiméad 
Dóiteán     17.83% 
Eile            23.65% 

Rannóg Sláinte 
agus 
Sábháilteachta 

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 
ábhacomhairliúchain, 
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 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár 
Tacaíochta 

Modheolaíocht  
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

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 
bhaint amach agus 
tithíocht inacmhainne 
a sholáthar. 

Aonaid tithíochta 
sóisialta 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 Poibli – 
Priobháideacha, Cuid 
V, Faltas Talún agus 
Tithíocht 
Inacmhainne. 
 
Leanúint le 
deiseanna le 
haghaidh 
scéimeanna 
comhfiontair. 
 
 
 
 

Atógáil Éireann: 
Plean 
Gníomhaíochta 
um Tithíocht 
agus Easpa 
Dídine. 
Nóta: 
Comhlíonfaidh 
gach tithíocht 
sóisialta nua 
nuair a 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 
(NMNF). 
 
 
 
 
 

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

Soláthar thar na 
Sceimeanna go léir: 
 
Íocaíocht Cúnaimh 
Tithíochta (ÍCT): 706 
 
Scéim Cóiríochta 
Cíosa (SCC): 4 
 
Tógail: 26 
 
Fáltas:  225 
 
Léasú (RCÉL): 20 
 
Cuid V: 30 
 
Léasú:  12 
 
Scéim Fáltais Caipitil: 
28. 
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Tacú le Comhlachtái 
Ceadaithe Tithíochta 
chun aonaid 
tithíochta sóisialta 
thar na cláir seo 
leanas: Réamh-
Chistiú Éascaíochta 
Léasaithe, Scéim 
Cúnaimh Caipitil, 
Sceim Léasaithe 
Sóisialta. 

Straitéis 
Náisiunta um 
Ath-úsáid 
Tithíochta 
Folmha 2018 – 
2021. 
 
Plean 
Gníomaíochta 
Chomhairle 
Contae Chill Dara 
um Tithe Folmha 
2018 – 2021. 

Soláthar 
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 
2019-2024. 

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

71 

 

 

 



94 
 

  

 

Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna Feidhmithe Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Soláthar 
Tithíochta 

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 Condae 
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 maith le 
freagracht as tuairisciú a 
dhéanamh don Roinn 
Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil. 

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

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

31 tionóntachtaí thar 
na tréimhse 2019 – 
2021. 
 
 
10 (bunaithe at 
tuairiscí 2018 don 
RPTRÁ) 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Soláthar 
Tithíochta 

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; €3,404,093 ar 
chothabháil freagarthach. 
 
Scrúdaiodh 462 
réadmhaoin 
príobháideacha faoi chíos. 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Soláthar 
Tithíochta 

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 go 
bhfanfaidh siad ina 
gcónaí ina dtithe féin. 

Tacaíocht Tithíochta a 
thabhairt do Dhaoine 
faoi Míchumas 
 
Tithiocht oiriúnach a 
sholáthar agus a 
athchóiriú do dhaoine 
ar 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 
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. 
 

Spriocanna a bhaint 
amach le haghaidh 
tithíocht oiriúnach a 
sholáthar. 
 
 
Líon na ndeontas a 
íocaíodh. 
 
Líon na n-aonad 
Scéim Cúnaimh 
Caipitil a soláthraíodh. 

10% de faltais (ag braith ar 
infaighteacht sa mhargadh) 
+ 12% de thógáil nua 
oiriúnach do dhuine ar 
míchumas. 
 
Íocaíodh 438 deontas. 
 
 
Cruthaíodh 28 teaghlach 
nua SCC (Figiúir iomlán do 
2018). 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Soláthar 
Tithíochta 

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 bhliaintiúil ar 
riachtanais tithíochta 
a eagrú de réir 
treoirlínte na Roinne 
 
 
Líon na –n-iasachtaí a 
faomhadh. 
 

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. 
 
63 iasacht faofa. (Níl figiúir  
don bhliain iomlán le fáil; 
bunaithe ar figiúirí ó 
Aibreán go Nollaig 2018). 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna Feidhmithe Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Soláthar 
Tithíochta 

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 ionchorpriú 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 hAeráide 

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. 

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 
do gach ball foirne 
(2018) 
 
Líon na gcúrsaí / 
seimineár traenála 
a soláthraíodh 
 
Líon na mball 
foirne a fhreastail 
ar traenáil (2018) 

3.06 
 
 
 
 
427 
 
 
 
952 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht Tomhais Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Seirbhísí 
TFC 

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 sheirbhísí agus 
faisnéis a éascú. 

Feidhmeannais 
Chomhairle 
Contae Chill 
Dara a fheabhsú 
trí réitigh 
nuálacha TFC. 

Straitéis TC 
Chomhairle Contae 
Chill Dara. 

Costas iomlan soláthair TFC in 
aghaidh an CLA. 
 
Líon na n-amharctha ar 
leathanaigh ar shuíomh 
gréasáin an ÚÁ. 
 
Céatadán na n-idirbheart 
mótarcháin a déantar ar-líne. 

€2,541.51 
 
 
2,400,420 
 
 
 
82.72% 

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 
uirbeach 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, Léim an 
Bhradáin, Cill Droichid, Baile 
Chill Dara, Droichead Nua, Cill 
Choca, Mainistir Eimhín, Maigh 
Nuad, 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 go 2020. 
 
 
 
1,596 iarratas. 
 
 
Eisíodh 1,288 
cinneadh. 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Pleanáil 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. 
 
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 
uirbeach agus 
tuaithe a chinntiú. 

Creatlach Náisiúnta 
Pleanála faoi 
Tionscadal Éireann 
2040. 
 
Straitéis Réigiúnach 
Spásúil agus 
Eacnamaíoch 2019 
– 2031. 
 
Aigneachtaí a 
bhainistiú maidir le 
comhlíonadh le 
coinníollacha a 
bhaineann le cead 
pleanála a 
bhronnadh.  

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

49.2% (2018) 
 
 
 
 
84.93% 
 
 
 
 
17.89% 
 
 
 
 
€35.44 an duine 
(2018) 
 
 
222 cruinniú tráchtála. 
143 crinniú maidir le 
tithe aonair. 
10 clinic réamh-
phleanála. 
 
Eisíodh 36 cinneadh. 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár 
Tacaíochta 

Modheolaíocht Tomhais Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

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 le timpeallachtaí 
inbhuanaithe agus 
deartha le cáil. 

Foirgnimh 
slán agus 
inbhuanaithe 
i limistéir 
uirbeacha 
agus tuaithe 
a chinntiú. 

Monatóireachta 
a dhéanamh ar 
chloí le rialú 
tógála. 

Líon na scrúduithe 153 

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. 

Monatóireachta 
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 scrúdaithe comhlíonadh a 
rinneadh 
 
Líon na dteastas míchumais a 
fuarthas. 
 
Líon na dteastas míchumais a 
bhronnadh. 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Pleanáil: 
Tionscadail 
Straitéiseacha 
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 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. 

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-
aigneachtaí 
comhlachaithe a 
fuarthas. 

Tuairisciú le tosnú i 
2020. 
 
 
 
 
 
Tuairisciú le tosnú i 
2020. 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Pleanáil: 
Tionscadail 
Straitéiseacha 
agus Ríocht Poiblí 

5.2 Malartaí iomapair 
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. 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Bóithre, Iompar & 
Sábháilteacht 
Poiblí 

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 feabhsaithe 
agus athchóirithe il-
bhliaintiúil don líonra 
bhóithre réigiúnach 
agus aitiúla a 
sholáthar, de réir 
leithdháileadh 
maoinithe ón RITaS. 
 
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 

Gráid Innéacs Baile 
Dromchla Cosán 
(IBDC) do phríomh-
bhóithre agus bóithre 
náisiúnta, 
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). 

Gráid reatha le fáil ar 
an Innéacs Baile 
Dromchla Cosán 
(IBDC) ag 
www.noac.ie 
 
Clár Bliaintiúl 
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 

2,528 cilliméadar de 
bhóithre. 
 
 
 
 
€37.9m 
 
 
Tuairisciú le tosnú  
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,260. 

http://www.noac.ie/
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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. 

Bóithre, Iompar & 
Sábháilteacht 
Poiblí 

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 
cilliméadar de 
bhóithre.   
 
Crinniú idir-
eagraíochta amháin 
gach bliain. 
 
6 crinniú CBMÉ gach 
bliain. 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Bóithre, Iompar 
& Sábháilteacht 
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. 

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. 

 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. 

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 
ar son na hAeráide 
Chill Dara chun cinn. 
 
Malairtí ar úsáíd 
feithiclí innealta, mar 
LocalLink agus 

Údarás Iompair 
Naisiúnta (ÚIN): 
Straitéis do Mhór-
Cheantar Bhaile Átha 
Cliath. 
 
Straitéis 
Gníomhaithe ar son 
na hAeráide Chill 
Dara. 
 
Plean Náisiúnta 
Forbartha 
Inbhuanaithe. 
 
Plean Straitéiseach 
Bus Connects ÚIN.  

Lion na dtionscadal 
maoinithe ag ÚIN atá 
idir láimhe ag 
deireadh na bliana 
(deireadh 2018). 
 
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 

Ocht (8) dtionscadal. 
 
 
 
 
 
60 páirceáil agus íoc. 
 
12 taisceadán 
rothair. 
 
 
37. 
 
 
 
Tuairisciú le tosnú i 
2020. 
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iompar poiblí, a 
bharrfheabhsú. 
 
Tacú le 
BusConnects. 
 

infreastruchúr 
gaolmhar a 
soláthraíodh. 
 
 

Bóithre, Iompar 
& Sábháilteacht 
Poiblí 

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 CCCD 
2018 – 2021 
(deireadh 2018) 

Plean Caipitil 3-
bliana 

€111m 

Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe. 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Bóithre, Iompar 
& Sábháilteacht 
Poiblí 

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. 
 

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 
 
 
 
128 
 
80 
 
48 
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Plean Sábháilteachta 
ar Bhóithre a 
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 
 
 
 
4 crinniú gach bliain 
 
 
 
Foilsiú fo-dhlíthe 
Luasteorainne an 
Chontae  
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe. 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Bóithre, Iompar & 
Sábháilteacht 

Poiblí 

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. 
 
An Córas 
Forfheidhmithe a 
bhainistiú. 
 

Polasaí Pairceála 
Chill Dara 2016. 

Líon na mbailte agus 
sráidbhailte le 
páirceáil íoc. 

7 
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Réimse 
Feidhme 

Plean 
Corparáideach 

Spriocanna 
Feidhmithe. 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bunlíne Oibrithe 
Reatha Iarbhír 

(Sonraí ó 2018 muna 
deirtear a mhalairt) 

Bóithre, Iompar & 
Sábháilteacht 
Poiblí 

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. 

 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. 



 
 

Comhairle Contae Chill Dara               
Áras Chill Dara                                                                   
Páirc Uí Dhubhuí                                                                    
An Nás, Co. Chill Dara 

G: 045 980200 F: 045 980240                                       
R: customercare@kildarecoco.ie 

 @kildarecoco.ie 
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