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Réamhrá 
Fáilte go tuarascáil bhliantúil Údaráis Áitiúla Chill Dara don bhliain 2013, ina dtugtar 

mionsonraí ar an obair a rinne an chomhairle chun seirbhísí poiblí agus mórthionscadail 

bonneagair a sheachadadh le linn na bliana. Déanann an chomhairle éascaíocht don 

fhorbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha trí réimse leathan tionscnamh. 

 

Bhí bliain dhúshlánach ag na comhairlí baile agus contae ó thaobh airgeadais de. Bhíothas 

ag díriú den chuid is mó ar éifeachtúlacht agus ar luach ar airgead, mar gheall ar bhuiséid 

agus acmhainní a bheith laghdaithe. Tá foireann agus lucht bainistíochta na comhairle tar éis 

cur chuige dearfach solúbtha a ghlacadh i leith a bheith ag freastal dá hoibleagáidí 

airgeadais trí sheirbhísí a chlaochlú, luach ar airgead a lorg, caighdeáin a fheabhsú go 

leanúnach agus, san am céanna, príomhsheirbhísí a choimeád.  

 

Imríonn Údaráis Áitiúla Chill Dara ról lárnach i bhfás agus i bhforbairt eacnamaíochta 

Chontae Chill Dara ina iomláine. Ar bhealach ginearálta, cuireann réimse leathan seirbhísí 

na comhairle le forbairt eacnamaíochta agus shóisialta an chontae. Tá seirbhísí bóithre, 

uisce, pleanála agus comhshaoil i gcoitinne ríthábhachtach chun tacú leis an bhforbairt 

eacnamaíochta. 

 

Bíonn na comhaltaí tofa ag freastal i gcónaí ar thosaíochtaí agus ar riachtanais an phobail 

agus ag cur treoir riachtanach ar fáil faoi na tosaíochtaí a glacadh in 2013. 

 

Ar ghníomhartha agus ócáidí móra na bliana: 

• Chuir an Méara a lámh le Fógra Bhaile Átha Cliath faoi Chathracha agus Pobail 

Aosbhácha san Eoraip ar son Chill Dara. 

• Cuireadh Clár Contae Aosbhách Chill Dara faoi bhráid na hEagraíochta Domhanda 

Sláinte. 

• Cuireadh clós súgartha nua isteach i bPáirc an Teanúis, Ráth Iomgháin. 

• Reáchtáladh 'Lá Súgartha' in Áras Chill Dara chun an Lá Náisiúnta Súgartha a 

cheiliúradh. 
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• Sheol Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara tionscnamh ar a dtugtar ‘Cuir Cill Dara ag 

Siúl’ agus d'eagraigh siad siúlóid 4 km i gcomhar le hAthrú chun Feabhais (Operation 

Transformation). 

• Reáchtáladh Mórthaispeántas Chill Dara um Shábháilteacht ar Bhóithre i mBaile 

Phúinse. 

• D'fhreastail breis agus 6,350 duine ar an Oíche Chultúir, a cuireadh ar siúl don 

cheathrú bliain as a chéile. 

• Sheol Seirbhís Leabharlainne Chill Dara an tseirbhís 'Cabhair Seilfe' agus reáchtáil 

siad an ceathrú Féile Léitheoirí Chill Dara, ar ar fhreastail breis agus 1,500 duine. 

• I mí Dheireadh Fómhair, glacadh athbhreithniú ar an bPlean Forbartha Contae don 

tréimhse 2011 – 2017. 

• Rinneadh athbhreithniú ar fhodhlíthe maidir le páirceáil íoc i nDroichead Nua agus i 

Maigh Nuad agus glacadh iad ar 15 Meitheamh 2012. 

• D'aistrigh Seirbhís Dóiteáin Chill Dara a seomra rialúcháin ó Dhroichead Nua go 

hIonad Rialúcháin Réigiún an Oirthir. 

• Tosaíodh ag déanamh uasghrádú ar Ionad Cóireála Fuíolluisce Léim an Bhradáin 

agus uasghrádú mór freisin ar dhá ionad bheaga cóireála fuíolluisce in Ard Cloch agus 

i gCluain Dubh. 

• Cuireadh tús le tógáil an príomhphíobáin uisce ó Ballygoran go dtí Baile Chóilín.  

 

Tá cuid mhór obair ullmhúcháin déanta roimh chur i bhfeidhm an Chláir Ghníomhaíochta um 

Rialtas Áitiúil Éifeachtach, ina ndéantar achoimre ar bheartas an Rialtais i leith athchóirithe 

agus forbartha ar fud an chórais rialtais áitiúil. 

 

Tá buíochas ó chroí ag dul do na comhaltaí tofa, don lucht bainistíochta agus don fhoireann 

a bhíonn ag obair as lámh a chéile i gcónaí chun éifeachtúlacht níos fearr a bhaint amach le 

go bhfreastalófar ar riachtanais ár saoránach. 

          
Mark Wall Michael Malone 

Méara Bainisteoir Contae 
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Comhaltaí Chomhairle Contae Chill Dara
Tá 25 comhalta ann a dhéanann 

ionadaíocht do 5 thoghcheantar:  

 

Baile Átha Í   Cill Droichid 

 

Claonadh   Cill Dara 

An Nás 

Toghcheantar Bhaile Átha Í 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

An Comhairleoir 
Richard Daly 

Fine Gael 
Paudeenourstown 

Baile Átha Í 
Co. Chill Dara 
087-6248886 

 

 
An Comhairleoir Ivan 

Keatley 
Fine Gael 

Seanchill Chuillinn 
Cill Chuillinn 

Co. Chill Dara 
087 2731335 

 

 
An Comhairleoir Martin Óg 

Miley 
Fianna Fáil 

Baile an Fhóntaigh 
Baile Átha Í 

Co. Chill Dara 
087-3998478 

 

 
An Méara Mark Wall 
Páirtí an Lucht Oibre 

Caisleán Réabáin 
Baile Átha Í 

Co. Chill Dara 
083-3341488 

 

 
Toghcheantar Chill Droichid 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
An Comhairleoir  

Kevin Byrne 
Páirtí an Lucht 

Oibre 
19 An Bungaló 
Páirc Phádraig 

Cill Droichid 
Co. Chill Dara 
086-6009449 

 
 

 
An 

Comhairleoir 
Senan Griffin 

Fine Gael 
Ballygoran 

Maigh Nuad 
Co. Chill Dara 
087-2331267 

 

 
An 

Comhairleoir 
Anthony 
Larkin 

Neamhspleách 
1 Faiche Rinn 

an Bháid 
Rinn an Bháid 

Léim an 
Bhradáin 

Co. Chill Dara 
087 2128837 

 

 
An 

Comhairleoir  
John 

McGinley 
Páirtí an Lucht 

Oibre 
50 Céide an 
Ghoirt Ghlais 
Maigh Nuad 

Co. Chill Dara 
087-9890645 

 

 
An Comhairleoir  
Frank O’Rourke 

Fianna Fáil 
76 Radharc 
Ballygoran 

Cill Droichid 
Co. Chill Dara 
087-352060 

 

 
An 

Comhairleoir  
Colm Purcell 
Páirtí an Lucht 

Oibre 
609 Páirc 

Mhuire 
Léim an 
Bhradáin 

Co. Chill Dara 
087-2539493 
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Toghcheantar Chlaonadh 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
An Comhairleoir  

Liam Doyle 
Fianna Fáil 

An Baile Breac 
Cill Choca 

Co. Chill Dara 
086-3849424 

 

 
An Comhairleoir  
Seamus Langan 

Fine Gael 
Clonkeeran 

Cairbre 
Co. Chill Dara 
087-2871347 

 

 
An Comhairleoir  
Pádraig McEvoy 
Neamhspleách 

Cnoc Coiseanna 
Bóthar an Choláiste 

Claonadh 
Co. Chill Dara 
086-8658262 

 

 
An Comhairleoir  
Brendan Weld 

Fine Gael 
Baile an Phaghanaigh, 

Domhnach Dheá 
Claonadh 

Co. Chill Dara 
087-7828649 

 
 
 

Toghcheantar Chill Dara 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
An 

Comhairleoir 
Francis 
Browne 

Páirtí an Lucht 
Oibre 

Baile Mhaoiléir 
An Urnaí 

Co. Chill Dara 
087-2717208 

 

 
An Comhairleoir  
Suzanne Doyle 

Fianna Fáil 
Drumcrea 

An Tulaigh Thoir 
Baile Chill Dara 
087-9521232 

 

 
An Comhairleoir 
Paddy Kennedy 
Neamhspleách 

1673 Páirc 
Mhuire 

An Droichead 
Nua 

Co. Chill Dara 
086-1705199 

 

 
An 

Comhairleoir 
Micheál Nolan 

Fine Gael 
81 Mainéar 
Bhaile Uí 
Mhaine 

An Droichead 
Nua 

Co. Chill Dara 
087-3296900 

 

 
An 

Comhairleoir 
Tony 

O’Donnell 
Fine Gael 
Lóiste an 
Labhrais 

Ráth Bhríde 
Baile Chill Dara 
087-9081649 

 
An Comhairleoir 

Fiona 
O'Loughlin 
Fianna Fáil 

Cappanargid 
63 Great 
Southern 

An Droichead 
Nua 

Co. Chill Dara 
087-2345160 
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Toghcheantar an Náis 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

An Comhairleoir  
Fintan Brett 

Fine Gael 
5 Gairdíní Bhaile 

Eoin 
Baile Eoin 

Co. Chill Dara 
087 6257842 

 
 

 
An Comhairleoir  
Willie Callaghan 

Fianna Fáil 
26 Esmondale, 

An Nás 
Co. Chill Dara 
086-2341009 

 

 
An Comhairleoir  

Paddy MacNamara 
Páirtí an Lucht 

Oibre 
499 Bóthar 
Chlaonadh 
Na Solláin 

Co. Chill Dara 
045-896590 

 

 
An Comhairleoir  
Seamie Moore 
Neamhspleách 

1 Páirc Ghort na 
Fuinseoige 

An Nás 
Co. Chill Dara 
087-2497813 

 

 
An Comhairleoir  

Darren Scully 
Fine Gael 

3 Páirc Chairdif 
An Nás 

Co. Chill Dara 
086-3860955 

 

 
 
 

 

 
 

Seomra na Comhairle 
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Coistí um Beartais Straitéiseacha 

 
Tá 5 cinn de Choistí um Beartais Straitéiseacha ag Comhairle Contae Chill Dara: 
 
Seirbhísí Uisce agus Comhshaoil 
Tithíocht 
Pobal agus Cultúr 
Cúrsaí Iompair 
Pleanáil agus Forbairt Eacnamaíochta 
 

Tarraingíonn na Coistí um Beartais 

Straitéiseacha (CBS) ar shaineolas agus 

ar oilteacht na ndaoine a bhíonn ag obair 

le comhlachtaí sóisialta, eacnamaíochta, 

cultúrtha agus comhshaoil ar fud Chill 

Dara. 

 

Chomh maith leis sin, cuireann na coistí ar 

chumas daoine a bhfuil saineolas ábhartha 

acu bheith ag obair in éineacht leis na 

hionadaithe tofa chun beartas na 

comhairle a fhorbairt de mheon 

comhpháirtíochta.

 

 

Ainm CBS Comhaltaí Cruinnithe a 
tionóladh in 

2013 

Saincheisteanna a pléadh 

CBS - 
Tithíocht 
 
 
 
 
 
 
 

An Clr. S. Doyle 

(Cathaoirleach) 

An Clr. A. Larkin 

An Clr. P. MacNamara 

An Clr. M. Miley 

An Clr. S. Griffin 

An Clr. A. Breen 

An tUas. Liam O'Brien 

An tUas. Joe Curran 

An tUas. D. Maher 

4 • Scéim Náisiúnta Cíosanna 

• Scéim Cóiríochta Cíosa/Léasú 

• Iompraíocht fhrithshóisialta 

• Deontais 

• Measúnú ar Riachtanais 

Tithíochta 

• Clár Cóiríochta do Thaistealaithe

• Straitéis Tithíochta 
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Ainm CBS Comhaltaí Cruinnithe a 
tionóladh in 

2013 

Saincheisteanna a pléadh 

CBS - Cúrsaí 
Iompair 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Clr. K. Byrne 

(Cathaoirleach) 

An Clr. P. McEvoy 

An Clr. C. Purcell 

An Clr. R. Daly 

An Clr. W. 

Callaghan 

An Clr. M. Dalton 

An tUas. Miriam 

O’Brien 

An tUas. James 

Earle 

An tUas. Sean 

Darcy 

4 • Gairdín cuimhneacháin ar 

íospartaigh tuairteanna 

bóthair 

• Cód Iompair le haghaidh 

Glasbhealaí Comhroinnte 

Siúlóide agus Rothaíochta 

• Polasaí achomhairc maidir le 

fíneálacha páirceála 

• Pobail a Choinneáil Slán - 

Seirbhís Dóiteáin Chill Dara 

• Iompar faoin tuath 

• An Dara Plean 

Gníomhaíochta in aghaidh 

Torainn 

• Polasaí maidir le Dearbhú 

Bóithre Poiblí 
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Ainm CBS Comhaltaí Cruinnithe 
a 

tionóladh 
in 2013 

Saincheisteanna a pléadh 

CBS - 
Seirbhísí 
Uisce agus 
Comhshaoil 
 
 
 
 
 
 
 

An Clr. P. 

Kennedy 

(Cathaoirleach) 

An Clr. M. Wall 

An Clr. F. 

O’Rourke 

An Clr. F. Brett 

An Clr. M. Nolan 

An Clr. S. 

Fitzgerald 

An tUas. Allen 

Shine 

An tUas. Fiona 

Tutty 

An tUas. Tom 

Malone 

4 • Dumpáil neamhúdaraithe dramhaíola 

• Athnuachan ar Phlean Bainistithe 

Dramhaíola Chill Dara 

• Plean Freagartha maidir le Teagmhas 

Uisce Óil 

• Cláir Feabhais le haghaidh Láithreáin 

Tréigthe agus Foirgnimh 

Chontúirteacha 

• Athrú aeráide 

• An soláthar uisce i gCill Dara agus sa 

tír trí chéile 

• Muirín a dhéanamh de dhramhaíl 

• Úsáid inbhuanaithe fuinnimh agus 

forbairt inbhuanaithe 

• An Clár LEADER um Fhorbairt 

Tuaithe 

• Obair ghrúpaí na mbailte slachtmhara

• Bearradh fáil 

• Diúscairt mhídhleathach 

• Staidéar Straitéiseach ar Dhraenáil 

Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 
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Ainm CBS Comhaltaí Cruinnithe a 
tionóladh in 

2013 

Saincheisteanna a pléadh 

CBS - Pobal 
agus Cultúr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Clr. S. Langan 

(Cathaoirleach) 

An Clr. I. Keatley 

An Clr. F. O’Loughlin 

An Clr. S. Moore 

An Clr. F. Browne 

An Clr. G. Dunne 

An tUas. Sinead 

Heneghan 

An tUas. John Hayden 

An tUas. Triona 

Muldoon 

4 • Straitéis Lánpháirtithe 

• Plean Leabharlainne 

• Straitéis Ealaíon 

• Clár Athlonnaithe 

• Breágáin agus an 

Teicneolaíocht 
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Ainm CBS Comhaltaí Cruinnithe 
a 

tionóladh 
in 2013 

Saincheisteanna a pléadh 

CBS - Pleanáil agus 
Forbairt 
Eacnamaíochta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Clr. D. Scully 

(Cathaoirleach) 

An Clr. T. O’Donnell 

An Clr. L. Doyle 

An Clr. B. Weld 

An Clr. J. McGinley 

An Clr. Emma 

Kiernan 

An tUas. Robert 

Mehigan 

An tUas. David 

O’Reilly 

An tUas. James 

Cotter 

4 • Beartas Comharthaíochta 

• Cur chun Cinn na 

Turasóireachta 

• Treoirlínte maidir le Dearadh 

Aghaidheanna Siopa 

• Togra maidir le Scéim 

Dreasachtaí do Ghnólachtaí 

Miondíola 

• Idirghníomhaíocht leis an 

gComhlachas Tráchtála 

• Clár Oibre Bliantúil an 

Choiste Chomhairligh ar 

Shéadchomharthaí Stairiúla 

• Athnuachan láir na mbailte 

móra 

• Ullmhúchán do Phlean 

Oidhreachta 
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Coistí na Comhairle 
 
Greamú Séala 
Comhaltaí uile na Comhairle 
 
An Coiste Iniúchta 
Na Comhairleoirí J. McGinley, S. Griffin, L. 
Doyle 
 
Bord Draenála na Bearú 
Na Comhairleoirí R. Daly, M. Wall 
 
Comhbhord Draenála na Boirne 
An Clr. I. Keatley 
 
An Coiste Airgeadais 
Na Comhairleoirí L. Doyle, J. McGinley, I. 
Keatley, P. Kennedy, S. Moore 
 
An Coiste Monatóireachta um Uisce 
Áitiúil Tuaithe 
Na Comhairleoirí S. Langan, P. McEvoy, I. 
Keatley, M. Miley, F. Browne 
 
An Coiste Prótacail agus Nósanna 
Imeachta 
Na Comhairleoirí S. Griffin, S. Doyle, T. 
O’Donnell, I. Keatley, M. Wall, W. 
Callaghan, F. O’Loughlin, K. Byrne, J. 
McGinley, A. Larkin 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
An Coiste Comhairleach Áitiúil faoi 
Chóiríocht don Lucht Siúil 
Na Comhairleoirí M. Wall, S. Langan, J. 
McGinley, P. Kennedy, P. MacNamara 
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Comhaltaí na gComhlachtaí Seachtracha 
 
Cumann Comhairlí Contae is Cathrach 
Na Comhairleoirí F. Brett, L. Doyle, C. 
Purcell 
 
Athy Heritage Company Ltd 
An Clr. R. Daly 
 
Fóram Infheistíochta, Forbartha agus 
Fostaíochta Bhaile Átha Í 
Na Comhairleoirí R. Daly, I. Keatley 
 
Togra Athnuachana Bhaile Átha Í & 
Rhyl 
Na Comhairleoirí R. Daly, M. Miley 
 
Coiste Teagmhála Pobail Áis Líonta 
Talún Bhaile Artúir 
Na Comhairleoirí F. Brett, P. MacNamara 
 
Coiste Caidrimh Pobail do Thionscadail 
an Bhaile Mhóir 
Na Comhairleoirí W. Callaghan, M. Wall 
 
Bord Fhondúireacht na Mí 
An Clr. B. Weld 
 
Cill Dara ar Aghaidh Teo 
Na Comhairleoirí S. Moore, T. O’Donnell, 
M. Wall 
 
An Bord Forbartha Contae 
Na Comhairleoirí K. Byrne, S. Doyle, P. 
Kennedy, M. Wall (Méara), D. Scully 
 
Comhchoiste Póilíneachta an Chontae 
Na Comhairleoirí F. Brett, S. Doyle, S. 
Griffin, I. Keatley, S. Langan, P. 
MacNamara, P. McEvoy, J. McGinley, M. 
Wall (Méara), T. O’Donnell, F. O’Rourke, 
D. Scully, B. Weld, C. Purcell 
 
Fáilte Chontae Chill Dara 
Na Comhairleoirí S. Griffin, P. 
MacNamara, P. McEvoy, M. Miley, M. 
Nolan 
 
 

Coiste Caidrimh Pobail an Droichid 
Na Comhairleoirí F. O’Loughlin, B. Weld 
 

 
 
 
Fóram Sláinte Réigiúnach Bhaile Átha 
Cliath agus Lár Laighean 
Na Comhairleoirí F. Browne, I. Keatley, S. 
Langan, A. Larkin, F. O’Loughlin 
 
Coiste Comhairleach Cheantar 
Abhantraí an Oirthir 
Na Comhairleoirí S. Langan, P. McEvoy 
 
Comhar-Árachais Comhairlí Éireann 
An Clr. M. Nolan 
 
Cuideachta Líonra Sláinte Chill Dara 
Na Comhairleoirí A. Larkin, M. Nolan, T. 
O’Donnell 
 
Bord Fiontar Contae Chill Dara 
Na Comhairleoirí F. Brett, W. Callaghan, L. 
Doyle, B. Weld 
 
Fóram Oidhreachta Chill Dara 
Na Comhairleoirí F. Browne, S. Moore, M. 
Nolan 
 
Kildare Heritage Town Company Ltd 
Na Comhairleoirí S. Doyle, T. O’Donnell 
 
Ionad Fóntas Léim an Bhradáin 
Na Comhairleoirí A. Larkin, C. Purcell, J. 
McGinley 
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Cumann Chomhaltaí na nÚdarás Áitiúil 
An Clr. S. Griffin 
 
Údarás Réigiúnach an Lár-Oirthir 

 
 
 

Na Comhairleoirí F. Browne, S. Griffin, P. 
McEvoy, J. McGinley, M. Miley, M. Nolan, 
B. Weld 
 
An Tascfhórsa Réigiúnach Drugaí 
An Clr. P. Kennedy 
 
An Painéal Sóisialta agus Comhshaoil 
maidir leis an gCeantar Lár Tíre ag 
Coillte Teoranta 
An Clr. P. McEvoy 

Coiste Comhairleach Cheantar 
Abhantraí an Oirdheiscirt 
Na Comhairleoirí S. Doyle, M. Nolan 
 
 
Bord Oideachais agus Oiliúna Chill 
Dara agus Chill Mhantáin 
Na Comhairleoirí F. Browne, W. 
Callaghan, R. Daly, I. Keatley, P. Kennedy, 
J. McGinley, M. Miley, S. Griffin, B. Weld 

  
 
 
 
 

Tionól Réigiúnach an Deiscirt agus an 
Oirthir 
Na Comhairleoirí S. Griffin, J. McGinley 
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Foireann Bainistíochta 
 
Seirbhísí Corparáideacha, Acmhainní 
Daonna agus TFC 
Stiúrthóir Seirbhíse 
Eamonn O’Sullivan 
 
Oifigigh Feidhmiúcháin Sinsearacha 
Annette Aspell (Gníomhach) (Seirbhísí 
Corparáideacha) 
Christine O’Grady (Gníomhach) 
(Acmhainní Daonna) 
 
Ceann TF 
Bernard Higgins 
 
 
Seirbhísí Tithíochta, Pobail agus 
Cultúrtha 
Stiúrthóir Seirbhíse 
Peter Minnock 
 
Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach 
George Perry (Tithíocht) 
 
Ailtire Sinsearach 
Anne Crofton (Gníomhach) 
 
Maoirseoir Sinsearach Feidhmiúcháin 
ar Pháirceanna  
Simon Wallace 
 
Leabharlannaí an Chontae 
Marian Higgins (Gníomhach) 
 
 
Seirbhísí Airgeadais 
Ceann Airgeadais 
Eileen Hanlon 
 
Cuntasóirí Airgeadais/Bainistíochta 
Fiona Millane 
Barbara Sweeney 
 
 
 

 
Pleanáil agus Forbairt Eacnamaíochta 
Stiúrthóir Seirbhíse 
John Lahart 
 
Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach 
Anne Rowan 
 
Pleanálaí Sinsearach 
Michael Kenny 
 
 
Bóithre, Iompar agus Sábháilteacht 
Phoiblí 
Stiúrthóir Seirbhíse 
Michael O’Leary (Gníomhach) 
 
Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach 
Sonya Kavanagh 
 
Innealtóir Sinsearach 
John Coppinger 
 
Príomhoifigeach Dóiteáin 
Celina Barrett 
 
Oifigeach Sláinte agus Sábháilteachta 
Michael Hurley 
 
 
Seirbhísí Uisce agus Comhshaoil 
Stiúrthóir Seirbhíse 
Joe Boland 
 
Innealtóirí Sinsearacha 
John McGowan (Oibríochtaí Seirbhísí 
Uisce) 
Gerry Conlan (Tionscadail Chaipitil) 
Michael Holligan (Seirbhísí Comhshaoil) 
 
Oifigigh Feidhmiúcháin Sinsearacha 
Gerry Halton (Seirbhísí Uisce) 
Liam Dunne (Seirbhísí Comhshaoil) 
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Comhdhálacha/Cúrsaí Oiliúna ar ar Freastalaíodh in 2013 
 

Dáta Mionsonraí Comhdhála Ionad An Líon 
Comhairleoirí 
a d'Fhreastail

25 Eanáir 2013 Aighneas idir Comharsana  Luimneach 3 

1 Feabhra 2013 Méadair Uisce Tí An Clár 2 
15 Feabhra 2013 

 
Comhdháil Earraigh AMAI Loch 

Garman 
2 

7 Márta 2013 Cumann Comhairlí Contae is Cathrach Port Láirge 3 
8 Márta 2013 Údaráis Áitiúla Taobh Thiar den Fhorbairt 

Áitiúil 
Lú 1 

5 Aibreán 2013 
 

Comhdháil Earraigh LAMA Loch 
Garman 

5 

11 Aibreán 2013 An Geilleagar agus Fiontraíocht Ciarraí 2 
 

31 Bealtaine 
2013 

Spóirt chun Leas na Meabhairshláinte Dún na 
nGall 

2 

7 Meitheamh 
2013 

An Comhalta Tofa agus an Plean Forbartha 
Áitiúla 

Dún na 
nGall 

2 

14 Meitheamh 
2013 

An bhith-aithris An Clár 3 

30 Meitheamh 
2013 

 

Scoil Samhraidh Byrne Perry Loch 
Garman 

1 

5 Iúil 2013 
 

Meabhairshláinte agus Folláine Ciarraí 1 

12 Iúil 2013 
 

Mí-úsáid Drugaí agus Alcóil do na hÚdaráis 
Áitiúla 

Lú 1 

28 Iúil 2013 Scoil Shamhraidh MacGill 
 

Dún na 
nGall 

3 

16 Lúnasa 2013 
 

An Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an 
Duine 

Ciarraí 1 

17 Meán Fómhair 
2013 

Comhdháil Fómhair AMAI Corcaigh 1 

19 Meán Fómhair 
2013 

Comhaontas an Deá-Fhuinnimh Liatroim 1 

15 Deireadh 
Fómhair2013 

 

Comhdháil Fómhair LAMA An Clár 3 

25 Deireadh 
Fómhair2013 

 

Pleanáil agus Dearadh i gCeantair Tuaithe Corcaigh 1 

1 Samhain2013 Ullmhúchán Bhuiséid na Comhairle Ciarraí 3 
6 Nollaig 2013 Treochtaí Nua i gCóireáil Mhí-úsáid Alcóil 

agus Drugaí 
 Tiobraid 

Árann 
2 

13 Nollaig 2013 Tús Áite a Thabhairt don Phobal An Clár 2 
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Seirbhísí Corparáideacha, 
Acmhainní Daonna agus TFC 
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Seirbhísí Corparáideacha, Acmhainní Daonna agus TFC 

Seirbhísí Corparáideacha 
Leanann an Roinn Seirbhísí 

Corparáideacha de bheith ag feabhsú 

agus ag baint úsáid níos fearr as 

acmhainní d'fhonn a chinntiú go gcuirfear 

faisnéis ardchaighdeáin agus seirbhísí 

feabhsaithe do chustaiméirí ar fáil dóibh 

siúd a bhfuil cónaí orthu sa chontae agus 

d'fhonn tacaíocht a thabhairt do chomhaltaí 

na comhairle freastal dá n-oibleagáidí i 

leith toghthóirí. 

 

Bíonn an Roinn Seirbhísí Corparáideacha 

ag idirghníomhú agus ag tacú le gach 

roinn de chuid na comhairle agus tá 

freagracht air go ginearálta as tacaíocht a 

thabhairt don Mhéara agus do chomhaltaí, 

as cúrsaí cumarsáide, cúram do 

chustaiméirí, clár na dtoghthóirí agus 

deontais ardoideachais. 

 

Cúram do Chustaiméirí 
Is éard is aidhm leis an gcomhairle:  

• seirbhís den chéad scoth a thabhairt 

dár gcustaiméirí uile ar bhealach 

cothrom, éifeachtach, éifeachtúil agus 

tíosach ar airgead. 

• leanúint orainn roinnt seirbhísí atá 

dírithe ar an gcustaiméir a oibriú agus 

féachaint i gcónaí le feabhas a chur ar 

na seirbhísí a chuirtear ar fáil. 

• cinnte a dhéanamh de go gcuirtear na 

caighdeáin inbhuanaitheachta is airde i 

bhfeidhm ar fud na comhairle.  

• acmhainneacht iomlán lucht saothair 

atá tiomanta agus tréitheach a 

spreagadh agus a fhorbairt tríd an 

oiliúint, an tarmligean agus trí 

shocruithe oibre comhpháirtíochta.  

• rannpháirtíocht an phobail a bheith 

chomh mór agus is féidir agus sin a 

éascú trí chomhairle agus faisnéis a 

chur ar fáil. 

• faisnéis a chur ar fáil atá soiléir, tráthúil, 

iomlán, cruinn agus le fáil ó phointí 

aitheanta teagmhála agus a 

fhreastalaíonn orthu siúd a bhfuil 

sainriachtanais rochtana/tacaíochta 

acu.  

 

Is féidir breathnú ar Phlean Gníomhaíochta 

Custaiméirí Údarás Áitiúil Chill Dara 2011-

2014 ar ár suíomh gréasáin. 
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Foláireamh Téacs don Phobal 
Cuireadh tús le tionscnamh foláireamh 

téacs don phobal in 2013 a chuireann ar 

chumas na comhairle teachtaireacht téacs 

a sheoladh chuig grúpaí pobail á gcur ar 

an eolas nuair a bhíonn briseadh in aon 

cheann dár seirbhísí riachtanacha. 

  

Inrochtaineacht 
Leanann Údaráis Áitiúla Chill Dara de 

bheith ag obair le daoine faoi mhíchumas 

agus lena n-ionadaithe sa chaoi go mbeidh 

teacht níos fearr acu ar sheirbhísí na n-

údarás áitiúil. 

 

In 2013, rinne baill den phobal ocht 

saincheist dhéag faoi chúrsaí rochtana 

ardú go díreach leis an Oifigeach 

Rochtana. Meascán saincheisteanna a bhí 

ann, lena n-áirítear soilsí tráchta, cosáin, 

ateangaireacht chomharthaíochta agus 

ceadanna páirceála i measc nithe eile. 

 

Bhí an tSeachtain Náisiúnta 

Inrochtaineachta ar siúl an 2 - 6 Nollaig 

2013. Bíonn roinnt imeachtaí ar siúl gach 

bliain chun solas a chaitheamh ar 

shaincheisteanna míchumais agus 

rochtana. Tá an chomhairle ag obair as 

lámh le húdaráis áitiúla eile chun modúl 

ríomhfhoghlama a chur ar fáil do dhaltaí na 

hidirbhliana. 

 

‘Rochtain a Chur ar Chumas Gach 
Glúine is teideal don mhodúl foghlama, a 

cheap an Líonra Náisiúnta d'Oifigigh 

Rochtana sna húdaráis áitiúla i gcomhar 

leis an Údarás Náisiúnta Míchumais. 

Tugann daltaí faoin modúl ar líne ar a luas 

féin. Féachann sé le deiseanna a chruthú 

chun feasacht dhaoine óga ar 

shaincheisteanna rochtana agus 

míchumais a ardú. 

 
Deisigh do Shráid 
Is éard atá in 'Deisigh do Shráid' ná 

suíomh gréasáin, agus an teicneolaíocht 

mhóibíleach a bhaineann leis, ar ar féidir 

leis an bpobal teacht chun saincheisteanna 

a ardú agus tuairisc a dhéanamh ar 

fhadhbanna nach ábhar éigeandála iad, 

mar shampla graifítí, lochtanna bóthair, 

soilsiú sráide, draenáil/ligean uisce agus 

bruscar/dumpáil neamhdhleathach. Tugtar 

freagra orthu sin faoi cheann 2 lá oibre. 

Fuair Comhairle Contae Chill Dara 422 

tuairisc trí 'Deisigh do Shráid' in 2013. 
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Deontais Ardoideachais  
Bronntar Deontais Ardoideachais ar mhic 

léinn a bhfuil cónaí orthu i gContae Chill 

Dara de réir na nAchtanna Rialtais Áitiúil 

(Deontais Ardoideachais) 1968 – 1992 

agus de réir na scéime bliantúla ábhartha 

a fhorbraítear faoi threoir na Roinne 

Oideachais agus Scileanna agus a 

ghlacann an chomhairle.  

 

Mar gheall ar athruithe ioncaim i Scéim 

Deontas Ardoideachais na Roinne 

Oideachais agus Scileanna, rinne an 

chomhairle athbhreithniú ar gach deontas 

ardoideachais a fuarthas don bhliain 

acadúil 2013/2014. 

 

Fuarthas 476 iarratas le haghaidh 

athbhreithnithe don bhliain acadúil 

2013/14. 

 

 

 

 

 
 
 

Clár na dToghthóirí 
Tháinig ardú ar líon na dtoghthóirí cláraithe 

i ndiaidh Olltoghcháin 2011, óir chuir go 

leor daoine iarratas isteach ar iontráil ar an 

bhforlíonadh don chlár. 139,074 duine a 

bhí ar Dhréachtchlár na bliana 2014/15, a 

foilsíodh ar 1 Samhain 2013, ar laghdú é 

ón 139,262 duine a bhí ar an gClár roimhe 

sin. Dhá chúis a bhí leis an laghdú: an 

eisimirce agus cártaí faisnéis vótaíochta a 

tháinig ar ais chuig an gcomhairle i ndiaidh 

vótaíochta le linn na bliana. Scríobh an 

chomhairle chuig na daoine ar leo na 

cártaí sin agus bhain iad siúd den liosta 

nár dhearbhaigh go raibh siad fós ina 

gcónaí ag an seoladh a tugadh. 

 
Seoltar cóip páipéir den chlár reatha chuig 

oifigí an phoist, stáisiúin na nGardaí agus 

leabharlanna pobail gach bliain, áit ar féidir 

le páirtithe leasmhara an clár a scrúdú 

féachaint an bhfuil siad cláraithe i gceart 

ann. Tá fáil sna háiteanna sin freisin ar 

fhoirmeacha le haghaidh duine a chur leis 

an liosta, a bhaint den liosta nó an clárú a 

leasú. 

 

Tá an clár agus na foirmeacha iarratais 

éagsúla ar fáil ar líne freisin ag 

www.checktheregister.ie.  

 

Ba chóir do shaoránaigh an chontae atá i 

dteideal vótála seiceáil a dhéanamh ar 
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Chlár na dToghthóirí gach bliain chun a 

chinntiú go bhfuil siad fós cláraithe chun 

vótála ag an seoladh ceart. 

 
Cruinnithe 

Tá an Roinn Seirbhísí Corparáideacha 

freagrach as cruinnithe na comhairle ina 

hiomláine a riar, lena n-áirítear an cruinniú 

buiséid, cruinnithe ceantair agus cruinnithe 

de chuid an ghrúpa beartais chorparáidigh. 

 

Seo miondealú ar na cruinnithe a tionóladh 

in 2013: 

• 16 chruinniú den chomhairle ina 

hiomláine 

• 57 cruinniú ceantair 

• 26 chruinniú de chuid an Ghrúpa 

Beartais Chorparáidigh agus na 

gCoistí um Beartais Straitéiseacha 

• 26 cruinniú eile 

 
Cumarsáid 
Tá ról fíorthábhachtach le himirt ag Aonad 

Cumarsáide na Roinne Seirbhísí 

Corparáideacha chun a chinntiú go 

gcuirtear faisnéis chruinn, thráthúil agus 

ábhartha ar fáil don phobal, do chomhaltaí 

tofa agus d'fhoireann na comhairle. 

Baintear leas as réimse bealach 

cumarsáide chun a chinntiú go bhfuil 

faisnéis ar fáil go fairsing. 

 

Na Meáin  
Féachann an tAonad Cumarsáide le dea-

chaidreamh leis na meáin náisiúnta agus 

áitiúla a fhorbairt agus a choimeád. In 

2013, fuarthas breis agus 230 iarratas ó na 

meáin agus eisíodh breis agus 30 

preasráiteas inar tugadh faisnéis ar 

thionscnaimh agus ar sheirbhísí na 

comhairle. 

 
An Líon do Chomhaltaí agus Inlíon na 
Foirne 

Cuireann an Roinn Seirbhísí 

Corparáideacha faisnéis ar fáil ar an Líon 

do Chomhaltaí agus ar Inlíon na Foirne; 

cinntíonn sé sin go gcoinnítear comhaltaí 

tofa agus an fhoireann ar an eolas maidir 

le nuacht thábhachtach na comhairle. 

 

Foilseacháin Chorparáideacha 

In 2013, d'ullmhaigh an tAonad an 

Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2012. 

 

Saoráil Faisnéise 
Fuarthas 37 iarratas faoin Acht um 

Shaoráil Faisnéise in 2013. Iarratais ar 

fhaisnéis phearsanta a bhí i 4 cinn acu sin. 

Ceadaíodh 18 n-iarratas, páirtcheadaíodh 

10 n-iarratas agus diúltaíodh do 8 n-

iarratas. 
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Na Meáin Shóisialta 
Bíonn na meáin shóisialta ag athrú an 

chaoi a mbímid ag obair. Tugann na meáin 

seo deis don chomhairle faisnéis a chur in 

iúl ar bhealach neamhthraidisiúnta. 

Gabhaimid ár mbuíochas le gach duine 'ar 

maith leo' muid ar Facebook agus a 

'leanann' muid ar Twitter. Is maith linn i 

gcónaí tuilleadh daoine a bheith dár 

leanúint. Féadfaidh tú tú féin a choinneáil 

ar an eolas faoi theachtaireachtaí práinne 

agus preaseisiúintí na comhairle, faoi na 

míreanna is déanaí agus faoi imeachtaí nó 

fógraí poiblí atá le teacht  ach a rá gur 

maith leat muid ar 

www.facebook.com/kildarecountycouncil 

nó muid a leanúint ag @kildarecoco ar 

Twitter. Tiocfaidh tú orainn ag 

www.kildarecountycouncil.ie. 

 

 
 

 

Láithreán Gréasáin 
Tá faisnéis chothrom le dáta agus seirbhísí 

ar líne ar fáil 24/7 ar láithreán gréasáin 

Chomhairle Contae Chill Dara 

(www.kildarecountycouncil.ie).  

• Dearadh é sa chaoi go dtiocfaidh gach 

duine go héasca air, beag beann ar 

mhíchumas;  

• Is féidir teacht air ó aon bhrabhsálaí nó 

aon ghléas, fóin phóca san áireamh; 

• Nuashonraítear gach lá é; 

• Tá faisnéis le fáil ann faoi gach roinn 

san eagraíocht, lena n-áirítear sonraí 

teagmhála, foirmeacha, ceisteanna 

coitianta agus seirbhísí ar leith a 

thugtar; 

• Tá sonraí teagmhála ár gcomhairleoirí 

ann; 

• Tá seirbhísí ar líne ar fáil, lena n-

áirítear íocaíochtaí ar líne - féadfaidh tú 

fíneáil tráchta a íoc, buta uisce a 

cheannach nó do cheadúnas madraí a 

íoc i measc rudaí eile; 

• Breathnaigh ar fhiosrúcháin pleanála ar 

líne; 

• Má bhíonn tú liostáilte lenár gcuid 

fothaí RSS, más 'maith leat' muid ar 

Facebook nó má 'leanann' tú muid ar 

Twitter, coinneofar ar an eolas go 

huathoibríoch thú maidir leis na 

preaseisiúintí, na teachtaireachtaí 
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práinne agus na míreanna is déanaí a 

chuirtear leis an láithreán gréasáin;  

• Tá Cúrsaí Gaeilge mar chuid den 

láithreán;  

• Thug 337,954 duine cuairt ar an 

láithreán gréasáin agus breathnaíodh 

ar 1,189,142 leathanach in 2013.

 
An Ghaeilge: An Ghaeilge 
In 2013, lean Oifigeach Gaeilge Údaráis 

Áitiúla Chill Dara de bheith ag cabhrú le 

foireann na heagraíochta, mar ba ghá, 

maidir le: 

• comhairle agus cabhair i dtaca le 

comhlíonadh na n-oibleagáidí a 

chuireann Acht na dTeangacha 

Oifigiúla 2003, an reachtaíocht 

bhainteach agus Scéim Gaeilge 

Údaráis Áitiúla Chill Dara uirthi; 

• comharthaíocht agus fógraí poiblí a 

aistriú; 

• foirmeacha iarratais a aistriú nó 

aistritheoirí a aimsiú lena n-aistriú; 

• cabhair a thabhairt agus 

comhfhreagras i nGaeilge a dhéanamh 

le baill den phobal ar mian leo gnó a 

dhéanamh leis na húdaráis trína meán; 

• comhfhreagras a dhéanamh thar ceann 

Údaráis Áitiúla Chill Dara leis an 

gCoimisinéir Teanga, le ranna rialtais 

agus le heagraíochtaí agus le daoine 

eile mar ba ghá. 

 

Tá rannóg nua a bhaineann le cúrsaí 

Gaeilge curtha leis an láithreán gréasáin. 

Tá faisnéis i nGaeilge ann faoi na nithe 

seo a leanas: 

• Sonraí na gcomhairleoirí 

• Sonraí teagmhála 

• Cúram do Chustaiméirí; 

• Saoráil Faisnéise 

• Scéim Gaeilge Údaráis Áitiúla Chill 

Dara 

• Cárta nóta tráchta ar líne 

• Roinnt foirmeacha iarratais ar 

sheirbhísí éagsúla a chuireann Údaráis 

Áitiúla Chill Dara ar fáil. 

 

Déantar ábhar na rannóige seo den 

láithreán gréasáin a leasú agus a 

nuashonrú mar is gá i gcomhairle le ranna 

éagsúla na heagraíochta. 

 

Thug an chomhairle freagra ar thuairisc a 

d'eisigh An Coimisinéir Teanga i Nollaig 

2012 inar aimsíodh gur theip ar an 

gcomhairle a dualgas reachtúil a 

chomhlíonadh faoi Alt 9 (3) d'Acht na 

dTeangacha Oifigiúla 2003 nuair a eisíodh 

fógraí faoin muirear teaghlaigh i mBéarla 

amháin. Tá an chomhairle tar éis cloí le 

moltaí an Choimisinéara Teanga san 

ábhar seo. Chuaigh Scéim Gaeilge 
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Údaráis Áitiúla Chill Dara, a foilsíodh in 

2008, in éag in 2011. Faoi mar a iarradh 

orainn, ullmhaíodh dréachtscéim nua agus 

cuireadh faoi bhráid na Roinne Ealaíon, 

Oidhreachta agus Gaeltachta í lena 

faomhadh in 2011. Ní raibh an scéim nua 

faofa go foirmiúil roimh dheireadh 2013. 
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Acmhainní Daonna 
 
Earcaíocht  
Seo a leanas an líon foirne in Údaráis Áitiúla Chill Dara ar 31 Nollaig 2013:  

An Bhunfhoireann Líon Coibhéis 
Lánaimseartha

Bainisteoirí * 6 5.80 
Cléireachas/Riarachán 367 322.70 
Gairmiúil/Teicniúil 148 145.30 
Allamuigh 349 280.60 
Scéim Dreasachta um Shos Gairme 0 0 
Baill Foirne Foruimhreacha 21 21.00 
An Bhunfhoireann Iomlán 891 775.40 
   
Baill Foirne Eile   
Poist ar Chonradh  21 21.00 
Poist Chonartha Maoirseachta Láithreáin 13 13.00 
Sealadach/Séasúrach * 6 6.00 
Comhraiceoirí Dóiteáin Coimeádta 69 N/A 
 Nach sa Roinn CP&RA iad 11 5.00 
Iomlán na bPost Eile 120 45.00 

 
Phróiseáil an Roinn iarratais i ndáil le 7 
gcomórtas a reáchtáladh i gcaitheamh na 
bliana. Fuarthas 575 iarratas: 233 ó fhir 
agus 342 ó mhná.  
 
Mar thoradh ar na comórtais a reáchtáladh 
le haghaidh na bpost seo, measadh go 
raibh 127 iarratasóir cáilithe agus cuireadh 
ar phainéil iad. Fir a bhí i 45 acu sin agus 
mná a bhí i 82 acu. Tairgeadh 4 phost (2 
cheann d'fhir agus 2 cheann do mhná). 
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Oiliúint agus Forbairt  
Aithnítear an gá leanúnach atá le lucht 

oibre atá nua-aimseartha, solúbtha agus 

iloilte agus saincheaptar scéimeanna 

oiliúna dá réir, le comhoibriú agus 

rannpháirtíocht na foirne. Cuirtear béim ar 

leith ar riachtanais sláinte agus 

sábháilteachta, inrochtaineacht agus 

éagsúlacht, scileanna bainistíochta, 

scileanna teicniúla, agus ar scileanna le 

haghaidh an phoist. 

 

 
 
 
An Clár Cúnaimh d'Fhostaithe 
Tá an Clár Cúnaimh d'Fhostaithe (CCF) i 

bhfeidhm in Údaráis Áitiúla Chill Dara le 

roinnt blianta anois. Bíonn an fhoireann ag 

teacht i gcónaí ar réimse leathan faisnéise 

tríd an láithreán gréasáin, rud atá ar fáil ar 

inlíon na foirne.  

 

Ina theannta sin, chuir lucht Acmhainní 

Daonna an CCF chun cinn go leanúnach i 

rith na bliana. Is í an uimhir saorghlao 

1800 300 061 agus is féidir glaoch uirthi 24 

uair in aghaidh an lae, 365 lá na bliana. Tá 

an teagmháil go léir a dhéanann an 

fhoireann leis an gClár Cúnaimh 

d'Fhostaithe faoi rún.  

 
Caidreamh Tionsclaíoch agus Fostaithe  

Déanann Acmhainní Daonna bainistíocht 
ar an gcaidreamh le ceardchumainn agus 
le hionadaithe foirne a phléann le 
saincheisteanna náisiúnta agus áitiúla 
araon de réir mar a thagann siad chun 
cinn. Cuireadh forálacha Chomhaontú 
Bhóthar Haddington i bhfeidhm ina n-
iomláine in 2013.  
 
Tá dul chun cinn mór á dhéanamh go fóill 
ag Údaráis Áitiúla Chill Dara i gcur i 
bhfeidhm a phlean ghníomhaíochta áitiúil 
faoin gComhaontú Seirbhíse Poiblí 2010-
2014, rud a chuimsíonn bearta a bhfuil gá 
leo chun déileáil leis an laghdú ar an líon 
foirne ar fud na heagraíochta le roinnt 
blianta anuas. Cuireadh gníomhartha eile i 
gcrích go rathúil, lena n-áirítear 
athbhreithniú agus athstruchtúrú seirbhísí, 
comhtháthú seirbhísí comhairle baile, 
seirbhísí comhroinnte ag gníomhaireachtaí 
éagsúla, bunú aonaid ghnó 
ildisciplíneacha, athchóiriú agus sruthlíniú 
na feidhme soláthair, tionscnaimh 
ríomhrialtais agus, anuas orthu sin, cur i 
bhfeidhm na mbeartas agus na nósanna 
imeachta atá comhaontaithe go náisiúnta. 
Is é beartas Acmhainní Daonna an dea-
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chaidreamh tionsclaíoch a spreagadh trí 
chur chuige comhpháirtíochta 
comhoibríoch a ghlacadh ar an leibhéal 
corparáideach. Tá an beartas sin tar éis 
éascaíocht a dhéanamh do chur i 
bhfeidhm an chláir um athrú ar fud na n-

údarás áitiúil. Níorbh fhéidir sin a bhaint 
amach gan comhoibriú agus iarracht 
leanúnach lucht saothair na comhairle 
contae agus baile.  
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Dul ar Scor 
Chuaigh na daoine seo a leanas ar scor in 2013 agus, eatarthu uile, 574 bliain 

de sheirbhís curtha isteach acu: 

Ainm Grád 
Anne Carr Oifigeach Cléireachais 

Anne Cully  Oifigeach Cléireachais 

Anthony Doyle Oifigeach Stáisiúin 

Ben Scully 
Oifigeach Idirchaidrimh 
Tionscadal 

Breda Gleeson Leabharlannaí an Chontae 

Brenda Gannon Oifigeach Cléireachais 

Des Farrell Maor Scoile 

Des O'Leary  Cléireach Oibreacha 

Elizabeth Murray 
Innealtóir Sinsearach 
Feidhmiúcháin 

Frank Byrne Saoiste 

James Percival Tiománaí 

Janet Carr Maor Scoile 

Joan O'Gorman Oifigeach Foirne Cúnta 

Joseph Conlan Feighlí na nOibreacha Uisce  

Liam O'Dowd Innealtóir Feidhmiúcháin 

Lily Sex Oifigeach Cléireachais 

Mary Malone Leabharlannaí Brainse 

Michael Kealy Oibrí Ginearálta 

Michael Murphy Maor Seirbhísí Ginearálta 

Ollie Hennessy Teicneoir Feidhmiúcháin 

Patrick Dooley Tiománaí 

Plunkett McStravick Teicneoir Ionstraimíochta 

Rachel Cahill Maor Scoile 

Rita Mahon Oifigeach Cléireachais 

Sally Redmond Leabharlannaí Brainse 

Seamus Clynch 
Teicneoir Sinsearach 
Feidhmiúcháin 
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TFC 
 

Bonneagar 
Athrú mór a tharla in 2013 is ea gur tugadh 

fóin chliste agus gléasanna móibíleacha 

eile isteach go fairsing i gcuid oibre na 

comhairle. Ba ghá infheistíocht shuntasach 

a dhéanamh i dteicneolaíochtaí frithvíris 

agus criptiúcháin d'fhóin phóca agus 

bogearraí Bainistíochta le haghaidh 

Gléasanna Móibíleacha (BGM) a úsáid 

chun an teicneolaíocht mhóibíleach a 

ghlacadh. Is ardtosaíocht go fóill í an 

tslándáil sonraí agus tugadh faoi 

thionscadal tábhachtach in 2013 chun 

gléasanna sonraí USB criptithe a thabhairt 

d'fhoireann na comhairle de réir mar ba 

ghá. Rinneadh tairiscint poiblí agus 

conradh a dhámhachtain freisin in 2013 

chun crua-earraí a athsholáthar sa seomra 

freastalaithe. Fuarthas Líonra nua 

Limistéar Stórála (SAN) agus na 

freastalaithe fíorúlaithe agus bainistíochta 

SQL a bhaineann leo agus cuireadh ag 

obair iad. Mhair an tionscadal breis agus 

bliain ón am a sonraíodh/cuireadh ar 

tairiscint é go dtí dámhachtain an 

chonartha agus cur i bhfeidhm an 

bhonneagair nua. 

 

Is ceann de bhunchlocha oibríochtaí TFC í 

an tacaíocht a thugtar don fhoireann agus 

do chomhairleoirí. Rinne an deasc 

chabhrach próiseáil ar bheagán níos mó 

ná 5,000 glao in 2013. Déantar miondealú 

orthu sin sa chairt thuas. Bíonn rannóg na 

deisce cabhrach ag tabhairt leibhéal ard 

tacaíochta i gcónaí don fhoireann uile sna 

30 oifig, nach mór, atá againn agus do na 

comhairleoirí uile i ngach údarás. 

 

  

Forbairt nua sa réimse TF in 2013 is ea 

gur seoladh feidhmchláir atá bunaithe ar 

tháibléid, próiseas inar ghá cuid mhór 

bainistíochta a dhéanamh ó thaobh 

imlonnaithe agus criptiúcháin de, srl.  

 

An Méid a Cuireadh i bhFeidhm 
Tugadh ár gcóras le haghaidh Cártaí 

Ceannaithe ar Bheagán Luacha (CCBL) 

agus an tInlíon Cineálach chun dáta leis na 

leaganacha is úire díobh in 2013. Tugadh 

roinnt córas nua isteach lena n-áirítear 

ceann a d'fhorbair Comhairle Contae Chill 
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Chainnigh chun iarratais ar Dhearbhú 

Leasa a rianú.  

 

Tugadh seirbhís nua íocaíochta as táillí 

dóiteáin isteach freisin trí leas a bhaint as 

áis ríomhíocaíochta na Gníomhaireachta 

Bainistíochta Rialtais Áitiúil (GBRÁ). 

Rinneadh an próiseas pleanála níos 

éifeachtúla trí chodanna gréasáin a 

sholáthar a chuireann faisnéis 

phearsantaithe bainistíochta maidir le 

hiarratais phleanála a bhfuil cinneadh dlite 

ina leith ar fáil sa trí bhunachar iPlan atá 

ann. Cuireadh an tionscadal sonrascaithe 

leictreonaigh i gcrích in 2013 freisin agus 

déantar próiseáil ar an mbealach seo anois 

ar na sonraisc a fhaighimid  ón dá 

phríomhsholáthraí leictreachais agus ón dá 

phríomhsholáthraí leabhar leabharlainne 

atá againn. Rinneadh próiseáil 

leictreonach ar bhreis agus 12,000 sonrasc 

in 2013 agus bhí laghdú suntasach ar 

chostais phróiseála dá bharr. Tarraingíodh 

ar chuid mhaith acmhainní chun faisnéis 

chuntais a bhailiú le haghaidh na gcuntas 

fóntais uile (go háirithe leictreachais agus 

fóin) a bhainistíonn an chomhairle mar 

chuid den tionscadal sonrascaithe 

leictreonaigh. Chun leas iomlán a bhaint as 

an bhfaisnéis sin, forbraíodh Tairseach 

Fuinnimh agus Cumarsáide a chuireann 

faisnéis phearsantaithe cuntais agus 

billeála ar fáil do gach sealbhóir cuntais 

faoin leictreachas agus faoin gcumarsáid 

líne seasta agus mhóibíleach.  

 

 
 

Eolas ginearálta atá ann freisin faoi bheith 

ag bainistiú cuntais fhóntais, lena n-áirítear 

nósanna imeachta, foirmeacha, taraifí, srl.  

Leanadh den obair chun córais bhunachar 

sonraí MS Access a fuarthas le 

hoidhreacht a chomhtháthú le 'Tairseach 

Comhshaoil' na comhairle chun breis 

feidhmiúlachta agus feidhmiúlacht níos 

fearr a sholáthar. Cuireadh áiseanna i 

bhfeidhm in 2013 le haghaidh carranna 

tréigthe, araidí urraithe, tobhach ar mhálaí 

plaisteacha agus Fógraí faoi Chuid 55 

agus faoi Chuid 18. Is féidir le gach córas 

litreacha, fógraí, Orduithe Bainisteora, srl. 

a ghiniúint go huathoibríoch. 
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Cuireadh Córas nua Foláirimh Éigeandála i 

bhfeidhm in 2013 freisin a dhéanann 

nuashonrú go huathoibríoch ar leathanach 

baile láithreán gréasáin Údaráis Áitiúla 

Chill Dara, ar fhothaí RSS na comhairle 

agus ar a cuntais Twitter/Facebook. 

Baineann Seirbhísí Corparáideacha, 

Seirbhísí Dóiteáin, Seirbhísí Uisce agus an 

rannóg Bóithre úsáid as an gcóras. 

 

 
Chomh maith leis sin, thosaigh an 

chomhairle ag baint úsáid as cóid 

mhearfhreagartha i bpreasráitis agus i 

bhfógraí nuachtáin i bhfoirm chruachóipe 

agus i meirgí inchorntha freisin. Nuair a 

scantar an cód mearfhreagartha le gléas 

móibíleach, tabharfaidh sé úsáideoirí chuig 

láithreán gréasáin na comhairle láithreach 

gan a bheith orthu an URL a chur isteach 

de láimh. 

 

 
 

 
 
 

Soláthar 
Dhá rud a spreagann tionscnamh soláthair 

Údaráis Áitiúil Chill Dara: reachtaíocht 

náisiúnta agus idirnáisiúnta a 

chomhlíonadh agus luach ar airgead a 

fháil. Ciallaíonn luach ar airgead an tairbhe 

is mó is féidir a bhaint as na hearraí agus 

na seirbhísí a fhaigheann nó a 

sholáthraíonn an t-údarás leis na 

hacmhainní atá ar fáil aige, i.e. daoine 

agus airgeadas. Agus an t-aonad soláthair 

ag cuimhneamh ar na hacmhainní sin, lean 

sé air ag soláthar tionscadal don údarás 

ina raibh luach ar airgead in 2013.  

 

Forbraíodh creataí tábhachtacha chun 

seirbhísí dlí a fháil chomh maith le 

seirbhísí luachála talún agus 

agranamaíochta, oibreacha scartála agus 

oibreacha ar struchtúir chontúirteacha 

agus cothabháil phleanáilte tithe. Ionad 

saineolais é an t-aonad go fóill i bhforbairt 

tairiscintí áitiúla, mar shampla seirbhísí 

gaibhnithe capall a sholáthar, leabhair 

agus seirbhísí leabharlainne a fháil, an 

Creat Bainistíochta um Oibreacha Tógála 

a úsáid le haghaidh roinnt tionscadal 

tógála aonair agus conarthaí éagsúla 

saoráide agus corparáideacha a ghnóthú.  
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Leanann an t-aonad soláthair freisin de 

bheith ag freagairt ceisteanna 

inmheánacha faoi chúrsaí teicniúla 

soláthair a bhaineann leis an reachtaíocht 

náisiúnta soláthair agus le reachtaíocht an 

AE. Leanann sé air freisin ag forbairt cur 

chuige dea-chleachtais sa réimse casta 

oibríochtaí seo a bhíonn de shíor ag athrú. 
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Tithíocht, Pobal agus Seirbhísí 

Cultúrtha 
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An Rannóg Tithíochta 
Féachann an Rannóg Tithíochta le tacaí 

tithíochta sóisialta a thabhairt do dhaoine 

nach bhfuil d'acmhainn acu freastal dá 

riachtanas tithíochta féin. Agus staid an 

gheilleagair mar atá faoi láthair, is mó an t-

éileamh ar thacaí tithíochta sóisialta ach is 

lú na hacmhainní féin, rud a fhágann go 

bhfuil líon níos mó daoine ar an liosta 

tithíochta. 

 
Iarratais/Leithdháileadh ar Thithíocht 
Shóisialta 
Faoi láthair, tá 3,727 maoin i stoc tithíochta 

na comhairle agus gearrtar cíos meánach 

€42 in aghaidh an aonaid, in aghaidh na 

seachtaine. Tháinig na Rialacháin 

Measúnaithe ar Thithíocht Shóisialta i 

bhfeidhm in Aibreán 2011 agus tugadh 

isteach nósanna imeachta leasaithe le 

haghaidh an mheasúnaithe. Fuarthas 

2,683 iarratas in 2013. Ina measc bhí 

iarratais nua, nuashonruithe ar iarratais a 

bhí ann cheana, aistrithe agus pacáistí 

faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos. 

Éilíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí go 

ndéanfaidh an t-údarás áitiúil measúnú ar 

gach iarratasóir ar fhorlíonadh cíosa nó ar 

athnuachan agus go measfaidh siad iad a 

bheith i dteideal agus i ngátar tacaíocht 

tithíochta sóisialta sula gcuirfidh siad a 

leithéid d'iarratas faoi chaibidil. Ag 

deireadh na bliana 2013, ba é 5,783 an 

líon iomlán iarratasóirí ar an liosta 

tithíochta (Comhairlí Baile san áireamh). 

Rinneadh an leithdháileadh seo a leanas in 

2013:  

• 86 teach údaráis áitiúil 

• 64 maoin faoin Scéim um Chóiríocht ar 

Cíos 

• 74 ceann faoi léasú sóisialta 

• 4 cinn faoin tithíocht dheonach. 

 
An Clár Infheistíochta i dTithíocht 
Shóisialta 
Sa Chlár Infheistíochta i dTithíocht 

Shóisialta don bhliain 2013, cuimsíodh 

gach gné den chlár tógála, fála agus 

oibreacha feabhsúcháin d'Údaráis Áitiúla 

Chill Dara. Ba é €3.6 milliún an 

Leithdháileadh ar an Soláthar Tithíochta 

(Caipitil) don bhliain 2013 agus ba é €5 

mhilliún an Leithdháileadh ar an Soláthar 

Tithíochta (reatha). Mar chuid de sin, 

rinneadh soláthar faoi na ceannteidil seo a 

leanas: 

• Príomhthógáil/Fáil 

• Clár (Cuid V san áireamh) 

• An Scéim um Chóiríocht ar Cíos/An 

Tionscnamh um Léasú Tithíochta 

Sóisialta 

• Scéim Cúnaimh Chaipitil 

• Cóiríocht do Thaistealaithe 
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• Iarfheistiú Tithe Folmha/Uasghráduithe 

Fuinnimh 

• Oibreacha Deisiúcháin 

 

Ba mhaith an dul chun cinn a rinne an 

Scéim Oibreacha Deisiúcháin i bPáirc 

Phádraig, Rath Iomgháin, in 2013 agus 

táthar ag súil go rachaidh sé ar aghaidh 

chuig Cuid VIII i lár na bliana 2014. 

I Samhain 2012, tosaíodh ar obair faoi 

Chuid VIII chun 13 aonad a fhorbairt ar 

Bhóthar Áth Garbháin,Droichead Nua. Is 

cuid den scéim é chun neodracht ó thaobh 

carbóin de a bhaint amach. Rinneadh 

oibreacha scartála in 2013 agus tá coinne 

le dul chun cinn suntasach ar an tionscadal 

sin in 2014. 

 
An Scéim um Chóiríocht ar Cíos 
Is sás tábhachtach go fóill é an Scéim um 

Chóiríocht ar Cíos (SCC) a thugann 

tacaíocht tithíochta sóisialta i gContae Chill 

Dara. Faoin scéim seo, tugann an 

chomhairle cóiríocht phríobháideach ar 

cíos do dhaoine a bhfuil forlíonadh cíosa á 

fháil acu ar feadh 18 mí nó níos faide. Bhí 

609 maoin san iomlán á soláthar le 

haghaidh tithíochta sóisialta faoin SCC ag 

deireadh na bliana 2013. 

 
Léasú 
Tugadh isteach an Tionscnamh um Léasú 

Tithíochta Sóisialta in 2010, rud a chuir ar 

chumas na n-údarás áitiúil áiteanna 

cónaithe príobháideacha a chur ar léas 

fadtéarmach le go bhfreastalóidís ar 

riachtanais tithíochta sóisialta. Bhí 198 

aonad á n-úsáid faoin scéim seo in 2013. 

 
Deontais Tithíochta 
Bítear ag freastal ar riachtanais tithíochta 

freisin trí dheontais a bhaineann le hoiriúnú 

tithe, le cúnamh tithíochta do dhaoine 

breacaosta agus le cúnamh 

soghluaisteachta, ar deontais iad a 

chuireann tithe atá ann cheana in oiriúint 

don té a bhfuil cónaí air/uirthi ann. Níor 

cuireadh an deontas tithíochta do dhaoine 

breacaosta i bhfeidhm in 2013 ceal 

maoinithe. Tá 300 duine ar liosta feithimh 

don deontas sin faoi láthair. 

 

Maidir leis an Deontas Oiriúnaithe Tithe do 

Dhaoine faoi Mhíchumas, chuir an 

chomhairle €405,000 ar fáil sa Bhuiséad 

Ioncaim don bhliain 2013, rud a lig dóibh 

úsáid a bhaint as cúnamh deontais chun 

caiteachas €2,025,000 a cheadú. 

 
Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean 
Bunaíodh struchtúr réigiúnach a 

chuimsíonn contaetha na Mí, Chill Dara 

agus Chill Mhantáin. Rinneadh 

athbhreithniú lár téarma in 2013 ar Phlean 

Réigiúnach an Lár-Oirthir (2010 – 2013). 

Measadh gurb é Comhairle Contae Chill 
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Dara an príomhúdarás. Ní mór don 

Stiúrthóir Seirbhíse gníomhú mar 

Chathaoirleach ar an nGrúpa Bainistíochta 

agus ar an bhFóram. Tháinig an grúpa 

bainistíochta reachtúla le chéile go rialta i 

gcaitheamh 2013 chun an Plean 

Gníomhaíochta do Dhaoine gan Dídean 

2010-2013 a chur chun cinn agus téarmaí 

dhoiciméad an Athbhreithnithe Lár-Oirthir a 

ullmhaíodh i Lúnasa 2011 a chur i 

bhfeidhm. 

 
Forbairt Pobail 
Ba bhliain ghnóthach don Fhoireann Pobail 

í 2013 agus iad ag tacú le hiarrachtaí 

deonacha na gcumann cónaitheoirí agus 

na ngrúpaí pobail in eastáit de chuid na n-

údarás áitiúil. Íocadh breis agus 90 

deontas do chumainn cónaitheoirí chun 

tacú le grúpaí spásanna oscailte a 

chothabháil agus a fhorbairt. D'éirigh thar 

cionn leis an gcomórtas 'Bród Áite' 

d'eastáit na n-údarás áitiúil in 2013 agus 

tugadh cuireadh do na grúpaí a ghlac páirt 

ann teacht chuig OÉ Má Nuad le haghaidh 

oíche cheiliúrtha don phobal, áit ar 

bronnadh duaiseanna ar bhuaiteoirí gach 

catagóire. Bronnadh an Duais Díchill don 

Óige freisin ar ógánaigh na n-eastát ar 

ainmnigh na grúpaí iad as an tiomantas a 

léirigh siad agus an obair chrua a rinne 

siad chun mianach saoil gach duine sa 

phobal a fheabhsú agus as a bheith ina 

ndea-shamplaí freisin dá bpiarghrúpaí. Ba 

mhaith leis an bhfoireann aitheantas a 

thabhairt freisin do ghníomhaireachtaí eile 

as a gcuid tacaíochta agus comhoibrithe ar 

thionscadail éagsúla. 

 
Cothabháil Tithe 
Cuireann an chomhairle formhór na hoibre 

cothabhála ar an stoc tithíochta sóisialta 

amach ar conradh ach tá foireann bheag 

saothair dhírigh fostaithe acu. Tá 

leithdháileadh suntasach acmhainní de 

dhíth ar ghnéithe freagartha an chláir 

chothabhála agus rinneadh 2,814 

deisiúchán sa bhliain 2013 féin. Ina 

theannta sin, rinneadh deisiúcháin 

uasghrádaithe i 96 teach folamh sular 

ligeadh arís iad in 2013. 

 
Iasacht Cheannaigh Tí 
Faoin scéim seo, tá iasachtaí ar fáil chun 

tithe a cheannach ar fiú 97% (nó €220,000 

ar a mhéad) de chostas an tí iad. Riarann 

an chomhairle an scéim de réir chritéar 

docht a shocraítear ar bhonn náisiúnta. 

Ceadaíodh cúig iasacht cheannaigh tí i 

gCill Dara in 2013 agus rinneadh measúnú 

ar 46 iarratas. 

 
Cóiríocht do Thaistealaithe 
Déanann an chomhairle bainistíocht ar 

cheithre láithreán stad i gContae Chill Dara 

agus rinneadh dul chun cinn suntasach in 
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2013 chun Garraí an Tincéara a ullmhú le 

haghaidh athfhorbartha in 2014. Tháinig an 

Coiste Comhairliúcháin Áitiúil um 

Chóiríocht do Thaistealaithe le chéile 

ceithre huaire in 2013 agus rinneadh an 

Dréachtchlár um Chóiríocht do 

Thaistealaithe 2014-2018 a ullmhú agus a 

chur ar taispeáint phoiblí.  

 

 
 

 
 
Achoimre 
Maidir le tacaíocht tithíochta sóisialta a 

sheachadadh, tá béim á leagan ar bhonn 

náisiúnta anois ar chaiteachas reatha 

seachas caiteachas caipitil. Cuireadh an 

Tionscnamh um Léasú Tithíochta Sóisialta 

agus an Scéim um Chóiríocht ar Cíos, 

chomh maith le tithíocht tríd an earnáil 

dheonach in ionad an chláir thraidisiúnta 

tógála tithíochta. Is mó an gá atá le 

tacaíocht tithíochta anois i ngach cuid den 

tsochaí mar gheall ar an gcor chun donais 

sa gheilleagar. Agus na seirbhísí sin á 

seachadadh againn, féachann an Rannóg 

Tithíochta le seirbhís ardchaighdeáin a 

thabhairt do chliaint, do chomhaltaí tofa 

agus do bhaill foirne na comhairle. 

 

Dúshlán a bheidh roimh an gcomhairle in 

2014 is ea earnáil bhuacach na cóiríochta 

príobháidí ar cíos, go háirithe i dtuaisceart 

an chontae. Fágann sin go bhfuil easpa 

cóiríochta príobháidí ar cíos ann agus 

éileamh méadaithe dá réir ar ár seirbhísí 

do dhaoine gan dídean.



   
 
 
 

36
 

Pobal agus Cultúr 
Clár Contae Chill Dara a Thacaíonn le 
Daoine Breacaosta 
 
Cruinniú Mullaigh an AE faoin Aosú 
Gníomhach agus Folláin 
Ar 13 Meitheamh, mar chuid 

d'Uachtaránacht na hÉireann ar an AE, 

reáchtáladh i mBaile Átha Cliath Cruinniú 

Mullaigh AE faoin Aosú Gníomhach agus 

Folláin. Sa chruinniú mullaigh, chuir Méara 

Nolan a lámh le Fógra Bhaile Átha Cliath 

faoi Chathracha agus Pobail Aoisbhácha 

san Eoraip ar son Chontae Chill Dara. Leis 

sin, dhearbhaigh an contae arís a 

thiomantas do chúrsa leanúnach 

feabhsúcháin trí phróiseas pleanála i 

gcomhpháirtíocht leis an gClár Náisiúnta 

um Chathracha agus Pobail Aosbhácha. 

 
Tuairisc ar Dhul Chun Cinn arna cur 
faoi bhráid na hEagraíochta Domhanda 
Sláinte 
Cuireadh an chéad tuairisc ar dhul chun 

cinn i gClár Contae Aoisbhách Chill Dara 

faoi bhráid na hEagraíochta Domhanda 

Sláinte i mí an Mheithimh. Tugadh 

mionsonraí sa tuairisc ar an 

gcomhairliúchán a rinneadh chun an 

Straitéis Aoisbhách a fhorbairt agus ar an 

bpáirt a ghlac beagnach 1,000 duine de 

shaoránaigh breacaosta an chontae sa 

phróiseas. Rinneadh achoimre inti freisin 

ar Chomhaontas Aoisbhá Chill Dara, ar an 

bhFóram do Dhaoine Breacaosta, ar an 

gClár um Ghnó an Aosaithe agus ar an 

bhFóram do Sholáthraithe Seirbhíse. 

Tionscadal Baile Aoisbhách an Náis 
Seoladh Tionscadal Baile Aoisbhách an 

Náis i Márta 2013. Bhí comhaltaí de chuid 

Chomhairle Baile an Náis agus Chomhairle 

Contae Chill Dara chomh maith le 

hionadaithe pobail ar choiste a 

chomhordaigh an Líonra don Aosú Folláin. 

Comhairliúchán poiblí agus iniúchadh agus 

suirbhéanna insiúilte a bhí i gceist leis an 

tionscadal. Is é plean gníomhaíochta atá á 

ullmhú ag an gcoiste a thabharfaidh 

aghaidh ar na torthaí. 

 

 
Rannpháirtithe in Iniúchadh Insiúilte Bhaile an Náis 

 

Prótacal Náisiúnta do Leabharlanna 
Aoisbhácha 
D'imir Leabharlanna Chill Dara ról 

tábhachtach i bhforbairt Phrótacail 
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Náisiúnta do Leabharlanna Aoisbhácha. 

Rinne trí leabharlann éascaíocht don 

chomhairliúchán le comhaltaí agus d'imir 

torthaí an phróisis sin tionchar ar an 

doiciméad deiridh. Shuigh an Bhean Uasal 

Marian Higgins ar an gCoiste Stiúrtha 

Náisiúnta don tionscadal. 

 

Gnólachtaí Aoisbhácha 
Forbraíodh tuilleadh Gnólachtaí 

Aoisbhácha, ag díriú ar ghnólachtaí sa Nás 

trí 2013. 

 

Fóram do Dhaoine Breacaosta 
Seoladh nuachtlitir engAGE Chill Dara 

(Fóram do Dhaoine Breacaosta) i 

Samhain. 

 

Caifé Alzheimer Chill Dara 
Seoladh Caifé Alzheimer Chill Dara i Meán 

Fómhair. Tionóltar cruinnithe míosúla i 

bPlás Mhic Amhlaí, an Nás ar an 

gCéadaoin dheireanach de gach mí chun 

tacú le daoine a bhfuil an néaltrú orthu 

agus lena dteaghlaigh agus a gcúramóirí. 

Bíonn daoine éagsúla ann gach mí a 

thugann caint ar ábhar a bhaineann leis an 

néaltrú. 
 
An Tionscadal INTERREG 4A 
Tugadh an Tionscadal INTERREG 4A do 

Phobail Aoisbhácha chun críche i 

Samhain, ar gné de Chlár Aoisbhách Chill 

Dara é. Seoladh Féilire Scioból na 
bhFear don bhliain 2014 i Samhain. 

Comhthionscadal a bhí ansin le Scioból 

Fear Bhaile Átha Í agus Scioból Fear Chill 

Chainnigh. Rinne INTERREG urraíocht ar 

an tionscadal idirghlúine ‘Dá mba thusa 
mise’ ar a raibh Cumann Tithíochta Nás 

na Ríogh i gceannas thar thréimhse 12 

mhí. Ba é an Clár Beir Beo ar an Saol an 

tríú tionscadal a rinneadh agus 

reáchtáladh é i gcomhar le 

Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara. 

 

 
Seoladh Féilire Scioból na bhFear 
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Seirbhísí Fóillíochta 
Páirceanna 
Pléann an Rannóg Páirceanna le soláthar, 

bainistíocht agus cothabháil pháirceanna 

agus spásanna oscailte an chontae. 

Pléann sí freisin le saoráidí conláiste a 

sholáthar, go háirithe clóis súgartha ar fud 

an chontae. Tugann sí cúnamh agus 

comhairle freisin do ranna inmheánacha 

na comhairle, do chomhairlí baile agus 

d'eagraíochtaí pobail maidir le tionscadail a 

bhaineann le tírdhreachú agus fóntais. Ar 

na tionscadail agus an obair a tugadh chun 

críche in 2013 bhí: 

• Cuireadh crainn i mbailte éagsúla ar 

fud an chontae. 

 

• Ritheadh clár um bearradh crann agus 

glanadh crann ar bhunús iarratas a 

fuarthas ó áiteanna timpeall an 

chontae. 

 

• Cuireadh bleibeanna earraigh in 

áiteanna éagsúla, lena n-áirítear 

Acomhal M9 i mBaile Átha Í, Acomhal 

M7 i mBaile Chill Dara, i Mainistir 

Eimhín, Léim an Bhradáin agus san 

Urnaí.  

 

• Rinneadh cothabháil féir i Maigh Nuad, 

Léim an Bhradáin, Cill Droichid, Cill 

Choca, sa Droichead Nua, i gCill Dara 

agus i Mainistir Eimhín.  

 

• Cuireadh tús le tírdhreachú ar 

Thimpeallán Bhóthar Chlaonadh i gCill 

Choca agus críochnaíodh an 

tírdhreachú ar Thimpeallán na hUrnaí i 

mBaile Chill Dara.  

 

• Leanadh den scéim phíolótach 

leithdháilte ag an Scioból Iontach i 

mbliana. 

 

  

 

Scéim leithdháilte ag an Scioból Iontach 
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• Tugadh cúnamh chomh maith i rith na 

bliana do rannóga inmheánacha ar 

cheisteanna tírdhreachaithe.  

• Tugadh tacaíocht airgeadais agus 

theicniúil do chumainn áitritheoirí agus 

do choistí na mbailte slachtmhara sa 

chontae.  

• Leanadh den obair chun na tailte 

conláiste a fhorbairt i Loch na Móna.  

• Rinneadh tírdhreachú i Sráidbhaile na 

hUrnaí chun limistéar conláiste a 

fhorbairt ann.  

Clóis Súgartha 
Cuireadh clós súgartha nua isteach i 

bPáirc an Teanúis, Ráth Iomgháin. 

 

Leanadh ar aghaidh ag déanamh 

cothabháil rialta ar na clóis súgartha atá 

ann cheana féin. Tá 13 chlós súgartha sa 

chontae anois.  

 

Tionscnaimh Súgartha Speisialta 
Reáchtáladh lá súgartha in Áras Chill Dara 

i Meán Fómhair chun an Lá Náisiúnta 

Súgartha a cheiliúradh. Mar chuid den 

imeacht, rinneadh ceiliúradh ar chomóradh 

deich mbliana na gCluichí Oilimpeacha 

Speisialta Domhanda in Éirinn.  

 

 
Lá Súgartha i Meán Fómhair 

 
Ceiliúradh ar Chomóradh 10 mbliana na gCluichí 

Oilimpeacha Speisialta in Éirinn 

 

Leanadh den obair chun spás súgartha do 

pháistí a chruthú taobh istigh d'Ionad 

Ealaíon Riverbank. Fuarthas roinnt 

taispeántas agus ealaíontóirí chun an spás 

a fhorbairt i rith na bliana.  

 
Cuireadh ionad traenála do dhaoine fásta 

isteach i bPáirc San Caitríona, Léim an 

Bhradáin agus reáchtáladh rang tosaigh 

faoi úsáid an trealaimh ann.  

 

Ionad Spóirt Dhroichead Nua 
Tá Ionad Spóirt agus Fóillíochta 

Dhroichead Nua ar oscailt le beagnach 

naoi mbliana is fiche anois agus é ag 
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soláthar áis thar a bheith luachmhar don 

phobal áitiúil. 

 

Tá roinnt forbairtí déanta ar an ionad spóirt 

le blianta beaga anuas chun feabhas a 

chur ar na háiseanna atá ar fáil do 

chustaiméirí. Rinneadh an obair 

feabhsúcháin ba mhó in 2008/2009 nuair a 

rinneadh athfhorbairt €2.3 milliún ar an áis 

chun í a athchóiriú agus chun breis 

éagsúlachta feidhme a thabhairt isteach, 

d'fhonn a chinntiú go leanfaimid de bheith 

ag freastal ar an líon daoine is mó is féidir 

de phobal Dhroichead Nua agus na 

gceantar máguaird. 

 

Baineadh na nithe seo a leanas amach in 

2012 - 2013: 

• Bronnadh orainn Gradam 

Órchaighdeáin na Brataí Báine i 

mbliana agus le 13 bliana anuas, rud a 

léiríonn a fheabhas atá caighdeán na 

saoráide seo againn. Is é Gradam na 

Brataí Báine an t-aon ghradam 

cuimsitheach cáilíochta amháin in 

Éirinn a mheasann caighdeán na n-

áiseanna fóillíochta. 

 

• Tá an t-ionad nasctha anois le K-

Leisure sa Nás agus i mBaile Átha Í 

agus tairgtear ballraíocht do 

chustaiméirí i ngach ceann den trí 

láthair sin. 

 

• Soláthraíodh réimse leathan ranganna 

corpacmhainne ag gach leibhéal 

corpacmhainne. Chuir teagascóirí 

láncháilithe an tástáil chorpacmhainne 

agus cláir phearsanta ar fáil.  

 

• Ar na háiseanna eile a cuireadh ar fáil 

bhí faichí imeartha istigh agus amuigh, 

fruiliú seomraí, seomraí allais agus 

gaile, saoráidí tástála corpacmhainne, 

áit cóisireachta agus deasc fáiltithe 

agus caifé. 

 

• Freastalaíodh ar ghrúpa pobail dála 

KARE, FAS, Comhpháirtíocht Spóirt 

Chill Dara, na Cluichí Oilimpeacha 

Speisialta agus Jumping Jelly Beans. 

 

• Reáchtáladh roinnt ócáidí carthanachta 

i gcaitheamh na bliana ar mhaithe le 

hairgead barrthábhachtach a thiomsú 

do charthanais.  

 

• Bhain an Coiste Gairmoideachais agus 

an Ghaelscoil úsáid as an ionad le 

haghaidh spóirt agus comórtais 

idirscoile. 
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An FAI 
Taispeáin an Cárta Dearg don 
Chiníochas 
Rinne Clár Sacair Idirchultúrtha an FAI i 

gcomhar leis an tionscadal oideachais 

Taispeáin an Cárta Dearg don Chiníochas 

(TCDC) www.theredcard.ie gníomhartha 

scoilbhunaithe a chomhordú mar chuid den 

tseachtain feachtais dar teideal An Sacar 

in aghaidh an Chiníochais san Eoraip dá 

dtugann Aontas Chumainn Sacair na 

hEorpa tacaíocht. Ghlac ceithre bhunscoil 

sa Nás agus i nDroichead Nua páirt sa 

tseachtain gníomhaíochta seo leis an FAI 

idir 15 agus 29 Deireadh Fómhair. 

 

Rinne an bheirt oifigeach forbartha:  

•  Seisiún idirghníomhach sa seomra 

ranga inar úsáideadh an DVD 

Taispeáin an Cárta Dearg don 

Chiníochas chun daltaí a chur ar an 

eolas faoin gciníochas  

• Seisiún cóitseála sacair 

Ghlac breis agus 373 páiste páirt sa chlár 

seo in éineacht lena múinteoirí agus, 

le linn sheisiún an tseomra ranga, d'oibrigh 

an FAI le daoine óga i ranganna a cúig 

agus a sé chun an rud is ciníochas ann a 

shoiléiriú agus plé a dhéanamh ar an 

drochthionchar a d'fhéadfadh sé a imirt ar 

dhaoine agus céard is féidir a dhéanamh 

faoi. Déanann na gníomhaíochtaí cóitseála 

treisiú ar théamaí oideachais 

ghníomhaíocht an tseomra ranga agus 

cuireann siad béim ar luachanna 

tábhachtacha spóirt, amhail an chomhimirt 

agus an chumarsáid. 

 

 
Rannpháirtithe sa Chlár 'Taispeáin an Cárta Dearg 

don Chiníochas' 

 
Sraithchomórtas Oíche 
Cuireadh dhá Shraithchomórtas Oíche i 

gcrích in 2013 i nDroichead Nua 

(Rosconnell) agus i gCill Choca. Cuireann 

na sraithchomórtais seo i gcoinne 

iompraíochta frithshóisialta, tugann siad 

bealach amach do na rannpháirtithe óga 

agus cabhraíonn siad leis an bpobal agus 

le Gardaí áitiúla caidreamh a bhunú lena 

chéile.  

 

Bhí an sraithchomórtas i nDroichead Nua 

dírithe ar pháistí idir 10 mbliana agus 15 

bliana d'aois as eastát Rosconnell. 

Reáchtáladh in Ionad Spóirt Dhroichead 

Nua é oícheanta Aoine mhí Dheireadh 
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Fómhair agus Samhna, bhí 20 

rannpháirtithe ann agus thug rannóg 

tithíochta na comhairle agus na Gardaí 

áitiúla tacaíocht dó. 

 

Reáchtáladh an sraithchomórtas i gCill 

Choca ar pháirc uile-aimsire Scoil Uí Riada 

gach oíche Aoine idir 8.30pm-10.00pm ar 

feadh 6 seachtaine. Thug na Gardaí áitiúla 

tacaíocht agus maoiniú ar fáil chun 

duaiseanna agus bia a cheannach le 

haghaidh chur i láthair ar an oíche 

dheireanach. Ba é Kilcock Autos a 

d'urraigh trófaí an bhuaiteora agus thug 

Kilcock Celtic an-tacaíocht ó thús deireadh 

an chláir, ag cabhrú lena chur chun cinn 

agus ag cur cóitseálaithe agus réiteoirí ar 

fáil gach seachtain. Ghlac breis agus 40 

duine d'ógánaigh an cheantair idir 13 

bliana agus 17 mbliana d'aois páirt sa chlár 

thar an tréimhse 6 seachtaine. 

 
Rannpháirtithe as Cill Choca a ghlac páirt sa 
Sraithchomórtas Oíche in éineacht le Gardaí 

 

Buaiteoirí Shraithchomórtas Oíche Chill Choca 

 

Clár Seirbhísí Comhtháite 
Ról 
Bunaíodh an Clár Seirbhísí Comhtháite 

(CSC) in 2010, ar tionscnamh nuálach é 

de chuid Bhord Forbartha Contae (BFC) 

Chill Dara. Bíonn gníomhaireachtaí stáit, 

eagraíochtaí san earnáil dheonach/pobail, 

gnólachtaí áitiúla agus ionadaithe tofa 

agus ionadaithe de chuid an phobail áitiúil 

ag obair as lámh a chéile. Déanann an 

BFC comhaontú ar bhailte tosaíochta an 

chláir agus is don BFC a thugann an clár 

tuairisc. 
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Breathnaíonn an CSC ar riachtanais an 

“bhaile uile” chun freastal orthu, ó thaobh 

chúrsaí sóisialta, eacnamaíochta, 

turasóireachta, cultúrtha, áineasa agus 

oideachais de. Déantar tosaíochtaí a 

chomhaontú de réir taighde ar na 

riachtanais atá ann agus bíonn foireann 

idirghníomhaireachta ag obair chun 

maoirseacht a dhéanamh ar bhearta agus 

iad a chur chun cinn. Tacaíonn foghrúpaí 

leis an obair, rud a chuireann ar chumas 

níos mó daoine a bheith rannpháirteach 

ann. 

 

Obair agus Dul Chun Cinn 
D'éirigh thar cionn leis an CSC in 2013. 

Seo a leanas achoimre ghearr ar chuid de 

na buaicphointí: 

 

Baile Chill Dara 
Ba é Baile Chill Dara an chéad bhaile 

píolótach don CSC in 2010. Rinneadh 

tuilleadh oibre comhtháite i dtreo 

tosaíochtaí comhaontaithe in 2013, rud a 

thosaigh a bheith ina gnáthmhodh oibre. 

 

Seo a leanas cuid de na nithe is tábhachtaí 

a baineadh amach: 

• Bhain baile Chill Dara an dara háit 

amach i nGradaim Náisiúnta Bhród 

Áite. Ba mhór an t-éacht é sin a tharla 

de bharr thréanobair ghrúpaí agus 

eagraíochtaí áitiúla i mbaile Chill Dara 

thar na míonna. 

• Tá Teach Dara ag éirí níos bunaithe 

anois mar lárionad seirbhísí teaghlaigh 

agus pobail i mbaile Chill Dara. 

Úsáideann tuairim is 300 duine úsáid 

as an áis gach seachtain anois chun 

leas a bhaint as réimse grúpaí, cúrsaí 

agus seirbhísí. 

• D'fhreastail 50 duine ar Chlár Rialaithe 

Struis a d'éirigh thar cionn leis agus a 

reáchtáladh ar feadh sé seachtaine san 

fhómhar. Ba é an foghrúpa CSC a 

phléann ceisteanna teaghlaigh a 

d'eagraigh an clár sin agus Tús Nua a 

chur i láthair é. Tá cuid de 

rannpháirtithe an chláir sin ag gabháil 

le cúrsaí eile i dTeach Dara faoi láthair. 

• Ghlac 17 nduine páirt i gClár Oiliúna i 

gCeannaireacht Spóirt a raibh an-rath 

air, arna eagrú ag Comhpháirtíocht 

Spóirt Chill Dara agus ag Cuideachta 

Chomhpháirtíocht LEADER Chontae 

Chill Dara. 
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Mol Óige Chontae Chill Dara – An 
Choirceog 
Tá an líon páistí agus daoine óga i gCill 

Dara ar an líon is mó sa tír. Leanadh de 

bheith ag glacadh cur chuige comhtháite in 

2013 chun na leibhéil seirbhíse agus na 

tacaí atá ar fáil do dhaoine óga a mhéadú 

oiread agus ab fhéidir. Fiosraíodh an 

bhféadfaí Acadamh Iósaif a úsáid mar 

mhol óige don chontae. Ar an drochuair, 

bheadh an iomarca maoinithe ag teastáil 

lena aghaidh agus, i dtreo dheireadh na 

bliana 2013, díríodh ina ionad sin ar 

nuachóiriú na seanoifige poist i mbaile 

Chill Dara mar chéad chéim d'fhorbairt an 

mhoil óige. I Nollaig 2013, cheadaigh an 

Roinn Gnóthaí Leanaí agus Óige €50,000 

de mhaoiniú le haghaidh caifé don aos óg 

chun tacú leis an obair. Dá bharr sin, 

beifear in ann leanúint leis an obair 

forbartha ar thacaí agus ar sheirbhísí d'aos 

óg an chontae. 

 
Cill Choca 
Rinne CSC Chill Choca tuilleadh dul chun 

cinn in 2013. Rinneadh measúnú 

seachtrach i mí Iúil inar aimsíodh go bhfuil 

an réimse gníomhaíochtaí a tionscnaíodh 

agus a dtacaítear leo tríd an CSC ó 

bunaíodh é ar dóigh ar fad.  

 

Seo thíos cuid de na buaicphointí: 

• Lean Feidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte (FSS) orthu ag cur chun cinn a 

bpleananna chun ionad cúram 

príomhúil a thógáil ar na Bánóga. 

Cuireadh na pleananna beartaithe i 

láthair an phobail i gCill Choca, imeacht 

a chomheagraigh FSS agus Líonra 

Pobail Chill Choca. Cuireadh na 

pleananna sin isteach le haghaidh cead 

pleanála i ndeireadh 2013. Leanfar den 

obair in 2014 chun an tionscnamh seo 

a chur chun cinn 

 
Pleananna don Ionad Cúram Sláinte Príomhúil 

beartaithe á gcur i láthair an phobail i gCill Choca 
 

• Rinne Líonra Pobail Chill Choca 

tuilleadh oibre chun saoráid phobail 

ilúsáide a fhorbairt ar na Bánóga. Obair 

leanúnach í seo. 

• Bunaíodh foghrúpa turasóireachta chun 

breithniú ar an dóigh a bhféadfadh Cill 

Choca tairbhe a bhaint as forbairt 

bheartaithe an rotharbhealaigh thoir-

thiar, a cheanglódh cósta thoir na tíre le 

glasbhealach an iarthair agus a 
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shínfeadh trí Chill Choca. Thug 

toscaireacht chúigir cuairt staidéir ar an 

nglasbhealach i mBaile Uí Fhiacháin. 

Chomh maith leis sin, rinneadh iarratas 

mionsonraithe le Scéim Cistiúcháin an 

Údaráis Áitiúil um Ghréasán Náisiúnta 

Raonta Rothar inar míníodh cén tairbhe 

a bhainfeadh Cill Choca as an 

bhforbairt sin. 

 
Tugann toscaireacht as Cill Choca cuairt ar an 

nGlasbhealach i mBaile Uí Fhiacháin 

• Cuireadh tuilleadh cúrsaí agus clár i 

bhfeidhm i gCill Choca in 2013. Ina 

measc bhí an Tobar Cruthaitheachta, 

Rialú Struis agus Oiliúint in Oideachas 

agus i gCosc Drugaí. Aibhsítear sa 

mheasúnú seachtrach an réimse 

seirbhísí agus tacaí atá ar fáil faoi 

láthair i gCill Choca ó bunaíodh an 

CSC. 

 
Cill Droichid 
Cuireadh tús leis an obair chun CSC a 

bhunú i gCill Droichid. Tosaigh ar an 

mbuntaighde i ndeireadh 2013 agus beidh 

sé sin críochnaithe go luath in 2014. Mar 

chéad chéim de bhunú CSC i gCill Choca, 

caithfear na seirbhísí, tacaí, pleananna 

agus saincheisteanna a aithint chun réimsí 

oibre tosaíochta a chomhaontú. 

 
Comhpháirtithe 
Tá an CSC bunaithe ar an tuiscint go bhfuil 

tairbhe le baint ag an bpobal áitiúil as 

gníomhaireachtaí, seirbhísí agus tacaí a 

bheith ag obair as lámh leo ar thosaíochtaí 

comhaontaithe. Tá gníomhaireachtaí stáit, 

gnólachtaí áitiúla, ionadaithe tofa, 

eagraíochtaí san earnáil dheonach/pobail 

agus an pobal áitiúil féin i gcroílár an CSC 

agus ní éireofar leis gan iad. Bhí K-

Partners na comhairle ríthábhachtach i 

gcuid mhaith de thionscnaimh rathúla an 

CSC. Is léir dúinn go bhfuil sé tábhachtach 

freisin a bheith ag obair le rannóga taobh 

amuigh de 'Chomhpháirtithe K' chun 

mórthionscadail bonneagair a chur chun 

cinn. Seo thíos cuid de na comhpháirtithe 

atá bainteach le cur chun cinn na 

dtosaíochtaí a aithníodh sa CSC in 2013: 

• Údaráis Áitiúla Chill Dara 

• Comhpháirtíocht LEADER Chontae 

Chill Dara 

• FSS (Cúram Príomhúil, Teaghlaigh 

agus Leanaí) 
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• Bord Oideachais agus Oiliúna Chill 

Dara Thiar agus Chill Mhantáin 

• An Roinn Coimirce Sóisialaí 

• An Garda Síochána 

• Tascfhórsa Réigiún an Iardheiscirt um 

Dhrugaí 

• Seirbhís d'Ógra Chill Dara 

• Ionad Oidhreachta Chill Dara 

• Teach Dara 

• Obair d'Ógra Éireann 

• Meabhairshláinte Éireann 

• Foróige 

• Cúram don Óige Chaitliceach 

• OÉ Má Nuad 

• Fóram Pobail Bhaile Chill Dara 

• Líonra Pobail Chill Choca 

• Pobalscoil Bhaile Chill Dara 

• Scoil Dara Chill Choca 

• Ógtheagmháil 

• Comhlachas Tráchtála Bhaile Chill 

Dara 

• Comhlachas Gnó Chill Choca 

• Comhairle na nÓg 

• Coiste Ceantar Chlaonadh  

• Ionadaithe tofa Bhaile Chill Dara 

• Ionadaithe tofa Chill Droichid 

 
Tá súil ag an CSC go dtiocfaidh tuilleadh 

forbartha agus fás ar an obair agus ag 

dréim le bheith ag obair le 

gníomhaireachtaí, gnólachtaí, ionadaithe 

tofa agus pobail áitiúla i gCill Dara, i gCill 

Choca agus i gCill Droichid freisin in 2014. 

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan 

teagmháil le: 

 

Susan Bookle 
Stiúrthóir an CSC do Chontae Chill Dara 
Guthán: 087 6687808 
Ríomhphost: susanbookle@kildare.ie 
 
Honor Griffin 
Comhordaitheoir an CSC do Chill Dara 
Thuaidh 
Guthán: 087 7828928 
Ríomhphost: honorgriffin@kildare.ie 
 
Fergus Fenlon 
Bainisteoir Idirthréimhse an CSC do 
Chill Choca 
Guthán: 085 8586471 
Ríomhphost: fergusfenlon@kildare.ie 
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Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara 
Bhí Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara 

páirteach i neart tionscadal i gcaitheamh 

2013 agus bímid ag obair i gcónaí chun 

spórt agus gníomhaíocht choirp a chur 

chun cinn ar fud an chontae. Tá béim ar 

leith againn ar spriocghrúpaí dála daoine 

breacaosta, cailíní sna déaga, mná, daoine 

óga, daoine faoi mhíchumas, pobail faoi 

mhíbhuntáiste agus iad siúd atá 

dífhostaithe.  

 

Níl anseo thíos ach cúpla ceann de na 

tionscadail a raibh Comhpháirtíocht Spóirt 

Chill Dara páirteach iontu: 

 

An Clár um Cheannairí Spóirt sa Phobal 
Cuireadh trí Chlár um Cheannairí Spóirt sa 

Phobal i gcrích in 2013 inar ghlac 47 duine 

páirt in ionaid éagsúla sa Chorrchoill, i 

Ráth Iomgháin agus i mBaile Chill Dara. Is 

tionscnamh oiliúna é an Clár um 

Cheannairí Spóirt sa Phobal (CCSP) a 

chuireann Comhpháirtíocht Spóirt Chill 

Dara ar fáil i gcomhar le Comhpháirtíocht 

LEADER Chontae Chill Dara. Ceapadh an 

clár le go bhfreastalódh sé ar riachtanais 

na ndaoine dífhostaithe ar mian leo gabháil 

le hoiliúint i gcúrsaí sláinte/corpacmhainne, 

le cóitseáil spórt agus le ceannaireacht 

spórt i measc an phobail. Tá CCSP 

ardleibhéil beartaithe do 2014 ina ráthófar 

socrúchán oibre leis na 

príomheagraíochtaí spóirt. 

 

An Clár um Cheannairí Spóirt sa Phobal i mBaile Chill 
Dara 

An Tionscnamh 'Cuir Cill Dara ag Siúl' 
Sheol Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara a 

dtionscnamh 'Cuir Cill Dara ag Siúl' i Meán 

Fómhair 2013 in Óstán an Chéidín, 

Droichead Nua. Is é cuspóir an 

tionscnaimh ná an líon daoine a bhíonn 

páirteach sa ghníomhaíocht seo a mhéadú 

trí chur chuige struchtúrtha comhordaithe a 

chur ar fáil. Tá méadú tagtha ar an líon 

rannpháirtithe cheana féin agus tá 

Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara ag súil 

lena Straitéis 'Cuir Cill Dara ag Siúl' a 

sheoladh go luath in 2014. 
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Ócáid Rothaíochta Lúib Laighean 
Bhí Club CLG San Labhrás ina óstach don 

ócáid seo a bhíonn ag dul i méid chuile 

bhliain. 1,250 duine a ghlac páirt ann in 

2013 tá níos mó eolais agus gnaoi ag 

pobal Chill Dara Theas ar an rothaíocht 

anois dá bharr. Tá an ócáid roinnte ina faid 

éagsúla, lena n-áirítear 12k do 

theaghlaigh, 50k, 90k agus 130k, rud a 

ligeann do dhaoine ar gach leibhéal 

cumais páirt a ghlacadh ann agus a 

thugann dreasacht do na rannpháirtithe 

coinneáil orthu ag rothaíocht agus 

spriocanna níos airde a bhaint amach an 

bhliain dár gcionn. Tá áthas ar 

Chomhpháirtíocht Spóirt Chill Dara tacú 

leis an ócáid seo atá eagraithe go gairmiúil 

agus a bhfuil laoch an Tour de France, 

Stephen Roche, ina ambasadóir ann. 

 

Stephen Roche i gceann an tslua ar Lúb Laighean 

 
 
 

Clár Athlonnaithe an Náis 
Ar 16 Eanáir 2012, rinne ceathrar 

dídeanaithe agus fiche as an tSúdáin agus 

deichniúr as an Eiritré a mbealach tríd an 

Libia go dtí an Nás mar chuid de Chlár 

Athlonnaithe an Náis. Is í an Roinn Dlí 

agus Cirt agus Comhionannais a 

reáchtálann an Clár Athlonnaithe agus 

déanann grúpa stiúrtha athlonnaithe 

idirghníomhaireachta sa Nás bainistíocht 

air. Tugadh freagracht do 

Chomhpháirtíocht Spóirt Chill Dara cabhrú 

leis na dídeanaithe imeascadh leis an 

bpobal trí spóirt agus trí ghníomhaíocht 

choirp. Agus iad ag tógáil ar a gcuid oibre 

in 2012, lean Comhpháirtíocht Spóirt Chill 

Dara in 2013 de bheith ag cabhrú leis an 

bpróiseas imeasctha trí spóirt agus ghlac 

na dídeanaithe uile páirt i gCampa 

Samhraidh le haghaidh Gníomhaíocht 

Choirp agus Forbairt Phearsanta. Ghlac 

ceann de na grúpaí páirt freisin sa Chlár 

um Cheannairí Spóirt sa Phobal i mBaile 

Chill Dara, ar clár é de chuid 

Chomhpháirtíocht Spóirt Chill Dara. 

 

Tionscadal Athlonnaithe an Náis 
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Lá Siúlóide 'Athrú chun Feabhais' 
(Operation Transformation) 
Tar éis chomh maith agus a d'éirigh le 

himeachtaí 2011 agus 2012, d'eagraigh 

Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara siúlóid 

4km ag tosú ag Áras Chill Dara in Eanáir 

2013. In ainneoin na drochaimsire, ghlac 

breis agus 350 duine páirt. Deis iontach a 

bhí ann an ghníomhaíocht choirp a chur 

chun cinn mar aon le hobair Chomhairle 

Contae Chill Dara agus Chomhpháirtíocht 

Spóirt Chill Dara mar óstach agus eagraí 

na himeachta faoi seach. 

 

Sarah Campbell, Charlie McCreevy agus Dr. Eddie 
Murphy ag glacadh páirt sa tSiúlóid 'Athrú chun 

Feabhais' 

 
Rith Chill Dara 
Thug Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara 

tacaíocht arís eile don imeacht 'Rith Chill 

Dara' in 2013. D'éirigh thar cionn leis agus 

ghlac breis agus 3,500 duine páirt sa 10k, 

sa leathmharatón agus sa mharatón 

iomlán. 

 

Mórthaispeántas Chill Dara um 
Shábháilteacht ar Bhóithre agus 
Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara 
Reáchtáladh Mórthaispeántas Chill Dara 

um Shábháilteacht ar Bhóithre in Ionad 

Imeachtaí Bhaile Phúinse ag deireadh 

2013. Thug Declan Keogh, an tOifigeach 

Sábháilteachta ar Bhóithre, cuireadh do 

Chomhpháirtíocht Spóirt Chill Dara a gcuid 

oibre a chur chun cinn ag an imeacht. 

D'éirigh go seoigh le Comhpháirtíocht 

Spóirt Chill Dara, óir d'fhreastail breis agus 

1,300 dalta meánscoile ar an imeacht agus 

lig sé sin don Chomhpháirtíocht a 

dteachtaireacht a scaipeadh i measc 

cheann den phríomh-spriocghrúpaí. 

 

Johnny Doyle ag Seastán Eolais Chomhpháirtíocht 
Spóirt Chill Dara ag Mórthaispeántas Chill Dara um 

Shábháilteacht ar Bhóithre 
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Féile Spóirt do dhaoine os cionn 55 

D'éirigh go maith leis an gcéad Fhéile 

Spóirt do dhaoine os cionn 55 agus 

reáchtáladh féile na bliana 2013 i halla 

gleacaíochta Champa an Churraigh. I 

measc na ngníomhaíochtaí bhí damhsa, 

siúl faoi dhíon, meigir, bollaí, rothaíocht 

agus ióga. Bhí Cluichí 'Beir Beo ar an Saol' 

(an phitseáil oiriúnaithe, an caitheamh, an 

cluiche scidilí) ar taispeáint freisin agus 

ghlac iomaitheoirí an-díograiseacha páirt i 

gcomórtas ina ndearna na cáilitheoirí 

ionadaíocht ar son Chill Dara sna cluichí 

ceannais náisiúnta a bhí ar siúl in Ollscoil 

Chathair Bhaile Átha Cliath i Meitheamh. 

Rinne go leor rannpháirtithe a bhfuil béim 

ina gcuid seirbhísí ar dhaoine breacaosta 

cur i láthair ann freisin. Bhí ionadaithe ann 

chomh maith as Brainse Chill Dara de 

Airtríteas Éireann agus as Cumann 

Fisiteiripeoirí Cairte na hÉireann. 

 

 

 

 

 

Féile Spóirt Chill Dara do dhaoine os cionn 55 
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Seirbhís Ealaíon 
D'fhág Uachtaránacht na hÉireann ar 

Chomhairle an Aontais Eorpaigh a rian ar 

Chontae Chill Dara, óir d'éirigh le 

Comhairle Contae Chill Dara maoiniú 

suntasach a fháil ón gComhairle Ealaíon 

faoin gclár náisiúnta cultúrtha Culture 

Connects. Tionóladh seimineár lae 

idirnáisiúnta i mí na Bealtaine a rinne 

ceiliúradh ar an gclár físealaíon idirghlúine 

'Dá mBa Thusa Mise' i gCumann 

Tithíochta Nás na Ríogh agus bhí 

aoichainteoirí ann as an Ísiltír agus an 

Ríocht Aontaithe. Um an dtaca sin freisin, 

idir Márta agus Meitheamh, bhí an clár 

'Seo Muide' ar siúl a d'fhiosraigh féiniúlacht 

an aosa óig. Bhain lucht Amharclann Óige 

Chill Dara i gcomhar le healaíontóirí agus 

daoine óga as an Iorua, as an bhFrainc, as 

Albain agus as Éirinn leas as an 

amharclannaíocht chun ceisteanna 

féiniúlachta an aosa óig a fhiosrú mar 

chonstráid chultúrtha seachas 

eacnamaíoch.  

 

Ócáid gharsprice eile ba ea Tóstal 

Éireann, a ceiliúradh i gCill Dara mar chuid 

d'Fhéile an Tí Mhóir, ar carnabhal cultúrtha 

é lán ceoil, drámaíochta agus imeachtaí 

iontacha eile a bhí ar siúl i dTeach Bhaile 

an Chaisleáin, Cill Droichid, ag deireadh 

seachtaine saoire bainc Lúnasa. Is é The 

Performance Corporation a reáchtáil an 

fhéile le tacaíocht na comhairle. Is 

gnólacht bainistíochta cultúrtha í a 

mheascann radharcanna aoibheallacha, 

an nuálaíocht teicneolaíoch, an 

scríbhneoireacht fhorásach agus iomas 

láidir coirp ar bhealach úr chun imeachtaí 

drámaíochta agus cruthaitheacha eile a 

reáchtáil in áiteanna faoi leith. Tá 

duaiseanna bainte amach acu as an obair 

sin. 

 

I gcaitheamh 2013, lean an tSeirbhís 

Ealaíon de bheith ag obair ar 

chomhpháirtíochtaí straitéiseacha le 

healaíontóirí, le grúpaí pobail agus le 

gníomhaireachtaí chun clár ealaíon 

ilghnéitheach dúshlánach a chur ar fáil. 

 
Ar bhuaicphointí chlár forbartha na n-
ealaíon in 2013 bhí: 

• Bealtaine - Ghlac breis agus 200 

rannpháirtí in imeachtaí ar fud an 

chontae, lena n-áirítear tionscadal cóir 

idirghlúine ina raibh idir dhaoine 

breacaosta agus dhaltaí sa chúigiú 

rang as an Nás agus Maigh Nuad agus 

iad faoi stiúir an cheoltóra Eimear 

Crehan. Taispeánadh clár faisnéise 

faoin tionscadal sin den chéad uair san 

Oíche Chultúir.  
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• An Tobar Cruthaitheachta - Clár 

comhtháite ealaíon agus sláinte a 

cuireadh ar fáil i gCill Choca agus i gCill 

Droichid i gcomhar le seirbhísí 

meabhairshláinte FSS agus le 

tacaíocht an CSC. 

• Seoladh an fhoilseacháin 'If You Were 

in My Shoes' i Nollaig 2013, doiciméad 

a bheidh ina chuid bhuan de chartlann 

an tionscadail idirghlúine le Cumann 

Tithíochta Nás na Ríogh agus le 

seimineár Uachtaránacht an AE. Mhair 

an tionscadal sin bliain. 

• Ghlac 3,600 páiste i 40 bunscoil ar fud 

an chontae páirt sa chlár ealaíon agus 

oideachais 'Dá mbeadh ealaíontóir 

agam ar feadh aon lá amháin' i 

gcomhar le físealaíontóirí áitiúla, 

ceoltóirí, daimhseoirí, ailtirí agus 

siamsóirí sorcais. 

• An Oíche Chultúir - Ar an bhfód anois 

le ceithre bliana, d'fhreastail 6,350 

duine idir óg agus aosta ar 59 imeacht 

ar fud an chontae. Orthu siúd a bhí 

rannpháirteach den chéad uair bhí 

Leabharlann an Ruiséalaigh, Coláiste 

Phádraig, Maigh Nuad, Schola 

Gregoriana, Club Leabhar Scannán 

Leabharlann Mhaigh Nuad, Scoil Cheoil 

Rye Rhythm, Ceolfhoireann Ghleann 

na Life, Ionad Acra, Cill Droichid, Aerial 

Jam, Grianghrafadóireacht Grow 

Happy, an scannánóir Laura McGann 

Film agus Aideen Cross Dress. 

Cuireadh fáilte roimh thoscaireacht 

nasctha bailte as Lexington go dtí Áras 

Chill Dara ar an Oíche Chultúir freisin. 

Rinneadh ceiliúradh ar chomóradh 

tríocha bliain oscailt Sheachbhóthar an 

Náis le léacht ón ealaíontóir Rachel 

Joynt a chruthaigh, in éineacht le 

Remco De Fouw, an dealbh Perpetual 

Motion, atá ar na cinn is cáiliúla in 

Éirinn. 

• Tugadh cúnamh deontais €48,950 

d'ealaíontóirí gairmiúla agus do ghrúpaí 

pobail ar fud an chontae chun saothair 

nua a chruthú, tionscnaimh ealaíon 

chomhoibríocha a dhéanamh, 

deiseanna forbartha gairmiúla a 

thabhairt, drámaíocht amaitéarach 

agus léirithe in Amharclanna Óige a 

thaibhiú agus ealaíontóirí a chur i 

scoileanna. 

• Eagraíochtaí Acmhainne Ealaíon - 

Tugadh cúnamh deontais agus 

tacaíocht leanúnach do Cheolfhoireann 

Chontae Chill Dara, Stiúideo Leinster 

Printmaking i gClaonadh, Cake 

Contemporary Arts, Campa an 

Churraigh, Ionad Ealaíon Pobail Bhaile 

Átha Í, The Performance Corporation i 

gCill Droichid, Amharclann an Mhóta sa 

Nás agus Ionad Ealaíon Bhruach na 

hAbhann, ar eagraíochtaí tábhachtacha 



   
 
 
 

53
 

uile iad a chuireann le saol cultúrtha an 

chontae.  

 

 

 

Seirbhís Leabharlainne 
D'éirigh arís le Seirbhís Leabharlainne Chill 

Dara seirbhís leabharlainne 

chomhaimseartha nuálach a chur ar fáil i 

gcaitheamh 2013. Sa chur chuige a 

ghlactar chun seirbhís a thabhairt tá trí 

phríomhréimsí ar a dtugtar Am 
Sceidealaithe, Am an Dorais Oscailte 

agus An tAm ar Fad.  Baineann an ceann 

deireanach sin le seirbhís 24 uair an chloig 

sa lá, ach tugann siad uile seirbhís 

ardchaighdeáin i gcónaí a fhreastalaíonn 

ar riachtanais athraitheacha mhuintir Chill 

Dara agus a thugann spreagadh freisin 

d'úsáideoirí nua leabharlainne. 

 

 
An Oíche Chultúir i Leabharlann Chill Dara 

 
Am Sceidealaithe 
Ós rud é nach mbaineann leabharlanna le 

leabhair amháin a thuilleadh, is cuid 

thábhachtach dár seirbhís i leabharlanna 

Chill Dara, a forbraíodh le blianta beaga 

anuas, go bhfreastalóimid ar riachtanais 

athraitheacha an phobail trí chur le líon na 

n-ócáidí agus na ngníomhaíochtaí 

sceidealaithe do gach aoisghrúpa, m.sh. 

clubanna leabhar, ranganna ealaíne, 

grúpaí tuismitheoirí agus lapadán, 

ranganna TF, léachtaí, clubanna staire 

áitiúla agus ceardlanna saoire scoile do 

pháistí.  

 
Ar bhuaicphointí an chláir imeachtaí 
seo tá: 

• Cabhair Seilfe -  tionscadal seirbhísí 

comhroinnte idir Seirbhís 

Leabharlainne Chill Dara, Seirbhís 

Leabharlainne Chill Mhantáin, 

Feidhmeannacht Seirbhís Sláinte Chill 

Dara, Tascfhórsa Réigiún an 

Iardheiscirt um Dhrugaí agus 

Meabhairshláinte Éireann.  

 
Cabhair Seilfe á Sheoladh 
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• D'fhreastail breis agus 1,500 duine ar 

an gceathrú Féile Léitheoirí Chill 
Dara, ar féile litríochta bhliantúil shaor 

in aisce í. I measc rannpháirtithe na n-

imeachtaí éagsúla bhí an staraí 

Pádraig Yeates, an craoltóir Joe Duffy, 

Dermot Bolger, Theo Dorgan, Paula 

Meehan, Lily Higgins, an Seanadóir 

Mary O'Rourke, na haisteoirí Angela 

Harding agus Bryan Murray, Mary 

Shine Thompson agus Peter Sheridan 

gach ach cúpla duine a lua.  

Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair 

cuairt ar www.kildarereadersfestival.ie 

 
Féile Léitheoirí Chill Dara 

• Bíonn an-rath i gcónaí ar an 

tionscnamh oideachais tríú leibhéal seo 

i Leabharlann Bhaile Chill Dara a 

spreagann rannpháirtíocht i 

mbreisoideachas, atá á dhéanamh i 

gcomhpháirtíocht le hOllscoil Éireann 

Má Nuad/An Chomhpháirtíocht 

LEADER. 

• 'Ag Léamh le Chéile' agus an tIora 

Leabharlainne 'Rua' – seoladh an 

feachtas seo in 2013 chun feasacht 

thuismitheoirí leanaí óga ar scileanna 

réamhlitearthachta a chun cinn 

 
An tIora 'Rua' 

• An Tionscadal Play2Read – sraith 

chúig cheardlann atá spriocdhírithe ar 

dhaltaí réamhscoile agus a 

dtuismitheoirí chun cabhrú leo na 

scileanna réamhlitearthachta a bheidh 

de dhíth orthu sula dtéann siad ar scoil 

a fhoghlaim 

• Spás Duit, Áit Duit - Ag tabhairt 

inspioráide tríd an meantóireacht a 

nascann leabharlanna leis an bpobal i 

gCill Choca agus ag déanamh 

teagmháil le Seirbhísí Comhtháithe 

Chill Dara 

• Cláir chomhroinnte le hOllscoil na 

hÉireann Má Nuad agus Leabharlann 

Phobail Mhaigh Nuad - imeachtaí 

Oíche Cultúrtha, Scannáin do Chách 

Mhaigh Nuad, Feachtas Ballraíochta 

Mac Léinn a tharraing breis agus 100 

mac léinn agus imeachtaí Nollag. 

• Meantóireacht scríbhneoirí Chill Dara - 

Ceardlanna agus grúpaí 

scríbhneoireachta cruthaithí ina 
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ndéanann údair sheanbhunaithe as Cill 

Dara dála John MacKenna, Ann Egan, 

Mae Leonard agus Niamh Boyce 

meantóireacht ar scríbhneoirí. 

• Rinneadh óstáil do chóir idirghlúine i 

Maigh Nuad agus sa Nás mar chuid de 

cheiliúradh Bealtaine na seirbhíse 

leabharlainne 

 

 
Cór Idirghlúine Leabharlann Léim an Bhradáin 

 

• Bailiúchán de bhréagáin speisialaithe 

agus den teicneolaíocht oiriúnaitheach 

is ea an Tionscadal Bréagán, 

Teicneolaíochta agus Oiliúna. 

Tarraingíodh breis agus 1000 duine 

chuig sraith léachtaí agus ceardlann a 

thacaigh le tuismitheoirí, cúramóirí agus 

múinteoirí.  

• D'éirigh thar cionn leis an bhFéile 

Leabhar Leanaí inar ghlac breis agus 

6,500 páiste páirt. 

• Seachtain Eolaíochta 2013 – 26 

imeacht agus 1,326 duine i láthair. 

Ceardlanna le hEolaíocht Éireann, 

Rediscovery agus dreamanna eile. I 

measc na mbuaicphointí bhí cuairt na 

róbat as OÉ Má Nuad a imríonn sacar.  

• Ghlac níos mó ná 1,500 páiste as Cill 

Dara páirt sa Tionscadal 

Léitheoireachta Samhraidh, ar 

comhthionscadal é le leabharlanna 

Chathair Bhaile Átha Cliath, Fhine Gall, 

Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Bhaile 

Átha Cliath Theas agus Longfoirt. 

• Bíonn Foireann Chláreagrú 

Leabharlainne agus Ealaíon an 

Chontae ag obair as lámh a chéile i 

gcónaí chun clár imeachtaí a sholáthar 

ar fud an chontae gach bliain agus do 

gach aoisghrúpa. Is féidir tuilleadh 

eolais a fháil faoi na cláir ar 

www.kildare.ie/library 

 

Am an Dorais Oscailte 
Tá neart DVDanna, dlúthdhioscaí, irisí 

agus cluichí consóil sna leabharlanna 

againn mar aon leis na leabhair mhóréilimh 

is déanaí idir fhicsean agus 

neamhfhicsean le ligean amach. Tá teacht 

saor in aisce ar an Idirlíon freisin i ngach 

ceann dár mbrainsí agus d'éirigh linn WiFi 

a chur isteach i gcuid díobh. 

 

Rinneadh tairiscint ilchreata ar leibhéal an 

AE le haghaidh caiteachais don chiste 

leabhar in 2013. Sábháladh breis agus 

€20,000 agus tá luach níos fearr ar airgead 

faighte againn dá bharr a ligeann dúinn 
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sárbhailiúcháin a chur i dtoll a chéile do 

léitheoirí i leabharlanna Chill Dara.  

 
Ar bhuaicphointí 2013 tá: 

• Tá tuairim is 450,000 mír i mbailiúcháin 

na leabharlainne lena n-áirítear teidil sa 

chlub leabhair agus leabhair 

mhóréilimh chomh maith le bailiúcháin 

a thacaíonn le cuairteanna scoile, leis 

an litearthacht agus an 

réamhlitearthacht agus a chuimsíonn 

ábhar speisialaithe oiriúnaithe amhail 

an bailiúchán Bréagáin, 

Teicneolaíochta agus Oiliúna (BTO), 

gan ach roinnt acu a lua. 

• Tá infheistíocht déanta i mbailiúcháin 

spriocdhírithe dála "Cabhair Seilfe" 

agus margaíocht déanta go 

straitéiseach orthu trí líonraí 

inmheánacha agus comhpháirtíochta. 

• Leabharstop Bradburys – Leanadh den 

tseirbhís leabharstop, den athstocáil 

agus de chlár imeachtaí i gcaitheamh 

na bliana. Cuireadh tús le Club Leabhar 

Maidin Domhnaigh do dhaoine fásta in 

2013 agus tá sé beartaithe go 

gcuimseoidh sé sampla den 

bhailiúchán BTO freisin in 2014. 

• Cuireadh tuilleadh feabhais ar 

bhonneagar ár bhfoirgneamh; tugadh 

oibreacha nuachóirithe riachtanacha 

agus rochtana i gcrích i leabharlanna 

Dhroichead Nua, Mhaigh Nuad agus an 

Náis agus tá siad fós ar siúl i 

leabharlanna Dhíseart Diarmada agus 

Bhaile Átha Í. 

 
An tAm ar Fad 
Bhí ionadaí ó Sheirbhís Leabharlainne 

Chontae Chill Dara ar an bhfoireann 

tionscadail in 2013 chun Córas 

Bainistíochta Leabharlainne (CBL) 

náisiúnta nua a roghnú. Is í Seirbhís 

Leabharlainne Chontae Chill Dara an 

chéad údarás leabharlainne lasmuigh de 

Bhaile Átha Cliath a chuirfidh an CBL nua i 

bhfeidhm nuair a roghnófar é. Cinnteoidh 

sé sin go mbeidh Cill Dara ar thús 

cadhnaíochta maidir le forbairtí sa tseirbhís 

leabharlainne phoiblí in Éirinn. 
 
Tugadh breis ríomhsheirbhísí isteach in 
2013, lena n-áirítear: 

• Ríomhchatalóg - ar an ngréasán agus 

an aip LibAnywhere d'fhóin chliste 

• Ríomhleabhair - comhéadan nua 

feabhsaithe don leabharlann dhigiteach 

atá níos fusa le húsáid 

• Ríomhfhoghlaim - breis agus 500 cúrsa 

ar líne faoi stiúir theagascóirí atá saor 

in aisce do bhaill 

• Ríomhtheanga - breis agus 90 teanga 

ar fáil ar an ngréasán agus an aip Byki 
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• Ríomhstair - ár dtréimhseachán 

inmheánach ar líne faoin nginealas 

agus stair áitiúil 

• Ríomhirisí - 35 teideal ar fáil anois mar 

aon lena seaneagráin 

• Ríomhthagairt - tá méadú 216% tagtha 

ar an úsáid a bhaintear as an gCicipléid 

Britannica le bliain anuas. Tá Seirbhísí 

Leabharlainne Chill Dara tar éis an 

Foclóir Oxford ar líne agus tagairtí 

Oxford a chur lena tacar seirbhísí 

ríomhthagartha le gairid. 

• Seirbhísí SMS agus ríomhphoist a 

chuireann baill ar an eolas nuair a 

bhíonn leabhair thar téarma, nuair a 

iarrtar leabhair agus nuair a bhíonn 

imeachtaí leabharlainne ann. 

• D'éirigh linn WiFi a thabhairt isteach i 

roinnt leabharlann in 2013 tá Seirbhís 

Leabharlainne Chill Dara ag féachaint 

lena shuiteáil sna leabharlanna uile eile 

in 2014. 

• Cuireadh Seó Bóthair Ríomhsheirbhísí 

2013 ar siúl i seacht n-áit agus bhí an-

rath air. Tugadh cuireadh don phobal a 

ngléasanna féin, amhail fóin chliste, 

ríomhléitheoirí agus táibléid, a thabhairt 

leo agus oiliúint duine le duine a fháil 

sna ríomhsheirbhísí éagsúla atá 

againn. Tá sé beartaithe sin a chur ar 

siúl arís in 2014.
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Pleanáil agus Forbairt 
Gheilleagrach 
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Pleanáil 
Pleananna Forbartha  
Is é an cuspóir atá le Plean Forbartha 

straitéis fhoriomlán a leagan amach le 

haghaidh pleanáil chuí agus forbairt 

inbhuanaithe a limistéir feidhme. Déantar é 

seo i gcomhréir le riachtanais na 

nAchtanna Pleanála agus Forbartha, an 

Straitéis Náisiúnta Spásúil, na Treoirlínte 

Pleanála Réigiúnaí agus beartais 

náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla ar bith 

eile, agus riachtanais de chuid an AE. 
 

Ghlac an Chomhairle le Plean Forbartha 

Contae nua do Chill Dara le haghaidh na 

tréimhse 2011 go dtí 2017 i mBealtaine 

2011 agus leanadh den obair chun a 

bheartais agus a chuspóirí a chur i 

bhfeidhm. Cuireadh tús leis an 

athbhreithniú reachtúil dhá bhliain in 

Eanáir 2013 agus cuireadh faoi bhráid na 

gcomhairleoirí é i Márta 2013. 

Críochnaíodh freisin an dara leagan den 

Phlean Forbartha Contae in 2013. 

Rinneadh foráil sa leagan sin go n-

aithneofaí lár bhaile Chill Dara mar 

Limistéar Caomhantais Ailtireachta agus 

glacadh an leagan i mí Dheireadh 

Fómhair. 

 

Rinneadh tuilleadh oibre freisin chun 

beartais agus cuspóirí Phlean Forbartha 

Bhaile an Náis, a glacadh i mBealtaine 

2011, a chur i bhfeidhm agus cuireadh an 

t-athbhreithniú dhá bhliain ar an bplean 

don Nás faoi bhráid chomhairleoirí Bhaile 

an Náis in Aibreán 2013. 

 

Go hachomair, is iad príomhchuspóirí na 

bpleananna: 

• Criosú talún 

• Soláthar bonneagair 

• Caomhnú agus cosaint an chomhshaoil 

• Bainistiú ghnéithe an tírdhreacha 

• Cloí le caighdeáin comhshaoil 

• Comhtháthú le riachtanais shóisialta, 

pobail agus chultúrtha 

• Cosaint struchtúr 

• Caomhnú na hailtireachta 

• Athghiniúint 

• Cóiríocht do Thaistealaithe 

• Soláthar áiseanna áineasa 

• Soláthar seirbhísí pobail 

• Cur chun cinn na forbartha 

inbhuanaithe 

• Caomhnú cearta bealaigh poiblí 

 

Ghlac Comhairle Baile Bhaile Átha Í plean 

forbartha nua i mí Feabhra 2012 agus tá 

siad ag obair go fóill chun a bheartais agus 

a chuspóirí a chur i bhfeidhm.  
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Pleananna Ceantair Áitiúil 
Cuireadh tús leis an athbhreithniú ar na 

Pleananna Ceantair Áitiúil do Mhaigh Nuad 

agus do Dhroichead Nua in 2013. Glacadh 

an Plean nua Ceantair Áitiúil do Mhaigh 

Nuad in Iúil 2013 agus tháinig sé i 

bhfeidhm ar 26 Lúnasa 2013. Glacadh an 

Plean Ceantair Áitiúil do Dhroichead Nua i 

Nollaig 2013 agus tiocfaidh sé i bhfeidhm 

ar 29 Eanáir 2014. 

 

Leasófar na pleananna ceantair áitiúil seo 

a leanas ionas go mbeidh siad i gcomhréir 

leis an bPríomhstraitéis nua sa Phlean 

Forbartha Contae i rith 2014/2015: 

• Mainistir Eimhín 

• Cill Chuillinn 

• Cill Choca 

• Claonadh 

• Na Solláin 

• Léim an Bhradáin/Baile Chóilín 

• Cill Droichid/Baile an Chaisleáin 

 

Ullmhaítear na pleananna uile i 

gcomhthéacs na Straitéise Spáis 

Náisiúnta, na dTreoirlínte um Pleanáil 

Réigiúnach, an Phlean Forbartha Contae, 

na Rialachán maidir le Measúnacht 

Straitéiseach Comhshaoil agus beartas 

áitiúil agus náisiúnta eile.  

  

 

An Roinn Oideachais agus Scileanna 
Lean an Rannóg um Pleanáil Chun Cinn 

de bheith i dteagmháil leis an Roinn 

Oideachais agus Scileanna i rith 2013, 

agus iad ag cabhrú leis an Aire agus le 

hoifigigh na Roinne i bpleanáil sholáthar na 

seirbhísí oideachais sa chontae amach 

anseo. Rinne teagmháil leis an Roinn go 

príomha trí chruinnithe rialta a bhí ar siúl in 

oifigí Chomhairle Contae Chill Dara agus 

in oifigí na Roinne i dTulach Mhór de réir 

uainíochta. Tá sé beartaithe leanúint ar 

aghaidh leis na cruinnithe úsáideacha sin 

in 2014. 

 
Clárú Cairéal 
Faoi Alt 261A de na hAchtanna um 

Pleanáil agus Forbairt 2000-2012, a tháinig 

i bhfeidhm ar an 15 Samhain 2011, bhí ar 

gach Údarás Pleanála scrúdú a dhéanamh 

ar gach cairéal ina limistéar riaracháin 

d'fhonn a shocrú cé acu an raibh nó nach 

raibh forbairt ar bun ag a mbeadh (1) gá le 

Measúnacht Tionchair Timpeallachta 

(MTT), nó (2) gá le cinneadh maidir le MTT 

a bheith riachtanach agus/nó (3) 

measúnacht chuí.  

 

Leanadh den obair ar an tionscadal cairéal 

in 2013. 
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Beartas Comharthaíochta 
Aithníodh go raibh gá le ráiteas soiléir a 

dhéanamh faoin mbeartas a bhaineann le 

dearadh comharthaí, córas soláthair 

comharthaíochta a bhunú sa chaoi nach 

mbeadh an iomad comharthaí 

mímhaiseacha gan ghá ann, agus chun 

caighdeán comhsheasmhach a chur ar fáil 

le haghaidh na comharthaíochta nuair is 

cuí sin. Cuireadh an Beartas 

Comharthaíochta faoi bhráid na 

gcomhairleoirí agus ghlac siad é ar 29 

Aibreán 2013. 

 
Treoirlínte faoi Aghaidheanna Siopa 
Cuireadh treoirleabhar faoi aghaidheanna 

siopa i dtoll a chéile chun treoir agus 

spreagadh a thabhairt d'úinéirí agus do 

dhearthóirí siopa an chuma atá ar 

aghaidheanna traidisiúnta siopa agus a 

gcarachtar a choinneáil mar atá agus 

feabhas a chur ar dhearthaí nua 

d'aghaidheanna siopa sa chaoi go 

léireoidh siad meas ar na foirgnimh 

mórthimpeall orthu agus go gcuirfidh siad 

go dearfach leo. Measadh go mbeadh 

tairbhe an-mhór le baint ag ceantair 

uirbeacha an chontae as treoir níos fearr a 

bheith ann maidir le dearadh 

aghaidheanna siopa, rud a thabharfaí mar 

chuid de thionscnamh uile-chontae. 

Chuirfeadh sin feabhas ar an gcaoi a 

bhfeiceann an pobal bailte agus 

sráidbhailte an chontae agus, dá bharr sin, 

mhéadódh sé oiread agus ab fhéidir 

acmhainneacht eacnamaíoch ár 

sráideanna tráchtála. Baineann sé seo go 

mór le hábhar i bhfianaise a thábhachtaí 

atá sé anois tacaíocht a thabhairt don 

trádáil áitiúil. Mínítear sa Treoirleabhar 

Dearaidh freisin cén chaoi ar féidir le 

dearadh aghaidheanna siopa díriú go 

sásúil ar inrochtaineacht níos fearr. 

Glacadh na treoirlínte nua d'aghaidheanna 

siopa in Iúil 2013. 

 

Baile Aoisbhách an Náis 
Ghlac an Nás páirt sa Tionscnamh Bailte 

Aoisbhácha in 2013, ar cuid den Líonra 

don Aosú Folláin. Is éard is Baile 

Aoisbhách ann baile ina dtuigeann an 

pobal riachtanais dhaoine breacaosta agus 

a bhfreagraíonn siad orthu. Fiontar 

comhoibríoch a bhí ann idir Comhairle 

Baile an Náis, an Rannóg Pleanála agus 

daoine breacaosta an cheantair. 

 
Lámhleabhar Deartha i gcomhair 
Bóithre agus Sráideanna Uirbeacha 
Rinne foireann tionscadail ildhisciplíneach 

a chuimsigh baill foirne as Comhairle 

Contae Chill Dara, Comhairle Contae 

Bhaile Átha Cliath Theas agus Comhairle 

Contae Fhine Gall Lámhleabhar Deartha i 

gcomhair Bóithre agus Sráideanna 

Uirbeacha (LDBSU) a ullmhú don Roinn 
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Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus 

don Roinn Comhshaoil, Pobail agus 

Rialtais Áitiúil. Tugtar treoir ann faoin dóigh 

ar féidir sráideanna uirbeacha a dhearadh 

ar bhealach níos stuama. 

 
Straitéis Fuinnimh Gaoithe 
Réitíodh páipéar seasaimh i Nollaig 2013 

chun an díospóireacht ar fhuinneamh 

gaoithe sa chontae a chur chun cinn. 

Moladh ann go n-ullmhófaí straitéis gaoithe 

do Chontae Chill Dara. Cuirfear ullmhú na 

straitéise sin faoin bhfuinneamh gaoithe 

chun cinn in 2014. Is é cuspóir na 

straitéise measúnú agus anailís a 

dhéanamh ar an acmhainneacht fuinnimh 

gaoithe i gContae Chill Dara, gnéithe den 

chomhshaol agus den phleanáil ar ábhar 

breithniúcháin iad san fhorbairt fuinnimh 

gaoithe a shainiú agus moltaí a dhéanamh 

faoin mbeartas forbartha i leith acmhainní 

fuinnimh gaoithe. Déanfaidh tacaí 

léarscáilíochta éascaíocht don straitéis, 

lena n-áirítear córais faisnéise geografaí a 

sholáthróidh Faireachlann Taighde Uile-

Éireann in OÉ Má Nuad.  

 
Bainistíocht Forbartha 
Fuair Comhairle Contae Chill Dara 1054 

iarratas pleanála; bhí 169 ceann 

neamhbhailí, deonaíodh 618 ceann agus 

diúltaíodh do 181 ceann. 

 

Fuair Comhairle Baile an Náis 86 iarratas 

pleanála; bhí 12 cheann neamhbhailí, 

deonaíodh 64 ceann agus diúltaíodh do 9 

gcinn. 

 

Fuair Comhairle Baile Bhaile Átha Í 36 

iarratas pleanála; bhí 4 cinn neamhbhailí, 

deonaíodh 25 ceann agus diúltaíodh do 2 

cheann. 

 

Dhéileáil an Rannóg um Bainistíocht 

Forbartha leis an líon ceadúnas agus 

iarratas seo a leanas in 2013: 

• 43 iarratas ar cheadúnas faoi Alt 254  

• 43 iarratas ar Dheimhniú Díolúine faoi 

Alt 5 

• 16 iarratas ar Dhíolúine ó Chuid V faoi 

Alt 97 

• 14 cheadúnas le haghaidh leagan 

crann  

 
Cruinnithe Réamhphleanála 
Ceapadh cruinnithe réamhphleanála 

d’fhonn plé a dhéanamh le hiarratasóirí 

ionchasacha maidir le forbraíocht 

mhórscála ar áitribh chónaithe nó 

thráchtála. Meastar go mbaineann 

iarratasóirí ar feitheamh tairbhe mhór astu 

agus go mbeidh cáilíocht níos fearr ar 

iarratais pleanála ina dhiaidh sin. 

Tionóladh 154 cruinniú foirmiúil 

réamhphleanála san iomlán in 2013 go 
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hinmheánach agus iad ag déileáil le 

forbairtí tráchtála agus forbairtí móra 

ilaonaid. Ceaptar clinicí réamhphleanála a 

bhíonn ar siúl i rith na bliana chomh maith, 

le déileáil go sonrach le hiarratasóirí 

ionchasacha tí in áit tuaithe nó forbairtí eile 

ar scála beag. Bhí naoi gclinic 

réamhphleanála san iomlán ar siúl in Áras 

Chill Dara in 2013 ar ar fhreastail 120 

iarratasóir ionchasach.  

 
Scéim Deontais Phobail an Droichid 
Tá Scéim Deontais Phobail an Droichid i 

bhfeidhm ó 2009 i leith agus á riar ag an 

rannóg pleanála. Tháinig an scéim aníos 

de bharr saoráid dramhaíola a d'fhorbair 

Bord na Móna i gceantar an Droichid a bhí 

faoi réir shainchoinníollacha pleanála ina 

dtabharfaí maoiniú chun drochthionchar an 

líonta talún ar an bpobal áitiúil a mhaolú. In 

2013, ceadaíodh 68 grúpa san iomlán le 

haghaidh maoiniú deontais €376,047. 

 

Rialú Foirgníochta 
Fuarthas 259 Fógra Tosaithe bailí agus 

126 iarratas bailí ar Dheimhniú um 

Shábháilteacht ó Dhóiteán faoin 

reachtaíocht Rialaithe Foirgníochta in 

2013. Chomh maith leis sin, fuarthas 20 

iarratas ar Dheimhnithe um Thabhairt chun 

Rialtachta, 80 iarratas ar Dheimhnithe 

Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas 

agus 22 iarratas ar fhógraí seacht lá.  

Rialú Forbartha 
Leanann an Chomhairle ar aghaidh ag 

déanamh dul chun cinn suntasach maidir 

le heastáit chónaithe a ghlacadh faoina 

gcúram. Glacadh ocht n-eastát is fiche 

faoina gcúram in 2013 agus fógraíodh go 

mbeadh aon eastát déag eile á nglacadh 

faoina gcúram. Is é tosaíocht na Rannóige 

um Rialú Forbartha anois é bheith ag 

déileáil le heastáit neamhchríochnaithe nó 

le heastáit a bhfuil deacrachtaí airgeadais 

ag a bhforbróirí nó atá faoi ghlacadóireacht 

nó faoi leachtú. 

 

Ionchúisimh agus Forfheidhmiú 
Pleanála 
Is iad cuspóirí an chórais 

forfheidhmiúcháin a chinntiú go stopfar 

forbairt inlochtaithe agus go bhfaighfear 

cead pleanála sula gcuirfear tús le forbairt 

ar bith. Tá dualgas ar an údarás pleanála 

gearáin scríofa a imscrúdú nach measann 

siad a bheith suarach nó gan bhunús. 

Fuarthas 268 gearán nua san iomlán 

maidir le forbairt gan údarás in 2013. 

Eisíodh 170 litir rabhaidh chuig forbróirí 

agus seirbheáladh 64 fógra 

forfheidhmiúcháin. Tionscnaíodh imeachtaí 

dlí i 9 gcás agus dúnadh 981 comhad 

forbairtí gan údarás. 
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Oidhreacht 
Lean Comhairle Chontae Chill Dara, trí 

mheán na hOifige Oidhreachta, de bheith 

ag forbairt a róil le linn 2013 chun 

acmhainní oidhreachta tógtha agus 

nádúrtha an chontae a chosaint. Baineadh 

é sin amach trí chomhairle a sholáthar 

maidir le gach gné d'oidhreacht Chill Dara 

agus maidir le saincheisteanna 

oidhreachta sa chontae agus trí fhorbairt a 

dhéanamh ar bheartais agus ar 

thosaíochtaí chun oidhreacht an chontae a 

aithint, a chosaint, a chaomhnú agus a 

fheabhsú . 

 

Cuireann an tOifigeach Oidhreachta le 

forbairt beartais i gcomhthéacs an 

athbhreithnithe ar Phleananna Ceantair 

Áitiúil agus aon leasuithe ar an bPlean 

Forbartha Contae 2011-2017. 

 

Cuireadh tús in 2013 le dréachtú an 

Phlean nua Oidhreachta agus 

athbhunaíodh Fóram Oidhreachta Chontae 

Chill Dara agus na meithle a ghabhann 

leis. Fáiltíodh roimh aighneachtaí ón 

bpobal faoina bhfuil sa Phlean nua 

Oidhreachta.  

Ar na gníomhartha i bPlean Oidhreachta 

Chontae Chill Dara a baineadh amach in 

2013 bhí na nithe seo a leanas: 

 

 

Sonraí oidhreachta a bhailiú 

• Suirbhé ar Bhogaigh Chill Dara, Céim II 

• Forbraíodh treoirlínte maidir le 

hathúsáid agus síneadh teachíní an 

údaráis áitiúil 

• “Sábháil Ár Scéalta - Cill Dara” – 

tionscadal stairsheanchais inar 

taifeadadh breis agus 70 scéal a 

cuireadh isteach i roinn na staire áitiúla 

sa tseirbhís leabharlainne 

 

Feasacht oidhreachta a mhúscailt 

• Seachtain na hOidhreachta 2013 (50 

imeacht) 

• Seachtain Náisiúnta na gCrann 

• Comhairle leanúnach do ghrúpaí bailte 

slachtmhara, grúpaí pobail agus daoine 

aonair maidir le bainistíocht agus 

caomhnú oidhreachta.  

• Tá Baile Átha Í agus an Nás tar éis 

teacht isteach i Líonra na mBailte 

Múrtha. Eagraíodh féilte 

meánaoiseacha sa dá bhaile le 

tacaíocht na comhairle agus na 

Comhairle Oidhreachta.  

• Bealach Oidhreachta Artúir 

• Scéim Deontais Oidhreachta an 

Phobail, 2013 - fuair 25 iarratas 

maoiniú arbh fhiú €25,050 san iomlán 

é.  
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Dea-chleachtas a chur chun cinn 

• Tosaíodh ar “Sábháil Ár Scéalta” - 

oiliúint sa taifeadadh cainte ó bhéal le 

LEADER.  

• Oiliúint i gcothabháil reiligí d'oibrithe 

FÁS agus do choistí reilige 

• Tacaíodh le Tír Na Móna i 

mbainistíocht Loch Bhaile na Faiche 

 

Eolas agus comhairle a chur ar fáil ar 
bhainistíocht oidhreachta na n-údarás 
áitiúil 

• Comhairle don Choiste Comhairleach 

ar Shéadchomharthaí Stairiúla 

• Coiste Spá Léim an Bhradáin 

• Iarratais LEADER ar thionscadail 

oidhreachta áitiúla a ullmhú 

 

Caomhnú na hAiltireachta 
Taifead na Struchtúr atá faoi Chosaint 
Tugann an Oifig um Chaomhnú 

Ailtireachta (OCA) comhairle agus moltaí 

teicniúla d'Údaráis Áitiúla Chill Dara agus 

don phobal maidir le hoidhreacht thógtha 

an chontae. Is ar bhonn reachtúil a thugtar 

an treoir sin, de réir Chuid 4 den Acht um 

Pleanáil agus Forbairt. Déantar foirgnimh 

stairiúla agus an suíomh timpeall orthu a 

chosaint trína gcur le Taifead na Struchtúr 

atá faoi Chosaint. Cuireadh foirgnimh sa 

chontae, sa Nás agus i mBaile Átha Í le 

Taifead na Struchtúr atá faoi Chosaint mar 

chuid de na hathbhreithnithe ar an bplean 

forbartha. Is féidir struchtúir stairiúla a chur 

leis lasmuigh de na hathbhreithnithe ar an 

bplean forbartha freisin. Is mian leis an 

gcomhairle spreagadh a thabhairt don 

phobal struchtúir dhúchasacha a 

choinneáil agus a athúsáid freisin. 

 

 

 
Teach Broomfield, Maoin 

Struchtúr a Bheartaítear a Chur faoi Chosaint 
 

Limistéir Chaomhantais Ailtireachta 
Is féidir cosaint a dhéanamh ar 

thírdhreacha deartha agus ar dhiméinte - is 

iad sin spásanna stairiúla agus a bhfuil 

d'imfhálú ábhartha acu, idir thuaithe agus 

uirbeach - ach Limistéir Chaomhantais 

Ailtireachta (LCA) a bhunú. Beartaíodh 

Limistéir Chaomhantais Ailtireachta freisin 

mar chuid de na hathbhreithnithe éagsúla 

ar an bplean forbartha. Rinneadh Staidéar 

Saintréithrithe ar Thírdhreach Stairiúil le 

haghaidh bhaile Chill Dara. Is creat 

tábhachtach é seo le haghaidh 

suirbhéireacht oidhreachta a mhúnlaíonn 
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athbhreithnithe ar phleananna ceantair 

áitiúil agus an rud is brí le Limistéir 

Chaomhantais Ailtireachta. Glacadh LCA 

bhaile Chill Dara isteach sa Phlean 

Forbartha Contae. Níorbh fhéidir an 

staidéar a dhéanamh gan páirtmhaoiniú ón 

gComhairle Oidhreachta agus mar 

ghníomh ag Fóram Oidhreachta an 

Oifigigh Oidhreachta. 

 

 
Radharc ar Bhaile Chill Dara 

 
Athúsáid 
Tugann comhairle maidir le caomhantas 

ailtireachta treoir don deisiú leochaileach 

agus don idirghabháil bheartaithe a 

dhéantar ar struchtúir atá faoi chosaint. Tá 

comhairliúchán luath ríthábhachtach ag an 

staid féidearthachta sin sa chaoi nach 

mbeidh tograí gan arann ann. Tugann an 

OCA comhairle maidir le hoibreacha 

deisiúcháin beartaithe agus maidir le 

struchtúir dhúchasacha agus struchtúir atá 

faoi chosaint a athúsáid. Moltar go rachfaí i 

dteagmháil ag staid luath le Comhairleoir 

Caomhantais Ailtireachta maidir le haon 

oibreacha a bheartaítear a dhéanamh ar 

struchtúr atá faoi chosaint. Tá sraith 

treoirleabhar 'comhairle' arna fhoilsiú ag an 

Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus 

Gaeltachta (EO&G) mar threoir i ndea-

chleachtas caomhantais. Disciplín 

speisialaithe atá i gcaomhantas 

foirgneamh agus ní mór don mhodh oibre 

a bheith sonraithe acu siúd a bhfuil oiliúint 

agus saintaithí acu bheith ag plé le 

foirgnimh stairiúla. 

 

 
Iarchlochar Mhichíl, Baile Átha Í  
Athúsáid mar theach altranais 

 
 

 
An Músaem Gaile, Páirc an Lóiste, Teach 

Srafáin 
Cuireadh síneadh leis na limistéir taispeántais 
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Obair dheisiúcháin dhíolmhaithe ar dhíon agus 
ar gháitéir Theach Chnocán an tSrutháin, Tigh 

Moling 

 
Deontais 
Tá an Scéim Deontais Chaomhantais 

curtha ar sos mar gheall ar chiorruithe 

buiséid an rialtais. Mar bheart idirlinne, tá 

an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus 

Gaeltachta tar éis Scéim um Struchtúir i 

mBaol (SARS) a riar go lárnach. D'éirigh le 

hÚdaráis Áitiúla Chill Dara maoiniú a fháil 

chun an moirtéal aoil a dheisiú sa 

Mhainistir Liath lasmuigh de Bhaile Chill 

Dara.  

 

 
Bhí oibreacha sa Mhainistir Liath 

páirtmhaoinithe ag an Scéim um Struchtúir i 
mBaol de chuid na Roinne EO&G 

Bhí an OCA i dteagmháil le grúpaí pobail 

éagsúla maidir le tionscnaimh éagsúla ar 

fud an chontae arna maoiniú ag LEADER. 

 
Plás Mhic Amhlaí, an Nás  

Maoiniú LEADER le haghaidh ionad foghlama 

 
Comhpháirtíocht 
Cuireann an OCA comhairle ar 

stiúrthóireachtaí eile maidir le hathúsáid 

fhoirgnimh stairiúla agus dea-chleachtas 

caomhantais. Lorgaíonn an Coiste 

Comhairleach um Shéadchomharthaí 

Stairiúla comhairle óna n-oifigigh theicniúla 

maidir le deisiú agus cothabháil leanúnach 

séadchomharthaí agus reiligí 

meánaoiseacha atá faoi chúram Údaráis 

Áitiúla Chill Dara. Thug siad tús áite don 

obair dheisiúcháin ar an Mainistir Liath don 

bhliain 2013 agus ar shéadchomharthaí 

eile reilige. 
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Deisiúchán ar dhamba na linne éisc agus scáil 
Theach Bhaile an Chaisleáin ar dhromchla an 

uisce 

 

Bhí an OCA i dteagmháil le hOifig na 

nOibreacha Poiblí maidir le deisiú agus 

athchóiriú an chlóis feirme agus saintréithe 

an tírdhreacha dheartha ag Diméin Bhaile 

an Chaisleáin, Cill Droichid.  

Bítear ag obair i ndlúthchomhar leis an 

Oifig Oidhreachta tríd an bhFóram 

Oidhreachta agus a chuid gníomhartha atá 

páirtmhaoinithe ag an gComhairle 

Oidhreachta. Tacaíonn na gníomhartha sin 

le feasacht a chothú ar oidhreacht 

nádúrtha agus thógtha an chontae agus 

cosnaíonn siad í. 
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Bóithre, Iompar agus 
Sábháilteacht Phoiblí 
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Bóithre, Iompar agus Sábháilteacht Phoiblí 
Rinne an Stiúrthóireacht Bóithre, Iompair 

agus Sábháilteachta Poiblí na nithe seo a 

leanas in 2013 – 

• sholáthair siad clár le haghaidh dearadh 

agus tógáil bóithre áitiúla, réigiúnacha 

agus náisiúnta faoi réir an airgeadais 

atá ar fáil 

• sholáthair siad líonra bóithre poiblí a bhí 

dea-chothabháilte a bhuí le timthriall 

bunúsach cothabhála 10 mbliana, faoi 

réir srianta acmhainní airgeadais agus 

daonna 

• chinntigh siad sábháilteacht, sláinte 

agus leas na bhfostaithe go léir san áit 

oibre trí bheith ag cloí le reachtaíocht 

sláinte agus sábháilteachta 

• d'oibrigh siad leis an Údarás um 

Shábháilteacht ar Bhóithre, An Garda 

Síochána agus gníomhaireachtaí eile 

chun sábháilteacht ar bhóithre a chur 

chun cinn 

• laghdaíodh ar am taistil agus cuireadh 

feabhas ar shábháilteacht ar bhóithre trí 

bhearta bainistíochta tráchta a bhí 

éifeachtúil agus cuí a chur i bhfeidhm 

• sholáthair siad áiseanna páirceála 

carranna agus rialáil siad an pháirceáil i 

mbailte agus sráidbhailte an chontae 

• lean siad ar aghaidh ag athrú cabhlach 

iompair na comhairle le go mbainfeadh 

sé úsáid as breoslaí fuinnimh in-

athnuaite agus inbhuanaithe, de réir 

mar ab fhéidir leis an maoiniú a bhí ar 

fáil 

• rinne siad cothabháil ar struchtúr na n-

oifigí ceantair chun seirbhísí na 

comhairle a chur ar fáil ar fud an 

chontae, agus chinntigh siad go bhfuil 

eolas imleor ábhartha ar fáil i ngach 

aon oifig 

• chuaigh siad i mbun nósanna imeachta 

comhairliúcháin oscailte chun 

ionadaíocht leathan a chinntiú le 

haghaidh oibreacha pleanáilte 

• chinntigh siad gur tugadh eolas tráthúil 

do na comhairleoirí contae agus baile 

• chinntigh siad go bhfuarthas luach ar 

airgead i soláthar earraí agus seirbhísí 

de bharr dea-chleachtas a leanúint 

agus a bheith ag cloí le beartais 

soláthair comhairle, náisiúnta agus 

Eorpacha. 

• rinne siad scrúdú ar úsáid fuinnimh 

agus obair chun costais fuinnimh a 

íoslaghdú 

• rinne siad Cosaint Shibhialta a chur 

chun cinn, a fhorbairt agus a 

chothabháil mar eagraíocht éifeachtach 

atá bunaithe ar shaorálaíocht agus a 

sholáthraíonn freagairt éigeandála agus 

seirbhísí tacaíochta pobail 
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• rinne siad cothabháil ar 6 cinn de 

stáisiúin dóiteáin i nDroichead Nua, an 

Nás, Baile Átha Í, Maigh Nuad, Mainistir 

Eimhín agus Léim an Bhradáin, a 

chuireann seirbhís phráinnfhreagartha 

agus dóiteáin ar fáil 24 uair an chloig sa 

lá 

 

Bonneagar Bóithre 
Tá thart ar 2,528 km de bhóithre poiblí i 

gContae Chill Dara atá rangaithe de réir 

catagóire thíos. (Tabhair do d'aire: Áirítear 

leis seo na bóithre poiblí atá taobh istigh 

de limistéir riaracháin na gcomhairlí baile). 

Sceideal de Bhóithre Poiblí Chontae 
Chill Dara 

Mótarbhealach 128 km 
Príomhbhóthar Náisiúnta 12 km 

Bóthar Náisiúnta den Dara 
Grád 17 km 

Réigiúnach 482 km 
Bóithre Áitiúla (Iomlán) 1889 km 

 
Príomhbhóthar 

Áitiúil 

355 

Bóthar Áitiúil den 

Dara Grád 

1040 

Bóthar Áitiúil den 

Tríú Grád 

494 

 

 

Iomlán 2,528 km 
 

Tá gá le hinfheistíocht shuntasach 

leanúnach ag an gcomhairle i gcothabháil 

agus i bhfeabhsú an líonra chuimsithigh 

bóithre seo ar a mbíonn an-chuid tráchta, i 

gcomhar leis an Roinn Iompair, an tÚdarás 

um Bóithre Náisiúnta agus an tÚdarás 

Náisiúnta Iompair. 

 

Maoiniú 
Ceithre fhoinse, go príomha, a mhaoiníonn 

an Roinn Bóithre, Iompair agus 

Sábháilteachta Poiblí: is é an tÚdarás um 

Bóithre Náisiúnta (ÚBN) a mhaoiníonn 

dearadh, tógáil agus cothabháil na 

mbóithre náisiúnta; is é an Roinn Iompair, 

Turasóireachta agus Spóirt (RITS) a 

chómhaoiníonn dearadh, tógáil agus 

cothabháil na mbóithre áitiúla agus 

réigiúnacha i gcomhar le Comhairle 

Contae Chill Dara (CCCD); agus is é an 

tÚdarás Náisiúnta Iompair (ÚNI) ar 

deireadh a mhaoiníonn clár um bearta 

iompair inbhuanaithe. 

 

ÚBN €6,113,571 

RITS €20,320,461 

CCCD €12,995,974 

ÚNI €2,533,000 

Iomlán do 2013 €41,963,006 

 

 

Obair a críochnaíodh / ar siúl 
Is é an Scéim Feabhsúcháin ar Bhóthar 

R402, An Bóthar Buí go dtí Éadan Doire, 

an tionscadal is mó atá ar siúl. Tugadh faoi 

oibreacha suntasacha tógála in 2013 lena 

raibh maoiniú €12,500,000 i gceist. Tá 
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coinne leis an gconradh a chur i gcrích i 

mBealtaine 2014. 

 

Baineadh leas as an Deontas 

Feabhsúcháin Athchóirithe chun 29 scéim 

bheaga san iomlán a chur i gcrích ar fud 

an chontae ar chostas iomlán €4 mhilliún. 

 

Bhí géarghá leis an maoiniú a thug an 

Deontas um Bearta Tionóiscí ar Chostas 

Íseal chun líneáil agus comharthaíocht a 

chur isteach i 13 áit ina mbíonn go leor 

tionóiscí bóthair. 

 

Páirceáil Íoc 
Tá páirceáil faoi rialáil i 6 bhaile i gContae 

Chill Dara: Baile Átha Í (Comhairle Baile 

Bhaile Átha Í), an Nás (Comhairle Baile an 

Náis), Droichead Nua, Cill Dara, Cill 

Droichid agus Léim an Bhradáin. Tar éis 

gur glacadh fodhlíthe páirceála íoc in 2013, 

tabharfar páirceáil faoi rialáil isteach i 

Maigh Nuad freisin. 

 

Fodhlíthe a Glacadh in 2013 
Rinneadh athbhreithniú ar fhodhlíthe 

maidir le páirceáil íoc i nDroichead Nua 

agus glacadh iad ar 29 Iúil 2013. 

 

Glacadh fodhlíthe páirceála íoc i Maigh 

Nuad ar 23 Nollaig 2013. 

 

Sábháilteacht ar Bhóithre 
Bíonn Oifigeach na comhairle um 

Shábháilteacht ar Bhóithre i mbun clár 

oideachais agus feasachta sa chontae i 

gcónaí. 

 

Fós féin, is ar bhunscoileanna agus ar 

ghrúpaí óige is mó a dhírítear aird 

Oifigeach na comhairle um Shábháilteacht 

ar Bhóithre. Os a choinne sin, is ar iar-

bhunscoileanna agus ar lucht na 

hidirbhliana agus na hArdteistiméireachta 

Feidhmí a dhírítear aird an Gharda 

Síochána. Bíonn an tOifigeach um 

Shábháilteacht ar Bhóithre i mbun feachtas 

sábháilteachta ar bhóithre le linn imeachtaí 

agus féilte ar fud an chontae ar mhaithe 

leis an teachtaireacht a chur in iúl do lucht 

éisteachta níos fairsinge. 
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An tSeirbhís Dóiteáin 

 
Tá seirbhís dóiteáin ar coinneáil i bhfeidhm 

ag Seirbhís Dóiteáin Chill Dara as sé cinn 

de stáisiúin dóiteáin i Léim an Bhradáin, 

Maigh Nuad, an Nás, Droichead Nua, 

Mainistir Eimhín agus Baile Átha Í. Ní leis 

an bhfreagairt amháin a bhaineann an 

tseirbhís dóiteáin ach leis na seirbhísí eile 

seo a chuirimid ar fáil freisin: 

• Stáisiúin peitril agus bulcstórais a 

cheadúnú de réir na nAchtanna um 

Shubstaintí Contúirteacha 1972 agus 

1979 agus na rialachán a bhaineann 

leo 

• Comhairle sábháilteachta a thabhairt 

maidir le stóráil pléascán de réir na 

nAchtanna um Pléascáin 1875 agus 

2006 

• Pleananna éigeandála a fhorbairt de 

réir rialachán SEVESO 

• Pleananna móréigeandála a fhorbairt trí 

chomhairliúchán leis na 

príomhghníomhaireachtaí freagartha 

eile 

• Iarratais ar dheimhnithe um 

shábháilteacht ó dhóiteán a phróiseáil 

• Iniúchadh a dhéanamh ar fhoirgnimh 

féachaint an bhfuil siad i gcomhlíonadh 

leis na riachtanais sábháilteachta ó 

dhóiteán 

• Trácht a dhéanamh ar iarratais 

pleanála 
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An Rannóg Oibríochtaí 
In 2013, d'fhreastail an tSeirbhís Dóiteáin 

ar 1,757 glao dóiteáin agus éigeandála, ar 

méadú 415 é ar an líon glaonna a fuarthas 

in 2012. Seo thíos an líon glaonna a 

fuarthas i ngach stáisiún: 

• Droichead Nua  473 glao 

• An Nás   405 glao 

• Baile Átha Í   214 glao 

• Maigh Nuad  267 glao 

• Mainistir Eimhín 191 glao 

• Léim an Bhradáin  

 207 glao 

 

Is iad an cúig chineál teagmhais is minice 

a fhreastalaíonn Seirbhís Dóiteáin Chill 

Dara orthu ná dóiteáin lasmuigh, dóiteáin 

simléir, dóiteáin tí, dóiteáin feithicle agus 

imbhuailtí tráchta ar bhóithre.  

 

Tá an ráta dóiteán simléir i gCill Dara 

beagnach dhá oiread níos airde ná an 

meán náisiúnta agus tá Seirbhís Dóiteáin 

Chill Dara ag fiosrú cén chaoi a n-

oibreoidh siad le gníomhaireachtaí 

comhpháirtíochta chun an ráta sin a 

laghdú. 

 
An Lárionad Rialaithe 
In Aibreán 2013, d'aistrigh Seirbhís 

Dóiteáin Chill Dara a seomra rialúcháin ó 

Dhroichead Nua go hIonad Rialúcháin 

Réigiún an Oirthir (IRRO). Mar chuid den 

aistriú, rinneadh athbhreithniú ar an 

tinreamh réamh-mheasta le haghaidh gach 

baile fearainn agus leasaíodh iad chun a 

chinntiú go mbeidh an stáisiún dóiteán is 

cóngaraí ag freastal ar gach ceann de 

bhailte fearainn Chill Dara beag beann ar 

theorainneacha contae nó eagraíochta. De 

bharr an leasaithe, beidh Seirbhísí 

Dóiteáin Bhaile Átha Cliath, Chill Mhantáin, 

Cheatharlach, Laoise agus Uíbh Fhailí ag 

freastal ar Chontae Chill Dara más rud é 

go bhfuil a n-innill dóiteáin siúd níos 

cóngaraí ná innill Sheirbhís Dóiteáin Chill 

Dara. Rinneadh an cinneadh seo chun 

sábháilteacht an phobail agus na 

gcomhraiceoirí dóiteáin féin a mhéadú óir 

is mó agus is déine a éiríonn dóiteáin le 

himeacht ama. 

  

An Rannóg um Shábháilteacht ó 
Dhóiteán agus Bainistíocht Éigeandála 

 
Sábháilteacht ó Dhóiteán 
Fuarthas 125 iarratas ar dheimhnithe um 

shábháilteacht ó dhóiteán in 2013 chomh 

maith le 20 iarratas ar dheimhnithe maidir 

le tabhairt chun rialtachta. 

 

Rinneadh 306 iniúchadh sábháilteachta ó 

dhóiteán san iomlán sa chontae, lena n-

áirítear 10 n-iniúchadh faoin Acht um 
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Shubstaintí Contúirteacha agus 79 

iniúchadh ar áitribh cheadúnaithe. Rinne 

an tSeirbhís Dóiteáin trácht freisin ar 252 

iarratas pleanála. 

 
Sábháilteacht ó Dhóiteán i Measc an 
Phobail 
Bíonn an clár scoile fós á chur ar fáil gach 

bliain i gCill Dara. Clár oideachais é faoin 

tsábháilteacht ó dhóiteán atá oiriúnach 

d'aois dhaltaí bunscoile an tríú ranga. In 

2013, chuir an tSeirbhís Dóiteáin an clár 

seo ar siúl in 129 rang i gCill Dara. Tugadh 

deich gcinn de chainteanna sábháilteachta 

do ghrúpaí pobail éagsúla 

Reáchtáladh dhá lá oscailte i stáisiúin 

dóiteáin in 2013. Bhí na hócáidí sin ar siúl i 

Stáisiúin Dóiteáin Léim an Bhradáin agus 

Dhroichead Nua. D'éirigh thar cionn leis na 

hócáidí sin inar thapaigh pobail áitiúla an 

deis bualadh lena gcomhraiceoirí dóiteáin 

agus tuilleadh a fhoghlaim faoina gcuid 

oibre. Thug na comhraiceoirí dóiteáin 

eolas sábháilteachta ó dhóiteán ar an lá 

agus reáchtáil siad raifil shaor in aisce 

freisin le haghaidh aláram deataigh.  

 

Facebook 
Tá leathanach Facebook ag Seirbhís 

Dóiteáin Chill Dara fós agus deir 719 duine 

gur maith leo muid ann. Tugtar eolas 

sábháilteachta ó dhóiteán ann mar aon leis 

an nuacht is déanaí faoi ghníomhaíochtaí 

na seirbhíse. 

 

Bainistíocht Éigeandála 
Bíonn feidhmeanna Bainistíochta 

Éigeandála Chomhairle Contae Chill Dara 

fós á gcomhordú ag Seirbhís Dóiteáin Chill 

Dara. Tá an tSeirbhís Dóiteáin i gceannas 

freisin ar fhorbairt phleananna seachtracha 

éigeandála le haghaidh suíomhanna uas-

sraithe SEVESO an chontae i gcomhar leis 

na hÚdaráis Áitiúla Inniúla eile. 
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Cosaint Shibhialta Chill Dara 
Caitheann baill an fhórsa Cosanta 

Sibhialta an suaitheantas idirnáisiúnta don 

Chosaint Shibhialta d'fhonn a thaispeáint 

gur cuid de líonra daoine ar fud an 

domhain iad atá tiomanta agus ullmhaithe 

chun cúnamh praiticiúil faoisimh a 

thabhairt do dhaoine i gcás tubaistí ina dtír 

féin nó thar lear. Tá an comhartha 

idirnáisiúnta don Chosaint Shibhialta 

sainithe faoin Acht um Choinbhinsiúin na 

Ginéive. 

 

Bíonn seirbhísí Cosanta Sibhialta 

(Cuardach agus Tarrtháil, Leas, Seirbhís 

Dóiteáin Chúnta agus Taisme) á soláthar 

ag údaráis áitiúla, le haghaidh a limistéir 

riaracháin féin, tríd an Oifigeach Cosanta 

Sibhialta. Bíonn fáilte i gcónaí roimh 

oibrithe deonacha sa chosaint shibhialta 

agus tá tuilleadh eolais faoi sin le fáil ar 

shuíomh gréasáin na comhairle. 

 

Oibrithe Deonacha 
Tá 80 oibrí deonacha ag obair do Chosaint 

Shibhialta Chill Dara faoi láthair agus 

tugann an tseirbhís tacaíocht agus 

faoiseamh éigeandála chun a chinntiú go 

leanfar de sheirbhísí ríthábhachtacha a 

thabhairt agus den saol poiblí a 

chothabháil. Bíonn an tseirbhís páirteach 

freisin in go leor imeachtaí pobalbhunaithe 

i gcaitheamh na bliana. 

 

Cuirtear oiliúint ar oibrithe deonacha sna 

disciplíní seo a leanas: An Chéad-

Fhreagairt Chairdiach, Garchabhair Oibre, 

An Chéad-Fhreagairt Éigeandála, 

Teicneoir Leighis Éigeandála, Modhanna 

Teagaisc, Cuardach agus Tarrtháil, 

Seirbhís Chúnta Dóiteáin, Cumarsáid agus 

Leas. Bíonn ranganna oiliúna ar siúl go 

seachtainiúil sa Nás. 
 

Imeachtaí 
Bliain an-ghnóthach ab ea 2013 i gCosaint 

Shibhialta Chill Dara ó thaobh dualgas 

agus cleachtaí de. D'fhreastalaíomar i 

gcaitheamh na bliana ar líon mór 

imeachtaí i gCill Dara agus chabhraíomar 

le himeachtaí i gcontaetha eile. Thugamar 

cúnamh ag Féile Rásaíochta Bhaile 

Phúinse, Craobh Oscailte Gailf na 

hÉireann i Maigh Nuad, Dearbaí Gaelach 

Saor ó Dhleacht Dubai sa Churrach, Féile 

na mBád Dragain i mBaile Átha Í agus i 

gCill Choca, An Seó Feithiclí Míleata sa 

Churrach, Maratón Rith Chill Dara, 

Imeacht an Tí Mhóir i dTeach Bhaile an 

Chaisleáin i gCill Droichid agus rásaí 

áitiúla rothar agus bóthair, srl. 
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Thug Cosaint Shibhialta Chill Dara cabhair 

freisin leis na paráidí ar Lá Fhéile Pádraig i 

gClaonadh, i nDroichead Nua agus i 

mBaile Átha Í agus bhíodar páirteach i 

bParáid na Cásca sa Nás.  
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Bainistíocht Riosca, Sláinte agus Sábháilteachta 
Tá Comhairle Contae Chill Dara tiomanta 

do thimpeallacht oibre shábháilte agus 

shláintiúil a chruthú agus a chothabháil dár 

bhfoireann, dár gconraitheoirí agus dóibh 

siúd a dtéann ár gcuid oibre i gcion orthu. 

 

Bhí an Rannóg um Bainistíocht Riosca, 

Sláinte agus Sábháilteachta páirteach sna 

nithe seo a leanas in 2013: 

• Pléghrúpaí a thionól leis an bhfoireann 

oibríochtúil chun bacainní roimh an 

tsláinte agus an tsábháilteacht a 

shainiú agus na réitigh is fearr is féidir a 

chomhaontú 

• Sraith cruinnithe a thionól amhail 

cruinnithe roimh thús, cruinnithe den 

Choiste Ardbhainistíochta Sláinte agus 

Sábháilteachta agus cruinnithe 

d'ionadaithe sábháilteachta, rud a 

chuireann cultúr dearfach 

sábháilteachta chun cinn mar aon le 

comhlíonadh leis an reachtaíocht 

• 5 bhloc tógála sláinte agus 

sábháilteachta a thabhairt isteach le 

haghaidh gach gné den obair a 

dhéanann Údaráis Áitiúla Chill Dara  

• Rannóg sláinte agus sábháilteachta a 

fhorbairt san inlíon againn le go mbeidh 

teacht éasca ag an bhfoireann uile ar 

dhoiciméid a bhaineann le sláinte agus 

sábháilteacht 

• Córas bainistíochta a fhorbairt chun 

doiciméid a rialú sa chaoi go leanfar cur 

chuige comhsheasmhach ar fud na 

heagraíochta 

• Dlúth-theagmháil a dhéanamh leis an 

Údarás Sláinte agus Sábháilteachta 

(ÚSS) in imscrúdaithe sláinte agus 

sábháilteachta 

• Dlúth-theagmháil a dhéanamh leis an 

Rannóg Oiliúna chun a chinntiú go 

soláthraítear cúrsaí tábhachtacha 

oiliúna 

• Cinnte a dhéanamh de go ndéantar 

gach tionóisc agus teagmhas a 

imscrúdú chun na rudaí is cúis leo a 

shainiú agus a chosc amach anseo 

• Roinnt iniúchtaí ar an láthair a 

dhéanamh lena n-áirítear iniúchtaí ar 

chonraitheoirí chun a chinntiú go bhfuil 

siad i gcomhlíonadh leis an 

reachtaíocht agus le nósanna imeachta 

inmheánacha sláinte agus 

sábháilteachta.  

• Cruinnithe comhairliúcháin le Comhar-

Árachais Comhairlí Éireann, Teo. 

(IPBMI) maidir le héilimh árachais faoi 

dhliteanas poiblí agus fostóra araon 
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Uisce agus Seirbhísí 

Comhshaoil 
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Seirbhísí Uisce

Bunaíodh Uisce Éireann i Márta 2013 mar 

chomhlacht leathstáit faoin Acht um 

Sheirbhísí Uisce 2013 chun seirbhísí uisce 

agus fuíolluisce gach ceann den 34 údarás 

áitiúla a thabhairt le chéile faoi aon 

soláthraí seirbhíse náisiúnta amháin.  

 

Tógfaidh sé tuairim is cúig bliana sula 

mbeidh Uisce Éireann lánbhunaithe. Beidh 

freagracht air ag an bpointe sin as 

seirbhísí uisce poiblí a oibriú lena n-áirítear 

sócmhainní náisiúnta uisce a bhainistiú, an 

córas uisce a chothabháil, infheistíocht 

agus pleanáil a dhéanamh, tionscadail 

chaipitil a bhainistiú agus cúram do 

chustaiméirí agus billeáil a dhéanamh. 

 

Is í Rannóg Seirbhísí Uisce na comhairle a 

dhéanann feidhmeanna laethúla Uisce 

Éireann i gCill Dara, ag gníomhú dóibh 

mar ghníomhairí de chuid Uisce Éireann 

de réir théarmaí Chomhaontú Seirbhíse. 

 

Anuas ar fhreagracht a bheith air as 

seirbhísí uisce poiblí, déanfaidh Uisce 

Éireann cinntí caipitil agus infheistíochta 

maidir le bonneagar uisce gach contae ar 

bhonn náisiúnta. 

Beidh Uisce Éireann freagrach do dhá 

chomhlacht rialála – an Coimisiún um 

Rialáil Fuinnimh (CRF) arb é an rialálaí 

eacnamaíoch é don earnáil uisce, agus an 

Ghníomhaireacht um Chaomhnú 

Comhshaoil (GCC), arb é an rialálaí 

comhshaoil é. 

 
Tá feidhm na Seirbhísí Uisce roinnte ina 
ceithre rannóg: 

• Oibriú agus cothabháil leanúnach 

scéimeanna uisce agus fuíolluisce 

• An Clár Infheistíochta Caipitil 

• An Clár Uisce Tuaithe 

• Laghdú Tuilte  

 

Oibríochtaí agus Cothabháil 
Soláthar Uisce 
Tá an rannóg Oibríochta Uisce freagrach 

as leorsoláthar uisce a chur ar fáil agus a 

chothabháil i gcomhlíonadh le Rialacháin 

na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil) 

(Uimh. 2) 2007 agus feidhmíonn sí 

amhlaidh de réir théarmaí an Chomhaontú 

Seirbhíse le hUisce Éireann.  

 

Faoi láthair, tá 80% den uisce óil i gContae 

Chill Dara á fháil ó na húdaráis béal dorais, 

m.sh. Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath (ó Ionad Cóireála Uisce an Bhaile 

Mhóir) agus Comhairle Contae Fhine Gall 
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(ó Ionad Cóireála Uisce Léim an 

Bhradáin). 

Chun laghdú ar an spleáchas sin ar 

údaráis eile uisce a sholáthar agus chun a 

chinntiú go gcothóidh an chomhairle 

tuilleadh gnó le hUisce Éireann, caithfimid 

foinsí breise uisce a fhorbairt sa chontae, 

m.sh. Ionad Cóireála Uisce Shruthláin i 

mBaile Átha Í agus toibreacha Rath 

Iomgháin/Mhainistir Eimhín. 

 

Is leis na réimsí seo a leanas a bhaineann 

formhór na hoibre cothabhála ar an 

soláthar atá anois ann: 

• Taiscumair, píobáin agus feistí a 

chothabháil agus a uasghrádú. 

• Monatóireacht a dhéanamh ar 

fheidhmíocht agus bainistíocht a 

dhéanamh ar an líonra chun úsáid 

éifeachtach acmhainní a chinntiú. 

• Custaiméirí nua tráchtála agus 

 príobháideacha a cheangal leis an 

líonra. 

• Monatóireacht a dhéanamh ar 

chaighdeán an uisce agus é a chosaint. 

Bhí sé mar thoradh ar ghníomhaíochtaí 

leanúnacha caomhnaithe uisce agus iad á 

stiúradh ag an Aonad Braite Silte, gur 

laghdaíodh méid an uisce gan chuntas i 

Líonra Chill Dara ó mhéid ard 32% in 

Eanáir 2011 go dtí 26% ar an meán i 

Nollaig 2013. Éacht suntasach é sin i 

bhfianaise go bhfuil an meánleibhéal 

d'uisce gan chuntas sa tír ina hiomláine 

thart ar 40%. 

 

 
 
Cóireáil Fuíolluisce 
Déantar fuíolluisce as Cill Dara a chóireáil i 

roinnt ionad cóireála fuíolluisce sa 

chontae. 

Tá na hionaid is mó díobh seo i Léim an 

Bhradáin (ag freastal ar Chill Choca, Maigh 

Nuad, Cill Droichid, Léim an Bhradáin agus 

Teach Srafáin) agus i mBaile Osbeirn (ag 

freastal ar an Nás, Droichead Nua, Cill 

Chuillinn, Áth Garbháin, an Chorrchoill, na 

Solláin, Claonadh, An Currach, 

Brownstown, Crochta na Gréine, Baile 

Sheáin agus Cill). Dearadh an dá ionad le 

go mbeadh d'acmhainn acu freastal ar 

dhaonra coibhéiseach (DC) de 80,000. 

 

Tá obair ar siúl faoi láthair chun an dá 

ionad agus na líonraí a bhaineann leo a 

uasghrádú chun iad a mhéadú go 130,000 

DC ag Ionad Cóireála Fuíolluisce (ICFU) 

Bhaile Osbeirn (á phleanáil) agus go 

150,000 DC ag ICFU Léim an Bhradáin (á 

thógáil).  
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Tosaíodh ag obair ar uasghrádú ICFU 

Léim an Bhradáin ar 16 Meán Fómhair 

2013. Tréimhse oibre 27 mí atá i gceist leis 

móide 12 mhí eile de phromhadh próisis. 

 

Rinneadh oibreacha móra uasghrádaithe 

ar dhá ICFU bheaga dár gcuid in Ard 

Cloch agus i gCluain Dubh in 2013 ag 

úsáid leithdháiltí deontais as buiséad na 

scéimeanna beaga. Sa dá thionscadal, 

cuireadh córais nua próisis atá 

neamhdhíobhálach don chomhshaol agus 

níos tíosaí ar fhuinneamh in ionad an 

tseanbhonneagair fhadhbaigh a bhí ann.  

 

Rinneadh mionoibreacha uasghrádaithe 

freisin in ICFU Bhaile Riobaird mar ar 

cuireadh córas nua cóireála inraoin 

isteach. Ina theannta sin, cuireadh 

sreabhmhéadair nua isteach i sé cinn de 

na ICFUnna móra, rud a ligfidh don 

chomhairle dóthain monatóireachta a 

dhéanamh ar an tsreabh isteach agus 

amach as forsceití uisce stoirme i ngach 

ceann de na ceirtleáin sin. 

 

Baineadh leas as Innealtóirí 

Comhairleacha Nicholas O’Dwyer go luath 

in 2013 chun measúnú a dhéanamh ar 

dheich gcinn de na ICFUnna móra chun 

feabhas a chur ar chúrsaí oibriúcháin agus 

bonneagair iontu. Fuarthas dréacht-

thuarascáil uathu i ndeireadh 2013 agus tá 

coinne lena dtuarascáil dheiridh i lár an 

Mhárta 2014. Tá sé beartaithe go gcuirfidh 

an tuarascáil sin ar chumas na comhairle 

pleanáil chun tosaigh a dhéanamh chun an 

bonneagar i ngach ceann de na ceirtleáin 

sin a fheabhsú agus go sábhálfar airgead i 

gcúrsaí oibriúcháin dá bharr. 

 

Tá an rannóg Oibríochta Fuíolluisce ag 

obair go dlúth leis an bhfoireann Rialaithe 

Forbartha chun dul i gceannas ar na 

ICFUnna agus na stáisiúin caidéalúcháin a 

bhaineann le scéimeanna tithíochta 

príobháidí. Rinneadh dul chun cinn 

suntasach ar fhorbairtí áirithe, ach tá 

bacainní móra fós ann toisc go bhfuil go 

leor forbróirí tar éis dul faoi 

ghlacadóireacht nó titim i bhféimheacht. 

 

De réir na Rialachán um Scardadh 

Fuíolluisce (Údarú), 2007 (I.R. Uimh. 684 

de 2007), ceanglaítear ar an 

nGníomhaireacht um Chaomhnú 

Comhshaoil (GCC) scardadh fuíolluisce ag 

gach údarás áitiúil a cheadú. Is é an 

cuspóir atá leis sin ná truailliú uiscí a 

laghdú agus a chosc agus tá sé ag teacht 

le ceanglais na Creat-treorach Uisce. 

 

Déanfaidh Uisce Éireann iarratas leis an 

GCC ar Dheimhniú um Údarú le haghaidh 
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aon Ionad Cóireála Fuíolluisce arna thógáil 

go príobháideacha a thógfar i seilbh in 

2014. 

 

Clár Caipitil 
Bhí Rannóg Oibreacha Caipitil na Seirbhísí 

Uisce freagrach as scéimeanna móra 

soláthair uisce agus fuíolluisce a chur ag 

obair sa chontae in 2013. Beidh Uisce 

Éireann freagrach as gach Scéim Caipitil 

um Sheirbhísí Uisce a chur ag obair ó 1 

Eanáir 2014 i leith. 

 

Conradh a críochnaíodh in 2013 
Scéim Astarraingte na Bearú  

• Conradh 1 - Ionad Cóireála Uisce - 

Conradh Dearaidh, Tógála agus 

Oibriúcháin (DTO)  

• Conradh 2 - Líonra 

• Conradh 3A - Líonra 

• Conradh 4 - Uasghrádú ar Loc 

Mhuine Bheag 
 
Conarthaí i mbun tógála in 2013 
Scéim Séarachais an Bhaile Mhóir  

• Conradh A – Ionad Cóireála 

Fuíolluisce 

• Conradh B – Stáisiún Caidéalúcháin 

agus Píblínte 
Scéim Píblíne agus Taiscumair Chaisleán 

Bhairnín go dtí Ballygoran 
 

Conarthaí faoinar tosaíodh tógáil in 
2013 

• Scéim Séarachais Íochtar Ghleann 

na Life - Uasghrádú Ionad Cóireála 

Fuíolluisce  

• Scéim Astarraingte na Bearú  

Conradh 1 - Ionad Cóireála Uisce - 

Athrú Ionaid chun Uisce a 

Dhéanamh Níos Boige  

• Scéim Príomhphíobán Uisce ó 

Ballygoran go dtí Baile Chóilín 

 

 
 
An Clár Uisce Tuaithe 

Grúpscéimeanna Uisce 
Is éard atá i gceist le grúpscéim uisce ná 

go soláthraíonn sé uisce do dhá theach, nó 

níos mó, as foinse soláthair agus trí chóras 

dáilte atá coitianta nó roinnte. 

 

Cabhraíonn an chomhairle le grúpaí trí 

bheith ag obair i gcomhpháirt leo agus sna 

bealaí seo a leanas: 

• Comhairle agus treoir a sholáthar 

maidir le grúpscéimeanna a bhunú 

agus a oibriú 

 Comhairle theicniúil a sholáthar maidir 

le fadhbanna foinse agus soláthair, 

líonraí dáilte, caighdeán agus cóireáil 

uisce, dearadh scéime, srl. 
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 Cur ar chumas grúpaí soláthar uisce a 

thógáil ón bpríomhlíonra uisce phoiblí 

nuair is féidir 

 Comhairle agus cúnamh a sholáthar 

maidir le tairiscint a fháil agus a 

mheasúnú 

• Deontais i gcabhair a thabhairt do 

ghrúpscéimeanna suas le 85% den 

chostas faofa, faoi réir teorainn €6,475 

in aghaidh an tí 

• Maoirseacht ar chaighdeáin tógála 

• Fóirdheontas bliantúil a sholáthar i 

dtreo na gcostas oibriúcháin agus 

cothabhála a thabhaíonn an grúpa 

faoin scéim 

 

Tá 97 Grúpscéim Uisce i bhfeidhm i gCill 

Dara faoi láthair. 

 

Achoimre ar dheontais a íocadh in 2013 
 
Fóirdheontais   €128,159.67 

Leis na grúpscéimeanna uisce éagsúla sa 

chontae. 

 
Ardoibreacha DTO  €11,951.69 
 
Glacadh faoi Chúram Grúpscéimeanna 
Uisce 

 €9,999.35 
 
Grúpscéimeanna Séarachais Píolótacha  

Grúpscéim Séarachais Theachíní Boston

  €33,007.01 

 
Iomlán:     

€183,115.72 

 

Scéimeanna Beaga Uisce agus 
Séarachais 
Cuirtear cistiú ar fáil le haghaidh tionscadal 

caipitil chun uasghrádú a dhéanamh ar 

scéimeanna beaga uisce agus séarachais 

a chomlánaíonn bearta reatha maidir le 

huisce tuaithe. 

 

In 2013, caitheadh €577,504.71 ar Chlár 

na Scéimeanna Beaga, rud a chuimsigh na 

scéimeanna seo a leanas, i measc 

scéimeanna eile: 

• Scéim Soláthair Uisce Phríomhphíobán 

Fáinneach Chill Choca, Céim 1 

(Coinneáil) 

• Scéim Soláthair Uisce Bhaile an 

Phearsúin (Coinneáil) 

• Uasghrádú Ionad Cóireála Fuíolluisce 

Bhaile an Róigh (Coinneáil) 

• Uasghrádú Ionad Cóireála Fuíolluisce 

Dhún Uabhair (Coinneáil) 

• Uasghrádú ICFU Chluain Dubh 

• Uasghrádú ICFU Ard Cloch 

• Limistéar Síothlúcháin ICFU Bhaile an 

Róigh 
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• Criathar Ionraoin ICFU Bhaile an 

Riobaird 

• Oibreacha Mionathraithe Líonra 

Séarachais Fhiodh Alúine 

• Príomhphíobán Aníos le haghaidh 

Séarachas Bréan an Bhaile Ghallda 

 

Scéim Deontas le haghaidh Soláthar 
Uisce Aonair (Deontais Tobair) 
Tá deontas 75% den chostas faoi réir 

uasdheontas €2,031.58 iníoctha chun 

uasghrádú a dhéanamh ar sholáthar uisce 

aonair príobháideach, áit nach bhfuil aon 

soláthar grúpa nó poiblí eile ar fáil. Íocadh 

cabhair deontais €34,767.39 faoin scéim 

seo in 2013. 

 
 
 
 
An Coiste Monatóireachta ar Uisce 
Tuaithe 
Bunaíodh an Coiste Monatóireachta ar 

Uisce Tuaithe in 1998. Tagann an coiste le 

chéile gach ráithe chun an Clár Uisce 

Tuaithe a chomhaontú agus monatóireacht 

a dhéanamh air. Cuimsíonn an coiste 

ionadaithe ón IFA, ó Chónaidhm 

Ghrúpscéimeanna Uisce an Chontae, ón 

gCónaidhm Náisiúnta de 

Ghrúpscéimeanna Uisce agus comhaltaí 

agus oifigigh Chomhairle Contae Chill 

Dara. 

 

Laghdú Tuilte 
Oibríonn aonad tiomnaithe um laghdú tuilte 

laistigh de Sheirbhísí Uisce chun an Clár 

Caipitiúil um Laghdú Mórthuilte a chur i 

bhfeidhm. Faightear maoiniú le haghaidh a 

leithéid de scéimeanna ón Scéim 

Ranníocaíochta Tobhach Forbartha agus 

Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) 

Críochnaíodh na scéimeanna seo a leanas 

le roinnt blianta anuas; 

• Scéim Laghdaithe Tuilte Abhainn 

Toni 

• Scéim Laghdaithe Tuilte Butterstream, 

Céim 2 

• Scéim Laghdaithe Tuilte Chonfaí 

• Scéim Laghdaithe Tuilte an Bhaile Nua 

• Scéim Laghdaithe Tuilte na Sollán, 

Céim 1 

• Scéim Laghdaithe Tuilte Kilbelin 

• Scéim Laghdaithe Tuilte Butterstream, 

Céim 3 

• Scéim Laghdaithe Tuilte an Bhaile 

Mhóir (Cosán na hAbhann) (Céim 1) 

• Scéim Laghdaithe Tuilte Bhaile Eoin 

• Scéim Laghdaithe Tuilte na Sollán 

• Scéim Laghdaithe Tuilte Ard Cloch 

 

Tá na scéimeanna seo a leanas arna gcur 

ar aghaidh tríd an gcéim réamhthuairisce 
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agus cuirfear ar aghaidh chuig an gcéim 

tógála iad in 2014 agus 2015. Tabhair do 

d'aire go mbeidh cur ar aghaidh na 

scéimeanna seo in 2014 ag brath ar 

mhaoiniú: 

• Scéim Laghdaithe Tuilte an Bhaile 

Mhóir, Céim 2 

• Scéim Laghdaithe Tuilte Dhomhnach 

Compair (Collchoill) 

• Scéim Atreoraithe Uisce Dhromchla 

Chill Choca (An Chanáil Ríoga) 

 

I dteannta na n-oibreacha thuas, ceapadh 

innealtóirí comhairleacha ar Scéim 

Laghdaithe Tuilte Abhainn Morrell. Mar 

chuid den scéim seo, soláthrófar bearta a 

ndearnadh innealtóireacht orthu chun tuilte 

i ndobharcheantar Abhainn Morrell a 

laghdú lastuaidh den N7 suas go dtí an 

cumar leis an Life i dToirnín, Teach 

Srafáin, lena n-áirítear aibhneacha na 

Sláine, na Cille, Painestown agus Hartwell 

lastuaidh den N7. Tá maoiniú cuí don 

réamhobair seo faighte cheana féin ó Oifig 

na nOibreacha Poiblí. Ba chóir a thabhairt 

do d'aire go mbeidh cur ar aghaidh na n-

oibreacha ag brath ar na nithe seo a 

leanas: 

• Costas tairbhe a bheith leis na 

réitigh bheartaithe 

• Cead pleanála a fháil le haghaidh 

na n-oibreacha beartaithe 

• Tailte a bheith ar fáil le haghaidh na  

n-oibreacha beartaithe 

 

Críochnófar an Tuarascáil ar Anailís 

Costais is Tairbhe agus an Ráiteas 

Tionchair Timpeallachta don scéim seo in 

2014. 
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Seirbhísí Comhshaoil 
Athchúrsáil 
Tugtar bealach éasca áisiúil do mhuintir 

Chill Dara go fóill ábhar a athchúrsáil tríd 

an líonra de bhainc gloine agus cannaí ar 

fud an chontae. Rinneadh breis agus 3,536 

tonna gloine agus 37 tonna cannaí a 

aisghabháil, chomh maith le breis agus 

500 tonna teicstílí. 

 

Eagraíodh roinnt bailiúchán le haghaidh 

Dramhthrealamh Leictreach agus 

Leictreonach (DTLL) do mhuintir an 

phobail. Athchúrsáladh breis is 100 tonna 

de dhramhaíl leictreach de thoradh air seo.  

 

Bhí bainc phoiblí 'fág anseo' á gcothabháil 

ag an gcomhairle ag 42 suíomh ar fud an 

chontae. Bhí an-rath go fóill ar áiseanna 

bailithe cadhnraí i scoileanna, siopaí agus 

an dá shuíomh chathartha fóntas. 

Cabhraíonn an scéim bhailithe cadhnraí, 

go háirithe, le díobháil don chomhshaol a 

chosc agus le daoine a chur ar an eolas 

faoin ngá atá le diúscairt chúramach 

dramhaíola. 

 
 
 
 
 
 

 
Oideachas agus Feasacht 
Thug ár nOifigeach Feasachta Comhshaoil 

thart ar 110 cuairt ar scoileanna, 

gnólachtaí agus grúpaí pobail (m.sh. 

grúpaí na mbailte slachtmhara) d’fhonn 

feasacht an phobail ar chúrsaí dramhaíola 

a mhúscailt agus dea-chleachtas a chur 

chun cinn i measc an phobail maidir le 

diúscairt dramhaíola. 

 

Bronnadh bratach uaine ar 94 scoil sa 

chontae mar chuid d'Fheachtas na Brataí 

Uaine agus tá 122 scoil san iomlán 

cláraithe le haghaidh an ghradaim sin. 

Feidhmíonn an chomhairle mar 

éascaitheoir do scoileanna ar mian leo a 

bheith páirteach sa chlár seo agus 

spreagann sí gach scoil go gníomhach le 

bheith páirteach sa tionscadal seo. 

 

Cuireann an chomhairle ábhar agus/nó 

cúnamh airgid ar fáil maidir le tograí 

oiriúnacha sna Scoileanna Uaine 

rannpháirteacha. Is gné den dúthracht a 

léiríonn Comhairle Contae Chill Dara ar 

oideachas comhshaoil iad na turais scoile 

chuig na hÁiseanna Bainistíochta 

Dramhaíola Comhtháite i gCnoc Saileata 

agus i mBaile Átha Í a dhéantar i rith na 

scoilbhliana ar iarratas ón scoil. 
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Tacaíonn an chomhairle le tionscnaimh 

chomhshaoil ag grúpaí pobail agus ag 

údaráis áitiúla Chill Dara chomh maith, trí 

dhá scéim a dhéantar a chómhaoiniú i 

gcomhar leis an Roinn Comhshaoil, Pobail 

agus Rialtais Áitiúil, mar atá, Ciste 

Comhpháirtíochta Comhshaoil LA21 agus 

an Scéim Deontas Feasachta in Aghaidh 

an Bhruscair. Thug an Ciste 

Comhpháirtíochta Comhshaoil €31,000 le 

haghaidh 20 tionscadal a dhírigh, i measc 

nithe eile, ar cheardlanna scoile a 

sholáthar agus ar chabhair a thabhairt do 

ghrúpaí bailte slachtmhara an 

bhithéagsúlacht a chosaint agus a chothú. 

Thug an Deontas um Fheasacht in 

aghaidh an Bhruscair agus an Ghraifítí 

€34,000 le haghaidh 14 thionscadal ar leith 

a dhírigh, i measc nithe eile, ar fheachtais 

feasachta i bpictiúrlanna agus ar oiliúint a 

chur ar ghrúpaí pobail agus ar lucht 

scoileanna. 

 
Na Bailte Slachtmhara 
D'oibrigh an chomhairle go dlúth chun 

tacaíocht a thabhairt do choistí na mbailte 

slachtmhara i gCill Dara in 2013. Mar chuid 

de sin, cabhraíodh leis an nglantachán, 

cuireadh málaí agus piocadóirí bruscair ar 

fáil, tugadh deontais do na hiontrálaithe ar 

fad agus rinneadh roinnt tionscadal 

taispeána sa cheantar áitiúil. Chomh maith 

leis sin, d'oibrigh roinnt éiceolaithe cáilithe 

go deonach ag cabhrú leis na grúpaí an 

bhithéagsúlacht áitiúil a chosaint agus a 

chothú. Suirbhé ar ghnáthóga agus 

monatóireacht ar ialtóga a bhí i gceist leis 

sin. 

D'éirigh an-mhaith le Cill Dara i gcomórtas 

na mBailte Slachtmhara. Bhain Teach 

Srafáinan bonn óir amach don dara bliain 

as a chéile. Bhain an Nás agus Droichead 

Nua bonn airgid amach agus bhain Rath 

Iomgháin, An Chill, Maigh Nuad, Léim an 

Bhradáin agus Cill Droichid bonn cré-umha 

amach. 
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Bruscar 
Is iad na maoir bruscair an ghné is 

feiceálaí de straitéisí éagsúla na Comhairle 

chun bruscar a chosc agus is maith an 

deis é leas a bhaint astu chun cur le 

tuiscint an phobail ar fhadhb an bhruscair 

agus ar obair na Comhairle chun déileáil 

leis. Seo a leanas roinnt gnéithe d’obair na 

maor maidir le heolas a scaipeadh: 

• Freastal ar chruinnithe grúpaí 

pobail, cumainn áitritheoirí agus 

coistí bailte slachtmhara, d’fhonn 

comhairle a chur orthu maidir lena 

gcuid oibre agus plé a dhéanamh ar 

aon fhadhbanna a bhaineann le 

bruscar. 

 

• Teagmháil neamhfhoirmiúil 

leanúnach le páirtithe leasmhara, a 

chuireann ar chumas na maor beart 

a dhéanamh gan mhoill maidir le 

siocracha móra bruscair nua, 

cásanna nua dumpála mídhleathaí, 

carranna tréigthe, srl. 

 

• Cuairteanna ar láithreacha 

miondíolacháin, tionsclaíochta agus 

tráchtála ar fud an chontae d’fhonn 

comhairle a chur ar úinéirí, 

áitritheoirí agus lucht foirne faoi na 

dualgais a leagtar orthu faoin Acht 

um Thruailliú Bruscair. 

 

• Casadh leis an bpobal chun cúrsaí 

bruscair a phlé go díreach leo siúd 

atá thíos leo agus cuairteanna ar 

scoileanna obair na maor a chuir ar 

a súile do mhic léinn agus 

ceisteanna bruscair a phlé leo. 

• Tá foireann comhshaoil 

shoghluaiste ann, a bhfuil beirt 

fhostaithe aici, chun tabhairt faoi 

réimse feidhmeanna, lena n-áirítear 

glantachán siocracha móra bruscair 

agus áiteanna a dtarlaíonn dumpáil 

mhídhleathach, comharthaí “Cosc 

ar Bhruscar” agus a leithéid a 

chrochadh, agus monatóireacht a 

dhéanamh ar áiseanna athchúrsála 

bruscair. Bíonn an fhoireann seo i 

ndlúth-theagmháil le seirbhís na 

maor bruscair chun dul i ngleic leis 

na teagmhais sin. 

 

• Táthar ag úsáid stionsal ar bhonn 

trialach a chuireann in aghaidh an 

tsalaithe ag madraí i roinnt áiteanna 

a thaobhaíonn siúlóirí madraí. 

Úsáidtear an stionsal chun siombail 

a phéinteáil a mheabhraíonn do 

dhaoine salachar madraí a 

phiocadh suas agus a chaitheamh 

amach i gceart. Tá an pobal ag 

tabhairt freagra an-dearfach air sin. 
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An Glantachán Earraigh Náisiúnta 
Tiomnaíodh mí Aibreáin chun an Feachtas 

Náisiúnta in aghaidh an Bhruscair a chur 

chun cinn – An Glantachán Náisiúnta 

Earraigh. Tacaíodh le coistí bailte 

slachtmhara agus le cumainn áitritheoirí trí 

mhálaí bruscair agus athchúrsála a 

sholáthar, chomh maith le bainteoirí 

bruscair agus lámhainní. Músclaíodh 

feasacht freisin faoi ócáidí a bhí ar siúl i 

rith na míosa. 

 

Tá cláir éagsúla ar fáil chun tacú leis an 

iarracht dheonach áitiúil, agus iad dírithe ar 

ghrúpaí pobail agus ar chumainn 

cónaitheoirí, lena n-áirítear Deontais do 

Chumainn Cónaitheoirí agus an 

Tionscnamh Bród Áite. Déantar soláthar 

leis na scéimeanna sin do ghabhdáin 

bruscair, troscán sráide, plandaí agus 

sceacha a chur ar fáil agus d’obair 

fheabhsúcháin maidir le réimsí féaraigh. 

Chabhraigh foireann na comhairle chomh 

maith le grúpaí aonair bailte slachtmhara 

sa phróiseas rannpháirtíochta de 

chomórtas náisiúnta na mBailte 

Slachtmhara. 

 

Ar an drochuair, ní leor an t-oideachas 

amháin chun deireadh a chur le bruscar 

agus b’éigean don chomhairle pionós a 

ghearradh ar chiontóirí. Eisíodh 621 fíneáil 

as cionta bruscar in 2013. 
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RÁITEAS AIRGEADAIS 
Don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2013 

(agus figiúirí cuntais ioncaim comparáideacha do bhlianta roimhe seo) 
CUNTAS IONCAIM     

     

Caiteachas 2013 2012 2011 2010 

 € € € € 

Tithíocht agus Tógáil 23,336,991 20,263,507 22,375,627 19,168,637

Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre 25,781,693 24,683,802 27,914,562 28,980,073

Soláthar Uisce agus Séarachas 21,982,457 23,051,625 23,673,594 25,789,418

Dreasachtaí agus Rialuithe Forbartha 7,927,111 8,151,139 8,680,129 9,025,113

Cosaint an Chomhshaoil 29,573,757 28,394,126 32,750,134 26,067,527

Áineas agus Áiseanna 8,275,033 7,863,202 8,246,631 8,201,211

Talmhaíocht agus Oideachas 4,636,973 7,687,392 13,642,277 13,313,628

Seirbhísí Ilghnéitheacha 19,190,232 17,542,126 6,960,813 8,425,173

Iomlán 140,704,247 137,636,919 144,243,767 138,970,780

     
Fáltais (Deontais, Earraí agus 
Seirbhísí)     

Tithíocht agus Tógáil 21,109,465 18,553,726 20,419,668 17,091,974

Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre 11,899,047 12,384,971 13,880,457 14,197,721

Soláthar Uisce agus Séarachas 13,685,200 12,069,423 12,353,255 14,735,412

Dreasachtaí agus Rialuithe Forbartha 1,282,369 1,334,899 1,306,399 1,776,645

Cosaint an Chomhshaoil 19,639,564 17,475,323 21,252,249 16,193,242

Áineas agus Áiseanna 1,313,456 1,194,113 1,387,880 1,325,077

Talmhaíocht agus Oideachas 3,628,687 6,684,822 12,679,258 12,026,516

Seirbhísí Ilghnéitheacha 4,882,285 4,303,184 4,239,618 3,868,292

Fo-Iomlán  77,440,073 74,000,461 87,518,784 81,214,879

Cuntais Údaráis Uirbigh 2,865,954 2,807,836 2,852,094 2,647,313

Asbhaintí a Bhaineann le Pinsean 2,120,213 2,126,952 2,268,787 2,319,302

Ciste Rialtais Áitiúil 20,634,229 19,628,180 21,604,877 22,458,849

Rátaí an Chontae 47,194,791 46,928,784 36,235,752 38,359,818

Iomlán 150,255,260 145,492,213 150,480,294 147,000,161

Aistrithe chuig/ó C(h)úlchistí -9,297,151 -7,603,996 -5,321,720 -7,056,892

Barrachas/Easnamh don Bhliain 253,863 251,297 914,810 972,489
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Iarmhéid Tosaigh -2,747,147 -2,998,444 -3,913,254 -4,885,743

Iarmhéid Deiridh  -2,493,284 -2,747,147 -2,998,444 -3,913,254

     

     

INFHEISTÍOCHT CHAIPITIL 2013 2012 2011 2010 

 € € € € 

Tithíocht agus Tógáil 3,463,268 6,299,888 14,641,512 21,752,117

Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre 30,012,454 42,359,890 26,371,931 58,673,742

Soláthar Uisce agus Séarachas 36,832,920 38,283,194 20,339,215 14,927,863

Dreasachtaí agus Rialuithe Forbartha 1,984,954 2,757,447 15,293,521 7,943,162

Cosaint an Chomhshaoil 663,829 1,257,504 831,287 618,163

Áineas agus Áiseanna 1,357,612 496,575 921,476 1,883,062

Talmhaíocht agus Oideachas 0 0 0 13,098

Seirbhísí Ilghnéitheacha 373,149 0 6,794,682 394,284

Iomlán 74,688,186 91,454,498 85,193,624 106,205,491
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Plean Corparáideach 2009-2014 
 

Tuairisc ar Dhul Chun Cinn 2013 
 

Cuspóir 1: Tacaíocht a thabhairt don daonlathas áitiúil agus é a fheabhsú 
Roinn Fochatagóir an Phlean 

Chorparáidigh 
Cuspóir an Phlean Gnó Dul Chun Cinn 

Pobal agus Fiontar 1.2 Oiliúint a chur ar fáil agus 
acmhainní an phobail a fhorbairt 
le go nglacfaidh siad páirt ina 
bpobal féin mar shaoránaigh 
ghníomhacha 

▪ Pobail a chothú atá láidir, 
cuimsitheach, inbhuanaithe. 

▪ Bronnadh breis agus €300,000 
in 2013 ar ghrúpaí mar 
thacaíocht lena n-iarrachtaí 
pobail láidre chuimsitheacha a 
chothú. 

 1.8 Aird a dhíriú i gcónaí ar an 
gcuimsiú sóisialta mar rud a 
thabharfaidh dúshlán na 
bochtaineachta agus an 
mhíbhuntáiste. 

▪ Comhdheiseanna a thabhairt 
dóibh siúd atá ar imeall an 
phobail. 

▪ Is tionscnamh de chuid 
Chomhairle Contae Chill Dara é 
K Partners a fhéachann leis an 
gcomhobair idir tionscadail de 
chuid an Bhoird Forbartha 
Contae a éascú. Freagraíonn K 
Partners ar riachtanais an 
phobail agus cuireann siad cur 
chuige éifeachtach 
réamhghníomhach le chéile 
chun dul i ngleic leo. 

 1.9 Ról na comhairle i 
gceannaireacht an phobail a 
fhorbairt tríd an mBord Forbartha 
Contae agus tríd an bhfóram 
pobail agus deonach. 

▪ Tacaíocht a thabhairt do chur 
i bhfeidhm Straitéis an Bhoird 
Forbartha Contae agus é a 
chomhordú. 

▪ Tá Clár Seirbhísí Comhtháite 
(CSC) Chill Dara agus Chill 
Choca idirthréimhseach faoi 
láthair. Oibríonn an CSC trí 
bheith ag aithint na mbealaí 
nach bhfuiltear ag freastal ar 
riachtanais áitiúla, ag 
coimisiúnú tionscadal atá 
indéanta, ag déanamh staidéar 
scóipe ar na riachtanais agus 
ag obair as láimh le 
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gníomhaireachtaí eile chun 
spriocanna an tionscadail a 
bhaint amach. 

 
Pobal & Fiontar (Seirbhísí 
Fóillíochta) 

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

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

▪ Críochnaíodh an clár chun 
crainn a chur sa chontae 

▪ Críochnaíodh an clár chun 
crainn a phrúnáil agus a bhaint 

▪ Críochnaíodh an clár chun 
bleibeanna a chur 

▪ Clár cothabhála féir  
▪ Tírdhreachú ar an mbealach 

isteach i bPáirc Bhaile 
Dhroichead Nua  

Seirbhísí Corparáideacha 1.4 Feabhas a chur ar chruinneas 
chlár na dtoghthóirí agus ar 
rannpháirtíocht sa phróiseas 
toghcháin trí bheith ag fiosrú 
teicneolaíochtaí úra agus clár 
eolais saindírithe don phobal. 

▪ Tacaíocht a thabhairt don 
daonlathas áitiúil agus é a 
fheabhsú 

Cuireadh tuilleadh feabhais ar 
chruinneas chlár na dtoghthóirí mar 
seo a leanas: 
▪ Poiblíocht agus faisnéis faoin 

bpróiseas cláraithe a 
spriocdhíriú níos fearr. 

▪ Clinicí/ceardlanna a reáchtáil a 
dhíríonn ar ábhair imní ar leith. 

▪ Spreagadh a thabhairt do 
dhaoine faisnéis agus 
foirmeacha iarratais a iarraidh 
ar líne, go háirithe sula n-
eisítear an forlíonadh ar an 
gclár. 

▪ Athbhreithniú a dhéanamh ar 
na próisis atá ann faoi láthair 
mar ullmhúchán le haghaidh 
toghcháin áitiúla 2014. 
 

 1.6 Cinnte a dhéanamh de go Tacaíocht a thabhairt don • An leas is fearr is féidir a bhaint 
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dtugtar eolas do chomhairleoirí 
contae agus baile agus go 
gcuirtear comhairle agus oiliúint 
orthu go tráthúil le go 
bhfeidhmeoidh siad mar 
ionadaithe pobail. 

chomhairle tofa ina ról 
cinnteoireachta 

as an TF le cinntiú go mbíonn 
cláir oibre agus na doiciméid a 
thacaíonn leo á n-eisiúint go 
tráthúil le haghaidh cruinnithe 
comhairle agus coiste. 

• Tuilleadh forbartha a dhéanamh 
ar MembersNet chun freastal ar 
riachtanais na gcomhaltaí. 

• Forbairt choistí beartais a 
spreagadh trí obair na gcoistí 
beartais a mheas ar bhonn 
bliantúil agus athbhreithniú a 
dhéanamh air seo tríd an 
ngrúpa beartais chorparáidigh 

• Tuilleadh cúnaimh a thabhairt 
do chomhaltaí cúrsaí oiliúna a 
aimsiú a fhreastalóidh ar a 
riachtanais, go háirithe chun 
obair na gcoistí um beartais 
straitéiseacha a éascú. 

• Athbhreithniú a dhéanamh ar 
nósanna imeachta sula 
dtabharfar isteach an clár 
gníomhaíochta do rialtas áitiúil 
éifeachtach. 
 

An Comhshaol 1.5 Athbhreithniú a dhéanamh ar 
ról na gCoistí um Beartais 
Straitéiseacha agus é a fheabhsú 

 ▪ Rinneadh tuilleadh dul chun 
cinn trí phlé agus trí 
chinnteoireacht ag leibhéal na 
hardbhainistíochta chun 
saincheisteanna a bhaineann le 
bainistíocht dramhaíola a 
mheas  

 1.7 Bheith ag obair as láimh i 
gcónaí le cumainn 
cónaitheoirí/pobail atá ann 

 ▪ Deontais do chumainn 
cónaitheoirí, deontais le 
haghaidh araidí urraithe agus 
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cheana agus ag tacú le 
forbairt chumainn nua 
cónaitheoirí i gceantair 
uirbeacha. 

deontais reilige a bhronnadh i 
gcónaí.  

▪ Breis teagmhála a dhéanamh le 
grúpaí cónaitheoirí tríd an 
Oifigeach Feasachta 
Comhshaoil agus na Maoir 
Bruscair  

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

 Teagmháil fhoirmiúil a dhéanamh le 
comhaltaí tofa tríd an gCoiste um 
Beartais Straitéiseacha Tithíochta 
agus an Coiste um Beartais 
Straitéiseacha Cultúrtha agus 
Pobail, na coistí áitiúla, an Coiste 
Comhairliúcháin Áitiúil um 
Chóiríocht do Thaistealaithe agus 
an Fóram Réigiúnach um Easpa 
Dídine.  
 
 
Téann comhaltaí i gcomhairle le 
foireann na Roinne Tithíochta go 
rialta agus go neamhfhoirmiúil faoi 
shaincheisteanna is cúram do 
dhaoine ina ndáilcheantair.  

 1.2 Oiliúint a chur ar fáil agus 
acmhainní an phobail a fhorbairt 
le go nglacfaidh siad páirt ina 
bpobal féin mar shaoránaigh 
ghníomhacha 
 
 

 
 
 

▪ Tacaíocht leanúnach do bhreis 
agus 90 cumann cónaitheoirí. 

▪ Tá saoráidí/cábáin ar fáil don 
phobal i roinnt eastát agus 
bíonn an fhoireann ag obair le 
grúpaí pobail chun na 
tionscadail sin a choinneáil ag 
imeacht  

▪ Comhordú ar Chomhairle na 
nÓg, ar Thionscnamh 
Aoisbhách Chill Dara agus ar 
Chomhchoiste Póilíneachta 
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Chontae Chill Dara 
Teicneolaíocht Faisnéise 1.6 Cinnte a dhéanamh de go 

dtugtar eolas do chomhairleoirí 
contae agus baile agus go 
gcuirtear comhairle agus oiliúint 
orthu go tráthúil le go 
bhfeidhmeoidh siad mar 
ionadaithe pobail. 

▪ Leanúint de bheith ag oiliúint 
na gcomhairleoirí agus ag 
tabhairt na huirlisí cuí dóibh 
chun an leas is mó is féidir a 
bhaint as an teicneolaíocht atá 
ar fáil chun modh oibriúcháin 
gan pháipéar a chur chun cinn. 

Ar leanúint trí 2013. Is ar eislíon na 
gcomhairleoirí go príomha anois a 
bhíonn na comhairleoirí ag malartú 
faisnéise 

Seirbhísí Leabharlainne agus 
Ealaíon 

1.11 Deis a thabhairt do mhuintir 
uile an chontae teacht ar 
áiseanna leabharlainne agus 
gabháil i mbun ealaíon. 

▪ Teacht an phobail ar 
fhaisnéis, ar oideachas agus 
ar dheiseanna cultúrtha a 
chur chun cinn agus a éascú 
agus tacaíocht a thabhairt dó 
sin faoin tSeirbhís 
Leabharlainne agus Ealaíon. 

▪ An úsáid is mó is féidir a 
bhaint as córais faisnéis 
bhainistíochta na 
leabharlainne chun feabhas a 
chur ar sheirbhísí fior-ama 
agus ríomhsheirbhísí do 
chustaiméirí. 

▪ Críochnaíodh agus osclaíodh 
Leabharlann Pobail nua Chill 
Choca in 2011. 

▪ Leanadh de chur i bhfeidhm 
Leabharlann Dhigiteach Chill 
Dara (ríomhleabhair), ina bhfuil 
5,000 mír ar líne le fáil ar 
iasacht. 

▪ Féinseirbhís leabharlainne 
curtha ar fáil i Leabharlanna an 
Náis agus Mhaigh Nuad in 
2011. 

▪ Cuireadh i bhfeidhm an cúrsa 
ríomhfhoghlama ar líne BYKI ar 
shuíomh gréasáin na 
leabharlainne in 2011. 

▪ Bhíothas fós i gcomhpháirtíocht 
le FÁS chun an cúrsa oiliúna 
ríomhfhoghlama “Know IT” a 
chur ar fáil i 6 leabharlann ar 
fud an chontae. 

▪ Rinneadh óstáil do 3,283 
imeacht ar fud an líonra 
leabharlann in 2011 a bhain le 
cúrsaí cultúrtha, ealaíon, 
oideachais agus soláthar 
faisnéise. 
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▪ Rinneadh tuilleadh forbartha ar 
an gclár ealaíon 
idirghníomhaireachta sna 
réimsí seo: Ealaíona agus 
Sláinte, Ealaíona d'Ógra, 
Ealaíona san Oideachas agus 
an Cuimsiú Sóisialta. 
Rannpháirtíocht i ngrúpaí 
stiúrtha comhairleacha ar na 
hEalaíona agus ar an 
Oideachas. 

▪ D'fhreastail breis agus 6,000 
duine ar 59 imeacht le 
haghaidh Oíche Chultúir Chill 
Dara 2013. 

▪ Tugadh €48,150 do 46 
ealaíontóir/grúpa trí na deontais 
bhliantúla faoin Acht Ealaíon 
agus trí na Scéimeanna 
Gradam. 

▪ Rinneadh tuilleadh forbartha ar 
an gcaidreamh le Roinn 
Tíreolaíochta OÉ Má Nuad 
agus le Coláiste Oideachais 
Froebel 

▪ Tugadh tuilleadh deiseanna 
forbartha gairmiúla i gcomhar le 
cúrsa Damhsa Pobail 
Chuallacht an Lábáin 

▪ Mar cheiliúradh ar 
Uachtaránacht na hÉireann ar 
Chomhairle an AE, bhí Cill Dara 
ina óstach do sheimineár 
malartaithe de chuid Ealaíon 
d'Ógra agus do sheimineár 
ealaíon idirghlúine in éineacht 



 

   
 
 
 
 

99 
 

le Cumann Tithíochta Nás na 
Ríogh 

▪  Leathnú ríomhsheirbhísí - ar 
fáil 24/7: Ríomhirisí, 
ríomhfhoghlaim ar líne (500+ 
cúrsa) agus an aip 
'Libanywhere' ar fhóin chliste. 
* Cuir i bhfeidhm na 
feinseirbhíse leabharlainne i 
Mainistir Eimhín agus i gCill 
Choca 
* Clár comhpháirtíochta 
oideachais ar leith le OÉ Má 
Nuad agus le Comhpháirtíocht 
LEADER Chontae Chill Dara. 
 
In 2012 
* Breis agus 1,000 cuairt ag 
ranganna in 2012 

 * Bhain breis agus 700,000 duine 
úsáid as ár seirbhísí leabharlainne 
 * Breis agus 725,000 leabhar agus 
míreanna eile eisithe 
 
* Bunaíodh foireann Chlár Contae 
chun clár contae agus náisiúnta ina 
raibh breis agus 5,350 imeacht in 
2012 a chomhordú. 
 
* D'éirigh arís le Féile Léitheoirí 
Chill Dara 2012; aistríodh 1,200 
rannpháirtí go deireadh seachtaine i 
nDeireadh Fómhair. 
 
 In 2013 
* Breis agus 1,100 cuairt tugtha ag 
ranganna. 



 

   
 
 
 
 

100 
 

* D'fhreastail breis agus 1,500 ar an 
bhFéile Léitheoirí 
* D'fhreastail breis agus 1,300 ar 
imeachtaí agus ar cheardlanna 
leabharlainne don tSeachtain 
Eolaíochta 
 
* Cuireadh an Fhoireann 
Margaíochta Contae ar bun le 
hionadaithe de chuid an líonra 
brainsí, TF, Seirbhísí do Léitheoirí 
agus lucht tacaíochta na 
ceanncheathrún. 
 
* Ar na straitéisí margaíochta bhí: 
Rinneadh an feachtas margaíochta 
'Rún na hAthbhliana' agus an 
pleanálaí balla cláreagraithe 
bliantúil agus athchóiríodh an 
mhargaíocht sa líonra leabharlann 
chun éifeachta  
 
* Úsáideadh na meáin shóisialta 
chun seirbhísí leabharlainne a chur 
chun cinn 
 
* Forbraíodh Curadh 
Léitheoireachta Leabharlann Chill 
Dara, RUA  
 
* Rinne an fhoireann don Chlár 
Contae comhordú ar 4,800 imeacht 
a thacaigh le hócáidí pobail agus 
cultúrtha náisiúnta. 
 
Forbairtí TF: 
* Treoirthionscadail Wi-Fi i Léim an 
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Bhradáin, sa Nás agus i gCill Dara. 
* Cuireadh ábhair thagartha san 
áireamh sna seirbhísí digiteacha 
leabharlainne. 
* Glacadh príomhról ar an 
bhfoireann náisiúnta tionscadail 
chun Córas Bainistíochta 
Leabharlainne a fháil  
* Reáchtáladh an Seó Bóthair 
Ríomhsheirbhísí i 7 n-ionad inar 
cuireadh oiliúint duine le duine ar 
an bpobal in úsáid na 
ríomhsheirbhísí. 
 
 
* Chuathas i gcomhpháirtíocht le 
Comhairle Contae Bhaile Átha 
Cliath Theas agus leis an 
nGníomhaireacht Bainistíochta 
Rialtais Áitiúil (GBRÁ) chun 
Seirbhís Leabharlainne Aoisbhách 
a fhorbairt. - Cuireadh roinnt beart i 
bhfeidhm de dhroim taighde 
 
 

Bóithre, Iompar agus 
Sábháilteacht Phoiblí 

1.3 Comhairliúchán agus 
cumarsáid a chur chun cinn trí 
chomhpháirtíocht le fostaithe 
agus saoránaigh. 

 ▪ Tá an Stiúrthóireacht um 
Bóithre, Iompar agus 
Sábháilteacht Phoiblí tar éis 
struchtúr oifigí an cheantair a 
choimeád mar atá le cinntiú go 
mbeidh teacht ar sheirbhísí na 
comhairle ar fud an chontae 
agus go mbeidh faisnéis imleor 
ábhartha ar fáil i ngach aon 
oifig. 

▪ Tá an Stiúrthóireacht um 
Bóithre, Iompar agus 



 

   
 
 
 
 

102 
 

Sábháilteacht Phoiblí tar éis dul 
i mbun comhairliúcháin phoiblí, 
idir reachtúil agus 
neamhreachtúil, ag céim 
pleanála gach tionscadail 
ábhartha 

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

 ▪ Chinntigh an Stiúrthóireacht go 
dtugtar eolas tráthúil do na 
comhairleoirí contae agus baile. 

 1.13 Leanúint orainn ag dul i 
mbun nósanna imeachta 
comhairliúcháin oscailte chun 
ionadaíocht leathan a chinntiú le 
haghaidh oibreacha pleanáilte. 

 ▪ Tá an Stiúrthóireacht tar éis dul 
i mbun nósanna imeachta 
comhairliúcháin oscailte chun 
ionadaíocht leathan a chinntiú 
le haghaidh oibreacha 
pleanáilte. 

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

▪ Fónamh a dhéanamh do 
chruinnithe agus do 
cheisteanna ag comhaltaí. 

▪ Tuairisciú agus monatóireacht 
airgeadais a dhéanamh de 
réir an Chomhaontaithe 
Seirbhíse le hUisce Éireann. 

▪ Teagmháil idir-rannach. 
▪ Comhordú ar sheirbhís do 

chustaiméirí de réir an 
Chomhaontaithe Seirbhíse le 
hUisce Éireann. 

▪  Bainistíocht riosca agus 
oiliúint foirne a dhéanamh de 
réir an Chomhaontaithe 

▪ Rinneadh fónamh do na 
cruinnithe uile a bhí ag an 
gCoiste um Beartais 
Straitéiseacha, ag Coistí Áitiúla 
agus ag an gcomhairle trí 
thuairiscí teicniúla, tograí 
beartais agus freagraí ar 
cheisteanna na gcomhaltaí a 
thabhairt. 

▪ Tugadh aghaidh ar cheisteanna 
gach custaiméara go tráthúil de 
réir an Chomhaontaithe 
Seirbhíse le hUisce Éireann. 

▪ Ullmhaíodh tuairiscí le 
haghaidh gach cruinnithe den 
Chomhairle 
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Seirbhíse le hUisce Éireann. 
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Cuspóir 2: Fostaíocht agus fás geilleagrach atá inbhuanaithe a éascú agus a spreagadh 

Roinn Fochatagóir an Phlean 
Chorparáidigh 

Cuspóir an Phlean Gnó Dul Chun Cinn 

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

 ▪ Beartas leanúnach a 
laghdaíonn ar an méid páipéir a 
úsáidtear i riarachán ár 
seirbhísí agus a chruthaíonn 
éifeachtúlachtaí tríd a bheith ag 
méadú ar an úsáid a bhaintear 
as na suíomhanna gréasáin atá 
againn – m.sh. Suíomh 
Gréasáin Comhphóilíneachta. 

 2.3 Deiseanna fostaíochta 
inbhuanaithe a chruthú chomh 
maith le limistéir chónaithe ar 
ardchaighdeán. 

▪ Tacaíocht a thabhairt 
d'fhorbairt gheilleagrach 
fhochoistí an Bhoird 
Forbartha Contae agus í a 
chomhordú. 

▪ . Tá Straitéis Eachaí á forbairt 
go leanúnach don bhliain 2012. 

 2.5 Cinnte a dhéanamh de go 
gcosnófar agus go gcaomhnófar 
oidhreacht nádúrtha agus 
ailtireachta Chill Dara agus go 
ndéanfar cothabháil den 
chaighdeán is airde uirthi 

 ▪ Íocadh breis agus €34,000 le 
grúpaí chun tionscadail 
oidhreachta pobail a fhorbairt i 
gCo. Chill Dara. 

Pobal & Fiontar (Seirbhísí 
Fóillíochta) 

2.5 Cinnte a dhéanamh de go 
gcosnófar agus go gcaomhnófar 
oidhreacht nádúrtha agus 
ailtireachta Chill Dara agus go 
ndéanfar cothabháil den 
chaighdeán is airde uirthi. 

▪ Cúnamh a thabhairt chun 
cothabháil a dhéanamh ar an 
mbithéagsúlacht agus ar an 
oidhreacht atá sa chontae 
cheana agus chun feabhas a 
chur orthu. 

▪ Tugadh faoin gcothabháil 
bhliantúil ar mhóinéir i Spá 
Léim an Bhradáin.  

An Comhshaol 2.2 An Plean Bainistíochta 
Dramhaíola a chur i bhfeidhm 
agus beartais a fhorbairt chun an 
méid athchúrsála a dhéantar a 
mhéadú. 

 ▪ Leanadh de bheith ag cur i 
bhfeidhm beartais 
bhainistíochta dramhaíola. 

▪ Méadaíodh arís ar líon na 
scoileanna glasa agus na 
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mbanc 'fág anseo' i 
gcomhthéacs an phlean 
bainistíochta dramhaíola. 

▪ Tugadh tuilleadh cúnamh 
airgeadais chun na boscaí 
bruscair a urraíodh cheana féin 
a chur ar fáil. 

▪ Rinneadh bainistíocht na n-
áiseanna athchúrsála i gCnoc 
Saileata agus i mBaile Átha Í a 
sheachfhoinsiú ar conradh 5 
bliana. 

▪ Tá scrúdú á dhéanamh ar an 
bhféidearthacht go gcuirfí 
áiseanna athchúrsála ar fáil i 
gCill Droichid. 

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

 ▪ Cur i bhfeidhm leanúnach na 
bPleananna Bainistíochta 
Abhantraí agus an clár beart.  

▪ Oibriú leanúnach an chlár 
samplála, tástála agus 
monatóireachta ar dhramhaíl 

Tithíocht 2.3 Deiseanna fostaíochta 
inbhuanaithe a chruthú chomh 
maith le limistéir chónaithe ar 
ardchaighdeán. 

 ▪ Tacaíocht a thabhairt do 
ghnólachtaí beaga trí dheontais 
tithíochta a thabhairt agus obair 
dheisiúcháin/éifeachtúlachta 
fuinnimh a dhéanamh ar thithe 
folmha, obair ar fiú thart ar €2 
mhilliún í. 

▪ Éascaíodh iasachtaí le 
haghaidh árais chónaithe 
phríobháideacha de réir 
scéimeanna faofa. 

Teicneolaíocht Faisnéise 2.1 Dícheall a dhéanamh chun an 
tionchar a imríonn ár 

▪ Freastalaithe a fhíorúlú oiread 
agus is féidir chun líon na 

▪ Baineann an chomhairle úsáid 
as VMWare mar ardán 
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ngníomhaíochtaí uile ar an 
gcomhshaol a laghdú trí 
fhuinneamh a chaomhnú agus 
astuithe carbóin a laghdú. 

bhfreastalaithe fisiciúla a 
laghdú oiread agus is féidir. 

fíorúlaithe freastalaithe agus tá 
laghdú mór tagtha dá bharr ar 
líon na bhfreastalaithe fisiciúla ar 
an láthair féin (laghdú ó bhreis 
agus 60 freastalaí go níos lú ná 
12 cheann) agus coigilteas mór 
fuinnimh sa seomra freastalaithe 
leis. 

Pleanáil 2.3 Deiseanna fostaíochta 
inbhuanaithe a chruthú chomh 
maith le limistéir chónaithe ar 
ardchaighdeán. 

▪ Bheith ag tacú le fostaíocht 
agus forbairt gheilleagrach 
atá inbhuanaithe 

▪ Nascadh leanúnach le coláistí 
tríú leibhéal ionas go gcuirfear 
Cill Dara chun cinn mar 
cheantar den chéad scoth le 
haghaidh infheistíochta. Tá OÉ 
Má Nuad, go háirithe, i mbun 
teagmháil go 
réamhghníomhach anois le 
roinnt fochoistí de chuid an 
Bhoird Forbartha Contae chun 
deiseanna a fhiosrú. 

▪ Bíonn an rannóg seo ag obair 
freisin le Fáilte Éireann agus le 
páirtithe leasmhara in earnáil 
na tionsclaíochta chun 
tionscadal turasóireachta a 
fhorbairt ina mbeidh Cill 
Dara/Cill Mhantáin an ceann 
scríbe, tionscadal a sheol Bord 
Fáilte i gcomhar le Fáilte Chill 
Dara agus Fáilte Chill 
Mhantáin. 

▪ Feidhmíonn an tOifigeach 
Forbartha Geilleagraí mar 
lárphointe teagmhála i dtaobh 
gach iarratas pleanála a 
d'fhéadfadh fostaíocht a 
chruthú agus tugann an rannóg 



 

   
 
 
 
 

107 
 

cúnamh d'fhonn cruinnithe 
réamhphleanála le rannóga 
seirbhíse uile na comhairle a 
éascú. Tugtar cabhair freisin 
don rannóg pleanála chun 
measúnú a dhéanamh ar 
riachtanais chriosúcháin do 
phleananna forbartha baile 
agus contae, bunaithe ar 
réamh-mheastacháin RPG ar 
an daonra, srl. 

  2.5 Cinnte a dhéanamh de go 
gcosnófar agus go gcaomhnófar 
oidhreacht nádúrtha agus 
ailtireachta Chill Dara agus go 
ndéanfar cothabháil den 
chaighdeán is airde uirthi. 

▪ An oidhreacht nádúrtha, 
chultúrtha agus thógtha a 
chosaint agus tacaíocht a 
thabhairt léi 

Cur i bhfeidhm ghníomhartha 
Phlean Oidhreachta an Chontae trí 
na bearta seo a leanas: 
▪ Scéim Deontais Oidhreachta an 

Phobail a fhorbairt. 
▪ Seachtain na hOidhreachta 

2011 a fhorbairt agus a chur 
chun cinn. 

▪ Athbhreithniú a chríochnú ar 
Phlean Oidhreachta Chontae 
Chill Dara agus moladh a 
dhéanamh go gcuirfí tús leis an 
gcéad Phlean eile in 2012. 

▪ Ráiteas Limistéar Caomhnaithe 
Ailtireachta Bhaile Chill Dara 
(Plean Ceantair Áitiúil). 

▪ Gnáthóga a léarscáiliú agus 
léarscáil den bhonneagar glas a 
fhorbairt do Chill Droichid agus 
do Mhaigh Nuad (Plean 
Ceantair Áitiúil). 

▪ Suirbhé ar chrainn – Maigh 
Nuad. 

▪ Scéim Deontais Oidhreachta an 
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Phobail, 2011 (26 iarratas 
faighte) 

 
▪ Seachtain na hOidhreachta 

2011 (50 imeacht) 
▪ Loch Bhaile na Faiche – clár 

cothabhála/comharthaíochta. 
▪ Cúrsa oiliúna i gcothabháil 

reiligí (in éineacht le FÁS). 
▪ Glacadh Clár na Struchtúr faoi 

Chosaint mar chuid den Phlean 
Forbartha Contae i mBealtaine 
2011. 

Bóithre, Iompar agus 
Sábháilteacht Phoiblí 

2.9 Tuilleadh oibre a dhéanamh 
chun cabhlach iompair na 
comhairle a athrú sa chaoi go 
mbainfidh sé úsáid as breoslaí 
fuinnimh in-athnuaite agus 
inbhuanaithe, de réir mar is féidir 
leis an maoiniú a bhíonn ar fáil. 

 ▪ Lean an Stiúrthóireacht orthu 
ag athrú cabhlach iompair na 
comhairle sa chaoi go 
mbainfeadh sé úsáid as 
breoslaí fuinnimh in-athnuaite 
agus inbhuanaithe, de réir mar 
ab fhéidir leis an maoiniú a bhí 
ar fáil. 

Seirbhísí Uisce 2.6 Tuilleadh seirbhísí uisce agus 
fuíolluisce a chur isteach agus a 
fheabhsú de réir an 
Chomhaontaithe Seirbhíse le 
hUisce Éireann 

▪ An líonra soláthair uisce a 
oibriú agus cothabháil a 
dhéanamh air le go 
bhfreastalófar ar an éileamh 
agus go soláthrófar uisce den 
chaighdeán is airde de réir an 
Chomhaontaithe Seirbhíse le 
hUisce Éireann 

▪ Rinneadh tuilleadh forbartha ar 
bhonneagar/líonra cóireála an 
tsoláthair uisce agus fuíolluisce 
tríd Chlár Infheistíochta Caipitil 
Uisce Éireann do Sheirbhísí 
Uisce agus tríd an gClár um 
Scéimeanna Beaga. 

▪ Tugadh na conarthaí seo a 
leanas chun críche in 2013: 
Ionad Cóireála Fuíolluisce 
Bhaile Chill Dara  
Ionad Cóireála Fuíolluisce 
Shruthláin agus Príomhphíobáin 
Aníos 
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Ionad Cóireála Fuíolluisce an 
Bhaile Mhóir 
Cuireadh tús leis na conarthaí 
tógála seo a leanas in 2013: 
Uasghrádú Ionad Cóireála 
Fuíolluisce Léim an Bhradáin 
Príomhphíobán aníos ó 
Chaisleán Bhairnín go 
Ballygoran 
Príomhphíobán aníos ó 
Ballygoran go Collinstown 
Athrú Uasghrádaithe le 
haghaidh Bogadh Uisce ar 
Ionad Astarraingthe na Bearú i 
Sruthlán 
 

▪ Rannpháirtíocht leanúnach sa 
Ghrúpa Stiúrtha um Sholáthair 
Uisce Réigiúnach 
Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath chun soláthair agus 
dáileadh uisce sa réigiún a 
chomhordú. 
 

 2.14 Bheith ag obair le hUisce 
Éireann chun a chinntiú gur leor 
an soláthar uisce óil chun freastal 
ar an éileamh agus gur leor an 
cumas cóireála fuíolluisce chun 
freastal ar riachtanais Chill Dara. 

▪ Córais cóireála agus líonra 
fuíolluisce a oibriú agus a 
chothabháil chun forbairt a 
éascú agus an comhshaol a 
chosaint de réir an 
Chomhaontaithe Seirbhíse le 
hUisce Éireann. 

▪ Oibríodh an líonra soláthair uisce 
agus rinneadh cothabháil air 
chun a chinntiú go rabhthas i 
gcomhlíonadh iomlán le 
caighdeáin cháilíochta uisce. 

▪ Oibríodh le Clár Uisce Éireann le 
go n-aistreofaí gan stró chuig na 
socraithe nua a thiocfaidh i 
bhfeidhm nuair a bheidh Uisce 
Éireann ag glacadh ról Údarás na 
Seirbhísí Uisce ó 1 Eanáir 2014. 

▪ Baile Osbeirn, Léim an Bhradáin, 
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Baile Átha Í, Cill Dara, Coill 
Dubh, Mainistir Eimhín, Rath 
Iomhgháin, An Baile Mór, Díseart 
Diarmada, Tigh Moling, Doire an 
tSoirn, Kilmeague, Baile 
Riobaird, Fiodh Alúine, 
Ardclough, Ádh Garbháin, Béal 
Átha an Tuair, Baile an Róigh 1, 
Baile an Róigh 2, Baile na 
mBreathnach, Baile an 
Chalbhaigh, Caisleán Mhistéil, 
Caisleán an Róigh Thiar, Cloch 
an Rince, Cluain Dubh, Dún 
Uabhair, Cill Bhearaigh, Cill 
Daingin 1, Cill Daingin 2, Cill 
Chá, Cill Míde 1, Baile an 
Mhuilinn 1, Baile an Mhuilinn 2, 
An Baile Nua, An Urnaí, Ráth 
Chofaigh, Tigh Mhic Neamhain. 

 
    

▪ Eisíodh ceadúnais d'iomlán 10 
nIonad Cóireála Fuíolluisce go 
dtí seo. Tá trí ionad eile atá ag 
fanacht le ceadúnas go fóill, 
mar atá, Ráth Iomgháin, 
Mainistir Eimhín agus Cill Dara. 

▪ Tá deimhnithe údaraithe eisithe 
do gach ionad beag, i.e. a bhfuil 
daonra níos lú ná CD 500 (dath 
gorm) ag baint leis, agus iad cuí 
do mhéid an ionaid atá i gceist. 
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Cuspóir 3: Bonneagar fisiciúil agus sóisialta Chontae Chill Dara a fhorbairt agus a mhéadú 

Roinn Fochatagóir an Phlean 
Chorparáidigh 

Cuspóir an Phlean Gnó Dul Chun Cinn 

Pobal & Fiontar 3.8 Pobail inbhuanaithe a 
fhorbairt trí thacaíocht chuí ón 
bpobal a chur ar fáil 

▪ Pobail a chothú atá láidir, 
cuimsitheach, inbhuanaithe. 

▪ Obair agus pleanáil leanúnach 
don Chlár Seirbhísí Comhtháite 
i gCill Dara. 

▪ Riarachán na scéimeanna 
deontais pobail, féile, áiseanna 
agus oidhreachta pobail 

▪ Tuilleadh comhthionscadail a 
forbraíodh le Fóram Pobail 
agus Deonach Chill Dara. 

▪ Forbairt leanúnach ar an 
tionscnamh a thacaíonn le 
daoine breacaosta i gContae 
Chill Dara. 

▪ Roinnt tionscadal comhtháite a 
rinneadh trí K Partners, m.sh. 
Ráth Iomgháin. 

Pobal & Fiontar (Seirbhísí 
Fóillíochta) 

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

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

▪ Cothabháil leanúnach ar 12 
chlós súgartha atá sa chontae 
cheana. 

▪ Cuireadh clós súgartha isteach 
i Rath Iomgháin.  

▪ Cuibhrinn a chur ar fáil sa 
Scioból Iontach. 

▪ Obair leanúnach chun 
páirceanna imeartha a fhorbairt 
i Loch na Móna, Léim an 
Bhradáin 

▪ Tírdhreachú i Sráidbhaile na 
hUrnaí  
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▪ Lá súgartha in Áras Chill Dara 
chun an Lá Náisiúnta Súgartha 
a cheiliúradh 

▪ Tacaíocht d'Amharclann 
Bhruach na hAbhann le 
haghaidh imeachtaí a 
reáchtáladh in Ionad Leanaí an 
fhoirgnimh.  

An Comhshaol 3.6 Cinnte a dhéanamh de go 
bhfuil bonneagar ann cheana nó 
pleanáilte chun freastal ar 
fhorbairt nua. 

 ▪ Monatóireacht agus bainistíocht 
a dhéanamh ar reiligí atá ann 
cheana agus tailte nua a 
shainaithint/a fhorbairt chun 
freastal ar riachtanais amach 
anseo. 

▪ Rinneadh dul chun cinn ag fáil 
tailte agus ag tógáil síneadh 
nua leis an reilig i mBaile an 
Stáibléaraigh. Pleanáladh 
oibreacha chun síneadh a chur 
le reiligí i nDroichead Nua agus 
i gCill Daingin. 

Tithíocht 3.9 Bearta cuí tithíochta a mheas 
agus a dhéanamh chun freastal ar 
riachtanais tithíochta sa chontae. 

 ▪ Rinneadh an Measúnú 
Reachtúil ar Riachtanas 
Tithíochta in 2013. Rinneadh 
athbhreithniú ar thart ar 7,500 
iarratas agus tá tuairim is 4,200 
ar an liosta faoi láthair.  

▪ Tugadh isteach Treoirlínte 
Reachtúla Measúnaithe le 
haghaidh iarratas ar Thacaíocht 
Tithíochta Sóisialta agus 
cuireadh i bhfeidhm nósanna 
imeachta lena n-aghaidh. Is é 
an Forlíonadh Cíosa a íocann 
an Roinn Coimirce Sóisialaí a 
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fhreastalaíonn ar an 
riachtanas/éileamh (agus tá sé 
sin le hathrú in 2015 chuig 
Íocaíocht Chúnamh Tithíochta 
arna bainistiú ag na hÚdaráis 
Áitiúla); 

▪ Fuarthas aonaid ar bhonn 
leanúnach trí thionscnaimh 
chistiúcháin de chuid na 
Saoráide Léasaithe 
Réamhchaipitil (CALF) agus 
tríd an Scéim um Chóiríocht ar 
Cíos.  

▪ Teagmháil leanúnach le 
Cumainn Tithíochta Dheonacha 
a imríonn páirt mhór i soláthar 
aonad tithíochta sa chontae. 

▪ Soláthraíodh agus rinneadh 
bainistíocht go fóill ar Sheirbhísí 
Teagmhála do Thionóntaí agus 
ar Sheirbhísí do Dhaoine gan 
Dídean. 

▪ Is é Contae Chill Dara an 
príomhúdarás i Réigiún an 
Lároirthir maidir le heaspa 
dídine.  

▪ Riaradh an Deontas na 
nÁiseanna Soghluaisteachta, 
an Deontas Oiriúnaithe 
Tithíochta agus Cúnamh 
Tithíochta do Dhaoine 
Breacaosta.  

▪ Leanadh de chur i bhfeidhm an 
Phlean Cóiríochta do 
Thaistealaithe agus den 
mheasúnú ar riachtanas in 
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2013. 
▪ Nuashonraíodh tuairim is 900 

comhad cíosa mar ullmhúchán 
don Scéim Náisiúnta Cíosa 
2015.  
 

Teicneolaíocht Faisnéise 3.5 Teacht níos fearr a chur ar fáil 
go fóill ar fhaisnéis faoi na 
seirbhísí a thugann an 
Chomhairle tríd an suíomh 
gréasáin Kildare.ie. 

Cothabháil a dhéanamh ar an 
suíomh gréasáin kildarecoco.ie le 
go mbeidh ardchaighdeán air. 

Cothabháil agus bainistíocht 
leanúnach a dhéanamh ar an 
suíomh gréasáin kildarecoco.ie 
agus forbairt leanúnach a 
dhéanamh i réimsí na bhfothaí 
RSS, na bhfoláireamh agus na 
leathanach Facebook agus Twitter. 
Forbairt leanúnach a dhéanamh ar 
bhealaí nua agus níos fearr chun 
gnó a dhéanamh, mar shampla 
breis úsáide a bhaint as an 
tseirbhís íocaíochta ar líne agus ar 
réitigh íocaíochta leis an Aithint 
Gutha Idirghníomhach (AGI), 
chomh maith le tuilleadh úsáide a 
bhaint as na meáin shóisialta chun 
faisnéis a mhalartú leis an bpobal. 

Seirbhísí Leabharlainne agus 
Ealaíon 

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

▪ Rinneadh dul chun cinn 
maidir le bealach isteach 
chuig gach ionad a bheith ann 
do chách. 

 
 
 
 
 
 
 
▪ Rinneadh cláir forbartha 

léitheoireachta agus an 

▪ Críochnaíodh agus osclaíodh 
Leabharlann Pobail nua Chill 
Choca in 2011. 

▪ Tugadh oibreacha 
inrochtaineachta ar an 
Limistéar Ábhar do Dhéagóirí i 
Leabharlann an Náis agus 
uasghrádú ar an bhfoirgneamh 
féin i Leabharlann Mhaigh Nuad 
chun críche in 2011 de réir 
Phlean Chomhairle Contae 
Chill Dara um Chur i bhFeidhm 
Rochtana. 
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bhainistíocht ar bhailiúcháin a 
neartú sna leabharlanna. 

▪ Cuireadh 200 imeacht 
leabharlainne ar siúl le 
haghaidh 9,000 páiste ar fud an 
chontae le linn Fhéile Leabhar 
na Leanaí 2011. 

▪ D'fhreastail beagnach 800 
duine ar Fhéile Léitheoirí Chill 
Dara i mBealtaine 2011 mar a 
raibh údair ag léamh a saothair 
féin agus agallaimh agus 
sínithe leabhair ar siúl. 

▪ Leanadh den tacaíocht 
airgeadais le hIonad Ealaíon 
Riverbank. 

▪ Tugadh €51,000 chun tacú le 
príomheagraíochtaí ealaíon, 
lena n-áirítear: Amharclann an 
Mhóta, Ionad Ealaíon Pobail 
Bhaile Átha Í, Ceolfhoireann 
Chontae Chill Dara, Stiúideo 
Leinster Printmaking, CAKE 
Contemporary Arts agus The 
Performance Corporation. 

▪ Rinneadh oibreacha ar ionad 
ilchuspóra Leabharlann an Náis 
de réir Phlean Chomhairle 
Contae Chill Dara um Chur i 
bhFeidhm Rochtana. 

▪ Oibreacha caomhantais ar an 
gcoimpléacs mar a bhfuil 
cartlanna agus ionad staidéir 
áitiúil. 

▪ Breis agus 60 club leabhar de 
chuid na leabharlann a 
fhreastalaíonn ar fhorbairt na 
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léitheoireachta do leanaí, do 
dhéagóirí agus do dhaoine 
fásta. 

▪ De bharr Dúshlán 
Léitheoireachta an tSamhraidh, 
'Story Lab', bhí daoine óga gafa 
leis an léitheoireacht. 

 
▪ (Tuilleadh) Dul Chun Cinn: 

Plean Forbartha Ealaíon le 
haghaidh Údaráis Áitiúla Chill 
Dara, 2012-2016, a cheadaigh 
an Chomhairle agus a seoladh i 
Meán Fómhair 2012 

▪ Coinníodh an maoiniú a thugtar 
d'eagraíochtaí acmhainní 
ealaíon sa chontae mar a bhí  
 
Dul chun cinn in 2013: 
Bonneagar Foirgneamh  
* Mionfheistiú i Leabharlanna 
Chill Droichid agus Mhaigh 
Nuad 
* Críochnaíodh oibreacha 
inrochtaineachta agus 
sábháilteachta ó dhóiteán i 
mBaile Átha Í agus sa Nás. 
* Uasghrádaíodh an gailearaí 
sa Nás  
 
Cláir Forbartha Léitheoireachta: 
* Cabhair Seilfe, ar 
comhthionscadal seirbhísí é i 
gcomhar le FSS, 
Meabhairshláinte Éireann, 
Tascfhóras Réigiún an 
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Iardheiscirt um Dhrugaí agus 
Seirbhís Leabharlainne Chill 
Mhantáin, bailiúcháin agus 
léachtaí arna dtabhairt i 7 
bpríomhbhrainse, eisíodh breis 
agus 1,000. 
* Tacaíocht leanúnach le 
'Leabharstop Bradbury' i mBaile 
Átha Í ina dtagann club nua 
leabhar le chéile maidin 
Domhnaigh. 
 

 * Forbairt ar Churadh 
Léitheoireachta Leabharlann Chill 
Dara, RUA chun litearthacht agus 
uimhearthacht a chur chun cinn i 
measc daoine óga,  
 
* Forbairt ar Dhúshlán 
Léitheoireachta an tSamhraidh i 
gcomhar leis na 4 údarás i mBaile 
Átha Cliath agus le Comhairle 
Contae Longfoirt; ghlac thart ar 
1,600 duine óg páirt ann i gContae 
Chill Dara 
 
* Forbairt ar an suíomh gréasán 
'Curadh Léitheoireachta' i gcomhar 
leis na 4 údarás i mBaile Átha 
Cliath agus le Comhairle Contae 
Longfoirt chun grá don 
léitheoireacht a chur chun cinn. 
 
* Forbairt ar an gclár léitheoireachta 
agus uimhearthachta 'Play 2 Read' 
atá dírithe ar pháistí naíonra agus a 
dtuismitheoirí. 
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* Forbairt ar Shuíomhanna 
Gréasáin Seirbhísí do Léitheoirí. 
 
* Tairiscint ilchreata ag leibhéal an 
AE arna déanamh le haghaidh an 
chiste leabhar don tréimhse 2013 - 
2016 
 

Pleanáil 3.3 Dícheall a dhéanamh chun 
forbairt inbhuanaithe 
ardchaighdeáin a bhaint amach i 
gceantair tuaithe agus uirbeacha 
araon. 

▪ Cinnte a dhéanamh de go n-
ullmhaítear go tráthúil an 
Plean Forbartha Contae agus 
Plean Forbartha Baile an 
Náis, a tosaíodh i mBealtaine 
2009, chomh maith le 
Pleananna Ceantair Áitiúil. 

▪ Rinneadh athbhreithniú 2 
bhliain ar Phleananna 
Forbartha Contae Chill Dara 
agus Baile an Náis 

▪ Cuireadh leagan den Phlean 
Forbartha Contae i gcrích chun 
lár Bhaile Chill Dara a ainmniú 
mar Limistéar Caomhantais 
Ailtireachta 

▪ Críochnaíodh an t-athbhreithniú 
ar Phleananna Ceantair Áitiúil 
Mhaigh Nuad agus Dhroichead 
Nua 

▪ Críochnaíodh an 
comhairliúchán poiblí ag 
céimeanna cuí sa phróiseas 
pleanála. 

▪ Críochnaíodh Measúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta 
agus Measúnacht Chuí le 
haghaidh na bpleananna uile 
mar ba ghá. 

▪ Críochnaíodh Measúnacht 
Straitéiseach ar Riosca i gcás 
Tuilte le haghaidh na 
ndréachtphleananna uile mar 
ba chuí. 
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▪ Rinneadh tuilleadh teagmhála 
leis an Roinn Oideachais & 
Scileanna chun soláthar 
saoráidí oideachais don 
chontae amach anseo a 
phleanáil 

▪ Foilsíodh beartas nua 
comharthaíochta agus 
Treoirlínte d'Aghaidheanna 
Siopa 
 

Bóithre, Iompar agus 
Sábháilteacht Phoiblí 

3.1 Líonra bóithre poiblí atá dea-
chothabháilte a sholáthar a bhuí 
le timthriall bunúsach cothabhála 
deich mbliana, faoi réir srianta 
acmhainní airgeadais agus 
daonna. 

 ▪ Tá an Stiúrthóireacht um 
Bóithre, Iompar agus 
Sábháilteacht Phoiblí tar éis 
líonra bóithre poiblí atá dea-
chothabháilte a sholáthar a 
bhuí le timthriall bunúsach 
cothabhála deich mbliana, faoi 
réir srianta acmhainní 
airgeadais agus daonna, agus 
féachfaidh siad lena sholáthar 
amach anseo. 

 3.6 Cinnte a dhéanamh de go 
bhfuil bonneagar ann cheana nó 
pleanáilte chun freastal ar 
fhorbairt nua. 

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

▪ Forbraíodh príomhthionscadail 
bonneagair de réir chlár caipitil 
na Comhairle agus de réir an 
Phlean Forbartha Contae. 

▪ Déanann an Stiúrthóireacht 
cothabháil agus bainistíocht ar 
6 stáisiún dóiteáin (Droichead 
Nua, An Nás, Baile Átha Í, 
Maigh Nuad, Mainistir Eimhín 
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agus Léim an Bhradáin) agus tá 
caighdeán na hoibre a 
dhéanann siad chomh hard 
agus is féidir. 

 
 

 3.7 Feabhas a chur ar amanna 
taistil agus ar shábháilteacht ar 
bhóithre, trí bhearta éifeachtúla 
bainistíochta tráchta a chur i 
gcrích, agus trí bheith ag cur le 
scála agus le cumas ionad 
bainistíochta tráchta na 
Comhairle, faoi réir maoiniú cuí a 
bheith ann chuige. 

 ▪ Chuir an Stiúrthóireacht um 
Bóithre, Iompar agus 
Sábháilteacht Phoiblí feabhas 
ar amanna taistil agus ar 
shábháilteacht ar bhóithre trí 
bhearta éifeachtúla 
bainistíochta tráchta a chur i 
bhfeidhm. 

Seirbhísí Uisce 3.4 Grúpscéimeanna Uisce a 
éascú go fóill, faoi réir an bhuiséid 
atá ar fáil.  

▪ An Clár Uisce Tuaithe a chur i 
bhfeidhm agus a leathnú. 

▪ Rinneadh tuilleadh forbartha ar 
an gClár Uisce Tuaithe inar 
tosaíodh/críochnaíodh na 
scéimeanna seo a leanas in 
2013: 

 
▪ Tionscadail a cuireadh i gcrích 

in 2013 
- Uasghrádú síothlúcháin 

Bhaile an Róigh 
- Uasghrádú ICFU Dhún 

Uabhair 
- Uasghrádú ICFU 

Chluain Dubh 
- Uasghrádú ICFU Ard 

Cloch 
- Criathar Ionraoin ICFU 

Bhaile an Riobaird 
- Scéim Mionathraithe 

Líonra Séarachais 
Fhiodh Alúine 

- Príomhphíobán Aníos le 
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haghaidh Séarachas 
Bréan an Bhaile Ghallda 

 
▪ Oibreacha tógála i gcúram faoin 

nGrúpscéim Uisce a rinneadh 
in 2013 

- Grúpscéim Uisce Chill 
Míde & an cheantair 
máguaird 

- Grúpscéim Uisce 
Baybush 

- Grúpscéim Uisce Inse 
Brisleáin 

- Grúpscéim Lipstown-Na 
Forraí Móire (páirtshruth 
ian iomlán) 
 

 3.6 Cinnte a dhéanamh de go 
bhfuil bonneagar ann cheana nó 
pleanáilte chun freastal ar 
fhorbairt nua. 

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

▪ Tionscadail faoi Straitéisí 
Laghdaithe Tuilte a bhaineann 
le 2013: 
 
Nach mór críochnaithe: 

 
- Butterstream 
- Na Solláin  
- Abhainn Toni 
- An Baile Nua 
- Confaí  
- Baile Eoin 
- Ard Cloch 
 

 
Ar leanúint: 

- Abhainn Morrel 
- Collchoill, Cill Droichid 
- An Baile Mór 
- Uisce Dromchla Chill 
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Choca 
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Cuspóir 4: Feabhas a chur ar an gcaoi a dtugann Údaráis Áitiúla Chill Dara seirbhísí ó thaobh 
éifeachta agus éifeachtúlachta de 

Roinn Fochatagóir an Phlean 
Chorparáidigh 

Cuspóir an Phlean Gnó Dul Chun Cinn 

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

▪ Tacaíocht a thabhairt don 
obair a dhéanann K Partners 
agus í a chomhordú. 

▪ Is comh-mheitheal de bhaill 
foirne Chomhairle Contae Chill 
Dara agus oibrithe bainteacha 
sna Seirbhísí Pobail agus 
Cultúir iad K Partners atá tar éis 
roinnt clár comhordaithe a chur 
i bhfeidhm go céimneach sa 
chontae. Ar an iomlán, 
féachann an mheitheal leis an 
tairbhe is mó is féidir a bhaint 
as a gcuid eolais, a gcuid 
teagmhálacha agus a gcuid 
saintaithí trí chéile. 

Pobal & Fiontar (Seirbhísí 
Fóillíochta) 

4.10 An comhoibriú idir Údaráis 
Áitiúla Chill Dara 
a mhéadú chun dúbláil agus 
neamhéifeachtúlacht a laghdú 
oiread agus is féidir agus seirbhísí 
á dtabhairt. 

▪ Tacaíocht a thabhairt do 
chomhairlí baile an chontae 
maidir le cúrsaí 
taitneamhachta agus 
tírdhreachta. 

▪ Críochnaíodh clár oibre le 
Comhairle Baile Léim an 
Bhradáin chun féar a 
chothabháil agus crainn a chur, 
a phrúnáil agus a bhaint  

▪ Críochnaíodh clár oibre le 
Comhairle Baile an Náis chun 
clós súgartha nua a chur 
isteach,  

▪ Tugadh tacaíocht do 
Chomhairle Baile Dhroichead 
Nua tírdhreachú a dhéanamh i 
bPáirc na Life, Droichead Nua 

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

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

▪ Baineadh úsáid leanúnach as 
líonraí TF agus meán sóisialta 
chun barr feabhais a chur ar an 
gcaoi a dtugtar seirbhísí do 
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chomhaltaí agus do chustaiméirí. 
 
 
 
 

 
 
 

4.2 Cinnte a dhéanamh de go 
bhfaighfear luach ar airgead i 
soláthar earraí agus seirbhísí de 
bharr dea-chleachtas a leanúint 
agus bheith ag cloí le beartais 
soláthair náisiúnta. 

▪ Córas soláthair a thabhairt 
isteach le haghaidh ábhar 
stáiseanóireachta. 

▪ Tugadh isteach socrú láraithe 
fála agus stórála do mhíreanna 
stáiseanóireachta, i.e. páipéar, 
clúdaigh litreach, cartúis tonóra. 

 4.9 Múnlaí dea-chleachtais agus 
cur chuige comhtháite a leanúint 
chun seirbhísí a thabhairt agus 
freastal dá réir ar riachtanais an 
phobail. 

▪ Spreagadh a thabhairt chun 
feabhas a chur ar an gcaoi a 
dtugtar seirbhísí 
ardchaighdeáin. 

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

▪ Cur leis an suíomh gréasáin chun 
dóthain faisnéise a chur ar fáil 
don phobal i bhformáid atá éasca 
a theacht uirthi. 

▪ Tuilleadh tacaíochta a thabhairt 
agus forbartha a dhéanamh ar an 
suíomh gréasáin Deisigh do 
Shráid. 

▪ Measúnú a dhéanamh ar an 
úsáid a bhaintear as an gCóras 
Rianaithe Sonraí Adest, a 
thaifeadann idirghníomhaíocht le 
custaiméirí, d'fhonn fiosrú an 
mbainfeadh an eagraíocht 
tairbhe as Córas Bainistíochta 
don Chaidreamh le Custaiméirí a 
thabhairt isteach, a chuirfeadh le 
cruinneas agus le héifeachtúlacht 
na heagraíochta ag tabhairt 
aghaidh ar cheisteanna, ar 
iarratais agus ar ghearáin an 
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phobail. 
▪ Gearáin a dhéantar leis an 

eagraíocht a thaifeadadh ar an 
gcóras Adest le go mbeidh 
taifead cuimsitheach againn ar 
ghearáin agus ar agaí freagartha. 

▪ Tacaíocht a thabhairt don aonad 
cúraim do chustaiméirí le go 
nglacfaidh sé dualgais lasc-chláir 
agus fáiltithe.  

▪ An córas guthán in Áras Chill 
Dara a uasghrádú  

▪ Tacaíocht a thabhairt do rannóga 
feabhas a chur ar bhainistíocht 
na nguthán agus tuilleadh oiliúna 
a chur ar fáil mar is gá. 

 
▪ Seirbhís phoiblí ardchaighdeáin, 

follasacht, freagracht agus luach 
ar airgead a chur chun cinn mar 
chultúr oibre.  

▪ Leanúint orainn ag díriú ar obair 
foirne agus ar chomhoibriú idir 
disciplíní agus ranna. 

▪ Tacaíocht a thabhairt do rannóga 
seirbhísí a thabhairt go 
héifeachtúil agus sin a chur chun 
cinn. 

▪ Tuilleadh tacaíochta a thabhairt 
do rannóga trí fhógraíocht 
lárnach a éascú don eagraíocht 
agus trí chomhlíonadh le 
nósanna imeachta fála 
comhaontaithe a chinntiú. 

▪ Aiseolas ón bpobal faoi 
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chaighdeán na seirbhíse a 
thugaimid agus faoin taithí 
custaiméara a spreagadh agus 
monatóireacht a dhéanamh ar na 
céimeanna chun feabhais a 
ghlacfar más gá. 

▪ Cinnte a dhéanamh de go 
mbeifear i gcomhlíonadh le haon 
riachtanas a bhaineann le 
seirbhís fheabhsaithe do 
chustaiméirí de réir an Chláir 
Gníomhaíochta um Rialtas Áitiúil 
Éifeachtach. 

▪ Clár Riosca na Seirbhísí 
Corparáideacha a nuashonrú 
mar is gá, ag féachaint 
d'fheidhmeanna na rannóige. 

▪ Cinnte a dhéanamh de go 
mbeidh foireann uile na 
Rannóige Seirbhísí 
Corparáideacha ar an eolas faoi 
na riachtanais agus faoina 
bhfreagrachtaí féin mar a leagtar 
amach iad sa Ráiteas Sláinte 
agus Sábháilteachta don chuid 
seo.  
Tacaíocht a thabhairt don 
Oifigeach Rochtana teacht éasca 
ar sheirbhísí agus ar áitribh uile 
na comhairle a chur chun cinn. 

▪ Tacaíocht a thabhairt agus breis 
a chur le ról an Oifigigh 
Chomhionannais agus na Foirne 
Gníomhaíochta Comhionannais. 

 
 4.16 Bunachar sonraí  Baineann foireann thiomanta faoin 
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cuimsitheach a bhunú mar chlár 
sócmhainní ina mbeidh taifead 
léarscáile ar gach píosa talún 
agus maoin atá in úinéireacht na 
Comhairle. 

gClár um Leas i Maoin úsáid as 
bogearraí speisialaithe chun sonraí 
stairiúla agus reatha a fháil as 
comhaid inmheánacha agus as 
taifid chlárlann na talún. Tá 1191 
taifead beo anois ar chóras an 
Chláir um Leas i Maoin agus bíonn 
obair leanúnach ar siúl chun na 
sonraí seo a chomhtháthú le córais 
bainistíochta airgeadais agus 
faisnéise geografaí. 

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

Bailiú éifeachtach ioncaim a 
chinntiú 
Eisiúint luath bhillí. 
 
 
 
 
 
 
 
Uathíocaíochtaí 

Chun an méid is mó ioncaim agus 
is féidir a bhailiú, ní mór don Roinn 
Airgeadais a chinntiú go n-eisítear 
gach bille 
(rátaí/uisce/dramhaíola/iasachtaí 
tithíochta/cíosanna) go tráthúil. 
Cuireadh córais nua i bhfeidhm 
chun billí uisce a eisiúint. 
Rinneadh iarracht leanúnach 
spreagadh a thabhairt do 
chustaiméirí iasachtaí tí agus cíosa 
íocaíocht a dhéanamh le buanordú 
nó le dochar díreach. Cuireadh cuid 
mhór soláthraithe leis an gcóras 
uathíocaíochta freisin. 
 

  4.13 Éascaíocht a dhéanamh do 
mhaoirseacht éifeachtach 
airgeadais, go hinmheánach, go 
náisiúnta agus ag leibhéal an AE, 
agus tacaíocht a thabhairt dó sin. 

Pleanáil Airgeadais agus 
Bainistíocht Cisteáin 
An buiséad bliantúil agus na ráitis 
airgeadais a ullmhú go gairmiúil, 
go soiléir agus go tráthúil. 
 
 
 
 

 
Ullmhaíodh Buiséad 2013 i 
Samhain 2012 agus ghlac an 
Chomhairle é ar 17 Nollaig 2012 
 
Tá freagracht reachtúil ar an 
gComhairle an Ráiteas Airgeadais 
Bliantúil (RAB) a fhoilsiú faoi 
cheann an chéad lá de mhí Iúil na 
bliana dár gcionn. In 2013, cuireadh 
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Luach ar airgead a chur chun cinn 
mar chuid riachtanach den 
bhainistíocht feidhmíochta. 
 
Comhairlí Cúnta bheith ag cloí 
leis an bPlean Corparáideach trí 
chláir chaipitil agus ioncam 
réamh-mheasta. 

RAB na bliana 2012 faoi bhráid na 
Comhairle ar 25 Márta 2013. 
Ullmhaíodh an buiséad bliantúil 
agus clár rollach caipitil trí bliana i 
bhfianaise spriocanna an Phlean 
Chorparáidigh. 

 4.13 Éascaíocht a dhéanamh do 
mhaoirseacht éifeachtach 
airgeadais, go hinmheánach, go 
náisiúnta agus ag leibhéal an AE, 
agus tacaíocht a thabhairt dó sin. 

Straitéis Buiséid agus Bainistíocht 
Airgeadais 
 
▪ Rialú Buiséid 
 
 
 
Measúnú ar riachtanais an ama 
atá le teacht ionas go gcuirfear 
dóthain acmhainní ar fáil. 

 
Leanadh den mhonatóireacht 
mhíosúil ar ioncam agus ar 
chaiteachas in aghaidh an bhuiséid 
d'fhonn a chinntiú go mbainfí 
spriocanna amach agus go 
seachnófaí an róchaiteachas.  
▪ Meastar sa chlár caipitil 2013 - 

2015 go gcaithfidh Comhairle 
Contae Chill Dara thart ar €90 
milliún ar bhonneagar. 
Nuashonraíodh an plean in 
2012 chun an maoiniú a bhí ar 
fáil a thabhairt san áireamh 
agus na hacmhainní ba ghá 
chun an Plean a chur i 
bhfeidhm a shainaithint. 

 4.13 Éascaíocht a dhéanamh do 
mhaoirseacht éifeachtach 
airgeadais, go hinmheánach, go 
náisiúnta agus ag leibhéal an AE, 
agus tacaíocht a thabhairt dó sin. 

Bailiú ioncaim a chinntiú 
Athbhreithniú ar fhéichiúnaithe 
aosaithe agus ar fhéichiúnaithe a 
réitigh a gcuntas chun an líon 
drochfhiach a laghdú. 
 

Rinneadh athbhreithniú gach mí ar 
iarmhéideanna gan íoc d'fhonn a 
chinntiú go ndéanfaí luath-
idirghabháil agus, nuair ba chuí, 
rinneadh socruithe le féichiúnaithe 
chun fiacha gan íoc a urscaoileadh. 

  4.15 Feabhas a chur i gcónaí ar 
phróisis inmheánacha chun na 
córais a bhaineann le hacmhainní 

Córas nua párolla Mar gheall ar an gcóras nua 
acmhainní daonna, aoisliúntais 
agus párolla a cuireadh i bhfeidhm i 
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daonna, leis an struchtúr 
eagraíochtúil agus leis an 
bpárolla a tharraingt le chéile ar 
bhealach nua-aimseartha a 
chuimseoidh modúil aoisliúntais, 
earcaíochta agus oiliúna. 

gComhairle Contae Chill Dara is 
féidir bileoga ama a eochrú go 
cianda. Is lú an baol dá bharr go 
ndéanfar botúin agus is mó an 
tionchar a imríonn an lucht 
maoirseachta/bainistíochta ar 
shainiú freagrachtaí na foirne.  

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

 ▪ Coinníodh iarratais ar thithíocht 
sa bhunachar sonraí 'iHouse', 
chomh maith le nithe a 
bhaineann le bainistíocht agus 
cothabháil an stoic tithíochta. 

▪ Tá an Tionscnamh um Léasú 
Tithíochta Sóisialta / Scéim um 
Chóiríocht ar Cíos i bhfeidhm. 

 
  4.2 Cinnte a dhéanamh de go 

bhfaighfear luach ar airgead i 
soláthar earraí agus seirbhísí de 
bharr dea-chleachtas a leanúint 
agus bheith ag cloí le beartais 
soláthair náisiúnta. 

 ▪ Rinneadh cinnte de gur 
tarraingíodh anuas an 
leithdháileadh iomlán maoinithe 
d'Údaráis Áitiúla Chill Dara 
agus gur tabhaíodh caiteachas 
faoi na ceannteidil éagsúla ar 
bhealach éifeachtach 
éifeachtúil. 

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

 ▪ Cuireadh feabhas ar an obair le 
gníomhaireachtaí seachtracha 
– An Tascfhórsa Réigiúnach 
um Dhrugaí, Comhchoiste 
Póilíneachta. 

▪ Oibríonn an fhoireann pobail go 
dlúth leis na KPartners ar 
thionscadail idir-rannacha agus 
ar thionscadail de chuid an 
Bhoird Forbartha Contae 

Teicneolaíocht Faisnéise 4.1 Barr feabhais a chur ar úsáid 
na dteicneolaíochtaí nua TF agus 

▪ An príomhfhreastalaí agus an ▪ Rinneadh tairiscint ar Líonra 
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cumarsáide chun feabhas a chur 
ar an gcaoi a dtugtar seirbhísí. 

bonneagar stórála atá ann faoi 
láthair a athsholáthar de réir 
mar a bhíonn ré an 
tseantrealaimh caite. 

▪ Freastal ar an éileamh 
méadaithe ar fheidhmchláir atá 
bunaithe ar tháibléid agus ar 
ghutháin phóca d'fhoireann na 
comhairle. 

  
 
 
▪ Tacaíocht ardchaighdeáin a 

thabhairt i gcónaí do gach 
úsáideoir trí úsáid éifeachtach 
a bhaint as an deasc cabhrach 
TF agus í a bhainistiú go 
héifeachtach leis. 

 

Limistéar Stórála (LLS) nua 
agus cuireadh ag obair é in 
2013. 

 
▪ Réiteach iomlán Bainistíochta 

ar Ghléasanna Soghluaiste 
(BGS) a chur i bhfeidhm chun 
bainistíocht, criptiúchán agus 
cosaint a dhéanamh ar chrua-
earraí atá bunaithe ar tháibléid 
agus ar fhóin phóca. 

 

 
▪ Bainistíocht a dhéanamh ar 

thart ar 5,000 glao inmheánach 
ar sheirbhísí TCF in 2013. 

Iniúchóireacht Inmheánach 4.2 Cinnte a dhéanamh de go 
bhfaighfear luach ar airgead i 
soláthar earraí agus seirbhísí de 
bharr dea-chleachtas a leanúint 
agus bheith ag cloí le beartais 
soláthair náisiúnta. 
 
4.8 Seirbhís phoiblí 
ardchaighdeáin, follasacht, 
freagracht agus luach ar airgead 
a chur chun cinn ar fud na n-
údarás áitiúil mar chultúr oibre. 

 ▪ Ullmhaítear pleananna 
iniúchóireachta gach bliain de réir 
chláir rioscaí na rannóg atá 
nasctha le pleananna gnó agus 
leis an bPlean Corparáideach ar 
deireadh. I bplean 
Iniúchóireachta Inmheánaí 2013, 
cuimsíodh 17 n-iniúchóireacht a 
bhí roinnte thar na 
Stiúrthóireachtaí uile. Tugadh 
faoi 14 iniúchóireacht le linn na 
bliana, 10 gcinn a críochnaíodh, 
ceann amháin á dhréachtú agus 
3 cinn eile a tosaíodh roimh 
dheireadh na bliana.  

▪ Rinneadh ceithre imscrúdú i 
gcaitheamh na bliana mar aon le 
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roinnt oibre seiceála. 
▪ Cuireann gach iniúchóireacht 

agus obair ilchineálach, go 
díreach nó go hindíreach, le 
cuspóirí straitéiseacha na 
Comhairle faoi mar a leagtar 
amach sa Phlean Corparáideach 
iad. 

▪ Déantar monatóireacht ina 
dhiaidh sin ar mholtaí na n-
iniúchóireachtaí chun a chinntiú 
go gcuirtear i bhfeidhm iad de réir 
mar a aontaíodh. 

Seirbhísí Leabharlainne agus 
Ealaíon 

4.9 Múnlaí dea-chleachtais agus 
chur chuige comhtháite a leanúint 
chun seirbhísí a thabhairt agus 
bheith ag freastal dá réir ar 
riachtanais an phobail. 
 
4.12 Teacht éasca a bheith ag 
cách ar sheirbhísí agus ar áitribh 
na comhairle agus sin a chur 
chun cinn go leanúnach. 

▪ Taighde a dhéanamh ar 
uaireanta oscailte agus iad a 
chur ar chomhréim ar fud an 
chontae ar bhealach a 
fhreagraíonn do riachtanais 
seirbhíse agus do ghannchion 
foirne i ngach pobal. 

▪ Teacht an phobail ar 
fhaisnéis, ar oideachas agus 
ar dheiseanna cultúrtha a 
chur chun cinn agus a éascú 
agus tacaíocht a thabhairt dó 
sin faoin tSeirbhís 
Leabharlainne agus Ealaíon. 

▪ Tugadh isteach “am 
sceidealaithe” sna leabharlanna 
in 2011 chun cur go mór leis na 
seirbhísí pobail a thugaimid, go 
háirithe le tseirbhís 
chláreagraithe na leabharlainne 
a bhfuil an-éileamh uirthi. 

▪ Comhoibriú a dhéanamh leis na 
K Partners agus na tionscadail 
rathúla seo a leanas a thabhairt 
chun críche: 

 
- “Súil Siar ar an Sean-

nós” – clár foghlama 
agus léitheoireachta don 
teaghlach sna Solláin 
agus i Rath Iomgháin. 

- Seisiúin eolais faoin 
oideachas tríú leibhéal 

- An Tobar 
Cruthaitheachta. 

- An Oíche Chultúir 
- Tionscadal Pobal 
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Inbhuanaithe Rath 
Iomgháin. 

- Ceardlanna 'Blaiseadh 
den Spórt' – 
Comhpháirtíocht Spóirt 
agus Seirbhíse Ealaíon. 

- Clár Damhsa agus 
Spóirt an FAI. 

 
▪ Tugadh tuilleadh tacaíochta 

chun saoráid leabharlainne 
nua-aimseartha a sholáthar i 
gCloch an Rince i gcomhar le 
Scoil Náisiúnta Chloch an 
Rince. 

 
   ▪ Cuireadh seirbhís ordaithe ar 

líne trí chatalóg na 
leabharlainne i bhfeidhm in 
2011, chomh maith le fógraí 
téacs SMS le haghaidh leabhair 
thar téarma, iarratais ar 
leabhair agus imeachtaí. 

▪ Cuireadh an fhoghlaim 
inrochtana agus aisghabháil 
faisnéise chun cinn trí 
bhunachair sonraí foghlama ar 
líne agus tríd an Ríomhstair. 

▪ Leanadh de bheith ag coinneáil 
saoránaigh Chill Dara ar an 
eolas is déanaí maidir le 
gníomhaíochtaí/deiseanna 
ealaíon trí ríomhphoist ó 
Sheirbhís Ealaíon Chill Dara 
agus trí shuíomh gréasáin agus 
leathanach Facebook na 
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seirbhíse sin. 
▪ Athbhreithniú ar mhúnla nua 

seachadta na seirbhíse 
leabharlainne, inar aibhsíodh 
gur dóigh le 86.3% de na 
grúpaí pobail lena ndearnadh 
suirbhé 'gur chór don tSeirbhís 
Leabharlainne spás agus am a 
chur ar fáil atá tiomanta 
d'fhorbairt pobail agus 
dheonach'. 

▪ Chuaigh foireann 
Ardbhainistíochta na 
Leabharlainne i mbun 
comhoibriú 
idirghníomhaireachta chun an 
leas is mó is féidir a bhaint as 
acmhainní agus táirgí 
insoláthartha a chur ar 
chomhréim, m.sh. CSC, FSS 
agus OÉ Má Nuad 

▪ Tá córas curtha i bhfeidhm a 
dhéanann fógraí leictreonacha 
ar imeachtaí leabharlainne. 

▪ Forbraíodh an aip 
'Libanywhere' le go mbeadh 
teacht ar sheirbhísí 
leabharlainne 24 uair sa lá, 7 lá 
sa tseachtain. 

▪ Leathnaíodh amach an tsraith 
léachtaí móréilimh 'Bréagáin, 
Teicneolaíocht agus Oiliúint' a 
chruthaíonn nasc idir 
tuismitheoirí, múinteoirí agus 
teiripeoirí saothair. 

▪ Cuireadh teagasc TCLL - 
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Tadhall, Clóscríbhneoireacht, 
Léitheoireacht agus Litriúchán - 
ar fáil i leabharlanna do 
dhaoine óga a bhfuil disléicse 
orthu. 

▪ Tugann clár fairsing na 
leabharlainne deis do bhaill 
teacht ar léachtaí agus ar 
cheardlanna oideachasúla, 
m.sh. 'Conas na Meáin 
Shóisialta a Úsáid'. 

▪ Seoladh Clár Oideachais na 
Leabharlann do 
Mheánscoileanna i Léim an 
Bhradáin, i gCill Dara agus sa 
Nás. 

▪ Tá an tSeirbhís Ealaíon i 
ndiaidh réimse deiseanna le 
haghaidh forbairt ghairmiúil a 
thabhairt d'ealaíontóirí atá ag 
obair i measc an phobail, mar 
thacaíocht chun acmhainn an 
phobail a fhorbairt. 
 

Dul chun cinn in 2013 
 
* Cuireadh leis an mbailiúchán 
Bréagán, Teicneolaíochta agus 
Oiliúna (BTO) sa chaoi go bhfuil sé 
ar fáil anois i Leabharlann Pobail an 
Náis. Tugadh sraith chuimsitheach 
léachtaí faoin mbunachar sonraí 
BTO inar ghlac breis agus 600 
duine páirt 
* Leathnaíodh an tseirbhís TCLL de 
bharr éilimh mhóir. 
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* Éascaíodh clinicí nua de chuid an 
Gharda Síochána 
* Éascaíodh clinicí nua Faisnéise 
do Shaoránaigh i gCill Droichid, Cill 
Dara, Léim an Bhradáin agus Cill 
Choca. 
 
* Síneadh Féile Leabhar na Leanaí 
in 2013 sa chaoi go maireann sí 12 
mhí sa bhliain anois. 
 
* Spás Duit, Áit Duit - Ag tabhairt 
inspioráide tríd an meantóireacht a 
nascann leabharlanna leis an 
bpobal i gCill Choca. 
 
* Tugadh faoin bpróiseas CSC i 
gCill Droichid, i gCill Dara agus i 
gCill Choca 
 

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

Iarratais Pleanála agus an 
Próiseas Ceadúnaithe 
▪ Seirbhís ardchaighdeáin a 

thabhairt don phobal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Cuireadh an córas I-Plan i 
bhfeidhm go hiomlán le go 
mbeidh teacht ag an bpobal ar 
an gcóras pleanála.  

▪ Cuireadh an córas bainistíochta 
doiciméad 'I-Doc' i bhfeidhm le 
go mbeadh teacht ar 
dhoiciméid i gcomhaid 
phleanála. Leathnaíodh an 
córas 'I-Doc' sa chaoi is go 
mbeadh taifid na mblianta 
1998-2011 san áireamh ann. 

▪ Cuireadh an córas CTPF (Cion 
Tairbhe um Pleanáil agus 
Forbairt) i bhfeidhm chun 
sonraisc ar thobhaigh a chruthú 
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agus taifead a dhéanamh ar 
íocaíochtaí agus ar thobhaigh 
gan íoc. 

▪ Leathnaíodh bunachar sonraí 
an chláir phleanála sa chaoi is 
go mbeadh taifid na mblianta 
1964 go 1987 san áireamh ann, 
lena n-áirítear cártaí innéacs 
agus clárleabhair. 

▪ Rinneadh léarscáileanna an 
chláir phleanála (735) a thiontú 
ina bhformáidí cuí comhaid. 

▪ Tá an bhainistíocht ar 
chomhaid Chomhairle Baile an 
Náis & Bhaile Átha Í comhtháite 
anois le riarachán chomhaid an 
chontae. Tá riarachán 
Chomhairle Baile Bhaile Átha Í 
le comhtháthú in 2012. 

 4.9 Múnlaí dea-chleachtais agus 
cur chuige comhtháite a leanúint 
chun seirbhísí a thabhairt agus 
bheith ag freastal dá réir ar 
riachtanais an phobail. 

Faisnéis agus Rochtain Phoiblí 
▪ Seirbhís chuimsitheach a 

thabhairt don phobal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfheidhmiúchán agus 

▪ Cuireadh próiseas i bhfeidhm 
chun bailíochtú thar an gcuntar 
a dhéanamh ar gach teach 
agus síneadh aonuaire. 

▪ Seirbhísí for-rochtana – 
Reáchtáladh tuilleadh clinicí 
réamhphleanála in Áras Chill 
Dara, Baile Átha Í, Léim an 
Bhradáin agus Claonadh ar 
bhonn rialta – fógraíodh i 
nuachtáin gach Eanáir iad. 

▪ Rinneadh éascaíocht in Áras 
Chill Dara, de réir mar ba ghá, 
do chlinicí aonair 
réamhphleanála i gcás forbairtí 
tráchtála agus/nó forbairtí a 
d'fhéadfadh fostaíocht a 
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Comhlíonadh 
▪ Tuilleadh forbartha a 

dhéanamh ar fheidhmeanna 
forfheidhmiúcháin agus 
comhlíonta. 

 
 
 

chruthú.  
 
▪ Leanadh de ghníomh 

forfheidhmiúcháin trí Litreacha 
Rabhaidh agus Litreacha 
Forfheidhmiúcháin a eisiúint 
agus trí chaingean dlí a 
thabhairt in aghaidh fhorbairtí 
neamhúdaraithe. 

 
  Rialú Foirgníochta 

▪ Cur i bhfeidhm agus 
forfheidhmiú na Rialachán um 
Rialú Foirgníochta agus 
Forbartha ar fud an chontae. 
Cinnte a dhéanamh de go 
gcríochnófar gach forbairt nua 
cónaithe sa chontae (seachas 
forbairtí ina bhfuil gá le 
cuideachtaí bainistíochta) ar 
chaighdeán inghlactha agus 
go dtógfar na heastáit sin i 
gcúram faoi cheann tréimhse 
ama inghlactha tar éis iad a 
bheith críochnaithe chun 
sástacht na Comhairle 
Contae. 

 

▪ Rinneadh próiseáil leanúnach 
ar dheimhnithe sábháilteachta ó 
dhóiteáin, ar dheimhnithe ar 
bhealach isteach do dhaoine 
faoi mhíchumas agus ar fhógraí 
tosach feidhme de réir 
cheanglas reachtúil. 

▪ Bíonn monatóireacht á 
déanamh ar bhonn leanúnach 
ar gach forbairt ghníomhach 
cónaithe agus tá tús curtha le 
nósanna imeachta 
feidhmiúcháin nuair is gá.  

▪ Leanadh de bheith i dteagmháil 
leis an Roinn Comhshaoil, 
Pobail agus Rialtais Áitiúil agus 
le Cumann Bainistíochta an 
Rialtais Áitiúil maidir le heastáit 
neamhchríochnaithe. Is minic 
anois a thagann an Rannóg um 
Rialú Forbartha ar fhadhbanna 
maidir le heastáit 
neamhchríochnaithe nó eastáit 
a bhfuil deacrachtaí airgeadais 
ag a bhforbróirí nó atá faoi 
ghlacadóireacht nó faoi leachtú. 



 

   
 
 
 
 

138 
 

▪ Tá clár oibre leanúnach ann 
chun forbairtí tithíochta 
cónaithe a thógáil i gcúram. 

Bóithre, Iompar agus 
Sábháilteacht Phoiblí 

4.2 Cinnte a dhéanamh de go 
bhfaighfear luach ar airgead i 
soláthar earraí agus seirbhísí de 
bharr dea-chleachtas a leanúint 
agus bheith ag cloí le beartais 
soláthair náisiúnta. 

 ▪ D'éirigh leis an Stiúrthóireacht 
um Bóithre, Iompar agus 
Sábháilteacht Phoiblí luach ar 
airgead a fháil i soláthar earraí 
agus seirbhísí de bharr dea-
chleachtas a leanúint agus 
bheith ag cloí le beartais 
soláthair náisiúnta agus 
Eorpacha. 

Seirbhísí Uisce 4.4 Ag obair le hUisce Éireann 
faoin gComhaontú Seirbhíse chun 
an méid uisce a chailltear agus a 
chuirtear amú sa chóras uisce 
poiblí a laghdú oiread agus is 
féidir trí bheith ag caomhnú uisce 
agus ag brath sceitheanna go 
leanúnach. 

▪ Méadrú leanúnach ar 
sholáthairtí tráchtála. 

▪ Laghdú ar uisce gan chuntas 
(toirt agus céatadán) 

▪ Méadrú ar an soláthar tráchtála 
tugtha chun dáta. 

▪ Sceitheanna á mbrath laistigh 
agus lasmuigh den réigiún. 

 4.5 Ag obair le hUisce Éireann 
faoin gComhaontú Seirbhíse chun 
an soláthar uisce a leathnú 
amach chuig an oiread áiteanna 
sa chontae agus is féidir. 

▪ Ag obair le hUisce Éireann 
faoin gComhaontú Seirbhíse 
chun freastal ar an éileamh ar 
fud an chontae. 

▪ Cuireadh Ionad Astarraingthe 
Soláthair na Bearú i Sruthlán ag 
obair i mí Iúil 2013 
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Cuspóir 5: Cill Dara a chur chun cinn agus a fhorbairt mar áit mhaith cónaithe agus gnó. 

Roinn Fochatagóir an Phlean 
Chorparáidigh 

Cuspóir an Phlean Gnó Dul Chun Cinn 

Pobal & Fiontar 5.2 Naisc le hOllscoil na 
hÉireann, Má Nuad a láidriú sa 
chaoi is go gcruthófar deiseanna 
fostaíochta trí leas a bhaint as 
inniúlachtaí taighde agus 
forbartha an choláiste agus as an 
taithí atá acu bheith i 
gcomhfhiontair le tionscail den 
scoth. 

▪ Tacaíocht a thabhairt do chur 
i bhfeidhm Straitéis an Bhoird 
Forbartha Contae (BFC) agus 
é a chomhordú. 

 

Pobal & Fiontar (Seirbhísí 
Fóillíochta) 

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

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

▪ Cuireadh bleibeanna ar fud an 
chontae, mar a dhéantar gach 
earrach. 

▪ Cuireadh crainn ar fud an 
chontae, mar a dhéantar gach 
bliain. 

▪ Rinneadh clár cothabhála féir in 
2013. 
 

An Comhshaol 5.7 Tuilleadh beart láidir a chur i 
bhfeidhm chun bruscar a laghdú 
agus rialacháin bainistíochta 
dramhaíola a fhorfheidhmiú. 

 ▪ Athbhreithniú a dhéanamh go 
fóill ar sheanlíonta talún an 
chontae a fuarthas trí leagáid. 

▪ Rinneadh tuilleadh dul chun 
cinn chun láithreáin tréigthe a 
dhíothú 

▪ Monatóireacht leanúnach a 
dhéanamh ar cháilíocht an aeir 

▪ Athbhreithniú a dhéanamh go 
fóill ar cheadúnais doirte san 
uisce  

▪ Leanúint den chlár faoina 
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dtugtar aghaidh ar fhoirgnimh 
chontúirteacha. 

▪ Tuilleadh dul chun cinn a 
dhéanamh chun láithreacha 
feithicle deireadh ré a dhíothú. 

▪ In éineacht le grúpaí Bailte 
Slachtmhara, tugadh faoi roinnt 
tionscadal chun feabhais a chur 
ar phobail, ar nós araidí 
bruscair suite a sholáthar, 
graifítí a bhaint, crainn a chur 
agus pleananna áitiúla a 
fhorbairt. 

Tithíocht 5.5 Dreach agus deilbh agus 
timpeallacht Chontae Chill Dara a 
fhorbairt agus a fheabhsú. 

 ▪ Féachann an Fhoireann 
Phobail, atá bainteach leis an 
Rannóg Tithíochta, le pobail 
inbhuanaithe a chothú in eastáit 
na n-údarás áitiúil agus 
tacaíonn siad le breis agus 90 
cumann cónaitheoirí. 

▪ Tá saoráidí/cábáin ar fáil don 
phobal i roinnt eastát agus 
bíonn an fhoireann ag obair le 
grúpaí pobail chun na 
tionscadail sin a choinneáil ag 
imeacht 

▪ D'éirigh thar cionn le comórtas 
Bród Áite Chomhairle Contae 
Chill Dara inar ghlac breis agus 
58 eastát de chuid an Údaráis 
Áitiúil páirt. Ba é buaicphointe 
an chomórtais oíche na 
nGradam Pobail a reáchtáladh 
in OÉ Má Nuad i nDeireadh 
Fómhair 2013 agus bhí an-rath 
ar an ócáid. 
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▪ Bíonn na hOifigigh 
Idirchaidrimh do Thionóntaí ag 
plé le saincheisteanna 
iompraíochta frithshóisialta 
agus ag dul i ngleic leo, nuair is 
féidir, trí idirghabháil agus 
réiteach aighnis, seachas an 
díshealbhú. 

 
Teicneolaíocht Faisnéise 5.4 Bheith ag obair go fóill le 

gníomhaireachtaí stáit, Fáilte 
Éireann, Fáilte Chill Dara agus le 
páirtithe leasmhara eile an 
chontae chun Cill Dara a chur 
chun cinn mar cheann scríbe ar 
leith do thurasóirí. 

▪ Tuilleadh tacaíochta a 
thabhairt don bhranda 
Kildare.ie. 

▪ Tuilleadh tacaíochta a thabhairt 
do www.kildare.ie agus é a chur 
chun cinn mar rogha tairsí do 
lucht gnó agus turasóireachta 
an chontae. 

Seirbhísí Leabharlainne agus 
Ealaíon 

5.12 An saol cultúrtha agus saol 
na n-ealaíon i gCill Dara a chur 
chun cinn agus a fheabhsú 

▪ Leanfaidh foirne na Seirbhíse 
Leabharlainne agus Ealaíon 
den chur chuige comhoibríoch 
chun cláir chuí a chur ar fáil i 
gcomhpháirt lena chéile. 

▪ Na cláir caidrimh phoiblí, 
margaíochta agus sealbhuithe 
agus na hacmhainní agus 
buiséid TFC a chur ar 
chomhréim chun tacaíocht a 
thabhairt do na Cláir 
Chultúrtha agus Ealaíon uile a 
bhaineann le hábhar, lena n-
áirítear an Ginealas/Cartlanna 
agus an Staidéar Áitiúil. 

Dul chun cinn in 2013 
 

 Rinne an fhoireann don Chlár 
Contae comhordú ar 4,800 
imeacht a thacaigh le hócáidí 
pobail agus cultúrtha náisiúnta. 

 Glacadh páirt i dtionscadal 
litearthachta ar leith i gcomhar 
le Seirbhís Leabharlainne Chill 
Dara - leabharlann taistil, Ionad 
Ealaíon Riverbank agus an 
Chomhairle Ealaíon - 
Amharclann Lovette  

 Glacadh páirt sa Lá Náisiúnta 
Súgartha 

 Lá Teaghlaigh sa Leabharlann - 
chun teagmháil a dhéanamh le 
daoine nach n-úsáideann an 
leabharlann. 

 Cláir for-rochtana leabharlainne 
a leathnú amach chuig 
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scoileanna, naíonraí agus 
saoráidí seirbhíse do 
shaoránaigh le linn ama 
sceidealaithe, breis agus 270 
imeacht for-rochtana 

 Imeachtaí a bhaineann le 
cúrsaí cultúrtha, ealaíon, 
oideachais agus soláthar 
faisnéise a leathnú ar fud an 
líonra leabharlann. Ar na 
himeachtaí nua in 2013, tá: 
- Leabhar Amháin, Baile 
Amháin 
- Féile na Bealtaine 
- An Clár Bunscoile 
- Ceardlanna scríbhneoireachta 
cruthaithí 
- Imeachtaí faoin gclár 
náisiúnta, i.e. Seachtain na 
Gaeilge, Seachtain na 
hOidhreachta agus Seachtain 
na Matamaitice. 
- Cóir idirghlúine 
- Sraith nua léachtaí BTO 
- Imeachtaí folláine agus 
forbartha pearsanta 
 
 
 

Seirbhísí Uisce 5.6 Bheith ag obair le hUisce 
Éireann de réir an 
Chomhaontaithe Seirbhíse chun 
caighdeáin na Gníomhaireachta 
um Chaomhnú Comhshaoil 
(GCC) i leith cháilíocht an 
tsoláthair uisce agus na gcóras 
cóireála fuíolluisce a 

▪ Bheith ag obair le hUisce 
Éireann de réir an 
Chomhaontaithe Seirbhíse 
chun a chinntiú go ndéantar 
próiseáil éifeachtach 
éifeachtúil ar iarratasóirí ar 
cheadúnais nó ar chead 
pleanála 

▪ Bheith ag obair le hUisce 
Éireann de réir an 
Chomhaontaithe Seirbhíse 
chuncaighdeáin cheadúnais an 
GCC a chomhlíonadh go fóill. 
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chomhlíonadh go fóill agus/nó 
cáilíocht níos fearr ná sin féin a 
bhaint amach. 
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Comhairle Baile Bhaile Átha Í 

Tá fás suntasach tagtha ar Bhaile Átha Í 

le roinnt blianta anuas agus tá daonra 

de bhreis ar 9,500 laistigh de cheantar 

an bhaile anois. Tá forbairt 

eacnamaíoch an bhaile ríthábhachtach 

le cinntiú go bhfuil an fás seo 

inbhuanaithe agus leanann an 

Chomhairle Baile dá ról lárnach i bhfás 

agus i bhforbairt an bhaile. Bhí cuid 

mhaith athruithe spreagúla déanta agus 

curtha ar aghaidh le bliain anuas.  

 

Comhaltaí Tofa agus an 
Fheidhmeannacht 
Is iad comhaltaí Chomhairle Baile Bhaile 

Átha Í an Cathaoirleach Thomas 

Redmond (Sinn Féin), an Leas-

Cathaoirleach Aoife Breslin (Lucht 

Oibre), na Comhairleoirí Mark Dalton 

(Fianna Fáil), Richard Daly (Fine Gael), 

Ger Kelly (Sinn Féin), John Lawler 

(Fianna Fáil), James Mahon (Lucht 

Oibre), Mary O’Sullivan (Fine Gael) 

agus Mark Wall (Lucht Oibre).  

 

Tá na Comhairleoirí Daly agus Wall ina 

gcomhaltaí tofa de Chomhairle Contae 

Chill Dara freisin (Coiste Cheantar 

Bhaile Átha Í).  

 

 
 
Bainisteoir Baile/Stiúrthóir Seirbhísí 
Joe Boland 

Cléireach Baile: Brian O’Gorman 
Innealtóir Baile: Diarmuid Donohue 
 

Reáchtálann Comhairle Baile Bhaile 

Átha Í a cuid cruinnithe reachtúla 

míosúla ar an tríú Céadaoin de gach mí 

sna hOifigí Cathrach, Bóthar Mhainistir 

Eimhín, Baile Átha Í. 

 

Airgeadas  
D'ainneoin na srianta buiséid, tugann 

méid iomlán an chomhchaiteachais 

ioncaim agus chaipitiúil in 2013 (thart ar 

€5.5 milliún, lena n-áirítear thart ar €4.8 

milliún de chaiteachas ioncaim) léiriú ar 

a mhéad atá an Chomhairle Baile ag cur 

le forbairt gheilleagrach, shóisialta, 

chultúrtha agus bhonneagair an bhaile 

trína gcuid clár agus beartas. Toisc go 

bhfuil daonra an bhaile ag dul i méid, 
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bíonn ardú mór ar na héilimh ar na 

seirbhísí a chuirtear ar fáil.  

 

 
Tóstal Bhaile Átha Í – Seoladh an Chláir 

Imeachtaí 

 
Tithíocht  
Tá 331 teach i seilbh na Comhairle Baile 

faoi láthair. Tugadh cóiríocht do 49 

iarratasóir tithíochta i gcóiríocht nua 

agus cóiríocht a bhí ann cheana i rith na 

bliana faoi chláir tithíochta sóisialta na 

comhairle, a chuimsíonn folúntais a 

thagann chun cinn in aonaid atá 

bainistithe ag cumainn tithíochta deonaí, 

an Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC) 

agus léasú fadtéarmach.  

 

Leanadh ar aghaidh le clár na 

bhfeabhsúchán caipitiúil le linn na 

bliana, agus ghlac an Chomhairle cur 

chuige réamhghníomhach chun na 

haonaid reatha agus na haonaid 

fholmha a athchóiriú agus a uasghrádú. 

Dá bharr sin, bhíothas in ann aonaid 

fholmha a athligean chomh sciobtha 

agus ab fhéidir. Thug forbróir eastát an 

Choinicéir, i gcomhar leis an 

nGníomhaireacht Náisiúnta um 

Bainistíocht Sócmhainní (GNBS) agus 

Comhairle Contae Chill Dara, oibreacha 

ar an mbonneagar poiblí laistigh den 

eastát chun críche, aistríodh 43 aonad 

go dtí an chomhairle agus críochnaíodh 

Cumann Deonach Tithíochta na Clúide i 

mí na Nollag.  

 

Bóithre  
Tugann an mótarbhealach M9 agus an 

bóthar nua ceangail go Baile Átha Í a 

bhaineann leis léiriú ar shuíomh 

straitéiseach an bhaile sa réigiún agus i 

mórcheantar Bhaile Átha Cliath. In 2013, 

críochnaíodh oibreacha urraithe ar 

thimpeallán ar an mbealach isteach sa 

bhaile a dearadh mar loc canála.  

 

Bóthar Dáileacháin Ó Dheas 
Go luath in 2011, glacadh go foirmiúil le 

tionscadal caipitil beartaithe an Bhóthair 

Dáileacháin Ó Dheas (BDD) ar liosta 

scéimeanna tosaíochta na Roinne 

Iompair (Clár na mBóithre Speisialta 

Neamhnáisiúnta). Tá costas leasaithe 
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an tionscadail thart ar €34 milliún agus 

cuireadh iarratas ar mhaoiniú faoi bhráid 

na Roinne. Fuarthas leithdháileadh 

tosaigh €150,000 ar mhaithe leis na 

hoibreacha imscrúdaithe suímh a 

chríochnú, in éineacht le heilimintí den 

phróiseas dearaidh nach raibh 

críochnaithe a chur i gcrích. Iarradh ar 

an gcomhairle an obair a chur ar sos 

don am i láthair, suirbhéanna tráchta 

agus nuashonrú an Ráitis Tionchair 

Timpeallachta (RTT), srl. san áireamh. 

Go réalaíoch, tá leithdháileadh an-mhór 

de dhíth ar an gcomhairle ag an gcéim 

seo chun dul ar aghaidh chuig an gcéad 

chéim eile sa tionscadal, rud a bhainfidh 

le cinntiú an Ordaithe Ceannaigh 

Éigeantaigh (OCÉ) agus an RTT agus le 

fáil talún. Táthar ag fanacht le cinneadh 

foirmiúil na Roinne Iompair, 

Turasóireachta agus Spóirt sula 

bhféadfar tús a chur leis an scéim.  

 

An Plean Bainistíochta Tráchta 
Tá dul chun cinn suntasach déanta i 

gcur i bhfeidhm an Phlean Bainistíochta 

Tráchta, a glacadh in 2010 tar éis 

tréimhse fhada comhairliúcháin phoiblí.  

Tá na tionscadail seo a leanas curtha i 

gcrích go nuige seo: 

• Feabhsuithe ar an acomhal ag 

N78/Bóthar Fortbarrington 

• Soilse do choisithe ag an mbealach 

isteach chuig an gClub CLG 

• Feabhsuithe ar an líonra 

comharthaíochta ag Cearnóg Emily 

• Bonneagar crua (teilifís chiorcaid 

iata, lúba, srl.) a sholáthar chun 

éascaíocht a dhéanamh don chóras 

nua MOVA. 

 Táthar ag beartú go dtabharfar tús áite 

do na scéimeanna seo a leanas in 2014: 

 

• Uasghrádú ar an acomhal ag 

N78/Bóthar an tSráidbhaile 

• Cur i bhfeidhm iomlán an chórais 

MOVA 

• Trasrian coisithe ar Shráid Laighean 

• Tuilleadh feabhsuithe ar chosáin, 

cóngarach don stáisiún traenach go 

háirithe 

• Tabhairt isteach an tionscnaimh 

‘Bealaí Sábháilte chun na Scoile’, a 

chuimseofaí, b'fhéidir, clár beart do 

rothaithe. 

 

Is dócha go maoineofar na tionscadail 

uile seo thuas le deontais ón Údarás 

Náisiúnta Iompair. Ba chóir a thabhairt 

do d'aire freisin gur imir Plean 
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Bainistíochta Tráchta na comhairle ról 

fíorthábhachtach ag tacú le hiarratais ar 

mhaoiniú deontais. 

 

I dteannta a bhfuil thuas, is tosaíocht go 

fóill é an droichead coisithe agus beidh 

sé á chur níos faide chun cinn in 2014. 

D'aontaigh an tÚdarás Náisiúnta Iompair 

na costais dearaidh a mhaoiniú, cé nach 

ndearnadh gealltanas ar bith go fóill 

maidir leis na costais tógála a bheidh 

thart ar €1/1.5 milliún is dócha.  

 
Blocdeontas le haghaidh Oibreacha 
Bóthair 
Rinneadh roinnt feabhsuithe eile ar 

bhóithre agus ar chosáin sa bhaile le 

linn na bliana. D'fhaomh an Roinn 

Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil 

blocdheontas €161,000.  

 

Fodhlíthe Páirceála 
Tar éis phróisis fhada díospóireachta 

agus comhairliúcháin phoiblí, rinneadh 

athbhreithniú ar fhodhlíthe páirceála in 

2013 agus roinnt athruithe móra dá 

bharr. Orthu sin, tugadh isteach páirceáil 

saor in aisce ar an Satharn agus 

tréimhse breise 15 nóiméad.  

 

 

Seirbhísí Uisce  
Déanann an Chomhairle Baile 

bonneagar na seirbhísí uisce (soláthar 

uisce agus fuíolluisce) a chothabháil 

agus a oibriú ina ceantar riaracháin, faoi 

chomhaontú thar ceann Chomhairle 

Contae Chill Dara (Alt 85 den Acht 

Rialtais Áitiúil, 2001). De bhun athruithe 

reachtaíochta le héifeacht ón 1 Eanáir 

2014, tá Uisce Éireann tar éis freagracht 

reachtúil a ghlacadh as seirbhísí uisce 

agus tá comhaontú seirbhíse leis an 

gcontae arna chur i bhfeidhm le 

haghaidh na seirbhísí ábhartha.  

 

 
Seimineár ar Bhealaí Uisce Bhaile Átha Í 

 
Soláthar Uisce 
Ba chóir a thabhairt do d'aire gur bhliain 

an-mhór a bhí in 2013 ó thaobh an 

tsoláthair uisce de. Cuireadh Scéim 

Astarraingthe na Bearú ag obair go 

foirmiúil i mí Iúil. Tairgtear méid 

inbhuanaithe 31 meigilítear (milliún 
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lítear) in aghaidh an lae agus 

leithdháiltear 7 meigilítear ar Bhaile Átha 

Í. Ina theannta sin, faigheann an 

Chomhairle Baile thart ar ½ meigilítear 

in aghaidh an lae go fóill ó sholáthar 

toibreacha Mhainistir Eimhín. Mar gheall 

air sin, ní fhaigheann an chomhairle 

uisce ó sholáthar (réigiúnach) an Bhaile 

Mhóir a thuilleadh, cé go bhfuil fáil air i 

gcás éigeandála.  

 

Tá obair bhreise déanta ag an 

gcomhairle freisin mar chuid de Chlár na 

Scéimeanna Beaga chun na córais 

dáileacháin laistigh den bhaile féin a 

dhéanamh níos solúbtha. Téann sé sin 

chun tairbhe cheantar Bhóthar 

Cheatharlach/an Choinicéir go háirithe. 

Moltar freisin go ndíreofar as an nua sa 

bhliain seo chugainn ar bhrath 

sceitheanna agus ar chaomhnú uisce 

agus beidh an chomhairle ag obair go 

dlúth le hUisce Éireann agus le 

Comhairle Contae Chill Dara chuige sin. 

Is áthas linn a chur in iúl go bhfuil 

soláthar uisce an-mhaith i gCill Dara 

Theas anois, lena n-áirítear Baile Átha Í, 

agus go bhfuil an ceantar suite go 

straitéiseach chun tionscail mhóra nua a 

mhealladh chuige.  

 

Fuíolluisce 
Tá ionad cóireála fuíolluisce an bhaile 

fós á oibriú gan dul thar acmhainn, rud 

atá fíorthábhachtach le go mbeidh 

borradh faoi ghnólachtaí na háite amach 

anseo. 

 

Bainistíocht Tuillte 
Mar chuid den athbhreithniú ar an 

bPlean Forbartha Baile, rinneadh an 

Rannóg Seirbhísí Uisce (Comhairle 

Contae Chill Dara) measúnú ar an 

riosca i gcás tuilte. Chomh maith leis 

sin, de réir na Treorach um Thuilte tá 

Oifig na nOibreacha Poiblí ag dul i 

gceannas ar Mheasúnú Riosca i gCás 

Tuilte Dobharcheantair agus beidh 

léarscáileanna den riosca tuilte agus de 

ghuaiseacha tuilte á ndéanamh faoi lár 

2014.  

 

Bainistíocht Forbartha 
I ndiaidh an athbhreithnithe, glacadh an 

Plean nua Forbartha Baile 2012-2018 

go foirmiúil ar 28 Feabhra 2012. Tá an 

tuairisc ar dhul chun cinn dhá bhliain á 

tabhairt chun críche lena breithniú ag an 

gcomhairle go luath in 2014. Tá an 

fheidhm phleanála á riar go láraithe 

anois i gComhairle Contae Chill Dara, 
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ach is í an Chomhairle Baile an t-údarás 

pleanála reachtúil go fóill. 

Fuair an Chomhairle Baile 30 iarratas 

pleanála i rith na bliana maidir leis na 

cineálacha forbairtí seo a leanas:  

Forbairtí Tráchtála  6  

Síntí      8 

Iarratais Eile     16* 

(*Síneadh an fhaid - 9).  

 

Eisíodh 25 cead pleanála agus 2 dhiúltú 

in 2013. Fuair An Bord Pleanála dhá 

achomharc agus seasadh leis an 

gcinneadh cead a thabhairt sa dá chás.  

 
An Comhshaol  
Bíonn Baile Átha Í ag díriú i gcónaí ar 

obair fheabhsúcháin a dhéanamh a 

chuirfidh ar chumas an bhaile tuilleadh 

gradaim a bhaint amach i gcomórtas na 

mbailte slachtmhara. Ba é seo an 15ú 

bliain a chuir an baile isteach ar an 

gcomórtas. Baineadh 270 marc amach i 

gCatagóir na mBailte Móra (E), níos 

fearr ná an grád a bhí ag an mbaile 

anuraidh. Tá tús curtha ag Coiste na 

mBailte Slachtmhara (Fochoiste 

Comhairle Baile) ar athbhreithniú ar a 

bplean cúig bliana, a seoladh in 2008, 

agus iad ag iarraidh feabhsuithe breise 

a dhéanamh ar an mbaile, le comhoibriú 

na Comhairle Baile agus Ceantair, 

scoileanna áitiúla, muintir an phobail 

agus Comhlachas Tráchtála Bhaile Átha 

Í.  

 

Tá Ionad Fóntas Cathartha Bhaile Átha 

Í, áit atá á hoibriú ag Oxigen 

Environmental faoi láthair, tá sé suite ar 

Bhóthar Bhaile Átha Cliath ar an mbaile 

agus lean siad d'úsáid mhéadaithe na 

háise ag an bpobal a thabhairt faoi 

deara. Tá ceithre cinn déag de bhainc 

bhuidéil ar dhá shuíomh i lár an bhaile.  

 

Lean foireann na Maor Bruscair den 

mhonatóireacht ar dhumpáil 

mhídhleathach agus gan údarás agus 

imscrúdaíodh cuid mhaith tuairiscí ar 

chaitheamh bruscair i rith na bliana agus 

eisíodh fíneálacha nuair a aithníodh na 

ciontóirí. Chomh maith leis sin, cuireann 

an Chomhairle Baile glantachán rialta 

áitiúil chun cinn agus cabhraíonn sí le 

grúpaí cónaitheoirí trí scéim bhliantúil 

deontas.  

 

Áineas agus Áiseanna 
Tá an chomhairle tar éis tús áite a 

thabhairt d'uasghrádú an chlóis 

súgartha i bPáirc an Phobail agus 

cuirfear dearadh ar aghaidh go luath in 
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2014. Anuas air sin, táthar ag súil go 

dtabharfaidh Seirbhísí d'Aos Óg Chill 

Dara riachtanais tairisceana chun 

críche, le cabhair airgeadais ón 

gcomhairle agus ó Chuideachta 

Chomhpháirtíocht LEADER Chill Dara, 

chun oibreacha ar pháirc scátála don 

aos óg ar Lána an Tionóil a chur ar 

aghaidh. 

 

Tionscadail Ghinearálta  
Tar éis dóibh athbhreithniú straitéiseach 

a dhéanamh ar obair Fhóram 

Infheistíochta Forbartha agus 

Fostaíochta Bhaile Átha Í (FIFFBÁÍ), 

chuir an grúpa tionscnamh gnó agus 

margaíochta don bhaile ar aghaidh in 

2013. Bhain ceann de na bearta 

tábhachtacha freisin le brústocaireacht a 

dhéanamh le Biatas Éireann maidir leis 

an athfhorbairt bheartaithe ar thionscal 

na mbiatas siúcra, ag féachaint le 

mórthionscal bainteach a mhealladh 

chuig an gceantar. I rith na bliana, rinne 

FIFFBÁÍ, i gcomhar le Bord Fiontar 

Contae Chill Dara, éascaíocht do 

dhaoine a bhí ag dul i mbun oiliúna i 

gcúrsaí gnó. 

 

Cuireadh tús le Tionscadal nua 

Turasóireachta faoin Aer (TTA) de chuid 

INTERREG go déanach in 2012. Tá sé 

bunaithe i mBaile Átha Í agus féachann 

sé le forbairt deiseanna turasóireachta 

sa chontae a chur chun cinn i gcomhar 

le comhpháirtithe i gcontaetha eile. I 

gcomhar leis an gcomhairle, bhí an TTA 

ina óstach do sheimineár i Lúnasa dar 

teideal 'Bealaí Uisce Bhaile Átha Í - Ag 

cur lena n-acmhainneacht le chéile' 

agus bunaíodh grúpa de pháirtithe 

leasmhara áitiúla agus d'ionadaithe ó 

ghníomhaireachtaí reachtúla agus 

pobail chun tionscadail forbartha a chur 

chun cinn sa bhaile ar Abhainn na Bearú 

agus ar an gCanáil Mhór araon. 

 

Bíonn Grúpa Tionscóirí Bhaile Átha Í 

(dream a chuimsíonn ionadaithe den 

Chomhairle Baile, Comhlachas 

Tráchtála Bhaile Átha Í, Coiste 

Thaispeántas Chontae Chill Dara, na 

Bailte Slachtmhara, Athy Young at 

Heart, an Tionscadal Turasóireachta 

Allamuigh agus Ionad Oidhreachta-

Músaem Bhaile Átha Í) fós ag cur an 

téama 'Ceiliúr Baile Átha Í' chun cinn go 

gníomhach trí fhéile agus ócáidí a 

reáchtáil, lena n-áirítear Paráid bhliantúil 

na Féile Pádraig, Lá Spraoi Teaghlaigh 

Bhaile Átha Í agus an Fhéile nua 

Sráideanna agus Sónna na Nollag. Tá 
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an grúpa tiomanta d'fhorbairt bhreise a 

dhéanamh ar chlár féilte agus imeachtaí 

an bhaile le cabhair na dtionscnóirí atá 

ann cheana féin agus tionscnóirí nua 

amach anseo, ag díriú go speisialta in 

2013 ar 'An Tóstal'.  
 

D'óstáil an Chomhairle Baile dhá Fháiltiú 

Cathartha i mbliana. Rinne an chéad 

cheann ar 2 Deireadh Fómhair 

ceiliúradh ar éacht William Donoghue a 

bhain bonn óir amach i gcatagóir an 

chuilmheáchain éadroim i 

gCraobhchomórtas Sóisear an Domhain 

de chuid an AIBA (Cumann Idirnáisiúnta 

na Dornálaíochta Amaitéaraí) san 

Úcráin . D'óstáil an chomhairle 

comhfháiltiú ar 13 Nollaig chun 

ceiliúradh a dhéanamh ar ar bhain Club 

Camógaíochta Bhaile Átha Í agus 

Bridge United na mBan araon amach le 

déanaí.  

 

 

Fáiltiú Cathartha le haghaidh an Churadh 
Dornálaíochta William Donoghue 

 

 
Fáiltiú Cathartha le haghaidh Chlub 

Camógaíochta Bhaile Átha Í agus Bridge 
United na mBan 

 

Fuair Músaem Ionad Oidhreachta Bhaile 

Átha Í creidiúnú eatramhach ar Chlár 

Chaighdeáin Músaeim na Comhairle 

Oidhreachta i mí Iúil agus tá sé 

beartaithe go mbeidh an músaem ina 

mhúsaem iomlán nuair a bheidh na 

sainchaighdeáin bainte amach aige. Tá 

an Chomhairle Baile ag oibriú le bord an 

chomhlachta chun tús a chur le 

hathbhreithniú straitéiseach ar fhorbairt 

an ionaid amach anseo. Óstálann an t-

ionad an t-aon taispeántas amháin ar 

domhan a bhfuil buantéama aige agus a 

cheiliúrann turais Pholacha Sir Ernest 

Shackleton as Baile Átha Í. Ba í a Soilse 

an Dr. Ruth Adler, Ambasadóir na 

hAstráile chun na hÉireann, a d'oscail 
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an 13ú Scoil Fómhair Bhliantúil 

Shackleton go hoifigiúil i mí Dheireadh 

Fómhair agus bhí an chomhairle ina 

hóstach don fháiltiú bliantúil le haghaidh 

cuairteoirí ar an scoil.  

 

Bíonn Ionad Fiontar Pobail Bhaile Átha Í 

ag freastal i gcónaí ar riachtanais 

ghnólachtaí nuathionscanta agus 

ghnólachtaí atá dul i méid i mBaile Átha 

Í agus tá áiseanna á bhforbairt anois 

ann chun réimse clár oiliúna a óstáil le 

haghaidh gníomhaireachtaí ábhartha.  

 

Rinne Ionad Ealaíon Pobail Bhaile Átha 

Í, atá suite sa Séipéal Modhach, 

ceiliúradh ar chothrom trí bliana a 

oscailte in 2013 agus bíonn réimse 

leathan ócáidí agus taispeántas 

cultúrtha á gcur ar siúl anois ann. Tá an 

Chomhairle buíoch as tacaíocht 

fhlaithiúil an phobail Mhodhaigh agus na 

hOifige Ealaíon (Comhairle Contae Chill 

Dara) a chabhraigh leo an tionscadal 

seo a thabhairt ar an saol. 

 
 
 
An Comhchoiste Póilíneachta  
Bunaíodh Comhchoiste Póilíneachta 

Bhaile Átha Í in 2006 faoi Acht an 

Gharda Síochána 2005. Is é cuspóir an 

Chomhchoiste Póilíneachta fóram a 

chur ar fáil ina bhféadann an t-údarás 

áitiúil, oifigigh shinsearacha na nGardaí 

sa cheantar, comhaltaí na Comhairle 

agus an Oireachtais chomh maith le 

hionadaithe ón earnáil pobail agus 

dheonach dul i gcomhairle agus plé 

agus moltaí a dhéanamh maidir le 

póilíneacht ina gceantar.  

 

Bhuail Comhchoiste Póilíneachta Bhaile 

Átha Í le chéile ceithre huaire le linn na 

bliana agus phléigh siad ceisteanna a 

bhain le bainistíocht tráchta, bainistíocht 

eastát, rialú capall agus mí-úsáid 

substaintí.  

 
Nascadh Baile  
Tá Baile Átha Í nasctha le Grandvilliers 

(atá suite i réigiún Picardy sa Fhrainc, 

taobh ó thuaidh de Pháras). Síníodh na 

cairteacha go foirmiúil i Samhain 2004 

sa Fhrainc agus i Márta 2005 i mBaile 

Átha Í. Oibríonn Fochoiste Nasctha 

Bailte na Comhairle go dlúth lenár 

gcomhpháirtithe sa Fhrainc agus 

eagraíonn siad ócáid nasctha bhliantúil. 

Chomh maith leis sin, eagraítear roinnt 

tionscadal malartaithe traschultúrtha 

chun deis a thabhairt do shaoránaigh an 
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dá bhaile páirt a ghlacadh i 

ngníomhaíochtaí oideachais, gnó agus 

sóisialta sa dá bhaile. Tá pleananna 

luatha á ndéanamh chun ceiliúradh ar 

chothrom deich mbliana an nasctha a 

chur ar aghaidh.  
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Comhairle Baile Dhroichead Nua

Tithíocht 
Lean an Chomhairle Baile dá feidhm 

tithíochta a riar i 2013. Soláthraíodh 

seirbhísí bailithe ioncaim agus 

cothabhála tithíochta do na sé theach is 

fiche atá ag an gComhairle i nDroichead 

Nua.  

 
Comhshaol 
Leanann an Chomhairle Baile de bheith 

ag cur maoiniú ar fáil le haghaidh 

chomórtas na mbailte slachtmhara agus 

bíonn an coiste fós i mbun glantacháin 

agus feabhsuithe ar dhreach an bhaile 

ar bhonn leanúnach. 

 

Ba ghné de ghníomhaíochtaí na 

Comhairle Baile é soilsiú na Nollag arís 

in 2013.  

 

An Comhchoiste Póilíneachta 
Leanadh den Chomhchoiste 

Póilíneachta in 2013. Is é ról an choiste 

fóram a sholáthar ina bhféadann an t-

údarás áitiúil, Oifigigh Shinsearacha an 

Gharda Síochána agus baill den phobal, 

in éineacht le Comhaltaí Oireachtais 

agus páirtithe leasmhara pobail, dul i 

gcomhairle lena chéile agus plé agus 

moltaí a dhéanamh maidir le hábhair a 

théann i bhfeidhm ar phóilíneacht an 

cheantair.  

Tá na cruinnithe go léir ar oscailt don 

phobal agus tá na doiciméid ar fáil ar an 

suíomh gréasáin ag 

www.kildarejointpolicing.ie 
 

Ar na nithe a pléadh i rith 2013, bhí: 

• Ólachán poiblí 

• Fadhbanna tráchtar ag trasrian 

scoile ar Lána an tSéipéil 

• Iompraíocht fhrithshóisialta a chosc 

• An líon ionsaithe ar dhaoine sa 

bhaile 

• Leibhéal na coireachta i nDroichead 

Nua 

• Páirceáil mhídhleathach i 

nDroichead Nua ar laethanta cluichí 

• Sábháilteacht an phobail mar gheall 

ar chomharthaíocht mhídhleathach 

agus crainn ag síneadh amach os 

cionn an bhóthair 

• Veaineanna luasbhraithe na nGardaí 

• Úsáid drugaí sa bhaile 

• Tinte cnámh Oíche Shamhna 
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Halla an Bhaile 
Rinneadh dul chun cinn in 2013 ar 

phleananna chun Halla an Bhaile a 

athchóiriú. Ceapadh na hailtirí De 

Blácam agus Meagher, lorgaíodh 

tairiscintí agus táthar ag súil go gcuirfear 

an tionscadal seo níos faide ar aghaidh 

in 2014. 

 

 
 
Gradaim Pobail agus Saorálaíochta 
Bhronn Comhairle Baile Dhroichead 

Nua gradaim in 2013 chun grúpaí agus 

daoine de mhuintir an phobail agus 

saorálaithe a aithint sna naoi gcatagóir 

seo a leanas: 

• Gradam cultúir don 

éascaitheoir/eagraíocht is fearr – 

Ilghrúpa Cluichí Pobail Chonlao, 

Kate agus Niamh Conlon ina measc 

• Gradam cultúir don taibheoir is mó 

tallann – An Bhean Uasal Tammy 

Browne 

• Grúpa pobail/deonach – Seirbhísí 

Andúile Phobal Chill Dara agus Chill 

Mhantáin Thiar 

• Duine den phobal/saorálaí – An 

tUasal Ken Brannigan  

• Éacht acadúil/oideachais – Gaelscoil 

Chill Dara  

• Gradam spóirt don chlub/eagraíocht 

is fearr – Club CLB Pháirc an 

Mhóinteáin  

• Gradam spóirt don saorálaí is fearr – 

An tUasal Noel Brett   

• Gradam spóirt do lúthchleasaithe – 

Foireann sealaíochta faoi bhun 15 i 

gCluichí Pobail Chonlao 

• Halla na Laochra – An tUasal 

Dermot Earley  

 
Feidhmeanna Ionadaíochta 
Nascadh le Bad Lippspringe 
Tá Droichead Nua agus Bad 

Lippspringe nasctha le ceithre bliana 

déag anuas. Comhoibríonn na grúpaí 

éagsúla spóirt, cultúrtha, pobail agus 

stairiúla ar an mbaile lena chéile. 

Eagraíodh gníomhaíochtaí le linn 

deireadh seachtaine na Féile Pádraig in 

2013 chun comóradh a dhéanamh ar an 

ócáid.  

 

Nascadh le Ocala  
Thug toscaireacht de dháréag as Ocala 

cuairt ar Dhroichead Nua in 2013, 
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comhraiceoirí dóiteáin, póilíní agus 

ionadaithe eachaíochta ina measc. 

Ghlac na comhraiceoirí dóiteáin agus na 

póilíní páirt i bParáid na Féile Pádraig 

agus a gcuid éidí á gcaitheamh acu. 

Thug ionadaithe ó phobal gnó 

Dhroichead Nua cuairt ar Ocala in 2013 

agus bíonn marcaigh as Droichead Nua 

fós ag fáil taithí oibre printíseachta ar 

fheirmeacha in Ocala. 
Feidhmeanna Eile 
Thairg an Chomhairle Baile tacaíocht 

airgeadais agus cúnamh d’eagraíochtaí 

áitiúla in 2013. Ina measc seo, bhí 

grúpaí a bhain le Bailte Slachtmhara 

Dhroichead Nua, na cluichí pobail, 

deontais a dámhachtain faoi bhrat an 

Tóstail, Nascadh Dhroichead Nua, Féile 

Lá Fhéile Pádraig, Féile an Mheithimh, 

Féile Manley Hopkins agus Fáilte Chill 

Dara.  
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Comhairle Baile Léim an Bhradáin 
RÉAMHRÁ  
Bunaíodh Coimisinéirí Baile Léim an 

Bhradáin in 1988 agus athraíodh go 

Comhairle Baile Léim an Bhradáin iad in 

2002 faoin Acht Rialtais Áitiúil 2001.  

 

Bhí an Comhairleoir Colm Purcell ina 

Chathaoirleach go dtí Meitheamh 2013. 

Toghadh an Comhairleoir Teresa Byrne 

ina Cathaoirleach ag Cruinniú Cinn Bliana 

na comhairle i Meitheamh 2013 agus 

toghadh an Comhairleoir Michael O'Brien 

ina Leas-Chathaoirleach go dtí Meitheamh 

2014. Is iad na comhairleoirí atá ag 

seirbheáil ar Chomhairle Baile Léim an 

Bhradáin faoi láthair ná: Na Comhairleoirí 

Teresa Byrne, Bernard Caldwell, Shane 

Fitzgerald, Anthony Larkin, Denis 

McCarthy, Joe Neville, Colm Purcell, Seán 

Purcell agus Michael O'Brien.  

 

 
Cruinniú Cinn Bhliana Chomhairle Baile Léim 

an Bhradáin 

 

Tá oifig na Comhairle Baile suite i dTeach 

an Bhaile Nua, Cnoc an Chaptaein. 

Tionóltar an chomhairle ar an gcéad Mháirt 

de gach mí i seomra na comhairle agus 

bíonn na cruinnithe ar oscailt don phobal 

agus don lucht preasa. Is é an tUasal 

Peter Minnock, Stiúrthóir Seirbhísí, 

Comhairle Contae Chill Dara an Bainisteoir 

Baile.  

 
Buiséad 

Ba é an buiséad don bhliain 2013 

€310,700 agus faightear an maoiniú seo ó 

Chomhairle Contae Chill Dara agus ón 

gCiste Rialtais Áitiúil. Déanann an 

chomhairle an-chuid oibre trí na fochoistí 

seo a leanas: Comhshaol agus 

Bainistíocht Dramhaíola, Feabhsuithe 

Baile agus Ealaíona agus Oidhreacht. 

 
Comhshaol agus Bainistíocht 
Dramhaíola 
Comhaltaí: Na Comhairleoirí Denis 

McCarthy (tionólaí), Anthony Larkin, Joe 

Neville, Teresa Byrne, Shane Fitzgerald 

agus Michael O’Brien 

Comhaltaí nach bhfuil ar an gcomhairle: 

Declan Kenny, Matt Crehan, Albert Larkin, 

Tony O’Sullivan, Michael Larkin agus Pat 

Martyn 
 

Is é cuspóir an choiste seo spreagadh a 

thabhairt do dhaoine dramhaíl tí a laghdú, 
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a athúsáid agus a athchúrsáil agus 

monatóireacht a dhéanamh ar 

shaincheisteanna comhshaoil. Déanann sé 

monatóireacht freisin ar Chomórtas na 

nEastát Slachtmhar, GarraitheTosaigh, an 

Scéim Deontas d'Fheabhsú Spásanna 

Oscailte agus an Comórtas Glactha 

Ceantair faoi Chúram.  
 

Leanann an coiste den mhaoirseoireacht 

ar sholáthar agus ar chothabháil na 

mboscaí fuinneoige, na gciseán ar 

crochadh agus an chuir bláthanna i lár an 

bhaile. Tugtar boscaí fuinneoige saor in 

aisce don chuid is mó de na háitribh ar 

feadh na Príomhshráide. Tá ciseáin ar 

crochadh agus gabhdáin mhóra suite ar 

fud an bhaile. Bíonn an Chomhairle Baile 

fós ag cur maoiniú ar fáil chun uisce a 

thabhairt do na plandaí a chuir Cumann 

Baile Slachtmhar Léim an Bhradáin.  
 

D'eagraigh an coiste Laethanta 

Athchúrsála Dramhaíola Glaise i mí 

Aibreáin agus mí na Samhna ag an 

Scioból Iontach. Bhí an-rath ar an ócáid 

agus tá sé i gceist leanúint den tionscnamh 

i rith 2014.  

 

Reáchtáladh lá athchúrsála gléasanna 

leictreacha ag CLG Chonfaí i mí Feabhra 

agus ag Barnhall in OÉ Má Nuad i mí 

Dheireadh Fómhair.  

 

Ar mhaithe leis an gcomhshaol a chosaint 

ar shalú ag madraí, cheannaigh an 

Chomhairle málaí caca madra atá go 

hiomlán in-bhithmhillte agus chuir siad ar 

fáil iad saor in aisce d'úinéirí madraí. Bhí 

na málaí seo ar fáil ó Theach an Bhaile 

Nua, Leabharlann Léim an Bhradáin, Ionad 

Fóntas Léim an Bhradáin, Áitreabh Óige 

Léim an Bhradáin agus Stáisiún Gardaí 

Léim an Bhradáin. Cuireann an 

Chomhairle Baile áiseanna athchúrsála ar 

fáil le haghaidh cartúis printéara, cadhnraí 

baile agus fóin phóca.  
 

Comórtas na nEastát Slachtmhar 
Thug Yvonne O’Connor, Comhairleach 

Gairneoireachta, agus Simon Wallace, 

Ceannfort Páirceanna Poiblí ag Comhairle 

Contae Chill Dara breithiúnas ar na 

heastáit i mí Iúil. Bhí 13 iontrálaí ann. Bhí 

an comórtas roinnte ina thrí chatagóir agus 

é faoi réir líon na dtithe san eastát. 

Bronnadh duaiseanna i mbliana don Eastát 

Beag is Fearr, an tEastát Meánmhéid is 

Fearr, an tEastát Mór is Fearr, Eastát 

Ardmholta agus an tEastát is Fearr ar an 

Iomlán. 

 

Bhronn an Cathaoirleach Teresa Byrne 

duaiseanna ar na buaiteoirí le linn ócáide 

in Óstán Springfield ar an 12 Meán 

Fómhair 2013. Ba í an Chomhairle Baile a 

d'urraigh na duaiseanna i ngach catagóir.  
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Comórtas an Gharraí Tosaigh 
Bhí beirt is ochtó in iomaíocht sa 

chomórtas. Tugadh duaiseanna nua 

isteach i mbliana agus roinneadh an 

comórtas ina dhá chuid: ceann do 

gharraithe beaga agus ceann do 

gharraithe móra. 

 

An Comórtas Glactha Ceantair faoi 
Chúram 
D'eagraigh an Chomhairle Baile an 

Comórtas Glactha Ceantair faoi Chúram 

arís i gcomhar le Hewlett Packard. Ghlac 

Victor Murphy ó Hewlett Packard páirt mar 

mholtóir. Is é aidhm an chomórtais 

spreagadh a thabhairt do ghrúpaí pobail 

freagracht a ghlacadh as cuid den bhaile i 

rith an tsamhraidh agus cothabháil a 

dhéanamh ar an gceantar sin ina dhiaidh 

sin.  

 

I mbliana, roghnaíodh ceantair le haghaidh 

an chomórtais a raibh gá lena bhfeabhsú 

agus a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo. 

Agus é faoi réir na hoibre a bhí i gceist le 

haghaidh na gceantar go léir, 

leithdháileadh €100 nó €200. Ocht 

gceantar déag a bhí i gceist.  

 

An Scéim Deontas Feabhsúcháin le 
haghaidh Spásanna Oscailte 
Bronnadh €4,820 de dheontais san iomlán 

ar Chumainn Chónaitheoirí Léim an 

Bhradáin. 

Feabhsuithe Baile 
Comhaltaí: Na Comhairleoirí Denis 

McCarthy (tionólaí), Anthony Larkin, Joe 

Neville, Sean Purcell, Teresa Byrne agus 

Michael O’Brien 

Comhaltaí nach bhfuil ar an gcomhairle: 

Declan Kenny, Matt Crehan, Albert Larkin, 

Pat Martyn, Enda Kinnane, Mary Foley 

 

Bhí an coiste páirteach ag eagrú an chéad 

pharáid ar an mbaile do Lá Fhéile Pádraig, 

ag cur plandaí i gCearnóg Arthur Guinness 

agus ag ullmhú an bhaile le haghaidh 

Chraobh Oscailte Gailf na hÉireann agus 

chuairt an ghalfaire Ross Fisher.  

 

D'fhear muintir Léim an Bhradáin fáilte 

mhór roimh thionscnamh Chomhairle 

Contae Chill Dara an trí bhaile 

mórthimpeall ar Theach Chartún a chur 

chun cinn le linn Chraobh Oscailte Gailf na 

hÉireann. Rinne an coiste agus Cumann 

na mBailte Slachtmhara deasú ciumhaise 

ar feadh breis agus 5km de bhóithre a 

shíneann isteach chun an bhaile, 

phéinteáil siad troscán sráide agus 

Droichead Léim an Bhradáin agus chuir 

siad plandaí ann freisin. Cruthaíodh 

galfchúrsa dhá pholl ar bhruacha na Life ar 

chúl Óstán an Chlóis Chúirte le haghaidh 

chuairt an ghalfaire Ross Fisher.  

 

Lean an coiste orthu ag déanamh 

glantacháin gach mí in áiteanna éagsúla 
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sa bhaile agus cuireadh caidéal an bhaile 

ar ais san áit a raibh sé ar dtús ar an 

bPríomhshráid.  

 

Reachtáladh na Cluichí Speisialta i Lúnasa 

agus rinne an coiste an pharáid a eagrú 

agus an Phríomhshráid a mhaisiú lena n-

aghaidh. I gcomhar le hIonad Pobail Léim 

an Bhradáin, glanadh agus péinteáladh an 

bealach isteach chuig Teach an Bhaile 

Nua le haghaidh fháiltiú na gcluichí. 

Chaith comhaltaí an choiste breis agus 

ocht gcéad uair an chloig ag obair go 

deonach ar thionscadail éagsúla in 2013.  

 

 
Ealaíona agus Oidhreacht 
Comhaltaí: Na Comhairleoirí Shane 

Fitzgerald (tionólaí), Teresa Byrne, Denis 

McCarthy, Anthony Larkin, Michael O’Brien 

agus Sean Purcell. 

Comhaltaí nach bhfuil ar an gcomhairle: 

Michael Larkin, Albert Larkin, Rivaaj 

Ramjan agus Seamus Kelly 

Is é cuspóir an choiste seo na healaíona a 

chur chun cinn agus ár n-oidhreacht a 

chosaint. 

 

Bhí paráid Lá Fhéile Pádraig ar siúl i Léim 

an Bhradáin don chéad uair i mbliana agus 

shínigh sé idir Lána an Mhuilinn agus 

Cearnóg Arthur Guinness. D'éirigh thar 

cionn leis an imeacht in ainneoin na 

drochaimsire agus bhí breis agus 1,500 

duine i láthair.  

 

D'eagraigh an coiste an Comórtas Ealaíne 

arís agus é mar aidhm leis ealaín a chur 

chun cinn i measc daoine óga Léim an 

Bhradáin.  

 

Deontais Pobail 
Reáchtáil an Chomhairle Baile a Scéim 

Deontais Pobail le buiséad iomlán 

€10,000. 

  

Gradaim Chathartha 
Den 21ú bliain as a chéile, d'iarr an 

Chomhairle Baile ar mhuintir an phobail 

daoine a ainmniú le haghaidh gradaim. Tá 

an scéim gradam seo ann chun spiorad 

pobail a spreagadh agus a chothú i Léim 

an Bhradáin, chomh maith le braistint 

féiniúlachta a chruthú. Tá ómós tugtha ag 

an gComhairle do 190 duine go nuige seo. 

Is é cuspóir na ngradam ná iarracht ar son 

an phobail i Léim an Bhradáin a aithint 

agus a cheiliúradh chomh maith le/nó 

éacht den scoth in aon cheann de na 

catagóirí. Bhronn an Cathaoirleach Colm 

Purcell na gradaim ag ócáid in Óstán 

Theach Léim an Bhradáin ar 16 Bealtaine.  
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Ábhair Eile 
 
Buíochas Speisialta 
Is mian leis an gCathaoirleach agus le 

comhaltaí na Comhairle Baile a mbuíochas 

a ghabháil le comhaltaí na bhfochoistí as a 

dtacaíocht agus a gcúnamh ar fad ar feadh 

na mblianta.  

 

Toscaireachtaí 
Chuir Comhairle Baile Léim an Bhradáin 

fáilte i gcaitheamh na bliana roimh 

thoscaireachtaí as Muintir na Tíre, Féile an 

Tí Mhóir agus Comhairle Contae Fhine 

Gall maidir le forbairt Pháirc San Caitríona.  

 
Gleanntán na hAbhann  
Chuir an Chomhairle Baile cistiú ar fáil 

chun bealach isteach nua a thógáil ag 

Gleanntán na hAbhann, Cnoc an 

Chaptaein.  

 

An Comhchoiste Póilíneachta 
Lean an coiste de bheith ag teacht le 

chéile gach ráithe in 2013. Is iad comhaltaí 

an choiste comhaltaí na Comhairle Baile 

móide an Teachta Catherine Murphy, an 

Teachta Bernard Durkan, an Teachta 

Emmet Stagg, an Maoirseoir Paul Dolan, 

an Sáirsint Aonghus Hussey, Peter 

Minnock agus Pat Cooney, ionadaí pobail.  

 

Toghadh an Comhairleoir Denis McCarthy 

ina chathaoirleach in 2012 le haghaidh 

tréimhse dhá bhliain. Is é ról an choiste ná 

fóram a sholáthar, áit a bhféadann an t-

údarás áitiúil agus Oifigigh Shinsearacha 

an Gharda Síochána, le rannpháirtíocht 

Comhaltaí Oireachtais agus páirtithe 

leasmhara pobail dul i gcomhairle, plé 

agus moltaí a dhéanamh maidir le hábhair 

a théann i bhfeidhm ar phóilíneacht an 

cheantair. Bíonn na cruinnithe go léir ar 

oscailt don phobal agus tá na doiciméid ar 

fáil ar an láithreán gréasáin 

www.kildarejointpolicing.ie. 

 

Tionscadail Pobail agus Comhshaoil 
Cuireann an Chomhairle buiséad ar fáil 

gach bliain do thionscadail pobail agus 

comhshaoil agus tá duine acu ar conradh 

leis an gcomhairle chun na hoibreacha seo 

a chur i gcrích.  
 

Tobar Spá Léim an Bhradáin 
Is iad ionadaithe na Comhairle Baile ar an 

gCoiste Spá ná: Na Comhairleoirí Shane 

Fitzgerald, Anthony Larkin, Teresa Byrne 

agus Denis McCarthy. Déanann Simon 

Wallace ionadaíocht ar son Chomhairle 

Contae Chill Dara. Déantar ionadaíocht ar 

son na gcomhlachtaí seo a leanas ar an 

gcoiste: An Coiste Comhairleach ar 

Shéadchomharthaí Stairiúla, Cumann 

Allamuigh Nádúraithe Bhaile Átha Cliath, 

Ailtire Caomhantais, Iar-Rúnaí An Taisce, 

an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 

Fiadhúlra, Cumann Forbartha 
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Slatiascaireachta Léim an Bhradáin agus 

Seirbhísí Fiadhúlra na hÉireann.  

 

Leanadh leis an obair ar chaomhnú Spá 

Léim an Bhradáin. Rinneadh roinnt 

réamhoibre deisiúcháin ar thobar an spá 

agus ar na ballaí coinneála. Struimeáladh 

na móinéir freisin agus rinneadh cothabháil 

ar an suíomh mar a dhéantar gach bliain.  

  

Nascadh Baile 
Is iad comhaltaí an Choiste Nasctha le 

haghaidh 2012/2013 na Comhairleoirí 

Seán Purcell, Teresa Byrne, Joe Neville 

agus Denis McCarthy. 

 

Lean an Chomhairle Baile orthu ag tacú le 

hobair agus gníomhaíochtaí an Chumainn 

Nasctha Bailte agus leithdháileadh 

deontas €8,000 le haghaidh na gCluichí 

Speisialta faoi shainchúram an Chumainn 

Nasctha. Reáchtáladh Cluichí Speisialta 

Nascadh Léim an Bhradáin i Léim an 

Bhradáin idir 23 agus 26 Lúnasa 2013. 

Tháinig céad lúthchleasaithe agus 

cuairteoirí as ár mbaile nasctha Bressuire 

mar aon le haíonna as A' Bhruaich 

(Fraserburgh) agus Obar Dheathain in 

Albain agus as Stavanger san Iorua le 

chéile i gcuideachta le lúthchleasaithe as 

Léim an Bhradáin chun páirt a ghlacadh i 

ndeireadh seachtaine lán le himeachtaí 

cultúrtha, sóisialta agus spóirt do dhaoine 

faoi mhíchumas.  

Soilse na Nollag 
Lean an Chomhairle Baile de bheith ag 

tabhairt tacaíochta d'obair Choiste Shoilse 

na Nollag agus é ag soláthar soilse 

iontacha féiltiúla ar an mbaile. 

Leithdháileadh deontas ar luach €14,000 

don choiste.  

 

Féile Léim an Bhradáin 
Tagann go leor cuairteoirí chuig Léim an 

Bhradáin gach bliain chun freastal ar 

Fhéile Léim an Bhradáin, a reáchtáiltear ag 

deireadh seachtaine saoire bainc an 

Mheithimh. Bhronn an Chomhairle Baile 

deontas €10,000 chun tacú leis an obair a 

bhí i gceist leis an bhféile.  

 
Cumann na mBailte Slachtmhara i Léim 
an Bhradáin  
Is mór ag an gComhairle Baile obair dhian 

agus tiomantas Chumann na mBailte 

Slachtmhara agus na ndaoine a dhéanann 

obair dheonach dó. Leithdháileadh 

deontas ar luach €7,500 do Choiste na 

mBailte Slachtmhara.  

 
Comhdhálacha 
Comhlachas Údarás Bardasach na 
hÉireann (CÚBÉ) 
D'fhreastail an Comhairleoir Teresa Byrne 

ar sheimineár earraigh an CÚBÉ i Ros 

Mhic Thriúin i mí Feabhra agus ar 

chomhdháil an fhómhair i gCloich na 

Coillte i Meán Fómhair.  
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Gradaim Chathartha 2013 
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Comhairle Baile an Náis 
Is í Comhairle Baile an Náis an t-údarás 

áitiúil do cheantar uirbeach an Náis agus 

tá naonúr comhaltaí ann a thoghtar go 

díreach. 

 

Toghadh an Comhairleoir Emer McDaid 

ina Méara in 2013. Is é an Comhairleoir 

Ger Dune an Leas-Mhéara. 

 

Tháinig an Comhairleoir Jacinta O’Sullivan 

isteach sa chomhairle tar éis don 

Chomhairleoir Alan O’Kelly éirí as. 

 

Seo mar a leanas comhairleoirí 

Chomhairle Baile an Náis in 2012: 

• An Comhairleoir Rioghnagh Bracken 

• An Comhairleoir Anne Breen 

• An Comhairleoir Willie Callaghan 

• An Comhairleoir Pat Clear 

• An Comhairleoir Ger Dunne 

• An Comhairleoir Emer McDaid 

• An Comhairleoir Seamie Moore 

• An Comhairleoir Jacinta O’Sullivan 

• An Comhairleoir Darren Scully 

 

Tá Comhairle Baile an Náis ina 

príomhsholáthraí seirbhíse don Nás agus 

ina fóram ionadaíoch daonlathach do 

mhuintir an Náis. Tionóltar cruinnithe na 

Comhairle ar an tríú Máirt de gach mí 

(seachas Lúnasa). Is comhaltaí de chuid 

Chomhairle Contae Chill Dara freisin iad 

na Comhairleoirí Callaghan, Moore agus 

Scully. Déantar ionadaíocht ar son na 

gComhaltaí ar roinnt grúpaí pobail áitiúla 

freisin, chomh maith le Coistí Beartais 

Straitéiseacha na Comhairle Contae. 

 

Ionadaithe chuig Comhlachtaí Éagsúla 

An Coiste Gairmoideachais An Comhairleoir Rioghnagh Bracken 

An Comhairleoir Emer McDaid 

CÚBÉ An Comhairleoir Willie Callaghan 

An Comhairleoir Seamie Moore 

Comhar-Árachais Comhairlí Éireann Teo. An Comhairleoir Darren Scully 

Coistí Chontae Chill Dara um Beartais 

Straitéiseacha 

An Comhairleoir Anne Breen 

An Comhairleoir Ger Dunne 

Comhchoiste Póilíneachta an Náis An Comhairleoir Rioghnagh Bracken 

(Cathaoirleach) 

Bord Amharclann an Mhóta An Comhairleoir Pat Clear 
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Grúpa Spóirt an Náis An Comhairleoir Ger Dunne 

Seirbhísí Fostaíochta Áitiúla Chill Dara An Comhairleoir Ger Dunne 

 

Airgeadas 
Ba é €10.09 milliún an caiteachas iomlán a 

cuireadh sa bhuiséad don bhliain 2013, i 

gcomparáid le €10.27 milliún don bhliain 

2012. Is cuid mhór caiteachais é sin agus 

is léir go bhfuil sé tábhachtach a chinntiú 

go bhfaighfear an luach is fearr ar airgead 

agus muid ag dearcadh ar an bhforbairt 

shóisialta agus pobail atá mar chuid d'obair 

na comhairle. 

 

Ba é €67.61 an ráta bliantúil luachála a 

ghlac Comhairle Baile an Nás don bhliain 

2013, arb ionann é agus ráta na bliana 

2012. 

 

 

 
 

 
 

 

  

Catagóirí Caiteachais

 árachas 

Párolla & Pinsin 

Muirear Contae 

ábhar teicniúil 

Muirir uisce CCCD 

fuinneamh 

maoiniú caipitiúil 

bainistiú eastáit 

eile 

Caiteachas de réir chostionad seirbhíse

 
Costionad A Tithíocht & 
Foirgnimh 
Costionad B Iompar & 
Sábháilteacht ar Bhóithre 
Costionad C Soláthar Uisce & 
Séarachas 

Costionad E Cosaint an 
Chomhshaoil 

Costionad D Dreasachtaí & 
Rialuithe Forbartha 

Costionad F Áineas & Áiseanna 

Costionad H Seirbhísí 
Ilghnéitheacha
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Clár Oibreacha Bóthair 
Is ann do chlár leanúnach feabhsúcháin 

agus gnáthchothabhála ar na bóithre 

áitiúla atá faoi chuimsiú limistéar riaracháin 

Chomhairle Baile an Náis. Áirítear leis sin 

obair dheisiúcháin ar linntreoga agus ar 

chosáin, glantachán silteán, cothabháil ar 

chomharthaí bóthair agus ar ainmchláir 

agus cinn nua a chur ina n-ionad, lomadh 

féir, bearradh ciumhaiseanna, srl. 

Caitheadh €320,000 ar ghnáthchothabháil. 

 

Rinneadh roinnt oibreacha feabhsúcháin ar 

bhóithre agus ar chosáin an Náis in 2013 

ar chostas €640,000. Cuireadh dromchla 

nua síos ar Phríomhshráid an bhaile agus 

ar chodanna de Bhóthar Bhaile Átha Cliath 

agus de Bhóthar na Sollán. 

 

Tithíocht 
Tá stoc tithíochta 324 teach ag Comhairle 

Baile an Náis a bhfuil idir chóiríocht aonair 

agus chóiríocht teaghlaigh ann. Déanann 

an Chomhairle cothabháil ar a stoc 

tithíochta sóisialta trí mheascán den 

saothar díreach agus de chonraitheoirí 

nuair is gá sin. Cuireadh €530,000 ar fáil 

chuige sin in 2013.  

 

Lean Comhairle Baile an Náis de bheith ag 

freastal in 2013 ar riachtanais na ndaoine 

a bhfuil cóiríocht de dhíth orthu. Tá sé sin 

á dhéanamh faoi láthair trí chorrfholúntais 

a leithdháileadh agus tionóntaí a aistriú 

chuig cóiríocht a oireann dá riachtanais ag 

an am.  

 

Leithdháileann Comhairle Baile na Náis 

tithe de réir Scéim Leithdháilte na dTithe 

Cónaithe a glac comhaltaí na comhairle. 

Féadfaidh duine ar bith atá i ngátar 

tithíochta nó nach bhfuil sé d'acmhainn 

aige nó aici í a fháil cur isteach ar liosta 

feithimh tithíochta na comhairle agus 

déanfar measúnú ar a riachtanas de réir 

na Rialachán um Mheasúnú ar Thithíocht 

Shóisialta. 

 

Áineas agus Áiseanna 
Cuireann Comhairle Baile an Náis dhá 

chlós súgartha ar fáil sa Nás, ag Páirc 

Mhóin Réad agus Ballycane. Tá an 

trealamh súgartha oiriúnach do leanaí in 

aoisghrúpaí éagsúla. Tá sé beartaithe go 

n-osclófar clós súgartha agus páirc scátála 

amháin eile thart ar Bhóthar Chearach in 

2014. Tá páirceanna imeartha curtha ar fáil 

ag Comhairle Baile an Náis do ghrúpaí 

áitiúla spóirt ag Páirc Mhóin Réad agus 

Ballycane freisin. 

 

Tugann Tionscadal Bhealaí an Bhaile 

Stairiúil spreagadh do mhuintir na háite 

agus do chuairteoirí níos mó ama a 

chaitheamh i mbun turasóireachta sa Nás 

chun níos mó eolais a fháil faoi thábhacht 

stairiúil an bhaile. Tá cúig bhealach ar leith 

ann.  
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Tá an Chomhairle tar éis cláir faisnéise 

faoin bhfiadhúlra agus faoi ghnáthóga an 

cheantair a chur in airde mórthimpeall na 

lochanna agus ar feadh na canála. 

Cuireadh cosáin eile agus soilsiú poiblí 

breise isteach cois na lochanna i 

gcaitheamh na bliana. 

 

Pobal 
Dheonaigh an Chomhairle Baile deontais 

de luach €80,000 do chumainn 

cónaitheoirí, do ghrúpaí spóirt agus 

amharclannaíochta agus d'eagraíochtaí 

éagsúla a bhíonn ag obair le daoine faoi 

mhíchumas, leis an óige agus le daoine 

scothaosta. 

 

Bronnadh gradaim chathartha ar roinnt 

daoine aonair agus grúpaí i réimsí an 

chultúir, an léinn acadúil, an phobail agus 

an spóirt mar aitheantas ar a bhfuil bainte 

amach acu agus ar a gcuireann siad leis 

an bpobal. 

Is tionscnamh náisiúnta é an Clár do 

Chathracha agus Contaetha Aoisbhácha in 

Éirinn a fhéachann le Clár do Chathracha 

agus Contaetha Aoisbhácha a fhorbairt i 

gceantar gach údaráis áitiúil sa tír. 

Bronnadh gradam ar an Nás in 2013 mar 

aitheantas ar an stádas 'Baile Aoisbhách' a 

bhain sé amach. 

 

Bronnadh bonn airgid ar an Nás in 2013 

freisin i gComórtas náisiúnta bliantúil na 

mBailte Slachtmhara agus tá súil againn 

go mbainfear leibhéal níos airde fós amach 

le comhoibriú leanúnach idir an chomhairle 

baile, coiste na mbailte slachtmhara, 

oibrithe deonacha agus an pobal áitiúil. 

 

Comhchoiste Póilíneachta an Náis 
Bunaíodh an coiste chun fóram a sholáthar 

ina bhféadann an t-údarás áitiúil agus 

oifigigh shinsearacha an Gharda Síochána 

atá freagrach as póilíneacht a dhéanamh 

ar an gceantar, chomh maith le comhaltaí 

Oireachtais agus páirtithe leasmhara 

pobail, dul i gcomhairle lena chéile agus 

plé agus moltaí a dhéanamh maidir le 

hábhair a théann i bhfeidhm ar 

phóilíneacht an cheantair. Tá gach duine 

den naonúr comhairleoirí baile sa Nás ina 

gcomhaltaí den Chomhchoiste 

Póilíneachta agus is í an Comhairleoir 

Rioghnagh Bracken an cathaoirleach. 

 

Nascadh Bailte leis an Nás 
Tá forbairt á déanamh go fóill ar an 

gcaidreamh idir an Nás agus na bailte atá 

nasctha leis: Allaire (An Fhrainc), Dillingen 

(An Ghearmáin), St. David's (An Bhreatain 

Bheag), Casalattico (An Iodáil) agus 

Omaha (SAM). Thug ionadaithe as St. 

David’s agus as Dillingen cuairt ar an Nás 

in 2013. 
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Fiontraíocht Áitiúil 
D'oibrigh Comhairle Baile an Náis i 

gcomhar le Comhlachas Tráchtála Chill 

Dara Thuaidh chun Plean Gníomhaíochta 

Margaíochta a fhorbairt don Nás a 

fhéachann le borradh a chur faoin 

ngeilleagar áitiúil trí bhreis cuairteoirí a 

tharraingt chuig an mbaile. Bheadh 

gnólachtaí na háite níos inbhuanaithe dá 

bharr agus chuirfí le cuimsiú sóisialta an 

phobail leis. 

Le tacaíocht Fháilte Chill Dara, chuir an 

Chomhairle Baile feachtas margaíochta ar 

siúl le linn fhéile bhliantúil Bhaile Phúinse a 

d'fhéach leis an mbaile agus a bhfuil le 

feiceáil agus le déanamh ann a chur chun 

cinn i measc an iliomad cuairteoirí ar an 

bhféile as tíortha eile agus as áiteanna eile 

in Éirinn.



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


