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RÉAMHRÁ 

 

Fáilte go tuarascáil bhliantúil Údaráis Áitiúla Chill Dara don bhliain 2010.   

 

Sa tuarascáil seo tá cuntas ar an obair a rinne Comhairle Contae Chill Dara 

agus na húdaráis bhardasacha Baile Átha Í, an Nás, Léim an Bhradáin agus 

an Droichead Nua, thar ceann an phobail, le linn 2010. 

 

Ba é an príomhfhócas le haghaidh 2010, ar fud gníomhaíochtaí go léir na n-

údarás áitiúil, ná éifeacht an laghdaithe ar acmhainní, idir acmhainní 

airgeadais agus daonna, ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil agus an gá coigiltis 

a bhaint amach áit arbh fhéidir.   

 

D'ainneoin na srianta sin choimeád Údaráis Áitiúla Chill Dara caighdeán ard 

de sheirbhísí túslíne.  Rinne na baill foirne sáriarracht chun an caighdeán sin 

a choimeád trí hathbhreithniú éifeachtúlachta a dhéanamh ar na seirbhísí go 

léir a bhí á soláthar chun coigiltis a aimsiú.   

 

Le linn na chéad bhliana de théarma oifige na Comhairle, a toghadh i 

Meitheamh 2009, bhí sé riachtanacha cinntí deacra a dhéanamh, maidir le 

glacadh leis an mbuiséad le haghaidh 2011 ach go háirithe.  Freisin lean na 

comhaltaí ar aghaidh ag déanamh breithniú ar Dhréachtphlean Forbartha an 

Chontae, a bhfuiltear chun glacadh leis i 2011. 

 

Rinneadh dul chun cinn i go leor réimsí a bhfuil cuntas tugtha orthu sa 

tuarascáil seo; mar sin féin, ba cheart roinnt oibre den scoth a rinneadh in 

2010 chomh maith le héachtaí suntasacha a baineadh amach a lua anseo: 

▪▪▪   Comhghairdeas le Comhairle Baile Bhaile Átha Í as an ngradam 'Comhairle 

Baile na Bliana' a bhaint amach sna 'Dámhachtainí um Fheabhas sa 

Rialtas Áitiúil' de chuid Chambers Ireland. 

▪▪▪   Osclaíodh Leabharlann Pobail Bhaile Chill Dara agus leis sin cuireadh 

seirbhís chathrach, chultúrtha atá dírithe ar an saoránach ar fáil. 

▪▪▪   Críochnaíodh nasc Bhaile Átha Í ó Mhótarbhealach an M9 agus osclaíodh 

é ag tús 2010. 

▪▪▪   Comhghairdeas le Seirbhís Dóiteáin Chill Dara as creidiúnú ISO 9001:2008 

a bhaint amach. 
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▪▪▪   Osclaíodh clóis súgartha nua i Mainistir Eimhín agus CLG San Labhráis. 

▪▪▪   Síníodh an conradh d'Ionad Cóireála Fuíolluisce Bhaile Chill Dara i 

nDeireadh Fómhair 2010. 

▪▪▪   Glacadh le Pleananna Ceantair Áitiúil le haghaidh Collinstown, Léim an 

Bhradáin agus Chill Droichid. 

 

I measc na gcuimhní seasmhacha de 2010, tá cuimhne na drochaimsire a 

chonacthas ag deireadh na bliana.  Tá buíochas ag dul le baill foirne an 

údaráis áitiúil a d'oibrigh go dian dícheallach le linn na tréimhse sin le cinntiú 

go mbeadh daoine in ann rochtain a fháil ar sheirbhísí i gcónaí.  Táimid 

buíoch freisin le hÓglaigh na hÉireann, leis an nGarda Síochána, leis an 

gCosaint Shibhialta agus le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte as an 

gcabhair a thug siad don údarás áitiúil le linn na tréimhse sin. 

 

Chuaigh roinnt ball foirne ar scor le linn 2010 agus tugtar ómós dóibh sa 

tuarascáil seo.   

 

Leanann Údaráis Áitiúla Chill Dara orthu ag oibriú le cinntiú go mbaintear an 

leas is fearr as na seirbhísí atá ar fáil chun an tseirbhís is fearr agus is féidir a 

chur ar fáil dár gcuid custaiméirí. 

 

Le dea-mhéin 

     

  

Brendan Weld     Michael Malone 

Méara       Bainisteoir Contae 



  Tuarascáil Bhliantúil 2010 

4 

 

 

Oifigí agus Uaireanta Oscailte 

 

Ceanncheathrú  Uaireanta Oscailte 

Áras Chill Dara  9.00 r.n. – 5.00 i.n. 

Páirc Devoy  Luan go hAoine 

An Nás  Dé Céadaoin 9.30 r.n. 

Co. Chill Dara   Eisceacht 

Teileafón: 045-980200 Mótarcháin 

Facs: 045-980240 9.15 r.n. – 3.15 i.n. 

Ríomhphost: secretar@kildarecoco.ie Pleanáil 

Láithreán Gréasáin: www.kildare.ie/countycouncil 9.00 r.n. – 4.00 i.n. 

  Tithíocht 

  9.00 r.n. – 2.00 i.n. 

Uimhir Éigeandála  

24 uair an chloig 

1890 500 333 Airgeadas 

9.30 r.n. – 4.30 i.n. 

   

An tSeirbhís Dóiteáin 

 Ceanncheathrú na 

Leabharlainne 

Cásanna Éigeandála 

An Stáisiún Dóiteáin Lárnach 

999 nó 112 

045-431370 

Bruach na hAbhna, An 

Droichead Nua 

  045-431109 

   

Oifigí Ceantair   

Oifig Ceantair Bhaile Átha Í Rathstewart, Baile Átha Í 059-8631329 

Oifig Ceantair Chlaonadh The Woods, Claonadh 045-892695 

Oifig Ceantair Chill Dara Eastát Tionscail an Droichid Nua 045-437556 

Oifig Ceantair Mhaigh Nuad Sráid Laighean, Maigh Nuad 01-6286236 

Oifig Ceantair an Náis Áras Chill Dara, an Nás 045-980425 

   

Comhairlí Baile   

Comhairle Baile Bhaile Átha Í Rathstewart, Baile Átha Í 059-8631444 

Comhairle Baile an Náis Áras Chill Dara, an Nás 045-980990 

Comhairle Baile an Droichid Nua Halla an Bhaile, an Droichead Nua 045-980560 

Comhairle Baile Léim an Bhradáin Léim an Bhradáin 01-6245777 



  Tuarascáil Bhliantúil 2010 

5 

 

 

Comhaltaí Chomhairle Chontae Chill Dara 

 

Tá 25 comhalta ar an gcomhairle thar ceann 5 thoghcheantair– Baile Átha Í, 

Cill Droichid, Claonadh, Cill Dara, Léim an Bhradáin agus an Nás 

 

 

 

 

 
 
Ainm:  An Comhairleoir Richard Daly  
Toghcheantar:  Baile Átha Í  
Páirtí Polaitíochta:  Fine Gael  
Sonraí Teagmhála:  087-6248886 

 

 

 
 
Ainm:  An Comhairleoir Martin Óg Miley  
Toghcheantar:  Baile Átha Í  
Páirtí Polaitíochta:  Fianna Fáil  
Sonraí Teagmhála:  087-3998478 

 

 
 
Ainm:  An Comhairleoir Ivan Keatley  
Toghcheantar:  Baile Átha Í  
Páirtí Polaitíochta:  Fine Gael 
Sonraí Teagmhála:  087-2731335 

 

 
 
Ainm:  An Comhairleoir Mark Wall  
Toghcheantar:  Baile Átha Í  
Páirtí Polaitíochta:  Páirtí an Lucht Oibre 
Sonraí Teagmhála:  083-3341488 
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Ainm:  An Leas-Mhéara Senan 
Griffin  
Toghcheantar:  Cill Droichid 
Páirtí Polaitíochta:  Fine Gael  
Sonraí Teagmhála:  01-6285177 

 

 
Ainm:  An Comhairleoir Anthony 
Larkin  
Toghcheantar:  Cill Droichid 
Páirtí Polaitíochta:  Neamhpháirtí  
Sonraí Teagmhála:  087-2128837 

 

 

Ainm:  An Comhairleoir Kevin 
Byrne  
Toghcheantar:  Cill Droichid  
Páirtí Polaitíochta:  Páirtí an 
Lucht Oibre 
Sonraí Teagmhála:  086-6009449 

 

 

Ainm:  An Comhairleoir John 
McGinley 
Toghcheantar:  Cill Droichid 
Páirtí Polaitíochta:  Páirtí an 
Lucht Oibre  
Sonraí Teagmhála:  01-6285293 

 

 
Ainm:  An Comhairleoir Frank 
O’Rourke  
Toghcheantar:  Cill Droichid 
Páirtí Polaitíochta:  Fianna Fáil  
Sonraí Teagmhála:  087-2555257 

 

 
Ainm:  An Comhairleoir Colm 
Purcell  
Toghcheantar:  Cill Droichid 
Páirtí Polaitíochta:  Páirtí an 
Lucht Oibre 
Sonraí Teagmhála:   087-2539493 
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Ainm:  An Comhairleoir Seamus Langan  
Toghcheantar:  Claonadh  
Páirtí Polaitíochta:  Fine Gael  
Sonraí Teagmhála:  087-2871347 

 

 

Ainm:  An Comhairleoir Liam Doyle  
Toghcheantar:  Claonadh  
Páirtí Polaitíochta:  Fianna Fáil  
Sonraí Teagmhála:  01-6287629 

 

 

Ainm:  An Méara Brendan Weld  
Toghcheantar:  Claonadh  
Páirtí Polaitíochta:  Fine Gael  
Sonraí Teagmhála:  045-869340  

 

 

Ainm:  An Comhairleoir Pádraig McEvoy  
Toghcheantar:  Claonadh  
Páirtí Polaitíochta:  Neamhpháirtí  
Sonraí Teagmhála:  086-8658262 
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An Comhairleoir Suzanne Doyle  
Toghcheantar:  Cill Dara  
Páirtí Polaitiúil:  Fianna Fáil  
Sonraí Teagmhála:  045-521046 

 

 

 
Ainm: An Comhairleoir Francis 
Browne  
Toghcheantar:  Cill Dara  
Páirtí Polaitiúil:  Páirtí an Lucht 
Oibre  
Sonraí Teagmhála:  045-526934 

 

 

 
Ainm:  An Comhairleoir Fiona 
O'Loughlin 
Toghcheantar:  Cill Dara 
Páirtí Polaitiúil:  Fianna Fáil  
Sonraí Teagmhála:  045-436792 
 

 

 

Ainm: An Comhairleoir Tony 
O’Donnell  
Toghcheantar:  Cill Dara  
Páirtí Polaitiúil:  Fine Gael  
Sonraí Teagmhála:   087-9081649 

 

 

Ainm:  An Comhairleoir Micheál 
"Spike" Nolan  
Toghcheantar:  Cill Dara  
Páirtí Polaitiúil:  Fine Gael  
Sonraí Teagmhála:  045-486881  
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Ainm:  An Comhairleoir Willie 
Callaghan  
Toghcheantar:  An Nás   
Páirtí Polaitiúil:  Fianna Fáil  
Sonraí Teagmhála:  045-875565 

 

 
Ainm: An Comhairleoir Fintan Brett  
Toghcheantar:  An Nás  
Páirtí Polaitiúil:  Fine Gael 
Sonraí Teagmhála:   087-6257842 

 

 

 
 
Ainm:  An Comhairleoir Paddy 
MacNamara  
Toghcheantar:  An Nás  
Páirtí Polaitiúil:  Páirtí an Lucht 
Oibre  
Sonraí Teagmhála:  045-896590 

 

 
Ainm:  An Comhairleoir Darren 
Scully 
Toghcheantar:  An Nás  
Páirtí Polaitiúil:  Fine Gael  
Sonraí Teagmhála:   086-3860955 

 

 
Ainm:  An Comhairleoir Seamie 
Moore 
Toghcheantar:  An Nás  
Páirtí Polaitiúil:  Neamhpháirtí  
Sonraí Teagmhála:   087-2497813 
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An Fhoireann Bainistíochta Corparáidí 

 

 

Bainisteoir Contae 

 

 

An tUas. Michael Malone 

 

Stiúrthóir Cúrsaí Iompair agus 

Sábháilteachta Poiblí 

 

 

An tUas. Michael O’Leary 

 

Stiúrthóir Seirbhísí Uisce agus 

Comhshaoil 

 

 

An tUas. Joe Boland 

 

Stiúrthóir Seirbhísí le haghaidh 

Pleanála agus Forbartha 

Eacnamaíche 

 

An tUas. John Lahart 

 

Stiúrthóir Seirbhísí le haghaidh 

Seirbhísí Tithíochta, Pobail agus 

Cultúrtha 

 

An tUas. Peter Minnock 

 

Stiúrthóir Seirbhísí 

Corparáideacha, Acmhainní 

Pearsanra agus TFC 

 

An tUas. Eamonn O’Sullivan 

 

Ceann Seirbhísí Airgeadais 

 

 

An tUas. Thomas Hunter McGowan 
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Coistí um Beartais Straitéiseacha– Comhaltaí 

Tithíocht  Seirbhísí Uisce agus Comhshaoil   

An Cmhlr Suzanne Doyle (Cathaoirleach) An Cmhlr Paddy Kennedy (Cathaoirleach) 

An Cmhlr Anthony Larkin An Cmhlr Mark Wall 

An Cmhlr Paddy MacNamara An Cmhlr Frank O‟Rourke 

An Cmhlr Martin Miley Jnr An Cmhlr Fintan Brett 

An Cmhlr Senan Griffin An Cmhlr Seamus Langan 

An Cmhlr Ann Breen (C.B. an Náis) 

Liam O‟Brien (An Earnáil Gnó) 

An Cmhlr Shane Fitzgerald (C.B. Léim an 

Bhradáin.)  

Joe Curran (An Fóram Pobail & Allan Shine (An Earnáil Gnó) 

Deonach) Fiona Tutty (Comhshaol) 

Michael Dowling (Ceardchumann) Tom Malone (Talmhaíocht/Feirmeoireacht) 

 

Pobal agus Cultúr Cúrsaí Iompair   

An Cmhlr Micheál Nolan (Cathaoirleach) An Cmhlr Kevin Byrne (Cathaoirleach) 

An Cmhlr Fiona O‟Loughlin An Cmhlr Pádraig McEvoy 

An Cmhlr Seamie Moore An Cmhlr Colm Purcell 

An Cmhlr Francis Browne An Cmhlr Richard Daly 

An Cmhlr Ivan Keatley An Cmhlr Willie Callaghan 

An Cmhlr Ger Dunne (C.B. an Náis.) An Cmhlr John Lawler (C.B. Átha Í.) 

Sinead Heneghan (An Earnáil Gnó) Miriam O‟Brien (An Earnáil Gnó) 

John Hayden (An Fóram Pobail & Deonach) James Earle (Pobal/Deonach) 

Triona Muldoon (Comhshaol) Sean Darcy (An Earnáil Gnó) 

 

Pleanáil & Forbairt Eacnamaíochta 

An Cmhlr Darren Scully (Cathaoirleach) 

An Cmhlr Tony O‟Donnell 

An Cmhlr Liam Doyle 

An Cmhlr Brendan Weld 

An Cmhlr John McGinley 

An Cmhlr Damien Molyneaux (C.B. an Droichid Nua) 

Robert Mehigan (An Earnáil Gnó) 

David O‟Reilly (An Earnáil Gnó) 

James Earle (Pobal/Deonach) 
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Comhaltaí Choistí na Comhairle 

 

Greamú Séala An Coiste Comhairleach Áitiúil 

Comhaltaí Uile na Comhairle maidir le Cóiríocht don Lucht Siúil 

An Cmhlr Mark Wall  

Coiste faoi Nascadh Bailte An Cmhlr Seamus Langan 

An Cmhlr Liam Doyle An Cmhlr John McGinley 

An Cmhlr Richard Daly An Cmhlr Paddy Kennedy 

An Cmhlr Fintan Brett An Cmhlr Paddy MacNamara 

An Cmhlr Francis Browne  

An Cmhlr Colm Purcell An Coiste Iniúchta 

An Cmhlr Paddy Kennedy An Cmhlr John McGinley 

 An Cmhlr Liam Doyle 

An Coiste Prótacail agus Nós 

Imeachta 

An Cmhlr Senan Griffin 

An Cmhlr Senan Griffin An Coiste Monatóireachta Áitiúil 

An Cmhlr Suzanne Doyle maidir le hUisce Tuaithe 

An Cmhlr Tony O‟Donnell An Cmhlr Seamus Langan 

An Cmhlr Pádraig McEvoy An Cmhlr Ivan Keatley 

An Cmhlr Mark Wall An Cmhlr Ivan Keatley 

An Cmhlr Willie Callaghan An Cmhlr Martin Miley Jnr 

An Cmhlr Fiona O‟Loughlin An Cmhlr Francis Browne 

An Cmhlr Kevin Byrne  

An Cmhlr John McGinley An Coiste Airgeadais 

An Cmhlr Anthony Larkin An Cmhlr Liam Doyle 

 An Cmhlr John McGinley 

Bord Draenála na Bearú An Cmhlr Ivan Keatley 

An Cmhlr Richard Daly An Cmhlr Paddy Kennedy 

An Cmhlr Mark Wall An Cmhlr Seamie Moore 

  

Bord Draenála na Boirne  

An Cmhlr Ivan Keatley  
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Comhaltaí ar Chomhlachtaí Eile 

An Coiste Gairmoideachais Fáilte Chontae Chill Dara 

An Cmhlr Willie Callaghan An Cmhlr Martin Miley 

An Cmhlr Martin Miley An Cmhlr Senan Griffin 

An Cmhlr Paddy Kennedy An Cmhlr Pádraig McEvoy 

An Cmhlr John McGinley An Cmhlr Micheál Nolan 

An Cmhlr Francis Browne An Cmhlr Paddy MacNamara 

An Cmhlr Brendan Weld  

An Cmhlr Micheál Nolan Comhar-Árachais Comhairlí 

Éireann Teo An Cmhlr Richard Daly 

An Cmhlr Ivan Keatley An Cmhlr Micheál Nolan 

 

Bord Forbartha Contae Kildare Heritage Town Company Ltd 

An Méara (comhalta ex officio) An Cmhlr Tony O‟Donnell 

An Cmhlr Suzanne Doyle  An Cmhlr Suzanne Doyle 

An Cmhlr Darren Scully  

An Cmhlr Kevin Byrne Comhchoiste Póilíneachta an 

Chontae An Cmhlr Micheál Nolan 

An Cmhlr Paddy Kennedy An Cmhlr Mark Wall 

 An Cmhlr Ivan Keatley 

Údarás Réigiúnach an Lár-Oirthir An Cmhlr Senan Griffin 

An Cmhlr Pádraig McEvoy An Cmhlr John McGinley 

An Cmhlr John McGinley An Cmhlr Brendan Weld 

An Cmhlr Martin Miley An Cmhlr Seamus Langan 

An Cmhlr Brendan Weld An Cmhlr Tony O‟Donnell 

An Cmhlr Micheál Nolan An Cmhlr Suzanne Doyle 

An Cmhlr Senan Griffin An Cmhlr Darren Scully 

An Cmhlr Francis Browne An Cmhlr Paddy MacNamara 

An Méara (comhalta ex officio)  An Cmhlr Fintan Brett 

An Coiste Oibriúcháin) An Cmhlr Frank O‟Rourke 

 An Cmhlr Pádraig McEvoy 

Athy Heritage Company Ltd   An Méara (comhalta ex officio) 

An Cmhlr Richard Daly   

 

Fóram Infheistíochta, Forbartha 

agus Fostaíochta Bhaile Átha Í 

An Cmhlr Richard Daly 

Togra Athnuachana Bhaile Átha Í & 

Rhyl 

An Cmhlr Martin Miley 

An Cmhlr Ivan Keatley An Cmhlr Richard Daly 
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Cumann na gComhairlí Contae & 

Cathrach  

Bord Fiontar Contae Chill Dara 

An Cmhlr Brendan Weld 

An Cmhlr Colm Purcell An Cmhlr Fintan Brett 

An Cmhlr Fintan Brett An Cmhlr Willie Callaghan 

An Cmhlr Liam Doyle An Cmhlr Liam Doyle 

  

Kildare Community Network 

Company 

Ionad Fóntas Léim an Bhradáin 

An Cmhlr Anthony Larkin 

An Cmhlr Anthony Larkin An Cmhlr Colm Purcell 

An Cmhlr Tony O‟Donnell  

An Cmhlr Micheál Nolan An Tascfhórsa Réigiúnach Drugaí 

 An Cmhlr Paddy Kennedy 

Tionól Réigiúnach an Deiscirt agus 

an Oirthir 

 

Bord Fhondúireacht na Mí 

An Cmhlr John McGinley An Cmhlr Brendan Weld 

An Cmhlr Senan Griffin  

 An Painéal Sóisialta agus 

Comhshaoil maidir leis an 

gCeantar Lár Tíre ag Coillte 

Teoranta 

Fóram Oidhreachta Chill Dara 

An Cmhlr Francis Brown 

An Cmhlr Micheál Nolan 

An Cmhlr Seamie Moore An Cmhlr Pádraig McEvoy 

 

Coiste Comhairleach Cheantar 

Abhantraí an Oirdheiscirt  

Coiste Comhairleach Cheantar 

Abhantraí an Oirthir 

An Cmhlr Suzanne Doyle An Cmhlr Seamus Langan 

An Cmhlr Micheál Nolan  An Cmhlr Pádraig McEvoy 

  

Fóram Sláinte Réigiúnach Bhaile 

Átha Cliath agus Lár Laighean 

Coiste Caidrimh Pobail an Bhaile 

Mhóir 

An Cmhlr Fiona O‟Loughlin An Cmhlr Mark Wall 

An Cmhlr Francis Browne An Cmhlr Willie Callaghan 

An Cmhlr Seamus Langan  

An Cmhlr Ivan Keatley Cill Dara ar Aghaidh Teo 

An Cmhlr Anthony Larkin An Cmhlr Tony O‟Donnell 

 An Cmhlr Seamie Moore 

Cumann Chomhaltaí na nÚdarás 

Áitiúil 

An Cmhlr Mark Wall 

An Cmhlr Senan Griffin  
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Grúpa Idirchaidreamh Pobail 

Shuíomh Líonta Talún an Droichid 

Grúpa Idirchaidreamh Pobail 

Shaoráid Líonta Talún Bhaile 

Artúir 

An Cmhlr Brendan Weld An Cmhlr Fintan Brett 

An Cmhlr Fiona O‟Loughlin An Cmhlr Paddy MacNamara 

  



  Tuarascáil Bhliantúil 2010 

16 

 

Cruinnithe a Reáchtáladh i rith na bliana 2010 

28 Cruinniú den Chomhairle ina hiomláine 

13 chruinniú míosúil 

1 chruinniú buiséid 

13 chruinniú speisialta 

1 chruinniú bliantúil 

 

57 Cruinniú Ceantair 

12 Chruinniú de Choiste Ceantair Bhaile Átha Í 

10 gCruinniú de Choiste Ceantair Chlaonadh 

11 Chruinniú de Choiste Ceantair Chill Dara 

13 Chruinniú de Choiste Ceantair Chill Droichid 

11 Cruinniú de Choiste Ceantair an Nás 

 

27 Cruinniú Eile 

4 chruinniú den Choiste Airgeadais 

2 chruinniú den Choiste Prótacail 

4 chruinniú den Choiste Iniúchta 

8 gcruinniú den Choiste maidir le Nascadh Bailte 

5 chruinniú den Choiste Comhairleach Áitiúil maidir le Cóiríocht don Lucht Siúil 

4 chruinniú den Choiste Monatóireachta Uisce 

 

Reáchtáladh na cruinnithe seo a leanas i rith na bliana chomh maith: 

14 chruinniú den Ghrúpa Beartais Chorparáidigh 

4  chruinniú den CBS um Pleanáil agus Forbairt Eacnamaíochta 

4 chruinniú den CBS um Chomhshaol agus Sheirbhísí Uisce 

5 chruinniú den CPS maidir le cúrsaí Iompair 

4 chruinniú den CBS um Chúrsaí Iompair 

3 chruinniú den CBS Pobail agus Cultúrtha 
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Seirbhís don Chustaiméir 

 

Tá sé mar aidhm ag Comhairle Contae Chill Dara seirbhís 

éifeachtúil,inrochtana agus thrédhearcach a chur ar fáil dár gcuid custaiméirí 

go léir.  Leanaimid orainn ag oibriú roinnt seirbhísí atá dírithe ar an 

gcustaiméir agus féachaimid i gcónaí le feabhas a chur ar na seirbhísí a 

chuirtear ar fáil.   

 

Le linn 2010 bhaineamar an leas ab fhearr as teicneolaíochtaí na faisnéise 

agus na cumarsáide chun seirbhísí ardchaighdeáin a sheachadadh ar 

bhealach cairdiúil agus cuidiúil.  Tá grúpa stiúrtha ar sheirbhís do chustaiméirí 

bunaithe againn i measc ball foirne sinsearach agus leanfaimid orainn ag díriú 

ar obair foirne agus ar chomhoibriú ar fud disciplíní agus ranna agus ball 

foirne tacaíochta laistigh de ranna agus seirbhísí á seachadadh acu dár gcuid 

custaiméirí. 
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Áisiúlacht do Chách 
 
Fuarthas ciste ina leith seo ón rialtas láir le linn na bliana 2010 a d'fhág gurbh 

fhéidir obair a dhéanamh ar fud an chontae.  Aithníodh tionscadail sna réimsí 

seo a leanas as Plean Feidhmithe Chomhairle Contae Chill Dara: 

 

▪▪▪   Seirbhísí Leabharlainne:  

Leithris inrochtana sa Droichead Nua, i Léim an Bhradáin, i mBéal Átha an 

Tuair, agus i gClaonadh. 

Uasghrádú ar chéimeanna lasmuigh ar Bhruach na hAbhna. 

Cistiú breise don tionscadal 'Toys, Technology and Training' atá ina 

thionscadal um sheirbhísí inrochtana a cuireadh ar ghearrliosta do 

dhámhachtain um Feabhas sa Rialtas Áitiúil. 

▪▪▪   Ardaitheoir inrochtana in Ionad Spóirt an Droichid Nua 

▪▪▪   Comharthaí do thailte adhlactha i gCill Chuillinn, Teach Srafáin agus 

Confaí 

▪▪▪   Uasghrádú ar shaoráidí halla pobail i Mainistir Eimhín agus Béal Átha an 

Tuair. 

▪▪▪   Cosán agus rampaí ag bealach amach éigeandála Áras Chill Dara. 

 

Bronnadh an dámhachtain um Feabhas trí Inrochtaineacht ar K Leisure sa 

Nás agus i mBaile Átha an Í in 2010.  Is é an tÚdarás Náisiúnta Míchumais a 

eisíonn an dámhachtain seo nuair a bhaintear amach leibhéal an-ard 

d'inrochtaineacht i seirbhísí do chustaiméirí, sa timpeallacht thógtha agus i 

dteicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide.  

 

 

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-access-backlight-image1091257
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Na hEalaíona 
 

Ba é 2010 an 25ú bliain ó ceapadh an chéad Oifigeach Ealaíon in Éirinn, 

gníomh a spreag caidreamh nua idir an Chomhairle Ealaíon agus údaráis 

áitiúla maidir leis na healaíona a chur chun cinn agus a fhorbairt ar leibhéal 

áitiúil.  Tá tionchar na hinfheistíochta fadtéarmaí sin cumhdaithe sa 

bhonneagar ealaíon ar fud na tíre. 

 

Baineann Cill Dara leas as an infheistíocht seo le réimse éagsúil de 

thionscnaimh fhadtéarmacha sna healaíona ar fud an chontae idir oiliúint 

rince pobail bunaithe ar Laban, tionscnaimh Fhor-rochtana Ceoil agus oiliúint 

in innealtóireacht fuaime le haghaidh mac léinn teilifíse.  Tugtar tacaíocht dó 

seo trí fhorbairt chaipitiúil shuntasach ar Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhna, 

an Droichead Nua agus ar shaoráidí eile ar fud an chontae.  I measc 

bhuaicphointí chlár Bhruach na hAbhna i  2010 bhí imeacht spéisiúil do leanaí 

agus sraith ceardlann, chomh maith le taibhithe ag Sanctuary Lamp, Bespoke 

Theatre Co, The Girl Who Forgot to Sing Badly, The Ark agus Bell X1.   

 

-Forbairt mhór ab ea oscailt Ionad Ealaíon Pobail Bhaile Átha Í, a bhí mar -

chomhthionscadal idir pobail áitiúla na n-ealaíon agus na Modhach, 

Comhairle Baile Bhaile Átha Í agus Comhairle Chontae Chill Dara.   

 

D'éirigh go han-mhaith leis an gcéad Oíche Chultúir nuair a reáchtáladh 23 

imeacht ar fud an chontae.  Thapaigh réimse leathan gníomhaireachtaí lenar 

áiríodh Coillte, OÉ Maigh Nuad, na Gairdíní Seapánacha, Caomhnú Ialtóg 

Éireann chomh maith le grúpaí mar an Maynooth Gospel Choir agus 

Ceolfhoireann Chontae Chill Dara an deis taithí chultúrtha úrnua (nó 

athnuaite) a thabhairt do chuairteoirí.  Seoladh Dánlann agus Seomra 

Léitheoireachta John Minihan i Leabharlann Bhaile Átha Í, ina bhfuil 

grianghraif shuntasacha le feiceáil, ar an oíche. 

 

Bhí scannáin mar chuid lárnach den chlár agus ina measc bhí tionscadal 

beochana le húsáideoirí seirbhíse ón NLN a scrúdaigh smáil i leith meabhair-

shláinte dar teideal „Do I Need to Draw You a Picture?‟.   
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Freisin, i bpunann na n-Ealaíon agus Sláinte, reáchtáladh Seimineár Ealaíon 

agus Sláinte in Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhna inar taispeánadh múnlaí 

dea-chleachtais sa réimse.  Tharraing an seimineár a sheol an Dr Fin 

Breathnach, Stiúrthóir Barretstown, cleachtóirí cúraim sláinte, ealaíontóirí 

agus oibrithe pobail as gach cearn den tír. 

 

Ghlac daltaí ó 35 bhunscoil ar fud an chontae páirt i gclár na n-Ealaíon san 

Oideachas  „If I Had an Artist for a Day …‟.  Cuireadh feabhas air seo le bunú 

dhámhachtain Sparánachta do na hEalaíona san Oideachas.  Bronnadh 

dámhachtainí eile sna réimsí Scannán, na hEalaíona don Óige agus Litríocht 

chomh maith leis an sparánacht le haghaidh Taispeántais Aonair 

d'Ealaíontóirí atá ag Teacht chun Cinn. 

 

Cuireadh feabhas ar chlár reatha na n-Ealaíon don Óige' le „They Came from 

Another Dimension‟, tionscadal drámaí raidió.  Mar thoradh ar chomórtas 

Chath na mBannaí, a mbíonn an-tóir air i gcónaí agus ar thug an Rannóg 

Pleanála agus MCD tacaíocht dó, sheinn na bannaí áitiúla Awake Young 

Soldier agus Funzo ag Oxegen 2010.  Bhuaigh an comórtas an dámhachtain 

náisiúnta 'Sustaining the Arts' de chuid Chambers Ireland. 
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Seirbhísí Leabharlainne Chill Dara 

 

Fiúntas le Smaointe: I bPlean Forbartha 2007-2012 na Seirbhísí 

Leabharlainne agus i gcuspóirí Corparáideacha agus Pobail Chomhairle 

Contae Chill Dara cuirtear 

creat ar fáil chun seirbhísí leabharlainne a sheachadadh. 

 

Táscairí na bliana 2010 
 

Líon na míreanna a tugadh amach ar iasacht  665,406 

Líon Baill Leabharlainne 53,566 

Líon Seisiún Idirlín ag Baill den Phobal 44,249 

Líon cuairteanna ag úsáideoirí  605,293 

Príomhshruthú Athraithe 2009 v 2010: 

▪▪▪   83,761 iasacht bhreise i 2010 

▪▪▪   Méadú de 53% ar eisiúintí míreanna seachas leabhair 

▪▪▪   Méadú de 76,800 ar chuairteanna úsáideora 

▪▪▪   Méadú de 57% ar ranganna TF i leabharlanna 

Pleanáil Chomhtháite agus Seachadadh Seirbhísí agus 

Bonneagar 

I leabharlann pobail Bhaile Chill Dara, a osclaíodh i 2010, cuirtear réimse 

leathan gníomhaíochtaí ar fáil do leanaí, do dhaoine óga agus do dhaoine 

fásta.  Leis an tsaoráid nua leabharlainne seoltar seirbhís chathrach, 

chultúrtha atá dírithe ar an saoránach, chun cinntiú go ndéantar freastal ar 

gach úsáideoir ar an mbealach is fearr.  Le hachar de 5,000 troigh chearnach, 

áirítear leis na saoráidí 8 ríomhaire pearsanta a chuirtear ar fáil don phobal, 

seomraí cruinnithe, spás staidéir agus taispeántais, crios tiomnaithe do 

dhéagóirí, leabharlann do leanaí, áiteanna le haghaidh léitheoireachta 

réchúisí, bothanna féinseirbhíse, agus bailiúchán fairsing leabhar agus 

míreanna closamhairc.  
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▪▪▪   I 2010 bronnadh Gradam an Taoisigh do Shármhaitheas Seirbhíse Poiblí 

ar Thionscadal Leabharlann Pobail Chlocha Rince.  Léiríonn an tionscadal 

an méid is féidir a bhaint amach nuair a spreagtar nuálaíocht agus 

comhpháirtíocht idir seirbhísí atá bunaithe cheana féin, nuair a chuirtear 

tionscnamh i bhfeidhm chun smaointe a fhíorú agus nuair a thagtar ar 

réitigh a chomhlíonann an cuspóir chun freastal ar an bpobal.  Tá an 

leabharlann a osclaíodh i 2008 ina seirbhís lárnach anois a thugann 

rochtain agus deiseanna chun smaointe, eolas, roghanna saoil agus 

foghlaim a fhorbairt. 
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▪▪▪   Tá tionscadal comhpháirtíochta na Seirbhíse Leabharlainne/FÁS ar 

baineadh triail as i Leabharlann Bhaile Átha Í i 2009, ar fáil anois i 

leabharlanna Mhaigh Nuad, Chill Droichid, Léim an Bhradáin agus an 

Droichid Nua.  Tugann an tseirbhís deo deis do dhaoine scileanna TF a 

fhorbairt ag luas a oireann dóibh féin nó trí fhreastal ar sheisiúin 

struchtúrtha seachtainiúla a reáchtálann éascaitheoir FÁS sna 

leabharlanna sin. 

▪▪▪   Tá ar cheann de na príomhchuspóirí i Straitéis Míchumais Chomhairle 

Chontae Chill Dara go mbeadh áisiúlacht ag cách i gceist le foirgnimh, 

bonneagar agus seirbhísí uile na Comhairle.  Leanadh ar aghaidh le 

hoibreacha suntasacha athchóirithe i leabharlanna Chill Droichid, Chill 

Chuilinn, Chlaonadh, Mhaigh Nuad agus an Droichid Nua i 2010.   

▪▪▪   Seoladh TTT, Toys Technology and Training, tionscadal nua agus 

nuálaíoch le haghaidh inrochtaineachta i Leabharlann Bhaile Átha I i 2008, 

agus leathnaíodh an tseirbhís rathúil seo go leabharlann Léim an Bhradáin 

i 2010.  Cuireann an tseirbhís seo raon de bhréagáin agus de bhogearraí 

ar fáil do leanaí a bhfuil deacrachtaí foghlama acu.  Reáchtáiltear an 

tionscadal seo i gcomhpháirt le KARE agus le Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte.  Ba dhíol áthais an tionscadal don Dyspraxia Association 

agus do ghrúpaí eile a bhaineann le leanaí faoi mhíchumas.  

 

▪▪▪   Tá ullmhú agus pleanáil chun saoráid leabharlainne inrochtana a 

sheachadadh do phobal Chill Choca i 2011 nach mór críochnaithe. 
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Spreagadh an tSaoránaigh – Treisiú leis an bPobal 

 

▪▪▪   Ghlac an Bord Seirbhísí Bainistíochta Rialtais Áitiúil le „Changing Minds, 

Changing Practices‟, pacáiste oiliúna a d'fhorbair an tseirbhís 

leabharlainne, mar theimpléad náisiúnta chun uirlisí Bainistíochta Athraithe 

a sheachadadh ar gach údarás áitiúil agus ar pháirtithe leasmhara eile.  Tá 

an dá ghníomhaireacht ag obair as lámh a chéile faoi láthair chun modúl 

náisiúnta oiliúna a sheachadadh ar bhaill foirne tacaíochta maidir le hathrú 

a dhéanamh ar an gcaoi a ndéantar seirbhísí agus deiseanna a 

sheachadadh. 

▪▪▪   D'éirigh go  maith le hobair Leabharlann agus Seirbhísí Ealaíon Chill Dara i 

gcomhar le hOÉ Mhaigh Nuad chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an 

“Maynooth Film for All Club” i rith 2010.  Leanfar ar aghaidh leis an 

tionscadal seo i 2011, a thógann úsáideoirí leabharlainne pobail agus pobal 

na mac léinn le chéile le haghaidh scannán agus plé le scannánóirí 

Éireannacha agus idirnáisiúnta agus maidir leo i gcomhpháirt le Scoil an 

Bhéarla, Léann na Meán agus na hAmharclannaíochta.  
 

Caighdeán an tSaoil agus Páirtíocht Chultúrtha 

 

▪▪▪   D'óstáil agus d'éascaigh an tseirbhís leabharlainne breis is 2,300 imeacht 

ar fud líonra na leabharlann i 2010.  Réimse leathan imeachtaí a bhí ann 

idir ceardlanna léitheoireachta agus scéalaíochta, taispeántais ealaíne, 

cláir don fhoghlaim aosach, clubanna leabhair, clubanna DVD, ceardlanna 

eolaíochta, cuairteanna ar Mhúsaem Chumann na gCarad, clubanna 

XBOX agus ceol do dhaoine óga. 

▪▪▪   Féile Leabhar na Leanaí – i 2010 reáchtáil muid an fhéile ba rathúla riamh 

a raibh 144 imeacht ar siúl mar chuid di agus ar fhreastail níos mó ná 5,500 

leanbh uirthi.  Tugann an imeacht seo an deis do leanaí aithne a chur ar na 

húdair is fearr leo ina leabharlann áitiúla chomh maith le taitneamh a bhaint 

as na ceardlanna éagsúla – déanamh priontaí, fiadhúlra, drámaíocht, 

puipéadracht, ceol, scéalaíocht, gan ach cúpla acu a lua -  a thugann 

spreagadh chomh maith le hoideachas. 
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▪▪▪   Agus í ag coimeád dul chun cinn sa teicneolaíocht i gcuimhne, tá an 

tseirbhís leabharlainne tar éis a bailiúchán a dhéanamh níos éagsúla trí 

chlosleabhair, CDanna, DVDanna a chur leis chomh maith lena bhailiúchán 

digiteach a dhéanamh níos mó le ríomhleabhair i bhformáidí éagsúla téacs 

agus fuaime.   

▪▪▪   Thug an Rannóg Staidéir Áitiúil cúnamh cartlainne luachmhar nuair a bhí 

sraith teilifíse Meiriceánach „Who Do You Think You Are?, a bhí bunaithe 

ar an duine cáiliúil Rosie O‟Donnell, á déanamh.  Taispeánadh an clár sna 

Stáit Aontaithe ar 18 Feabhra 2011.   
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▪▪▪   Tá suíomh gréasáin EHistory an Rannóg Staidéir Áitiúil 

www.kildare.ie/library/ehistory ina áit lárnach do thaighdeoirí anois chomh 

maith le feidhmiú mar fhóram chun príomhfhoinsí a dhigitiú agus a fhoilsiú 

ar an Idirlíon. Le linn 2010 tugadh cuairt air thart ar 968 uair ar an meán 

gach seachtain. 

▪▪▪   Cuireadh cóip dhigitithe den nuachtán an „Kildare Observer (1880-1935)‟ ar 

líne i 2010. Tá an-tóir ar an acmhainn agus ó scaoileadh í tugadh 449,641 

cuairt ó gach cearn den domhan ar an leathanach. 

▪▪▪   D'óstáil Leabharlann agus Seirbhís Ealaíon Chill Dara an chéad Fhéile 

Léitheoirí Chill Dara agus d'éirigh thar barr léi.  Is í aidhm na féile ná deis a 

thabhairt do léitheoirí ónár gclubanna leabhar iomaí agus don phobal i 

gcoitinne teacht le chéile agus plé a dhéanamh ar na leabhair is fearr leo le 

daoine a dtaitníonn leabhair leo freisin, spreagadh a fháil dul isteach i gclub 

leabhar agus taithí na léitheoireachta a roinnt.  I measc na haoi-údair 

d'fhéile 2010 bhí Dermot Bolger, John Connolly, Brian Keenan, Claire 

Keegan, John Minihan, Joseph O‟ Connor, Sheila O‟Flanagan agus go leor 

údar eile.  

 

 

 

 

http://kildare.ie/Library/ReadersFestival/PhotoGallery/MainImage,23007,en.html
http://kildare.ie/Library/ReadersFestival/PhotoGallery/MainImage,23007,en.html
http://kildare.ie/Library/ReadersFestival/PhotoGallery/MainImage,23007,en.html
http://kildare.ie/Library/ReadersFestival/PhotoGallery/MainImage,22960,en.html
http://kildare.ie/Library/ReadersFestival/PhotoGallery/MainImage,22960,en.html
http://kildare.ie/Library/ReadersFestival/PhotoGallery/MainImage,22960,en.html
http://kildare.ie/Library/ReadersFestival/PhotoGallery/MainImage,22960,en.html
http://kildare.ie/Library/ReadersFestival/PhotoGallery/MainImage,22960,en.html
http://kildare.ie/Library/ReadersFestival/PhotoGallery/MainImage,22906,en.html
http://kildare.ie/Library/ReadersFestival/PhotoGallery/MainImage,22952,en.html
http://kildare.ie/Library/ReadersFestival/PhotoGallery/MainImage,22952,en.html
http://kildare.ie/Library/ReadersFestival/PhotoGallery/MainImage,22952,en.html
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Pobal agus Cultúr  

 

Pobal 

 

Bord Forbartha Contae Chill Dara 

I 2010 d'éascaigh an Stiúrthóireacht Tithíochta, Pobail agus Cultúir obair 

Bhord Forbartha Chontae Chill Dara agus thug siad tacaíocht di.  I mbliana 

cuireadh an-bhéim ar thionscnaimh straitéiseacha contae níos leithne, a raibh 

comhoibriú láidir idir gníomhaireachtaí agus comhpháirtíochtaí láidre ag 

teastáil lena n-aghaidh.   Thug an Bord Forbartha Contae tosaíocht do na 

tionscadail lárnacha sin, a bhfuil cuntas tugtha orthu thuas, agus mar thoradh 

ar ghlacadh leis an gcur chuige ilghníomhaireachta ar leibhéal sinsearach 

táthar ag glacadh cur chuige níos comhtháite i dtreo thosaíochtaí 

straitéiseacha an BFC.   

 

Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara 

I 2010 rinneadh Comhpháirtíocht Spóirt Chontae Chill Dara a athailíniú faoi 

Struchtúr an Bhord Forbartha Contae.  Cuireadh tús le bord nua a bhunú 

agus tá an chomhpháirtíocht mar chuid lárnach den Stiúrthóireacht Pobail 

agus Cultúir anois.  Ceann de na tionscadail ar tugadh faoi i 2010 ná: 

Tionscnamh Bhlaiseadh Spóirt d'Ógánaigh Bhaile Átha Í (The Athy Youth 

Sports Taster Initiative) (T.A.Y.S.T.I) 

Is é atá i dTionscnamh Bhlaiseadh Spóirt d'Ógánaigh Bhaile Átha Í 

(T.A.Y.S.T.I) ná clár a rinne Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara a thar-rolladh. 

Oibríonn muid le Clár Críochnaithe Scoile Bhaile Átha í, le CDP Bhaile Átha Í, 

Gardaí Bhaile Átha Í agus le clubanna áitiúla spóirt agus caithimh aimsire, 

lena n-áirítear Tionscadal Bhaile Átha Í don Óige, ionas go dtugtar an deis do 

gach leanbh páirt a ghlacadh sa spórt.  Tá aon mheánscoil amháin agus dhá 

bhunscoil i mbraisle Clár Críochnaithe Scoile (CCS) Bhaile Átha Í.  Faoin CCS 

tugtar tosaíocht do níos mó ná trí chead leanbh idir ceithre bliana agus ocht 

mbliana déag d'aois atá i mbaol imeacht ón scoil go luath le haghaidh tacaí 

laistigh agus lasmuigh den scoil chomh maith le gníomhaíochtaí iar-scoile 

agus saoire.  Ní dhíríonn an clár seo ar an earnáil sin amháin, áfach; cuireann 

sé lánpháirtiú leanaí as cúlraí socheacnamaíochta nach bhfuil faoin oiread sin 

míbhuntáiste chun cinn chomh maith. 
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Áirítear leis na spóirt spóirt phríomhshrutha mar shacar, pheil, iománaíocht, 

chamógaíocht agus rugbaí, ach faigheann na leanaí an deis freisin taithí a 

fháil ar shnámh, dhornálaíocht, chleasghleacaíocht, rámhaíocht, cispheil, 

boghdóireacht agus casadh an bhaitín.  Tá gníomhaíocht sa cheol agus san 

ealaíon mar chuid den chlár freisin. Is í an aois sprice ná 7 mbliana go 13 

bliana, agus cuirtear gníomhaíochtaí bunaithe sa scoil ar fáil do na leanaí ó 4 

go 6 bliana        d'aois.  Thar thréimhse dhá bhliana chuamar i ngleic le níos 

mó ná 350 leanbh agus 40 duine fásta.  Oibrithe deonacha áitiúla iad na 

daoine fásta a fuair oiliúint sa Cheannaireacht Ghníomhach uainne ionas go 

bhféadann siad oibriú go héifeachtach le daoine ina gceantar féin i 

gcaitheamh an chláir agus ina dhiaidh sin. 

 

Tá obair leanúnach Oifigigh Fhorbartha Chomhairle Chontae Chill Dara/an 

FAI agus Oifigigh Fhorbartha an CLG nasctha leis an tionscadal chun 

gníomhaíochtaí ardchaighdeáin a chinntiú.  Cabhrófar le leanaí a chuireann 

spéis i spórt áirithe le dul isteach i gclub áitiúil áit ar féidir.  Chun cinntiú go 

bhfuiltear ag cloí le dea-chleachtas maidir le Cosaint Leanaí ní fhostaítear 

mar phríomhoiliúnóirí ach iad siúd a ndearnadh grinnfhiosrúchán iomlán orthu 

agus a bhfuil iomlán na gcáilíochtaí acu. 

 

Cuirimid gníomhaíochtaí ar fáil laistigh agus lasmuigh agus cuirimid clár bia 

shláintiúil i bhfeidhm le linn gach "Clár Blaiseadh Spóirt" 
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Clár Seirbhísí Comhtháite 

Bunaíodh Clár Seirbhísí Comhtháite (CSC) Bhaile Chill Dara i 2010, tar éis go 

leor taighde agus oibre réamhfhorbartha a dhéanamh.  Thóg an CSC 

gníomhaireachtaí pobail agus reachtúla le chéile chun cur chuige comhtháite 

a fhorbairt i dtreo forbartha sa bhaile.  Bhí Baile Chill Dara ar cheann de líon 

beag ceantar ar thug an BFC tosaíocht dó le haghaidh tacaíochta faoin CSC.  

 

Tionscnamh chun Tacú le Daoine Breacaosta 

I 2010 d'fhorbair Bord Forbartha Chontae Chill Dara comhpháirtíocht leis an 

Aging Well Network agus bhunaigh siad Tionscnamh Chill Dara chun Tacú le 

Daoine Breacaosta.  Seoladh an clár go foirmiúil i Nollaig 2010 agus thug 

Contae Chill Dara gealltanas chun bheith ina Chontae a Thacaíonn le Daoine 

Breacaosta i Nollaig 2010.  

 

      

 

An Coiste Seirbhísí do Leanaí 

Bunaíodh an Coiste Seirbhísí do Leanaí i 2010 faoi Bhord Forbartha Contae 

Chill Dara.  Is é an fáth gur bunaíodh an Coiste Seirbhísí do Leanaí, a 

ndéanann an FSS cathaoirleacht air, ná chun seirbhísí leanaí comhordaithe 

agus comhtháite a bhaint amach laistigh d'abhantrach an Údaráis Áitiúil.   
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An Clár Idirchultúrtha 

 

I 2010 chuir an Stiúrthóireacht Tithíochta, Pobail agus Cultúir clár 

cuimsitheach de ghníomhaíochtaí idirchultúrtha i bhfeidhm.  Thug Oifig an 

Aire Lánpháirtíochta tacaíocht do na tionscnaimh sin.  

 

Tionscnaimh Spóirt 

Rinneadh an clár idirchultúrtha a leathnú chun cur cinn an idirchultúrachais 

tríd an spóirt le haghaidh daoine de gach aois a chur san áireamh.  Chuir 

glacadh páirte an tOifigeach Forbartha FAI (Football Association of 

Ireland/Cumann Peile na hÉireann) i gComhairle Chontae Chill Dara agus 

Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara, a sholáthair cistiú le haghaidh na 

ngníomhaíochtaí sin, go mór le feasacht ar Ghníomhaíochtaí an Lae 

Idirchultúrtha/na Míosa Idirchultúrtha.  Ba iad na cláir lárnacha ná:  

▪▪▪   Clár Buntús Start le haghaidh leanaí idir 2 bhliain agus 5 bliana d'aois (Lá 

Spraoi Idirchultúrtha don Teaghlach) 

▪▪▪   Lá oscailte an FAI „Many Voices One Goal‟ le haghaidh buachaillí agus 

leanaí ó 6-13 bliana d'aois (i gcomhpháirt le AFC an Náis) 

▪▪▪   Blitz Idirchultúrtha Cúigear an taobh de chuid an FAI le haghaidh Daoine 

Fásta (Ionad Spóirt an Droichid Nua) 

 

Le tacaíocht ó Oifig an Aire Lánpháirtíochta thug na tionscnaimh seo 

deiseanna nua do leanaí agus do dhaoine fásta páirt a ghlacadh i 

ngníomhaíochtaí spóirt, agus éagsúlacht na rannpháirtithe á coimeád i 

gcuimhne.   

 

Lá Idirchultúrtha Údaráis Áitiúla Chill Dara   

Reáchtáladh Lá Idirchultúrtha Údaráis Áitiúla Chill Dara ar 17 Iúil 2010.  Ba í 

aidhm an lae ná feasacht, plé agus caidreamh a chur chun cinn i 

dtimpeallacht thaitneamhach agus chuimsitheach agus éagsúlacht na 

rannpháirtithe á coimeád i gcuimhne.  

 

I measc na ngníomhaíochtaí a bhí ar siúl ar an lá bhí: 

▪▪▪   Ceol agus rince as an India, an tSlóvaic, as Nepal, an Laitvia agus Éirinn 

▪▪▪   Ceardlanna ar sheinm an druma 

▪▪▪   Áiríodh leis na ceardlanna ealaíon agus ceardaíochta péinteáil Calabash, 
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déanamh suaitheantas, déanamh feilte, péinteáil aghaidhe, srutharlú 

gruaige, péinteáil láimhe le henna 

▪▪▪   Scéalaíocht as gach cearn den domhan 

▪▪▪   Stallaí eolais – feidhmeanna na comhairle (m.sh. clárú vótálaithe) agus 

gníomhaireachtaí seachtracha lenar áiríodh eagraíochtaí ón earnáil 

dheonach  

▪▪▪   Ceardlanna chun scrúdú a dhéanamh ar thaithí na bpobal gorm agus na 

mionlach eitneach maidir le rochtain a fháil ar sheirbhísí i gCill Dara. 

 

Leathnaíodh an clár chun blaiseadh sainchaife, cluichí cláir Afracacha agus 

scéalaíocht a áireamh chomh maith le clár spóirt níos mó, le Crios Scileanna 

Peile an FAI.  D'éascaigh Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara clár Spóirt do 

Chách lenar áiríodh clár Buntús Start. 

 

Buaicphointe ar an lá ab ea teacht héileacaptar Garda ar thailte an Árais.  

Thaitin sé go mór le leanaí agus le daoine fásta araon. 

 

Tionscadal Lánpháirtiú Rince Pobail:  

Tionscadal Taibhithe Castlefen 

Cuimsíonn Forbairt Tithíochta Údarás Áitiúil Castlefen trí chéim de thithíocht, 

ar críochnaíodh an chéim ba dheireanaí i 2010.  Tá cónaí ar dhaoine as 22 

chultúr éagsúla a bhfuil roinnt cainteoirí Gaeilge ina measc, sna tithe.  Ar 

cheann de chuspóirí an tionscadail sin bhí comhtháthú a chothú i measc 

cónaitheoirí nua agus reatha Castlefen.  Scrúdaíonn an tionscadal seánraí 

rince lena n-áirítear hip hap, rince comhaimseartha agus rince Gaelach.  

Rinneadh téamaí súgracha ar nós hurdy gurdy, timpealláin agus cluichí d'aon 

turas chun rannpháirteachas teaghlach a spreagadh.  Féachann an tionscadal 

ar éagsúlacht chultúrtha maidir le (neamh-)rannpháirteachas, cead páirt a 

ghlacadh, teorannacha i dtaobh finscéalta, miotas, srl. Leanfar ar aghaidh leis 

an tionscadal i 2011 agus déanfar réimse agus éagsúlacht na 

ngníomhaíochtaí a mhéadú.  
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Tionscnamh Rince agus Lánpháirtíochta Collchoille 

Tá an tionscnamh seo bunaithe ar 'éagsúlacht a roinnt'‟.  Cé gurb iad leanaí 

na príomh-rannpháirtithe sa tionscadal, spreagtar rannpháirtíocht ag daoine 

fásta trí cheardlanna do thuismitheoirí agus leanaí agus ceardlanna do 

dhaoine fásta.  Tá cónaí ar na rannpháirtithe sa tionscadal i gceantar níos 

leithne na Collchoille agus Mhaigh Nuad.  Tá cuid de na leanaí atá ag glacadh 

páirte ag freastal ar Ghaelscoil.  Baintear úsáid as an nGaeilge agus as 

teangacha dúchasacha eile mar théamaí i gcaitheamh an tionscadail.  Tá sé 

beartaithe go leanfar ar aghaidh leis an tionscadal sin i 2011. 

 

 

Taispeántas Joy to the World na Nollag 

 

Ba é seo an tríú bliain a reáchtáladh Taispeántas Joy to the World na Nollag.  

Léiríonn an taispeántas Ceiliúrthaí traidisiúnta na Nollag as gach cearn den 

domhan.  Tugtar cuireadh do mhionlaigh eitneacha traidisiún na Nollag a 

thaispeáint agus tugtar cuireadh d'ambasáidí as gach cearn den domhan 

taispeáint a chur isteach.  
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Caitheamh Aimsire 

 

Tionscnamh de chuid UEFA é seachtain FARE (Football Against Racism in 

Europe)  agus is é Cumann Peile na hÉireann (FAI) a thugann tacaíocht di in 

Éirinn. Reáchtáladh an tionscnamh ó 14th go 26th Deireadh Fómhair, agus bhí 

na mílte imeacht ar siúl ar fud na hEorpa chun béim a leagan ar 

theachtaireachtaí frithchiníochais agus éagsúlacht a cheiliúradh.  

 

I gcomhpháirt le Show Racism the Red Card, agus le tacaíocht ó Oifig an Aire 

Lánpháirtíochta, rinne an FAI comhordú ar sheachtain náisiúnta 

gníomhaíochta mar chuid de sheachtain Football Against Racism in Europe 

de chuid UEFA.  Mar chuid den obair seo reáchtáladh Ceardlann 

Frithchiníochais i 4 scoil sa chontae ar fhreastail níos mó ná 430 dalta uirthi.  

Ba iad na scoileanna sin ná Scoil Náisiúnta Buachaillí Mhaigh Nuad, Scoil 

Educate Together an Droichid Nua, Scoil Bhríde, Coláiste an Náis agus 

Chnoc an Phíopaire agus reáchtáladh na ceardlanna do bhuachaillí agus 

chailíní i rang a 5 th & rang a 6th  sna Bunscoileanna agus do dhaltaí sa 1úst 

Bliain sna hIar-bhunscoileanna. 

 

Rinne Oifigigh Forbartha an FAI arna gcistiú ag Comhairle Chontae Chill Dara 

Pat Behan agus Laura Cusack 30 nóiméad de ghníomhaíocht sa seomra 

ranga a sheachadadh lenar áiríodh an DVD Show Racism the Red Card chun 

oideachas a thabhairt i gcoinne an chiníochais chomh maith le 30 nóiméad de 

ghníomhaíocht oiliúna chun gníomhaíocht choirp a chur chun cinn.  

Sa ghníomhaíocht seomra ranga, d'oibríomar le daoine óga chun soiléiriú a 

dhéanamh ar a bhfuil i gceist le ciníochas agus conas dul i ngleic leis. Leis na 

gníomhaíochtaí oiliúna déantar teachtaireacht na gníomhaíochta sa seomra 

ranga a neartú agus leagtar béim ar na luachanna a dtugaimid tábhacht dóibh 

sa spórt; is iad sin ná obair foirne agus cumarsáid. 

 

Freisin thugamar clár comharthaí bán A1 do gach rang le húsáid chun saothar 

cruthaitheach a fhorbairt le cur isteach i gComórtas Cruthaitheachta Show 

Racism the Red Card. 
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Freisin rinne na scoileanna obair breise chun spreagadh do dhaoine óga níos 

mó a fhoghlaim faoi thíortha eile agus ceist an chiníochais a phlé mar chuid 

d'ábhair OSPS agus thug siad tacaíocht do dhaoine óga chun a saothar 

Idirchultúrtha nó frithchiníochais féin a dhéanamh (m.sh. meirge, t-léine, 

bratach nó filíocht) chun éagsúlacht a cheiliúradh nó dul in aghaidh an 

chiníochais.  

 

Dar le Des Tomlinson, Comhordaitheoir Náisiúnta do Pheil Idirchultúrtha leis 

an FAI, “Éiríonn Seachtain FARE níos láidre i gcónaí agus tá an-áthas orainn 

go ndearna líon mór clubanna agus scoileanna an iarracht í a chur chun cinn 

trí chluichí cairdiúla, trí himeachtaí blitz peile chomh maith le comórtais.  Ní 

hamháin go ndéanann na himeachtaí a bhí ar siúl le linn Sheachtain FARE 

teachtaireacht an fhrithchiníochais a chur chun cinn, taispeánann siad bealaí 

nua do lucht leanúna peile chun páirt a ghlacadh in éagsúlacht a chur chun 

cinn ar leibhéal an phobail agus ar bhonn leanúnach.  Déanaim 

comhghairdeas leis na 4 scoil i gCill Dara as páirt a ghlacadh i Seachtain 

FARE 2010.” 
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Fóillíocht 

 

Bhunaigh an Chomhairle Rannóg Seirbhísí Fóillíochta i 1997 mar fhreagra ar 

an éileamh méadaithe ar urraíocht phoiblí d'áiseanna caithimh aimsire agus i 

2009 rinne siad é a chónascadh leis an Rannóg Pobail agus Fiontair.  Tá an 

clár fóillíochta, caithimh aimsire agus fóntas mar chuid an-tábhachtach den 

chur chuige iomlán sóisialta agus pobail.  Cuimsíonn an cur chuige a glacadh 

comhpháirtíocht le pobail agus le páirtithe leasmhara éagsúla 

poiblí/príobháideacha.  Ghlac an Chomhairle le straitéis spóirt/caithimh 

aimsire ar bhonn contae, agus é mar aidhm acu creat a dhéanamh ar féidir 

beartais agus cuspóirí Chomhairle Chontae Chill Dara maidir le spóirt, 

caithimh aimsire agus conláiste a chomhlíonadh sna blianta romhainn. 

 

Bhí an rannóg rannpháirteach sna gníomhaíochtaí a leanas i rith 2010: 

▪▪▪   Ionad Spóirt agus Fóillíochta an Droichid Nua a oibriú agus a athfhorbairt 

▪▪▪   Campas Spóirt Chill Dara Thuaidh a fhorbairt 

▪▪▪   Spóirt a fhorbairt sa chontae; 

▪▪▪   Clár na bPáirceanna 

▪▪▪   Bealaí siúlóide a choinneáil agus a fhorbairt 

▪▪▪   Deontais do chlubanna spóirt agus caitheamh aimsire áitiúla 

▪▪▪   Sábháilteacht uisce a chur chun cinn 

▪▪▪   Clóis Súgartha a fhorbairt agus a choinneáil 

▪▪▪   Malartáin Spóirt agus Chultúrtha 

▪▪▪   Bealaí Siúil 

▪▪▪   Athfhorbairt ar Áiseanna Pobail. 



  Tuarascáil Bhliantúil 2010 

36 

 

 

Malartán Spóirt agus Cultúir Lios na gCearrbhach 

Mar chuid de nasc na comhairle le Tuaisceart Éireann, thaistil toscaireacht 

spóirt faoi cheannaireacht an Mhéara Brendan Weld agus an Fhoireann 

Seirbhísí Fóillíochta go Comhairle Cathrach Lios na gCearrbhach agus Spórt 

Lios na gCearrbhach le haghaidh imeacht spóirt agus cultúir chun an nasc idir 

an dá phobal sin a threisiú. 

 

 

 

 

Cuireadh Comhairle Chontae Chill Dara ar gearrliosta in dá chatagóir laistigh 

de Thionscnaimh Chambers Ireland um “Fheabhas sa Rialtas Áitiúil“ 2010. 

 

Laistigh den rannóg forbartha Spóirt, ainmníodh Trí-atlan Chomhairle 

Chontae Chill Dara mar an imeacht a mhéadaíonn meanma na foirne, 

nascadh foirne agus féin-mhuinín, chomh maith le hairgead a bhailiú do 

charthanais áitiúla.  Ba é an dara tionscnamh a cuireadh ar ghearrliosta le 

haghaidh dámhachtana ná Clós Súgartha Mhaigh Nuad mar thoradh ar a 

dhearadh agus a chuimsitheacht le haghaidh súgartha. 
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Clár na bPáirceanna  

Seo a leanas na tionscadail agus an obair a tugadh chun críche i 2010: 

▪▪▪   Ritheadh an Clár um Chur Crann 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. 

▪▪▪   Ritheadh clár um chur bleibeanna earraigh i mbailte lena n-áirítear Mainistir 

Eimhín, an Nás, Cill Chuillinn, Baile Sheáin, An Chill, Maoin, Cill Droichid 

agus Cill Choca.  

▪▪▪   Rinneadh cothabháil féir i Maigh Nuad, Léim an Bhradáin, Cill Droichid, Cill 

Choca, sa Droichead Nua, i gCill Dara agus i Mainistir Eimhín. 

▪▪▪   Rinneadh tídhreachadh ar Thimpeallán Bhaile Uí Mhaine agus ar 

Thimpeallán Mhainistir Eimhín ar an M7.  

▪▪▪   Tugadh cúnamh do rannóga inmheánacha maidir le saincheisteanna 

tírdhreachta.  

▪▪▪   Tugadh tacaíocht airgeadais agus theicniúil do Chumainn Áitritheoirí agus 

do Choistí na mBailte Slachtmhara sa Chontae.  

▪▪▪   Freisin seoladh scéim thrialach garraí scóir sa Wonderful Barn.  Cuireadh 

75 gharraí scóir de mhéideanna éagsúla ar fáil.  

 

Rinneadh an Folcadán Rómhánach agus suiteáladh pointe amhairc chun 

féachaint air ó chosán tarraingthe na canála.  Chomh maith leis sin rinneadh 

suirbhé ar na héin agus na mamaigh a bhí i láthair ar an suíomh.  Freisin 

rinneadh tuarascáil ar struchtúr an Teach Dola.  Tógadh níos mó scrobaranaí 

ón suíomh.  
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Clóis Súgartha  

Osclaíodh clóis súgartha nua i CLG Mhainistir Eimhín agus San Labhráis i 

mbliana.  Bhí an clós súgartha i CLG San Labhráis mar chéim thosaigh de 

phlean iomlán agus táthar ag súil go gcuirfear críoch leis sin i 2011.  Leis an 

gclós súgartha sin is é líon iomlán na gclós súgartha sa Chontae anois ná 10 

gcinn.  

 

Chomh maith leis sin cuireadh tús le hobair ar chlós súgartha nua san Ionad 

Pobail i gCill Chuillinn.  Beidh sé sin críochnaithe faoi lár 2011.  Leanadh ar 

aghaidh ag déanamh cothabháil rialta ar na clóis súgartha atá ann cheana 

féin. I gClós Súgartha an Droichid Nua rinneadh cuid den dromchla 

sábháilteachta a bhí ann cheana féin a athsholáthar.  

 

Faoi na tionscnaimh Súgartha Speisialta cuireadh isteach aonad nua um 

shúgradh idirghníomhach sa Chrios Déagóirí i gClós Súgartha Mhaigh Nuad.  

Freisin críochnaíodh cistiú chun aonad súgartha uisce agus gainimh a 

sholáthar don chlós súgartha i gCill Chuillinn. 

.   

 



  Tuarascáil Bhliantúil 2010 

39 

 

 

ACPIF i mBaile Átha Í 

Chabhraigh Athbheochan Ceantar trí Phleanáil, Infheistíocht agus Forbairt 

(ACPIF) leis an tionscadal Interreg IV BRAND próiseas comhairliúcháin 2 lae 

a reáchtáil i mBealtaine agus Meitheamh 2010.  Bhain an próiseas 

comhairliúcháin le Baile Átha Í, le truailliú a íomhá agus leis an bhfís do 

thodhchaí an bhaile.  Ceardlann idirghníomhach a bhí ann agus bhain gach 

rannpháirtí taitneamh as.  Ba é toradh an phróisis ná gurb í an chuma atá ar 

Bhaile Átha Í ná seanbhaile, traochta atá thíos le brú traochta agus dá mbeifí 

in ann duine a roghnú chun é a léiriú roghnófaí Shane McGowan agus Brian 

Cowen. 

 

Samhlaíodh todhchaí an bhaile mar thodhchaí dhearfach, bhríomhar agus 

ghníomhach agus dá mbeifí in ann duine a roghnú chun í a léiriú,  roghnófaí 

Katie Taylor, Mary McAleese, Bono, agus David Beckham.  Chuir an t-eolas a 

bailíodh le próiseas smaoinimh a tháinig ar an "Smaoineamh Mór" de Bhaile 

Átha Í a cheiliúradh faoi na téamaí seo a leanas.  

▪▪▪   Féilte agus Imeachtaí,  

▪▪▪   Pobal agus Cultúr   

▪▪▪   Ionad.  

 

Mar thoradh ar an obair sin thángthas ar phlean gníomhaíochta feidhmithe 

agus 35 ghníomh ann.  Cabhróidh gach ceann de na gníomhartha le híomhá 

agus le BRANDA Bhaile Átha Í a fheabhsú le haghaidh a chuid custaiméirí 

inmheánacha agus seachtracha araon.  Cabhróidh an próiseas seo le ACPIF 

gníomhartha a sheachadadh a mbeidh tionchar acu ar phobal Bhaile Átha Í. 

  

Seo a leanas cuid de na gníomhartha: 

▪▪▪   Cur chuige comhaontaithe i dtreo seachadadh seirbhíse.  

▪▪▪   Plean Forbartha Gnó straitéiseach a fhorbairt don bhaile agus Fiontraíocht 

Shóisialta a chur chun cinn tríd an Tionscadal WINSENT. 

▪▪▪   Tionscnóirí Baile Bhaile Átha Í a fhorbairt mar an eagraíocht Féilte agus 

Imeachtaí don bhaile, agus ár gcuid féilte agus imeachtaí a fhorbairt chun 

an geilleagar a neartú. 
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▪▪▪   Stocaireacht a dhéanamh ar chumainn cónaitheoirí spreagúla chun ról níos 

mó a thabhairt don phobal i gComórtas na mBailte Slachtmhara. 

▪▪▪   Comórtas ealaíon scoile bunaithe ar théamaí, a chuirfidh na leanaí agus na 

tuismitheoirí ar a n-eolas maidir lena bhfuil ar siúl sa bhaile. 

▪▪▪   Bunóidh Comhairle Baile Bhaile Átha Í scéim gradam do ghnóthaí agus 

don phobal.   
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Comhshaol 

 

Chuir an Chomhairle seirbhís bhailiúcháin bruscair ar fáil dhá uair sa 

tseachtain le haghaidh thart ar 23,000 teaghlach i 2010, a dtagann 11/4 tonna 

dramhaíola ar an meán ó gach ceann acu gach bliain.  Is ionann sin agus 

43,000 tonna in aghaidh na bliana san iomlán nuair a chuirtear bailiúchán 

príobháideach san áireamh.  Chomh maith leis an mbailiúchán faoi dhó sa 

tseachtain ar dhramhaíl iarmharach, déantar ábhar tirim in-athchúrsáilte a 

bhailiú gach re seachtain.  Tá níos mó daoine ag déanamh athchúrsála agus 

múiríniú ar a gcuid dramhaíola tís agus is tréine arís a tharlaíonn sin ó tugadh 

isteach muirir bhailiúchán bruscair íoc mar a úsáidtear.  21,000 tonna san 

iomlán d‟ábhar tirim inathchúrsála a bailíodh ó na teaghlaigh. 

 

Oibríonn an Chomhairle Ionaid Fóntais Phoiblí ar Chnoc Saileata, Cill 

Chuillinn agus ar Chnoc na Croiche, Baile Átha Í.  Chomh maith leis na 

gnáthbhainc 'fág anseo' le haghaidh gloine, cannaí alúmanaim agus éadaigh, 

is fairsinge anois réimse an ábhair a nglactar leis in ionaid athchúrsála de réir 

mar a thagann úsáid eile as ábhair éagsúla chun cinn.  Leagtar amach sa 

liosta thíos réimse an ábhair a nglactar leis faoi láthair: 

 

Cairtchlár Rocach Cairtchlár Glas 

Páipéar nuachtáin Iriseáin 

Páipéar Fuílligh Plaisteach de Chatagóir 1, 2 nó 4 amháin 

Buidéil Ghloine Gloine Phána 

Cannaí Alúmanaim & Miotail Miotal Fuílligh 

Éadach Earraí Leictreacha 

Péint Vearnais 

Cógais Leighis Ceimiceáin 

Aerasóil srl. Ola Dramhaíola 

Batairí Cairr Ábhar in-athchúrsáilte, Dramhaíl 

Ghuaiseach Tís 
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Rinneadh próiseáil ar 2,513 tonna dramhaíola in ionaid athchúrsála na 

comhairle i gCnoc Saileata agus i mBaile Átha Í, ardú de bheagán i 

gcomparáid leis an mbliain roimh ré.  Rinne an chomhairle cothabháil ar 

bhainc 'fág anseo' ag ceathracha agus a haon ionad ar fud an chontae agus 

bailíodh 3.466 tonna gloine agus 65 tonna cannaí in iomláine astu sin.   

 

 

D‟éirigh go maith arís leis na háiseanna bailithe batairí in 125 bunscoil agus 

iarbhunscoil chomh maith leis an dá ionad fóntas poiblí  Cuidíonn an togra 

maidir le batairí a bhailiú sna scoileanna le díobháil a sheachaint agus le 

hoideachas a chur ar dhaoine óga faoin ngá le cúram agus dramhaíl á 

diúscairt.  Chomh maith le boscaí bruscair athchúrsála agus bainc 'fág anseo' 

a chur ar fáil, lean an chomhairle uirthi ag tairiscint ghabhdáin mhúirín do 

mhuintir an chontae ar bhunphraghas.  Tá an togra maidir le múirín féir ar 

bhonn pobail ar siúl i gcónaí agus trí cinn de ghrúpaí pobail ag baint úsáide as 

gabhdáin mhóra saindéanta múirín arna gcur ar fáil ag an gComhairle. 
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Oideachas agus Feasacht 

 

Thug an tOifigeach Feasachta Comhshaoil níos mó ná 110 cuairt ar 

scoileanna agus ar ghrúpaí pobail (m.sh. grúpaí na mbailte slachtmhara) 

d‟fhonn tuiscint a chothú i measc an phobail ar chúrsaí dramhaíola agus 

nósanna maithe a chur chun cinn i measc an phobail maidir le diúscairt ar 

dhramhaíl. 

 

Tá Feachtas na Brataí Uaine ag cuidiú leis an iarracht sin; bhí 72 de 

scoileanna an chontae a raibh bratach uaine bainte amach acu faoi dheireadh 

na bliana agus bhí 104 scoil ar fad cláraithe maidir leis an ngradam a bhaint 

amach.   

 

Gníomhaíonn an Chomhairle mar éascaitheoir do scoileanna a theastaíonn 

uathu páirt a ghlacadh sa chlár seo agus spreagann sé gach scoil chun dul 

isteach sa tionscadal seo.  Cuireann na húdaráis áitiúla ar fad a ghlacann 

páirt ann, Comhairle Chontae Chill Dara san áireamh, ciste ar fáil do Chlár na 

Scoileanna Uaine trí híocaíocht bhliantúil a dhéanamh go díreach leis An 

Taisce.  Chomh maith leis sin, cuireann an Chomhairle ábhar agus/nó 

cúnamh airgid ar fáil maidir le tograí oiriúnacha sna Scoileanna Uaine 

rannpháirteacha.  Is gné de dhúthracht na Comhairle maidir leis an oideachas 

faoi chúrsaí comhshaoil, na turais scoile chuig na Saoráidí Bainistiú 

Dramhaíola Slánchóirithe i gCnoc Saileata agus i mBaile Átha Í a bhíonn ar 

siúl go rialta i rith na scoilbhliana. 

 

Rinne an chomhairle an tuiscint ar ghnéithe den bhainistiú dramhaíola agus 

de cheisteanna comhshaoil eile a chothú trí chomórtais grianghrafadóireachta 

chomh maith.  Cuireadh na duaisiarrachtaí as comórtas grianghrafadóireachta 

na bliana faoi chúrsaí comhshaoil ar taispeáint sna leabharlanna i Léim an 

Bhradáin, i mBaile Átha Í agus Cill Dara. 

 

Freisin tacaíonn an chomhairle le tionscnaimh chomhshaoil ag grúpaí pobail 

agus ag údaráis áitiúla Chill Dara trí dhá scéim a dhéantar a chomhchistiú leis 

an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, is iad sin ná an Ciste 

Comhpháirtíochta Comhshaoil (CCC) faoi LA21 agus an scéim deontais um 



  Tuarascáil Bhliantúil 2010 

44 

 

Feasacht in aghaidh an Bhruscair.   

 

Sholáthair an scéim CCC €23,500 le haghaidh 15 thionscadal idir comharthaí 

a sholáthar do Pháirc Náisiúnta Ghleann na Life atá beartaithe agus 

ceardlanna maidir le laghdú dramhaíola.  Sholáthar an Deontas um 

Fheasacht in aghaidh an Bhruscair €26,800 do 10 dtionscadal ar leithligh idir 

feachtas fógraíochta ag díriú ar bhruscar agus eolaí do ghrúpaí pobail a 

mhíníonn conas is féidir graifítí a chosc agus a ghlanadh. 

 

Is iad na maoir bruscair is feiceálaí maidir le straitéisí éagsúla na Comhairle 

chun bruscar a chosc agus is maith an deis iad chun cur le tuiscint an phobail 

ar fhadhb an bhruscair agus obair na Comhairle chun déileáil leis.  I measc 

ghníomhaíochtaí eolais na maor tá: 

▪▪▪   Freastal ar chruinnithe ghrúpaí pobail, chumainn áitritheoirí agus choistí 

Chomórtas na mBailte Slachtmhara d‟fhonn comhairle a chur orthu maidir 

lena gcuid oibre agus plé a dhéanamh ar aon cheisteanna a bhaineann le 

bruscar. 

▪▪▪   Caidreamh neamhfhoirmiúil go leanúnach le páirtithe leasmhara a 

chuireann ar chumas na maor beart a dhéanamh gan mhoill siocracha móra 

bruscair, cásanna nua dumpála mídhleathaí, carranna a fhágtar le titim 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. 

▪▪▪   Cruinnithe le baill den phobal d‟fhonn ceisteanna bruscair a ghoilleann 

orthu féin go díreach a phlé leo. 

▪▪▪   Cuairteanna ar scoileanna mar phoiblíocht ar iad a bheith ar fáil agus chun 

ceisteanna faoi bhruscar a phlé leis na daltaí. 

 

Tá foireann comhshaoil soghluaiste a bhfuil beirt fostaithe inti chun tabhairt 

faoi réimse feidhmeanna, ina measc glantachán ar shiocracha móra bruscair 

nó áit a dtarlaíonn dumpáil mhídhleathach, comharthaí “Cosc ar Bhruscar” 

agus a leithéid a chrochadh agus monatóireacht a dhéanamh ar shaoráidí 

athchúrsála maidir le bruscar.  Oibríonn an fhoireann sin i ndlúthpháirt le 

seirbhís na maor bruscair maidir le beart a dhéanamh i gcás eachtraí den 

chineál sin. 
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An Glantachán Earraigh Náisiúnta 

 

Mar is gnách, leagadh béim i mí Aibreáin ar an bhFeachtas Náisiúnta in 

aghaidh an Bhruscair – an Glantachán Earraigh Náisiúnta.  Cuidíodh le Coistí 

na mBailte Slachtmhara agus le Cumainn Áitritheoirí trí mhálaí bruscair agus 

athchúrsála, airm chun bruscar a phiocadh suas agus miotóga a chur ar fáil 

agus trí haird a tharraingt ar imeachtaí a bhí ar siúl i rith na míosa. 

 

 

Seoladh an Ghlantachán 

Earraigh Náisiúnta i Scoil 

Náisiúnta Chill Chá 

Faraor géar, ní leor an t-oideachas amháin chun 

deireadh a chur le bruscar agus b‟éigean don 

chomhairle pionós a ghearradh ar chiontóirí. 

Eisíodh níos mó ná 816 fíneáil maidir le bruscar i 

rith na bliana 2010. 
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Tá cláir éagsúla ar fáil chun treisiú leis an iarracht dheonach go háitiúil, roinnt 

acu dírithe ar ghrúpaí pobail agus ar chumainn áitritheoirí, ina measc 

Scéimeanna Deontais Saoráide, Tionscnaimh maidir le Mórtas Áite, srl.  

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.  Chuidigh baill foirne na comhairle chomh maith le grúpaí 

éagsúla maidir le páirt a ghlacadh i gComórtas Náisiúnta na mBailte 

Slachtmhara. 

 

Athchúrsáil 

 

Leantar ar aghaidh ag tabhairt bealaí éasca le hathchúrsáil do mhuintir Chill 

Dara leis an líonra de bhainc ghloine agus cannaí ar fud an chontae.  

Rinneadh níos mó ná 3,800 tonna de ghloine agus 40 tonna de channaí a 

aisghabháil chomh maith le níos mó ná 400 tonna de theicstílí. 

 

Freisin faightear go bhfuil ag éirí go han-mhaith le scéim batairí na 

scoileanna; rinneadh níos mó ná 2.5 tonna de bhatairí teaghlaigh a 

aisghabháil chomh maith le 10 dtonna de bhatairí feithicle ón dá ionad fóntais 

phoiblí.  Chomh maith leis sin rinne an chomhairle maoirseacht ar dhá 

bhailiúchán de scannán plaisteach feirme le hathchúrsáil.  Mar thoradh air sin 

rinneadh níos mó ná 50 tonna de dhramhaíl a aisghabháil. 

 

Seachtain Náisiúnta na gCrann 

 

Sholáthair an chomhairle 350 crann agus 300 crann óg do ghrúpaí pobail le 

linn Sheachtain Náisiúnta na gCrann i Márta.  Ar bhonn carnach, tá breis is 

3,500 crann curtha sa chontae mar thoradh ar an scéim seo. 
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Cúrsaí Iompair 

 

Bonneagar Bóithre 

Tá líonra fairsing bóithre i gContae Chill Dara a shíneann go  2,250 ciliméadar 

ar fad mar seo a leanas: 

 

 

 

 

 

 

Mar gheall ar an líonra fairsing bóithre sin a mbíonn go leor tráchta ag taisteal 

air beidh ar Chomhairle Chontae Chill Dara infheistíocht leanúnach a 

dhéanamh i gcothabháil agus i bhfeabhsú bóithre, ar gach catagóir bhóthair sa 

chontae, thar na blianta romhainn.  I 2010, áfach, bhí an leibhéal cistiúcháin a 

bhí ar fáil chun an líonra bóithre a chothabháil agus a fheabhsú an-srianta mar 

gheall ar an gcúlú eacnamaíochta in Éirinn agus ar fud an domhain. 

 

 

Mótarbhealaí 

Príomhbhóithre Náisiúnta 

Bóithre Náisiúnta den Dara Grád 

Bóithre Réigiúnacha 

Bóithre Áitiúla 

127 

11 

17 

482 

1613 

12 

464 

1,712 
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Oibreacha Feabhsúcháin Bóithre 

 

Tá an Rannóg Iompair agus Oifig Chill Dara um Dhearadh Bóithre Náisiúnta 

(NRDO) i mbun Tionscadail Oibreacha Caipitiúla a fhorbairt chun 

comhlíonadh le cuspóirí Iompar 21, Creat Infheistíochta Caipitiúla an Rialtais 

faoin bPlean Forbartha Náisiúnta trína ndéanfar an córas iompair in Éirinn a 

fhorbairt, thar an tréimhse 2006 go 2015, agus faoi na Pleananna Forbartha 

Contae, Baile agus Ceantair Áitiúil.  Tugtar na tograí sin chun cinn, de réir 

mar is cuí, trí staidéar ar shrianta, tuarascálacha ar indéantacht, roghanna 

bealaigh, nós imeachta pleanála faoi Chuid VIII, Measúnachtaí Tionchair 

Timpeallachta (MTTanna), Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh (CPO), próiseas 

tairisceana agus obair thógála.  Bíonn forbairt na dtograí sin faoi réir na 

gceanglas reachtúil ábhartha agus faoi réir cistiú a bheith ar fáil. 

 

▪▪▪   M9 Cill Chuillin go Ceatharlach 

Críochnaíodh tionscadal mhótarbhealach an M9 ó Chill Chuillinn go 

Ceatharlach agus osclaíodh é do thrácht i Nollaig 2009, 10 mí roimh am.  

Soláthraíonn an mótarbhealach 28 ciliméadair seachbhóthar timpeall 

Dhíseart Diarmada, agus freisin soláthraíonn sé bóthar tánaisteach 

náisiúnta nua go Baile Átha Í tríd an acomhal nua i Mullach Maistean.  

Osclaíodh an nasc nua le Baile Átha Í ag tús 2010. 

▪▪▪   R407 Port Gleoráin 

Críochnaíodh Conradh 1 de Scéim Feabhsúcháin Bóithre Phort Gleoráin i 

2009.  Cuireadh tús le Conradh 2 den tionscadal sin i Ráithe 4 2010.  

Táthar ag súil go mbeidh tógáil críochnaithe faoi lár 2011. 

▪▪▪   R747 Droichead Ballycore 

Tá an dearadh críochnaithe agus tá soláthar le haghaidh an tionscadail ar 

siúl faoi láthair.  Táthar ag súil go gcríochnófar an tionscadal seo faoi 

dheireadh 2011. 
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▪▪▪   Bóthar Ceangail an Droichid Nua 

Ceanglaíonn an bóthar seo Bóthar Faoisimh Amuigh an Droichid Nua agus 

Bóthar Faoisimh Istigh an Droichid Nua idir Eastát Tionscail an Droichid 

Nua agus Forbairt Tithíochta Curragh Grange.  Críochnaíodh Céim 1 den 

scéim feabhsúcháin bóithre agus forbraíodh Céim 2 den scéim tríd an 

bpróiseas um ordú ceannaigh éigeantaigh       (OCÉ).  Ba cheart go 

mbeadh an bóthar ceangail seo tógtha faoi 2011 faoi réir dóthain cistithe a 

bheith ar fáil. 

▪▪▪   An Droichead Nua (Bealach Isteach go Tailte Chomhairle Chontae 

Chill Dara, Ceanncheathrú na Roinne Cosanta, Carrchlós CIÉ agus 

droichead Coisithe) 

Tá Céim 1 den bhealach isteach ag an gcéim thógála.  Tá Céim 2 faoi réir 

oibreacha teorann na Roinne Cosanta a chríochnú.  Tá an droichead 

coisithe ag an réamhchéim faoi láthair.  Faoi réir nósanna imeachta 

reachtúla agus faofa tá sé beartaithe tús a chur le tógáil i Ráithe 3 2011 

agus na hoibreacha a chríochnú go luath i 2012. 

▪▪▪   R448 Bóthar Chill Chuillinn An Nás 

Táthar ag céim roimh an ordú ceannaigh éigeantaigh leis an scéim seo 

agus leanfar ar aghaidh go dtí céim na tógála ach na próisis ar fad faoin 

reachtaíocht a chríochnú go sásúil agus cistiú a bheith ar fáil. 

▪▪▪   R417 Ardreigh, Baile Átha Í 

Críochnaíodh na hoibreacha sibhialta ar an scéim seo i 2010.  Tá 

oibreacha seandálaíochta iar-tochailte ar siúl i mbliana chun an tionscadal 

a chríochnú. 

▪▪▪   R402 Scéim Feabhsúcháin maidir leis an mbóthar idir Éadan Doire 

agus an Bóthar Buí 

Tugadh feidhm don Ordú Ceannaigh Éigeantaigh ar 23 Iúil 2009.  Tá an 

dearadh sonrach don tionscadal críochnaithe anois.  Cuirfear tús le talamh 

a cheannach i 2010 agus leanfar ar aghaidh leis an obair sin i 2011.  Tá sé 

ar intinn ag Comhairle Chontae Chill Dara tús a chur le tógáil ag deireadh 

2011, faoi réir cúnamh deontais a fháil ón Rialtas Láir. 
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▪▪▪   Bóthar Faoisimh Theas Bhaile Átha Í 

Tá Bóthar Faoisimh Theas Bhaile Átha Í ag an gcéim Dréachtordú 

Ceannaigh Éigeantaigh agus Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol 

(MTC) agus rachaidh sé tríd na próisis sin faoi réir faofa agus cistiú a 

bheith ar fáil. 

▪▪▪   Seachbhóthar na Sollán 

Tá staidéar déanta maidir le srianta agus indéantacht i leith Sheachbhóthar 

na Sollán agus tá an bealach céad rogha roghnaithe.  Glacadh leis an 

mbealach sin i bPlean Limistéir Áitiúil na Sollán 2009. 

▪▪▪   Bóthar Faoisimh Thuaidh Bhaile Átha Í 

Rinneadh staidéar indéantachta agus roghnaíodh bealach céad rogha.  

Táthar i mbun an bealach sin a ghlacadh mar chuid de Phlean Forbartha 

Bhaile Átha Í 2006-2012. 

 

Clár Athchóirithe 2010 le haghaidh Bóithre Réigiúnacha agus 

Áitiúla 

 

Blian an-deacair do na hÚdaráis Bhóithre ab ea 2010 toisc go ndearnadh 

dochar millteanach do bhóithre ag tús na bliana mar thoradh ar dhrochaimsir.  

Bhí mórdheisiúcháin ag teastáil i go leor ceantar, sna háiteanna seo a leanas 

ach go háirithe: 

▪▪▪   R148 Moyvalley 

▪▪▪   L2008 Cnoc Boston Ardclough 

▪▪▪   L6030 Slate Quarries 

 

I measc na dtionscadal eile ar tugadh fúthu i 2010 bhí: 

▪▪▪   R407 i mBóthar Choill 

▪▪▪   R410 i mBaile an Éadaigh 

▪▪▪   R416 An Droichead Nua go Baile Mhuilinn 

▪▪▪   R148 i gCartún 



  Tuarascáil Bhliantúil 2010 

51 

 

 

Bhí na tionscadail sin i measc 103 tionscadal san iomlán ar tugadh fúthu mar 

chuid de na scéimeanna deontais Athchóirithe Feabhsúcháin, Athchóirithe 

Cothabhála, na scéimeanna Deontais Sonraigh agus na scéimeanna um 

Chosc Tionóiscí ar Chostas Íseal.  Chomh maith leis sin rinneadh oibreacha 

feabhsúcháin i 2010 ar bhóithre a ndearnadh dochar dóibh agus 

mótharbhealach an M9 á thógáil.  Rinneadh an bhainistíocht maidir leis an 

obair sin ar fad trí rannóga na Comhairle um Dhearadh, Thógáil nó 

Chothabháil Bóithre. 

 

 

 

An Brainse Bainistíochta Tráchta 

 

Gníomhaíonn an tIonad Bainistíochta Tráchta (IBT) in Áras Chill Dara, a 

bunaíodh i 2006, mar phointe lárnach um sholáthar seirbhísí Bainistithe 

Tráchta don chontae iomlán.  Déantar bainistiú Comharthaí Tráchta, Soilsiú 

Poiblí agus teicneolaíochta baintí a lárú san IBT sa Nás. 

 

I láthair na huaire tá 150 Suiteáil Comharthaí Tráchta (Trasrianta 

Peiliceánacha agus Acomhail le Comharthaí) sa chontae.  Freisin tá 21 

Trasrian Síogach, 20 Áiritheoir Uathoibríoch Tráchta, 34 Ceamara CCTV, 70 

Comhartha Rabhaidh Scoile agus 6 Chomhartha Treorach Páirceála VMS sa 

chontae.  Déantar cianmhonatóireacht ar níos mó ná 60 Suiteáil Comharthaí 

Tráchta san Ionad Bainistíochta Tráchta. 
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Mar thoradh ar infheistíocht san Ionad Bainistíochta Tráchta go dtí seo 

soláthraíodh córais um Rialú Tráchta Uirbigh (RTU) agus córais Teilifís 

Chiorcaid Iata (CCTV) i gceantair mar an Droichead Nua, Maigh Nuad agus 

Cill Droichid.   

 

Tá sábháil ama, agus sábháil eacnamaíochta dá réir, tugtha i gcrích do lucht 

úsáide na mbóithre leis an bhfeabhas ó thaobh éifeacht na gcomharthaí 

tráchta sna bailte sin.  Táthar ag súil an córas tráchta cliste sin a leathnú go 

hionaid uirbeacha ar fud an chontae, i gcás go mbeadh dóthain cistiú 

chaipitiúil ar fáil. 

 

I 2010, thug an Chomhairle comhairliúchán poiblí chun críche le haghaidh na 

scéimeanna seo a leanas:  

▪▪▪   Tionscnamh Taistil Scoileanna Glasa an Droichid Nua 

▪▪▪   Plean Bainistíochta Tráchta Chill Dara 

▪▪▪   Plean Bainistíochta Tráchta Bhaile Átha Í 

▪▪▪   Feabhas ar Bhainistíocht Tráchta ar Bhóthar Chill Choca in aice le hOÉ 

Mhaigh Nuad. 

 

Sábháilteacht ar Bhóithre 

 

Leanann Oifigeach Chomhairle Chontae Chill Dara um Shábháilteacht ar 

Bhóithre ar aghaidh ag déanamh feasacht faoi shábháilteacht ar bhóithre a 

chur chun cinn sa chontae ar gach leibhéal, ag cuimsiú gach earnála den 

phobal.  Tá 27 Maor Scoile lánaimseartha fostaithe ag Comhairle Chontae 

Chill Dara agus i 2010 soláthraíodh cistiú mar seo a leanas le haghaidh 

Oiliúna, Oideachais,Tionscnamh agus Clár i dtaobh Sábháilteachta ar 

Bhóithre: 

 

Cláir Scoile 

Tugann an tOifigeach um Shábháilteacht ar Bhóithre cuairt ar scoileanna 

agus choláistí ar fud an chontae ag déanamh cineálacha éagsúla clár um 

shábháilteacht ar bhóithre a sheachadadh, agus iad curtha in oiriúint do 

dhaltaí scoile áirithe.  Is iad na grúpaí lárnacha ná Bunscoileanna, Daltaí na 

hIdirbhliana, Daltaí na hArdteistiméireachta Feidhmí, Ógtheagmháil agus mac 



  Tuarascáil Bhliantúil 2010 

53 

 

léinn tríú leibhéil.  Reáchtáladh roinnt laethanta ar Shábháilteacht ar Bhóithre 

le linn na bliana. 

 

Seó Sábháilteacht Bhóthair 

Rinne Comhairle Chontae Chill Dara agus AXA Insurance Seó tromchúiseach 

ar Shábháilteacht ar Bhóithre a sheachadadh do dhaltaí an 4thú, an 5thú agus 

an 6thú bliana agus do bhaill d'Ógtheagmháil.  D'fhreastail 700 dalta ar sheó 

2010 áit ar thug máthair beirt íospartach óg tionóisce cuntas corraitheach ar 

an athrú a tháinig ar a saol tar éis di a cuid mac a chailliúint. 

 

An Fhoireann Tionscnamh um Shábháilteacht ar Bhóithre 

Bunaíodh Foireann Tionscnamh um Shábháilteacht ar Bhóithre i 2010.  Tá an 

grúpa deonach seo déanta suas de bhaill den phobal, idir 18 mbliana agus 65 

bliana d'aois, as cúlraí éagsúla.  Is é ról na foirne tionscnaimh ná 

sábháilteacht ar bhóithre a chur chun cinn ag imeachtaí agus taispeántais 

agus is ar bhonn deonach a dhéantar an obair seo.  

 

Feachtais ar Shábháilteacht ar Bhóithre 

Rinne an tOifigeach um Shábháilteacht ar Bhóithre roinnt feachtas ar 

shábháilteacht ar bhóithre a thionscnamh le linn na bliana chun rith ag an am 

céanna le Laethanta Saoire Bainc agus deirí seachtaine tábhachtacha eile.  

 

 

Fodhlíthe Páirceála Rialaithe 

 

Tá Fodhlíthe Páirceála Léim an Bhradáin ullmhaithe agus curtha ar aghaidh 

tríd an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí reachtúil.  Táthar ag súil go 

nglacfaidh an Chomhairle leis na fodhlíthe athbhreithnithe i 2011.  Tá sé 

beartaithe freisin athbhreithniú a dhéanamh ar na Fodhlíthe i gCill Droichid 

agus i mBaile Chill Dara i rith 2011. 

Tá Fodhlíthe Páirceála Rialaithe Mhaigh Nuad i bhfoirm dhréachtúil agus tá 

plé ar siúl maidir le carrchlós fadtéarmach a cheannach nó a thógáil ar cíos i 

Maigh Nuad. 
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Saindlíthe maidir le Luasteorannacha Speisialta 

 

Críochnaíodh athbhreithniú ar Fodhlíthe Chill Dara maidir le Luasteorannacha 

Speisialta i 2010 agus ghlac an Chomhairle leis na fodhlíthe ar 26 Iúil 2010.  

Glacadh le dhá Fhodhlí eile maidir le Luasteorannacha Speisialta i 2010; 

bhain an chéad fhodhlí leis an R448 Ó Theorainn an Chontae 

(Ceatharlach/Cill Dara) go Cill Chuilinn agus ghlac an Chomhairle leis ar 29 

Samhain 2010.  Bhain an dara ceann le Crosaire an Mhíolóidigh, Teach Dhá 

Mhíle, an Nás agus ghlac an Chomhairle leis ar 27 Meán Fómhair 2010. 
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An tSeirbhís Dóiteáin 

 

Dámhadh creidiúnú ISO 9001:2008 ar Sheirbhís Dóiteáin Chill Dara in Eanáir 

2010.  Cruthaíonn an córas seo creat chun feabhsú leanúnach a dhéanamh 

ar na seirbhísí dóiteáin agus éigeandála a chuirtear ar fáil don phobal agus 

don phobal gnó.  D'oibrigh na baill foirne go léir sa tSeirbhís Dóiteáin go dian 

dícheallach ar feadh dhá bhliana chun an éacht seo a bhaint amach.  Níl ach 

dhá sheirbhís dóiteáin eile in Éirinn seachas Seirbhís Dóiteáin Chill Dara a 

bhfuil creidiúnú ISO bainte amach acu don eagraíocht iomlán.  Reáchtáladh 

searmanas chun an dámhachtain a cheiliúradh sa Stáisiún Dóiteáin Lárnach 

sa Droichead Nua agus d'fhreastail an Méara Colm Purcell agus an 

Bainisteoir Contae an tUas. Michael Malone air. 

 

 

 

Chuaigh deichniúr comhraiceoirí dóiteáin nua i mbun fostaíochta le linn Iúil 

2010 tar éis dóibh cúrsa bunúsach oiliúna a dhéanamh ar feadh 3 seachtaine.  

Tabharfar sainoiliúint leanúnach don ghrúpa seo le linn a dtréimhse 

promhaidh a mhairfidh ar feadh aon bhliain amháin.  
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I Meán Fómhair  2010 chuaigh Michael Fitzsimons ar scor óna phost mar 

Phríomhoifigeach Dóiteáin an Chontae, post a bhí aige le 27 mbliana anuas. 

 

Cé gurb é dul i ngleic le dóiteáin is minicí a chuimhníonn an pobal air nuair a 

smaoiníonn siad ar an tSeirbhís Dóiteáin, is amhlaidh go dtógann an tseirbhís 

faoi réimse leathan de dhualgais atá briste síos i dtrí haonad gnó; 

Sábháilteacht Dóiteáin, Oibríocht agus Bainistíocht Éigeandálaí. 
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Sábháilteacht Dóiteáin 

 

Téann an rannóg seo i ngleic le Deimhniú Sábháilteachta ó Dhóiteán, 

Ceadúnú Peitriliam, ceadúnú Cúirte Dúiche agus Pleanáil le haghaidh 

imeachtaí Lasmuigh m.sh. an Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta, i measc 

gníomhaíochtaí eile. 

 

Deimhniú Sábháilteachta ó Dhóiteán  

Fuarthas 154 iarratas ar Dheimhnithe Sábháilteachta ó Dhóiteán i 2010. 

▪▪▪   Measadh go raibh 14 iarratas bailí  

▪▪▪   Measadh go raibh 181 iarratas bailí. 

▪▪▪   Ceadaíodh 155 Deimhniú Sábháilteachta ó Dhóiteán. 

▪▪▪   Diúltaíodh Deimhniú Sábháilteachta ó Dhóiteán i gcás 6 Iarratais. 

 

Deimhnithe Tabhairt chun Rialtacht  

Fuarthas 30 iarratas ar Dheimhnithe Tabhairt chun Rialtacht maidir le 

Sábháilteacht Dóiteáin i 2010. 

▪▪▪   Measadh go raibh 4 iarratas neamhbhailí  

▪▪▪   Measadh go raibh 32 iarratas bailí. 

▪▪▪   Deonaíodh 20 Deimhniú Tabhairt chun Rialtachta maidir le Sábháilteacht 

Dóiteáin i 2010 (bhain 4 cinn le 2009). 

Níor diúltaíodh d'aon Iarratas ar Dheimhniú Tabhairt chun Rialtachta maidir le 

Sábháilteacht Dóiteáin. 

 

Áitribh Cúram Leanaí   

I 2010 rinneadh 78 beart cigireachta ar áitreabh cúram linbh feadh an lae 

agus cúraim linbh sheisiúnaigh, líon ab ionann agus 67% de na háitribh 

chúraim feadh an lae ar fad.  

 

An tAcht um Shubstaintí Contúirteacha  

Bhí 9 gcinn de stáisiúin peitril ar cuireadh isteach ar cheadúnais ina leith faoi 

Acht na Substaintí Contúirteacha. Deonaíodh ceadúnais orthu ar fad.  
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An tAcht um Thruailliú Aeir, 1987 (Astú Gal Peitriliam ) Rialacháin 1997 

Scríobh an Rannóg Sábháilteachta Dóiteáin litir fhoirmiúil chuig oibreoirí gach 

saoráid líonta peitril agus leagadh amach na riachtanais faoin acht / faoi na 

rialacháin inti.   Rinne 10 saoráid iarratas ar Dheimhnithe Aisghabhála Gaile - 

deonaíodh 8 gcinn agus táthar ag fanacht le hobair ar pháipéar le haghaidh 

an dá saoráide eile. 

 

Ceadúnais na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche  

Rinneadh 65 cigireacht san iomlán ar 55 áitreabh ceadúnaithe. Bhí formhór 

na n-áitreabh sin tar éis iarratas a dhéanamh ar cheadúnais rince.  

 

Cigireacht ar Fhoirgnimh  

Chomh maith leis an gcigireacht maidir le Ceadúnais, áiseanna Cúram Linbh 

agus an tAcht um Shubstaintí Contúirteacha, rinne an Rannóg Sábháilteachta 

Dóiteáin 215 beart cigireachta ar áitribh eile. 

 

Sábháilteacht Dóiteáin i measc an Phobail   

I dteannta le clár oiliúna na scoileanna tugadh deich gcaint faoi shábháilteacht 

dóiteáin do ghrúpaí pobail agus bhí baill foirne i láthair ag seastán eolais faoi 

shábháilteacht dóiteáin agus taispeánadh conas dul i ngleic le dóiteán panna 

sceallóige ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta.   

 

 

Oibríochtaí 

 

Téann an rannóg seo i ngleic le saincheisteanna a bhaineann leis an tseirbhís 

dóiteáin oibriúcháin lena n-áirítear baill foirne comhrac dóiteáin, feithiclí agus 

trealamh, oiliúint agus an Lárionad Rialaithe. 

 

I 2010 d'fhreagair an tSeirbhís Dóiteáin 1768 glao dóiteáin agus éigeandála.  

Léiríonn an tábla seo thíos líon na nglaonna éigeandála ón mbliain 2002 

chomh maith leis an gcomhthéacs dóibh. 

 

Bliain 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Líon na nGlaonna 
chuig an tSeirbhís 
Dóiteáin 

1426 1437 1538 1590 1780 1658 1913 1654 1768 
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Taispeántar líon na nglaonna agus é miondealaithe de réir ár sé cheantar 

stáisiúin sa tábla seo a leanas: 

 

Stáisiún 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

An 
Droichead 
Nua 

414 374 372 410 454 442 472 415 455 

An Nás 274 284 384 441 487 458 467 400 474 

Maigh 
Nuad 

261 220 250 268 318 256 293 253 237 

Léim an 
Bhradáin 

143 173 212 147 193 170 222 169 178 

Baile Átha Í 216 248 237 215 205 206 290 258 243 

Mainistir 
Eimhín 

118 138 119 109 123 126 166 159 181 

 

Seo a leanas miondealú de réir chineál glao: 

 

Cineál 
Dóiteáin 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Simléar 362 314 294 291 286 256 252 270 323 

Teach 
Cónaithe 

215 168 154 195 171 181 223 169 203 

Áitribh eile 89 93 113 121 129 85 135 112 97 

Tionóisc 
Bóthair 

206 171 148 192 156 193 217 148 151 

Tarrtháil de 
Chineál Eile 

49 33 38 42 43 44 49 33 47 

Tuilte 38 8 2 3 9 29 96 53 3 

Tine 
Lasmuigh 

204 370 440 358 518 395 416 360 504 

Dóiteán 
Mótarfheithicle 

135 140 196 180 170 205 278 285 248 

Ilghnéitheach 74 17 24 44 61 69 40 23 28 

Aláram gan 
Chúis 

54 109 101 164 237 204 207 201 142 
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Tugann ár gcuid anailíse ar líon agus ar na cineálacha dóiteáin ar fhreastail 

an tSeirbhís Dóiteáin orthu gurb iad na cúig chineál teagmhais is mó a 

bhfreastalaíonn Seirbhís Dóiteáin Chill Dara orthu ná: 

 

Tine Lasmuigh 

Tarlaíonn tine lasmuigh i mbraislí timpeall na gcomhchathracha móra go léir 

sa Chontae.   

Tine Simléir 

Is fiú a thabhairt faoi deara cé go raibh líon na dtinte simléir ag dul i laghad ó 

2003, gur tháinig méadú orthu i mbliana.  D'fhéadfadh go bhfuil ceangal idir 

an méadú sin agus an aimsir fhuar a braitheadh in Eanáir agus i Mí na Nollaig 

2010 ach beidh sé riachtanach monatóireacht a dhéanamh ar an treocht.  I 

gcás an chuid is mó de thinte simléir is féidir iad a chosc má chuireann an 

sealbhóir tí faoi deara an simléar a ghlanadh go rialta.  

Tinte Feithicle 

I gcás an chuid is mó de thinte feithicle is é an fáth leo ná go ndearnadh 

gluaisteán goidte a thréigean agus a chur trí thine. 

Gníomhachtú Aláraim 

Imbhuailtí Tráchta ar Bhóithre 

Bíonn ar an tSeirbhís Dóiteáin freastal ar líon ard d'Imbhuailtí Tráchta ar 

Bhóithre i gcónaí.  Agus í ag freagairt d'imbhuailtí feithicle ní mór don 

tSeirbhís Dóiteáin a sábháilteacht féin a choimeád i gcuimhne go háirithe ar 

na bóithre ardluais iomaí sa chontae.   

 

Fearais Dóiteáin 

 

I rith 2010 rinneadh ardán hiodrálach le fonnadh nua agus inneall dóiteáin 

éigeandála nua a sheachadadh ar an tSeirbhís Dóiteáin.   Tá an t-inneall 

éigeandála nua suite i mBaile Átha Í faoi láthair.  Cé gurb í Comhairle 

Chontae Chill Dara a chuireann cistiú ar fáil chun an tseirbhís dóiteáin a rith ó 

lá go chéile is as ciste lárnach, a dhéanann an Roinn Comhshaoil, 

Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a riar, a dtagann an t-airgeadas le haghaidh 

fearas. 
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An Lárionad Rialaithe 

 

Leanann an tSeirbhís Dóiteáin uirthi ag oibriú Lárionad Rialaithe a fhaigheann 

glaonna éigeandála 999/112 don tseirbhís dóiteáin, a chuireann na 

hacmhainní cearta i ngníomh agus a thugann tacaíocht do na hacmhainní 

seirbhíse dóiteáin sin nuair atá feidhm á baint astu.  I dteannta leis an obair 

éigeandála don tseirbhís dóiteáin soláthraíonn an Lárionad Rialaithe seirbhís 

freagartha éigeandála iar-ama le haghaidh roinnt údarás áitiúil lena n-áirítear 

Cill Dara.  Fuarthas go raibh an tseirbhís seo an-úsáideach le linn na 

drochaimsire in Eanáir agus i Mí na Nollag nuair a fuarthas na mílte glao 

maidir le huisce. 

 

Bainistíocht Éigeandálaí 

 

Téann an rannóg seo i ngleic le Bainistíocht Móréigeandálaí, leis an Anailís 

bunaithe ar Riosca ar Ghlaonna Dóiteáin agus Éigeandála, le Pleanáil 

Réamhtheagmhais, Seveso II, Cigireacht agus Forfheidhmiú maidir le 

Foirgnimh Institiúide Cónaithí, Ceadúnú Pléascán agus Airm Thine agus le 

hIarratais ar Thine Ealaíne 

 

Bainistíocht Móréigeandálaí  

Rinneadh Plean Móréigeandálaí Chill Dara a athbhreithniú agus a athscríobh 

de réir an teimpléid náisiúnta i 2008.  Déanann an rannóg seo nuashonrú 

agus cothabháil leanúnach ar an bplean. Rinneadh an Plean a leasú i 

Meitheamh 2010 agus cuireadh na comhaltaí pearsanra ábhartha ar a n-eolas 

mar gheall ar na hathruithe. 

 

Measúnú ar Ullmhacht i gComhair Móréigeandálaí  

Críochnaíodh an measúnú seo agus filleadh ar an Roinn Comhshaoil, 

Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil é faoin spriocdháta ar 30 Meitheamh. 
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Lámhleabhar ar Mhóréigeandálaí   

Ullmhaíodh lámhleabhar atá mar eolaí úsáideach faoin bPlean 

Móréigeandálaí agus scaipeadh é chuig gach ball foirne sinsearach i 

gComhairle Chontae Chill Dara 

 

Measúnaithe Riosca maidir le Móréigeandálaí  

Tá Measúnaithe Riosca go léir na Seirbhíse Dóiteáin críochnaithe 

 

Cumarsáidí Móréigeandálaí   

Déantar tástáil gach mí ar na cumarsáidí agus ar an trealamh go léir san 

Ionad Comhordaithe Áitiúil agus san fheithicil Chomhordaithe ar an Láthair  

 

Oiliúint agus Cleachtaí Móréigeandála  

Reáchtáladh dhá „mhionchleachtas‟ leis an gCoiste Bainistíochta 

Móréigeandálaí le linn 2010.  

 

Cur Chuige Bunaithe ar Riosca  

Déantar anailís ar na sonraí ó gach freagra na seirbhíse dóiteáin le linn na 

bliana de réir chineál agus suíomh teagmhais.  Tugann an anailís sin 

forbhreathnú cruinn maidir leis na háiteanna a bhfuil teagmhais áirithe ag 

tarlú.  Tá sé beartaithe go gcabhróidh an t-eolas seo le clár sábháilteachta 

dóiteáin pobail níos spriocdhírithe a fhorbairt a bheidh bunaithe ar threoir 

náisiúnta. 

 

Pleanáil Réamhtheagmhais  

Ullmhaíodh 40 Plean Réamhtheagmhais chun go bhféadfaí an ACFO nó 

Oifigigh Stáisiúin scrúdú a dhéanamh orthu. As na 40 plean, bhí 16 cinn 

críochnaithe go hiomlán; ciallaíonn sé sin go ndearnadh scrúdú iomlán orthu 

agus go raibh siad réidh le huaslódáil ar an gCóras Sonraí Feithicle (CSF).  

Seoladh comhfhreagras chuig 77 áitreabh eile ag lorg eolais maidir le pleanáil 

réamhtheagmhais. Déantar an VMDS a nuashonrú gach mí. 
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Árais Chónaithe Ardriosca  

Rinneadh cigireacht ar 19 dTeach Altranais, 6 Óstán (tháinig cigireachtaí ar 

óstáin faoi chúram an Rannóg Sábháilteachta Dóiteáin in Aibreán 2010) agus 

ar 1 Ospidéal. 
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Seirbhísí Uisce 

 

Tá an fheidhm Seirbhísí Uisce roinnte i gceithre rannóg: 

▪▪▪   Oibriú agus Cothabháil Leanúnach Scéimeanna Uisce agus Fuíolluisce 

▪▪▪   An Clár Infheistíochta Caipitil 

▪▪▪   An Clár Uisce Tuaithe 

▪▪▪   Laghdú Tuilte 

 

Oibriú agus Cothabháil 

 

Soláthar Uisce 

Tá an Rannóg Seirbhísí Uisce freagrach as soláthairtí uisce sásúla agus 

saoráidí cóireála agus doirte fuíolluisce a sholáthar agus a chothabháil chun 

cloí le Treoir an AE um Uisce Óil agus le Treoir an AE um Chóireáil Dramh-

Uisce.   

 

Tá Cill Dara ag brath go mór ar údaráis áitiúla Bhaile Átha Cliath le haghaidh 

a sholáthair uisce.  As an meánéileamh laethúil reatha de suas go 81,200 

méadar ciúbach tagann 94% ó na hionaid réigiúnacha cóireála fuíolluisce sa 

Bhaile Mór (Comhairle Chontae Bhaile Átha Cliath) agus i Léim an Bhradáin 

(Comhairle Contae Fhine Gall). Seo a leanas na tascanna is mó a 

dhéanaimid: 

▪▪▪   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. 
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Mar thoradh ar ghníomhaíochtaí leanúnacha um chaomhnú uisce, a ndearna 

an tAonad um Brath Ligin ceannródaíocht orthu, coimeádadh na leibhéil uisce 

gan tásc idir 26% agus 27% i 2010.  Éacht suntasach é sin nuair a mheastar 

gurb é an meánleibhéal d'uisce gan tásc sa réigiún ná thart ar 44%. 

 

 

Fuíolluisce 

Maidir le fuíolluisce braitheann Comhairle Chontae Chill Dara air féin den 

chuid is mó; déantar cóireáil ar fhuíolluisce ag roinnt ionad cóireála fuíolluisce 

laistigh den chontae. 

Tá na hionaid is mó i Léim an Bhradáin (ag fónamh do Chill Choca Mhaigh 

Nuad Chill Droichid Léim an Bhradáin agus Teach Srafáin) agus i mBaile 

Osbeirn (ag fónamh don Nás, don Droichead Nua, do Chill Chuilinn, d'Áth 

Garbháin, don Chorrchoill, do na Solláin, do Chlaonadh agus Chill). Tá 

acmhainn dheartha reatha choibhéis áitritheora (CA) de 80,000 ag gach 

ceann acu. 

 

 

 

Tá sé beartaithe ag an gComhairle an dá ionad agus na líonraí bainteacha a 

uasghrádú chun iad a mhéadú go 130,000 CA  ag Ionad Cóireála Fuíolluisce 

(ICFU) Bhaile Osbeirn agus go 150,000 CA ag ICFU Léim an Bhradáin.  

 

De réir na Rialachán um Scardadh Dramhuisce (Údarú), 2007 (I.R. Uimh. 684 
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de 2007) ceanglaítear ar an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 

(GCC) scardadh dramhuisce ag gach údarás áitiúil a cheadú.  Is é an cuspóir 

leis sin ná truailliú uiscí a laghdú agus a chosc agus tá sé ag teacht le 

ceanglais an Chreat-treoir Uisce. 

 

Tá iarratais cheadúnais ullmhaithe ag Comhairle Chontae Chill Dara le 

haghaidh na 37 ionaid go léir sa chontae agus úsáid á baint acu as foireann 

intí chun na ceadúnais a ullmhú agus saineolaithe seachtracha fostaithe acu 

chun dul i ngleic le saincheisteanna éiceolaíochta a aithníodh sa Treoir maidir 

le Gnáthóga.  Is é costas an phróiseas iarratais go dtí seo ná €694,000 agus 

táthar ag súil go mbeidh gach ionad ceadúnaithe i lár 2011.  Seo a leanas na 

hionaid a ndearnadh iarratas lena n-aghaidh: 

Baile Osbeirn, Léim an Bhradáin, Baile Átha Í, Cill Dara, Tigh Moling, Mainistir 

Eimhín, Rath Iomhgháin, An Baile Mór, Díseart Diarmada, Coill Dubh, 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 

 

 

An Clár Infheistíochta Caipitil 

 

Foireann na dTionscadal Caipitil 

Tá an Fhoireann Chaipitil Seirbhísí Uisce freagrach as mórscéimeanna 

Soláthair Uisce agus Cóireála Fuíolluisce a sheachadadh.  Tá na scéimeanna 

seo a leanas faofa ag an Roinn Comhshaoil Oidhreachta & Rialtais Áitiúil 

faoin gClár Infheistíochta Seirbhísí Uisce 2010-2012: -  
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Scéimeanna Caipitiúla Soláthair Uisce á bPleanáil 

▪▪▪   Astarraingt na Bearú Srowland Príomhchonradh 

▪▪▪   Scéim Uisce Soláthar Réigiúnach Chill Dara Thuaidh-Theas (Caisleán 

Bhairnín-Ballygoran) 

▪▪▪   Gorta Tobair Bhaile Sheáin/Bhaile Riobaird 

▪▪▪   Scéim Soláthair Uisce Réigiúnaigh Ballyna 

 

Scéimeanna Caipitiúla Fuíolluisce 

▪▪▪   Ionad Cóireála Fuíolluisce Bhaile Chill Dara – síníodh an conradh don 

tionscadal i nDeireadh Fómhair 2010 agus tá tógáil le bheith críochnaithe i 

2012. 

 

Scéimeanna Caipitiúla Fuíolluisce á bPleanáil 

▪▪▪   Líonra Dramhaíola Bhaile Chill Dara – Séarach Dhún Muirígh – conradh ag 

ardchéim 2011.  

▪▪▪   Scéim Réigiúnach Séarachais na Life Íochtaraí Uasghrádú ar an Ionad 

Cóireála Fuíolluisce (ICFU Léim an Bhradáin) 

▪▪▪   Scéim Réigiúnach Séarachais Ghleann na Life Íochtaraí Feabhsúcháin 

Líonra 

▪▪▪   Scéim Réigiúnach Séarachais Ghleann na Life Uachtaraí (ICFU Bhaile 

Osbeirn) 

▪▪▪   Scéim Réigiúnach Séarachais Ghleann na Life Uachtaraí Feabhsúchán 

Líonra 

▪▪▪   Ionad Cóireála Fuíolluisce an Bhaile Mhóir (SLI) 
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An Clár Uisce Tuaithe 

 

Grúpscéimeanna Uisce 

Soláthraíonn grúpscéim uisce do 2 theach nó níos mó trí mheán foinse 

soláthair agus córas dáilte coitianta nó roinnte. 

Cabhraíonn an Chomhairle le grúpaí trí hoibriú 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 

▪▪▪   Cur ar chumas grúpaí soláthar uisce a thógáil ón bpríomhlíonra uisce 

phoiblí áit ar féidir 

▪▪▪   Comhairle agus cúnamh a sholáthar maidir le tairiscint a fháil agus a 

mheasúnú 

▪▪▪   Deontais i gcabhair a thabhairt do ghrúpscéimeanna suas go 85% den 

chostas faofa, faoi réir teorann de €6,475 in aghaidh an tí 

▪▪▪   Maoirseacht ar chaighdeáin tógála 

▪▪▪   Fóirdheontas a sholáthar i dtreo na gcostas oibriúcháin agus cothabhála a 

fhulaingíonn an grúpa ar an scéim 

Tá 101 Grúpscéim Uisce i bhfeidhm i gCill Dara faoi láthair. 

 

Achoimre ar Dheontais a Íocadh i 2010 

Grúpscéimeanna Uisce Nua   € 19,043 

Grúpscéim Uisce Bhóthar Choill/Mainham 

Fóirdheontais     €132,941 

Grúpscéimeanna Uisce éagsúla sa chontae 

Ardoibreacha Dear Tóg agus Oibrigh  €144,767 

Uisce/Baile Galmóir 
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Uasghrádú ar Ghrúpscéimeanna  

Uisce Reatha      € 73,041 

Grúpscéim uisce Lipstown/na Fearraí Móire 

Oibreacha Eatramhacha Tosaíochta ECJ € 40,569 

Grúpscéim Uisce Chill Chéile 

Iomlán      €410,361 

 

Scéimeanna Beaga Uisce agus Séarachais 

Cuirtear cistiú ar fáil le haghaidh tionscadal caipitil chun uasghrádú a 

dhéanamh ar scéimeanna beaga uisce agus séarachais a dhéanann bearta 

reatha um uisce tuaithe a chomhlánú. 

 

I 2010, caitheadh €648,918 ar Chlár na Scéimeanna Beaga, a chuimsigh na 

scéimeanna seo a leanas, i measc scéimeanna eile: 

▪▪▪   Scéim Uisce Ard Na Gappagh  

▪▪▪   Scéim Uisce Trasbhóithre Chlaonadh/Bhaile an Stáibléaraigh 

▪▪▪   Scéim Uisce Droichead Chluaine go Crosaire Bheirt 

▪▪▪   Ardscéim Shéarach Chaisleán Mháirtín 

 

Scéim Deontas le haghaidh Soláthair Uisce Aonair (Deontais Tobair) 

Tá deontas de 75% den chostas faoi réir uasdheontais de €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 deontais i gcabhair 

de €54,744 faoin scéim seo i 2010. 

 

An Coiste Monatóireachta Áitiúil maidir le hUisce Tuaithe 

Bunaíodh an Coiste Monatóireachta Áitiúil maidir le hUisce Tuaithe i 1998 

agus bíonn cruinnithe ag an gCoiste gach ráithe chun aontú ar an gClár Uisce 

Tuaithe agus chun monatóireacht a dhéanamh air.  Cuimsíonn an Coiste 

ionadaithe ón I.F.A., ó Chónaidhm Ghrúpscéimeanna Uisce an Chontae, ón 

gCónaidhm Náisiúnta de Ghrúpscéimeanna Uisce agus comhaltaí agus 

oifigigh Chomhairle Chontae Chill Dara. 

 



  Tuarascáil Bhliantúil 2010 

70 

 

Fóntais Phoiblí 

Caitheadh €101,346 ar chothabháil na leithreas poiblí i mBaile Átha Í, sa 

Droichead Nua agus i gCill Dara. 

 

Laghdú Tuilte 

 

Oibríonn aonad tiomnaithe um laghdú tuilte laistigh de Sheirbhísí Uisce chun 

an Clár Caipitiúil um Laghdú Mórthuilte a chur i bhfeidhm.  Is iad an Roinn 

agus Oifig na n-Oibreacha Poiblí a thugann cistiú do na scéimeanna sin 

(OPW).  Tugadh na scéimeanna seo a leanas chun críche i 2010:  

▪▪▪   Scéim Bhaile Sheáin um Laghdú Tuilte 

▪▪▪   Oibreacha éigeandála um Laghdú Tuilte sna Solláin (Céim 1 agus Céim 2) 

▪▪▪   Scéim Laghdú Tuilte Abhainn Toni 

▪▪▪   Scéim Laghdú Tuilte Butterstream 

▪▪▪   Scéim Laghdú Tuilte Chonfaí 

▪▪▪   Scéim Laghdú Tuilte an Bhaile Nua 

 

Glactar leis go coitianta go bhféadfadh go dtarlódh tuilte níos minicí agus go 

mbeidís níos measa sa todhchaí mar thoradh ar athruithe ar phátrúin bháistí 

chomh maith leis an athrú aeráide.  Cé nach féidir athrú aeráide a chosc is 

féidir linn bearta a ghlacadh chun ullmhú dó agus an dochar agus an cruatan 

a laghdú dá bharr. 
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Pleanáil 

 

Pleanáil chun Cinn 

Forbhreathnú - Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach (TPR) 

Cuireann na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach creat pleanála ar fáil chun 

pleanáil um úsáid talún a chomhordú ar fud an Lár-Oirthir lena n-áirítear 

Mórcheantar Bhaile Átha Cliath.  Tríd na treoirlínte sin a chur i bhfeidhm 

glacann na húdaráis áitiúla sa réigiún seo ról ríthábhachtach maidir le pleanáil 

straitéiseach a chur chun cinn. Tá na treoirlínte mar ábhar breise tábhachtach 

a théann leis an Straitéis Spáis Náisiúnta. Tá go leor infheistíochta, idir 

infheistíocht phoiblí agus phríobháideach, ag teastáil chun cinntiú gur féidir 

forbairt sa réigiún, atá cuimsithe ag na Treoirlínte, a chur i gcrích ar bhealach 

ceart.   

  

Chlúdaigh na TPR an tréimhse ó 2004 go 2016.  Ní mór athbhreithniú sé 

bliana a dhéanamh de réir an dlí, áfach, agus cuireadh tús leis an 

athbhreithniú sin in Earrach 2009.  Ghlac Comhairle Chontae Chill Dara páirt 

san athbhreithniú sin agus glacadh leis na Treoirlínte nua ar 15th Meitheamh 

2010.  Clúdóidh na treoirlínte sin an tréimhse suas go 2022.  

 

Pleananna Forbartha– An Seasamh Ginearálta  

Tar éis glacadh le Plean Forbartha Bhaile Náis 2005-2011 sa bhliain 2005, 

leanadh le cur i bhfeidhm na mbeartas agus na gcuspóirí a bhí san áireamh 

sa phlean le linn na bliana 2010.  Tá an clár oibre seo roinnte i dtrí chatagóir – 

Pleananna/Próisis Reachtúla Pleananna/Próisis Neamhreachtúla agus 

Gealltanais ag eascairt ó na Pleananna Forbartha  

 

Beidh cur i bhfeidhm na bpleananna forbartha deireanacha treoraithe ag an 

Straitéis Eacnamaíochta don Chontae go dtí 2016, a foilsíodh i 2008.  
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Ní féidir pleanáil a chur i bhfeidhm gan smaoineamh ar ábhair eile agus ní 

mór saoráidí mar uisce/séarachas, iompar agus saoráidí pobail (lena n-

áirítear scoileanna/saoráidí siopadóireachta/caithimh aimsire) a sholáthar 

nuair a bhíonn forbairt ar siúl.  Sa lá atá inniu ann leagann saoránaigh an-

tábhacht ar na gnéithe sin mar chuid lárnach de cháilíocht beatha agus 

rinneadh monatóireacht an-chúramach le linn 2010 ar sholáthar na saoráidí 

sin.  

 

Cuireadh tús leis an athbhreithniú ar Phlean Forbartha Chontae Chill Dara i 

mBealtaine 2009.  Ba é a bhí i gceist leis an gcéad chéim den athbhreithniú 

ná dul i gcomhairle leis an bpobal chun fáil amach céard a bhí siad ag iarraidh 

a chur san áireamh ina bplean nua.  Ina dhiaidh sin ullmhaíodh Tuarascáil 

Bainisteora faoi na haighneachtaí a fuarthas le linn an chomhairliúcháin 

phoiblí agus rinneadh plé le comhaltaí na Comhairle.  Ansin d'ullmhaigh an 

Bainisteoir Dréachtphlean Forbartha agus chuir sé faoi bhráid na gcomhaltaí 

é chun é a fhaomhadh i bhFeabhra 2010.  Ba í an chéad chéim eile ná foilsiú 

Dréachtphlean in Aibreán 2010, tuilleadh comhairliúcháin leis an bpobal, 

ullmhú Thuarascáil Bainisteora i leith na n-aighneachtaí a fuarthas le linn an 

chomhairliúcháin phoiblí, breithniú ar an tuarascáil ag na Comhairleoirí agus 

leasuithe molta ar an Dréachtphlean ina dhiaidh sin.   Déanfaidh na 

Comhairleoirí breithniú ar fhreagra an phobail do na leasuithe sin i Márta 2011 

agus cruthófar Plean Forbartha Chontae Chill Dara 2011-2017 in Aibreán 

2011.Chuir Comhairle Baile an Náis tús leis an athbhreithniú ar Phlean 

Forbartha Baile an Náis i mBealtaine 2009 agus tá sé ag leanúint an amlíne 

céanna leis an bPlean Contae.  Chuir Comhairle Baile Bhaile Átha Í tús lena 

athbhreithniú ar a Phlean Forbartha in Aibreán 2010.  Tá go leor oibre i gceist 

leis na hathbhreithnithe sin agus ní mór comhairliúchán fairsing a dhéanamh 

leis an bpobal agus leis na Comhairleoirí.  Tabharfar an Plean Contae agus 

Plean an Náis chun críche in Aibreán 2011 agus críochnófar Plean Bhaile 

Átha Í i bhFeabhra 2012.   
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Pleananna Ceantair Áitiúil 

Leanadh ar aghaidh leis an dul chun cinn le linn 2010 maidir leis na 

Pleananna Ceantair Áitiúil a ullmhú agus glacadh leo.  Ullmhaítear na 

Pleananna go leor i bhfianaise na Straitéise Spáis Náisiúnta, na dTreoirlínte 

um Pleanáil Réigiúnach, an Plean Forbartha Contae, na Rialacháin maidir le 

Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus beartais áitiúla agus náisiúnta 

eile.  Ina theannta sin bhunaigh Comhairle Chontae Chill Dara córas de 

chruinnithe tréimhsiúla le hoifigigh ón Roinn Oideachais & Eolaíochta chun 

monatóireacht a dhéanamh ar an ngá leanúnach le soláthar scoile sa chontae 

i gcomhthéacs na bpleananna ceantair áitiúil.  Tá sé beartaithe leanúint ar 

aghaidh leis na cruinnithe úsáideacha sin i 2011. 

 

Leanadh den obair ar phleananna ceantair áitiúil (PCAnna) a ullmhú agus 

glacadh leo le haghaidh bailte agus sráidbhailte sa chontae i 2010.  

Críochnaíodh PCAnna le haghaidh Léim an Bhradáin, Chill Droichid agus 

Bhaile Choilín.   Is i bhfianaise na mbeartas pleanála náisiúnta, réigiúnach 

agus áitiúil, na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile 

Átha Cliath agus an Plean Forbartha Contae san áireamh, a shocraítear gach 

plean ceantair áitiúil.  Féachaimid lena chinntiú chomh maith go dtagann na 

pleananna ar fad le prionsabal na hinmharthanachta, go réitítear an bealach 

leo don dul chun cinn eacnamaíochta agus sóisialta, go gcuirtear úsáid 

éifeachtach na talún chun cinn leo agus go gcosnaítear an timpeallacht 

nádúrtha agus thógtha.   
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Cloítear leis na ceanglais reachtúla faoi na Rialacháin maidir le Measúnacht 

Straitéiseach Timpeallachta 2004 agus tá sainfhoireann idir-rannach MSC 

bunaithe d'fhonn cur leis an bpróiseas sin. Tá sé beartaithe an t-athbhreithniú 

ar na PCÁ eile a chríochnú i 2011  – Baile Chill Dara, Ráth Iomhgháin, an 

Droichead Nua, Maigh Nuad, agus an Chill. 

Straitéis Mhiondíola  

Cuimsíodh Straitéis Mhiondíola don chontae agus don Nás sna 

Dréachtphleananna Forbartha i  2010.   

 

Bainistíocht Forbartha 

 

Iarratais Phleanála 

Fuair Comhairle Chontae Chill Dara 1,305 iarratas pleanála san iomlán i rith 

na bliana 2010. Measadh 207 acu sin a bheith neamhbhailí agus cuireadh ar 

ais chuig na hiarratasóirí iad. D‟eisigh an tÚdarás Pleanála 796 cinneadh 

cead pleanála a thabhairt agus 273 cinneadh cead pleanála a dhiúltú. 

Rinneadh 28 achomharc chuig an mBord Pleanála. 

 

Fuair Comhairle Baile an Náis 81 iarratas pleanála san iomlán i rith na bliana 

2010. Measadh 16 acu sin a bheith neamhbhailí agus cuireadh ar ais chuig 

na hiarratasóirí iad. D‟eisigh an tÚdarás Pleanála 54 cinneadh cead pleanála 

a thabhairt agus 9 gcinneadh cead pleanála a dhiúltú agus rinneadh 

achomharc leis an mBord Pleanála maidir le 13 chinneadh. 

 

Fuair Comhairle Baile Bhaile Átha Í 36 iarratas i 2010 agus astu siúd, 

measadh go raibh 5 cinn neamhbhailí agus filleadh ar na hiarratasóirí iad. 

D‟eisigh an tÚdarás Pleanála 20 cinneadh cead pleanála a thabhairt agus 6 

chinneadh cead pleanála a dhiúltú agus dheimhnigh an Bord Pleanála aon 

achomharc amháin. 

 

Chun feabhas a chur ar inrochtaineacht agus ar bhainistíocht comhad 

stairiúil maidir le pleanáil, lean an rannóg pleanála ar aghaidh le roinnt 

tionscadal i 2010 chun feabhas a chur ar fáil eolais phleanála ar líne do 

bhaill den phobal.  
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Reáchtáil an Rannóg Pleanála cruinniú gníomhairí i bhFeabhra 2010 nuair a 

pléadh agus nuair a chuathas i ngleic le saincheisteanna pleanála reatha, 

d'fhreastail breis is 50 gníomhaire ar an gcruinniú seo. Tugadh deis do na 

gníomhairí a gcuid ábhar imní a phlé leis an Údarás Pleanála a thug faoi 

deara iad agus a thug gealltanas dul i ngleic leo  amach anseo.  

 

Tá sé beartaithe go reáchtálfar an cruinniú gníomhairí sin gach bliain amach 

anseo.  

 

Cruinnithe Réamhphleanála 

Ceapadh cruinnithe réamhphleanála d‟fhonn plé a dhéanamh le hiarratasóirí 

ionchais maidir le forbraíocht mhórscála ar áitribh chónaithe nó thráchtála. 

Reáchtáladh 100 cruinniú foirmiúil réamhphleanála san iomlán go 

hinmheánach i 2010. Ceapadh clinicí réamhphleanála d‟fhonn plé go sainiúil 

le hiarratasóirí ionchais i gcás aon teach amháin nó forbairt tráchtála ar scála 

beag. Reáchtáladh 5 chlinic réamhphleanála san iomlán in Áras Chill Dara i 

2010, d'fhreastail 68 iarratasóir féideartha ar na clinicí sin. I dteannta leis na 

clinicí a reáchtáladh in Áras Chill Dara, reáchtáladh clinicí for-rochtana in 

Oifigí Ceantair Bhaile Átha Í, Chlaonadh agus Léim an Bhradáin. Reáchtáladh 

12 chlinic fhor-rochtana san iomlán i 2010 agus d'fhreastail 48 iarratasóir 

orthu. 

 

Rialú Forbartha 

 

Forbairt a Rialú 

Lean an Chomhairle ar aghaidh ag déanamh dul chun cinn maidir le tógáil i 

gcúram eastát cónaithe. Tógadh ceithre heastát i gcúram i 2010 agus 

fógraíodh seacht n-eastát eile le tógáil i gcúram. Tá sé beartaithe go dtógfar 

na heastáit sin i gcúram i 2011. Is minic anois a thagann an Rannóg um Rialú 

Forbartha trasna fadhbanna maidir le heastáit nach bhfuil críochnaithe nó 

eastáit áit a bhfuil deacrachtaí airgeadais ag na forbróirí nó a bhfuil siad faoi 

ghlacadóireacht nó faoi leachtú.  
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Rialú Tógála 

Fuarthas 435 Fógra Tosaithe bailí agus 154 iarratas bailí ar 523 Deimhniú um 

Shábháilteacht ó Dhóiteán faoin reachtaíocht agus faoi na rialacháin um Rialú 

Tógála i 2010. Leis na Rialacháin um Rialú Tógála (Leasú) 2009 tugadh 

isteach nósanna imeachta nua le haghaidh deimhniú Cuid A agus Cuid M 

maidir leis na rialacháin tógála. Chomh maith leis sin tugadh isteach fógra nua 

seacht lae atá cosúil leis an bpróiseas reatha um fógra tosaithe. Ba iad na 

dátaí tosaithe le haghaidh na reachtaíochta nua ná 1st Deireadh Fómhair 

2009 agus 1st Eanáir 2010. Le linn 2010, fuarthas 31 iarratas ar dheimhnithe 

tabhairt chun rialtachta, 98 iarratas ar Dheimhnithe Rochtana do Dhaoine faoi 

Mhíchumas agus 11 iarratas ar fhógraí seacht lae. 

 

Ionchúisimh agus Forfheidhmiú Pleanála 

 

Rinneadh imscrúdú mar gheall ar 317 gearán faoi fhorbraíocht 

neamhúdaraithe i rith na bliana 2010.  Eisíodh 235 Litir Rabhaidh agus 

seirbheáladh 84 fógra forfheidhmithe ar fhorbairtí neamhúdaraithe.  

Thionscain an tÚdarás Pleanála imeachtaí dlí in 28 cás.   

 

Oidhreacht 

 

Lean Comhairle Chontae Chill Dara, trí mheán na hOifige Oidhreachta, ar 

aghaidh ag forbairt a róil le linn 2010 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 . Is í aidhm an chlár oibre 

oidhreachta ná spéis a chothú in oidhreacht an chontae chomh maith le 

hoideachas agus eolas ina leith agus bród aisti agus ar an mbealach sin, 

tuiscint agus meas ar oidhreacht an chontae agus taitneamh aisti a mhéadú. 
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Chabhraigh an tOifigeach Oidhreachta le forbairt beartais i bhfianaise an 

athbhreithnithe ar an bPlean Forbartha Contae, trí mheasúnú a dhéanamh ar 

iarratais phleanála agus trí leanúint uirthi ag dul i ngleic le daoine aonair agus 

grúpaí pobail ar fud an chontae chun comhairle, tacaíocht agus treoir a 

sholáthar maidir leis na gnéithe éagsúla d'oidhreacht. 

Tá sé mar mholadh lárnach de bheartas an rialtais straitéis chomhordaithe 

oidhreachta a fhorbairt ar leibhéal contae mar atá leagtha amach sa Phlean 

Náisiúnta Oidhreachta (2002) agus sa Phlean Bithéagsúlachta Náisiúnta (2002). 

Táthar ag gníomhú ar an moladh sin trí Fhóram Oidhreachta Chomhairle 

Chontae Chill Dara a bhunú agus trí Phlean Oidhreachta Chill Dara 2005-2006  

a dhíríonn ar na gnéithe seo a leanas, a chomhordú agus a chur i bhfeidhm: 

Sonraí oidhreachta a bhailiú 

▪▪▪   Tréithriú Tírdhreach Stairiúil ar Bhaile Chill Dara 

▪▪▪   Suirbhé ar Chrainn Bhaile: Baile Chill Dara agus Baile an Náis 

Feasacht oidhreachta a mhúscailt 

▪▪▪   Fríotha Chill Dara in Árd-Mhúsaem na hÉireann- rinneadh an bunachar 

sonraí a uaslódáil. 

▪▪▪   Seoladh Scéim na nDeontas Oidhreachta Pobail 2010 (cuireadh cistiú ar 

fáil le haghaidh 10 dtionscadail) 

▪▪▪   Conair Oidhreachta an Droichid Nua - cuireadh níos mó plaiceanna air. 

▪▪▪   Tionscadal 'An tÉanlaith i gClós na Scoile) (Chuir Ionad Oideachais Chill 

Dara cuid den chiste ar fáil) 

▪▪▪   Seachtain na hOidhreachta 2010 - comhordú agus cur chun cinn imeachtaí 

Dea-chleachtas a chur chun cinn 

▪▪▪   Reáchtáladh ceardlann ar scileanna Tógála Traidisiúnta i gcomhpháirt leis 

an Irish Georgian Society i dTeach an Chaisleáin Nua, Cill Droichid 

Eolas agus comhairle a chur ar fáil maidir le bainistíocht oidhreachta an 

Údaráis Áitiúil 

▪▪▪   Cuireadh tús le measúnú ar Phlean Oidhreachta Chontae Chill Dara agus é 

mar aidhm moladh a dhéanamh i dtaobh na Chéad Phlean Oidhreachta 

eile, a ullmhófar i 2011. 

▪▪▪   Oiliúint oiriúnach ar Mheasúnú le haghaidh baill foirne (pleanálaithe) an 

Údaráis Áitiúil. 

▪▪▪   Ionchur sa Phlean Forbartha Contae, i bPlean Baile Bhaile Átha Í agus i 

bPlean Baile an Náis. 

▪▪▪   Obair an Choiste Chomhairligh ar Shéadchomharthaí Stairiúla 
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Caomhnú na hAiltireachta 

 

 

An struchtúr cosanta Halla Newberry i gCairbe a tógadh timpeall 1760 agus atá suite i diméin 444 acra. 

Bhí obair an Oifigeach Caomhantais Ailtireachta faoi lánseoil i rith 2010, agus 

é ag tabhairt comhairle teicniúil agus moltaí i dtaobh na hoidhreachta tógtha 

don Údarás Áitiúil agus don phobal. Is ar bhonn reachtúil a dhéantar an obair 

sin trí mheán Cuid 4 den Acht um Pleanáil agus Forbairt. Déantar foirgnimh 

stairiúla agus an suíomh timpeall orthu a chosaint trí iad a chur le Taifead na 

Struchtúr Cosanta. Is féidir tuilleadh cosanta a thabhairt d'áiteanna 

tírdhreacha uirbeacha, tuaithe agus deartha atá ceangailte le foirgnimh 

stairiúla trí Limistéir Caomhantais Ailtireachta a bhunú.  

 

 

Cuireadh Straffan Lodge áit ar chónaigh an péintéir Francis Bacon agus é ina ghasúr le 
Taifead na Struchtúr Cosanta 



  Tuarascáil Bhliantúil 2010 

79 

 

Mar chuid de na hathbhreithnithe ar an bPlean Forbartha, rinneadh 

suirbhéanna ar fhoirgnimh stairiúla le haghaidh an Chontae, an Náis agus le 

haghaidh Bhaile Átha Í i 2010. Moladh foirgnimh áirithe a chur le Taifead na 

Struchtúr Cosanta le haghaidh an Chontae, an Náis agus Bhaile Átha Í. 

 

 

Sliocht OS 1837 de Limistéir Caomhantais Ailtireachta Mhaigh Nuad 
 

Freisin beartaíodh Limistéir Chaomhantais Ailtireachta mar chuid de na 

hAthbhreithnithe éagsúla ar an bPlean Forbartha.   

 

Deontas Caomhantais 2010 teachín Curleys sa Chorrchoill, tá teach bainne agus scioból 
clúdaithe ag a dhíon mór fada. 
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Oibrítear Scéim na nDeontas Caomhantais gach bliain agus i 2010 fuarthas 

31 iarratas ar dheontas caomhantais agus ceadaíodh 14 dheontas ar luach 

iomlán de €140,000.  

  

Sa Wonderful Barn i Barnhall, Léim an Bhradáin cuireadh ciste ar fáil le haghaidh oibreacha 
deisiúcháin caomhantais trí mheán scéim bhliantúil na deontas le haghaidh Struchtúr 

Cathartha agus tríd an gComhairle Oidhreachta.  
Thug Martin Manseragh agus Aine Doyle cuairt chun féachaint ar na hoibreacha. 

 

D'éirigh leis an rannóg Caomhantais agus an rannóg Oidhreachta cistiú a fháil 

ó scéim na ndeontas le haghaidh Struchtúr Cathartha agus ón gComhairle 

Oidhreachta i 2010. Leis an gcistiú sin bhíothas in ann oibreacha práinneacha 

caomhantais agus deisiúcháin a dhéanamh ar an iar-stór arbhair agus ar an 

mbaois loca coilm sin a bhfuil clú agus cáil orthu ar fud an domhain. 

   

Diméin an Chaisleáin Nua agus an puball 'Scileanna Tógála Traidisiúnta' 

I gcomhpháirt leis an Irish Georgian Society, rinne an Chomhairle 

Oidhreachta agus Oifig na n-Oibreacha Poiblí, Comhairle Chontae Chill Dara 

cur chun cinn ar dheireadh seachtaine de 'Scileanna Tógála Traidisiúnta' le 

haghaidh foirgneamh stairiúil i mBaile an Chaisleáin, Cill Droichid i 2010. 
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Tithíocht 

 

Is é an líon tithe atá i seilbh na Comhairle anois ná 2,909 agus gearrtar 

meánchíos de €42 in aghaidh an aonaid. 

 

Seo a leanas cuid de na seirbhísí a chuireann an Rannóg Tithíochta ar fáil: 

▪▪▪   An Scéim um Chóiríocht ar Cíos  

▪▪▪   Tithíocht Shóisialta  

▪▪▪   Scéim na nDeontas Feabhsúcháin le haghaidh Daoine faoi Mhíchumas 

agus Daoine Breacaosta 

▪▪▪   Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean 

▪▪▪   Cóiríocht don Lucht Taistil 

▪▪▪   Oifigigh Idirchaidrimh Tionónta 

▪▪▪   Forbairt Pobail 

▪▪▪   Cothabháil Tithe  

▪▪▪   Iasacht Ceannaigh Tí 

▪▪▪   Ceannach Tionónta 

▪▪▪   Tithíocht Dheonach. 
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Maidir le tacaíocht tithíochta sóisialta a sheachadadh tá béim á leagan anois 

ar chaiteachas caipitiúil in áit caiteachais reatha.  Tá an Scéim um Chóiríocht 

ar Cíos, Léasú Tithíocht Shóisialta agus tithíocht trí mheán na hEarnála 

Deonaí curtha in ionad an chláir traidisiúnta de thógáil tithe. 

 

Tríd na seirbhísí sin a sheachadadh, tá sé mar aidhm ag an Rannóg 

Tithíochta seirbhís ardchaighdeáin a thabhairt do chliaint, do chomhaltaí tofa 

agus do bhaill foirne na comhairle.  Mar gheall ar an gcor chun donais sa 

gheilleagar teastaíonn níos mó tacaíochta chun tithíocht a sholáthar le 

haghaidh teaghlach agus mar thoradh air sin tá méadú tagtha ar líon na n-

iarratas tithíochta, ar líon na ndaoine ar an liosta tithíochta agus ar ualach 

oibre na rannóige faoi seach. 

Tá suas go 4,000 duine i gCill Dara ag fáil an fhorlíonadh cíosa agus cé go 

bhfuil a n-ainmneacha ar an liosta tithíochta, níl gá práinneach acu le tithíocht 

toisc go bhfuil tithíocht shásúil á cur ar fáil dóibh le tacaíocht ón stát. 
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Cosaint Shibhialta Chill Dara  

 

Tá 70 oibrí deonach ag obair i gCosaint Shibhialta Chill Dara faoi láthair.  

Tugtar oiliúint dóibh i nGarchabhair, i gCuardach agus Tarrtháil, Leas, 

Comhrac Dóiteáin, Cumarsáid, Maoirseacht agus Monatóireacht Radaíochta. 

 

Bíonn oiliúint mar chuid mhór dá saol agus leanann cúrsaí oiliúna ar aghaidh 

ar bhonn seachtainiúil.  Reáchtáiltear na ranganna áitiúla sa Nás agus i 

mBaile Átha Í.  Rinne roinnt oibrithe deonacha oiliúint chun cáiliú mar 

theagascóirí le linn na bliana. 

 

Bliain an-ghnóthach ab ea 2010 le haghaidh Chosaint Shibhialta Chill Dara.   

▪▪▪   Ag tús na bliana chabhraigh muid le dul i ngleic le tuilte i gceantair éagsúla 

trí mhálaí gainimh a chur ar fáil.   

 

▪▪▪   D'óstáil muid an Fóram ar Sheirbhísí Éigeandála Deonacha i mBaile 

Phúinse i mí Feabhra. 

▪▪▪   Thug Cosaint Shibhialta Chill Dara cabhair agus ghlac siad páirt i bparáidí 

éagsúla sa chontae. 

▪▪▪   D'óstáil muid Comórtas Réigiúnach na Cosanta Sibhialta i mBaile Phúinse 

agus chomh maith leis sin ghlac muid páirt i bhfoireann sa Chomórtas 

Réigiúnach a reáchtáladh i gCill Chainnigh.  
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▪▪▪   Thug Cosaint Shibhialta Chill Dara cabhair ag roinnt Féilte Rásaíochta 

agus Féilte Ceoil le linn na bliana.  Freisin chabhraigh muid leis an 

gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta a reáchtáladh i mBaile Átha Í. 

▪▪▪   Bhí Cosaint Shibhialta Chill Dara an-ghnóthach ag deireadh na bliana mar 

gheall ar an “Aimsir Ghéar” agus chabhraigh siad le pobail áitiúla chun 

altraí agus othair a iompar ó ospidéil agus chucu agus thug siad cabhair 

siad freisin le béilí ar rothaí. 

▪▪▪   Chomh maith leis an obair thuas, d'fhreastail Cosaint Shibhialta Chill Dara 

ar roinnt imeachtaí pobail áit ar chabhraigh siad le cumhdach otharchairr 

agus le rialú tráchta agus slua.  
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Gníomhaíochtaí ICT 

 

Bonneagar 

 

▪▪▪   Ríomhairí glúine agus rochtain ar idirlíon gan sreang a shuiteáil i Seomra 

na Comhairle agus a sholáthar do gach comhairleoir contae. 

▪▪▪   An chuid is mó de na bunachair sonraí a ascnamh go braisle SQL na 

comhairle (2005/2008) agus ar an mbealach sin laghdú a dhéanamh ar an 

gcostas a bhaineann le háscanna/ceadúnais chostasacha freastalaí SQL a 

choimeád le haghaidh gach feidhmchláir.  

▪▪▪   Sonraí GIS go léir na comhairle a ascnamh go SQL dúchais 2008. 

▪▪▪   Ceangal gan sreang le suíomh DR nua sa Nás a chur i bhfeidhm chun 

sonraí cúltacaithe na comhairle a stóráil. 

▪▪▪   Bogearraí nua um Chúltacú agus Macasamhlú Sonraí a chur i bhfeidhm 

chun sonraí na Comhairle a chosaint. 

▪▪▪   Próiseas chun ceadúnas Microsoft a cheannach amach a dhéanamh de 

réir threoracha na Roinne Airgeadais. 

▪▪▪   Leanúint ar aghaidh ag tabhairt tacaíochta do níos mó ná 600 úsáideoir TF 

i níos mó na 35 cianoifig. 

▪▪▪   Ceangal líonra na comhairle a uasghrádú go Líonraí an Rialtais 

▪▪▪   Uasghráduithe leabharlainne a éascú i Maigh Nuad, i gCill Dara, Cill Choca 

agus i mBéal Átha an Tuair, Open Office ar gach ríomhaire pearsanta a 

bhfuil rochtain ag an bpobal air, dhá bhoth inrochtana nua a chur isteach i 

ngach leabharlann (chun mótarcháin a íoc ar líne) agus na bogearraí 

bainistíochta Leabharlainne a uasghrádú go dtí an leagan is deireanaí. 

▪▪▪   Bogadh ón gcóras áitiúil go córas lárnach le haghaidh Deontas 

Ardoideachais. 

▪▪▪   Teicneolaíocht a chur i bhfeidhm chun glaonna chuig fóin phóca arna 

ndéanamh ó fhóin fho-líne na comhairle (san Áras) a threorú díreach chuig 

Vodafone chun laghdú suntasach a dhéanamh ar chostais as glaonna. 
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Forbairt 
 

▪▪▪   Eislíon nua a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm le haghaidh Comhairleoirí 

chun cruinnithe leictreonacha a éascú agus chun gníomhú mar thairseach 

lárnach le haghaidh an ábhair go léir a bhaineann le comhairleoirí. 

▪▪▪   Córas nua um bainistíocht cáipéisí a chur i bhfeidhm chun bainistíocht a 

dhéanamh ar cháipéisí scanta go léir na comhairle, sna rannóga Pleanála, 

Acmhainní Daonna agus Comhshaoil go príomha. 

▪▪▪   An Clár Leasa Maoine (CLM) a chur i bhfeidhm agus a uasghrádú chun 

acmhainní talún a thaifeadadh. 

▪▪▪   Laghdú a dhéanamh ar líon na mbunachar sonraí beag neamhspleách sa 

chomhairle agus aistriú go stóráil sonraí níos lárnaí agus go feidhmchláir 

bunaithe ar bhrabhsálaí. 

▪▪▪   Uirlis nua um rianú teagmhais agus sreabhadh oibre a chur i bhfeidhm 

chun rianú agus bainistíocht a dhéanamh ar chomhfhreagras na comhairle 

lena n-áirítear uiríll comhairleora/TD agus gearáin chustaiméara. 

▪▪▪   Leanúint ar aghaidh ag tabhairt tacaíochta don ascnamh chuig an 

bhfeidhmchlár lárnach Acmhainní Daonna, Párolla agus Aoisliúntais, a 

ndéantar óstáil lárnach air. 

▪▪▪   Córas uathoibríoch nua le haghaidh sonrasc a chur i bhfeidhm chun 

comhaid leictreonacha a chur in ionad 20% de na sonraisc pháipéir a 

thagann isteach sa chomhairle. 

▪▪▪   Oibriú leis an Rannóg Pleanála chun córas nua um Ranníocaíochtaí 

Forbartha a dhéanann comhéadan le Agresso a chur i bhfeidhm. 

▪▪▪   An córas ar líne um íocaíocht as seirbhísí na comhairle a chur ar fail don 

phobal. 
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▪▪▪   Leanúint ar aghaidh ag déanamh Kildare.ie a chur chun cinn mar an 

tairseach is fearr chun an contae a chur chun cinn i réimsí na 

turasóireachta, an phobail agus an ghnó. 

▪▪▪   Leanúint ar aghaidh ag tar-rolladh an digiteora ar líne mar bhealach chun 

sonraí spáis a ghabháil, a stóráil agus a thaispeáint trí mheán an 

bhrabhsálaí. 

▪▪▪   Léarscáiliú suas le dáta ón OSi a choimeád ar gach feidhmchlár GIS na 

comhairle. 

▪▪▪   Córas MapRoad an Rannóg Bóithre a uasghrádú go dtí an leagan is 

deireanaí. 

▪▪▪   Leanúint ar aghaidh ag tabhairt tacaíochta don réimse córas sna rannóga; 

(Pleanáil, Airgeadas, Tithíocht, Corparáideach srl). 

▪▪▪   Cabhrú le córas chun méadair uisce a léamh a chur i bhfeidhm le haghaidh 

na comhairle. 
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An Deontas Ardoideachais 

 

Ba é 2010 an dara bliain ar bhain Comhairle Chontae Chill Dara úsáid as an 

mbunachar sonraí nua eHegs chun iarratais ar dheontais ardoideachais a 

phróiseáil.  Fuarthas go bhfuil an bunachar sonraí seo an-éifeachtach.   

 

Tá dhá ghné ag baint leis an Deontas Ardoideachais; deontas cothabhála, 

nuair is cuí, agus deontas táillí a chlúdaíonn an Táille Clárúcháin Coláiste ar 

leibhéal fochéime.  Íoctar táillí teagaisc ar leibhéal iarchéime faoi réir 

uasleibhéal táille a shocraíonn an Roinn Oideachais gach bliain. 

 

Bhí laghdú mór ar líon na n-iarratas a fuarthas i mbliana le haghaidh an 

Deontais Ardoideachais (mar atá leagtha amach thíos).  Chonacthas laghdú i 

mbliana ach go háirithe ar líon na mac léinn aibí a bhí ag filleadh ar oideachas 

lánaimseartha. 

 

Bliain 

Acadúil 

Líon na  

n-iarratas 

nua faighte 

Líon na  

n-

athnuachaintí 

Líon na 

nDeontas 

eisithe 

Líon na 

nDiúltuithe 

Eisithe/na  

n-Aistarraingtí 

Neamhiomlán 

 

2009/2010 

 

857 

 

808 

 

1392 

 

273 

 

2010/2011 

 

1121 

 

893 

 

1458 

 

556 

 

 

 

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-graduation-cap-image16974859
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-graduation-cap-image16974859
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Iarratais neamhiomlána 

 

Cinneadh i 2010 dul i ngleic leis na hiarratais neamhiomlána a bhí á gcur 

isteach ag mic léinn.  Scaipeadh leabhrán eolais inar tugadh eolaí céim ar 

chéim maidir le conas na cáipéisí a bhí ag teastáil chun cur le hiarratas a 

bhailiú ar na comhairleoirí gairmthreorach sna meánscoileanna ar fud an 

chontae agus cuireadh ar shuíomh gréasáin Chomhairle Chontae Chill Dara 

é.  D'éirigh go maith leis an leabhrán sin agus tá sé beartaithe é a fhorbairt 

níos mó i 2011.  

 

Ba ionann luach na ndeontas a íocadh i 2010 agus €7 milliún.  
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Clár na dToghthóirí 

 

Foilsíonn an Chomhairle Clár nó liosta díobh siúd ar fad atá i dteideal vóta a 

chaitheamh sa chontae gach bliain.  Foilsíodh an Dréachtchlár don bhliain 

2011/12 ar an 1 Samhain 2010 agus cuireadh ar taispeáint go poiblí é in oifigí 

an phoist, i mbeairicí de chuid an Gharda, i leabharlanna agus in oifigí na 

comhairle contae ar fud an chontae.  B'ionann líon iomlán na dtoghthóirí ar an 

Dréachtchlár don bhliain 2011/12 agus 138,312. 

 

Téann an chomhairle i mbun taighde fhorleathan agus feachtais phoiblíochta i 

rith na bliana d'fhonn cinntiú go mbíonn an clár chomh cruinn agus is féidir.  Is 

féidir féachaint ar fhaisnéis suas le dáta faoin gClár ar ár láithreán gréasáin 

anois agus tá gach foirm reatha ar fáil le híoslódáil.  Freisin tugtar an rogha do 

chuid sonraí a sheiceáil ar líne. 

 

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-hand-with-ballot-and-box-image6567109
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Saoráil Faisnéise 

 

Fuarthas 44 iarratas i 2010 agus iarratas ar fhaisnéis phearsanta a bhí i 10 

gcinn acu. 

 

Mar seo a leanas a déileáladh leis na hiarratais: 

21 iarratas ar glacadh leo 

14 iarratas ar glacadh i bpáirt leo 

12 iarratas a diúltaíodh 

 

Ní bhfuarthas aon iarratas ar athbhreithniú inmheánach agus níor lóisteáladh 

aon achomharc leis an gCoimisinéir Faisnéise. 
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Acmhainní Daonna  

 

Earcaíocht  

 
Seo a leanas líon na foirne in Údaráis Áitiúla Chill Dara amhail an 31 Nollaig 

2010:  

An Bhunfhoireann Líon 
Coibhéis 

Lánaimseartha 

Bainistíocht 6.00 6.00 

Cléireachas / Riarachán 381.00 342.50 

Gairmiúil / Teicniúil 166.00 163.00 

Allamuigh 401.00 333.00 

Scéim Dhreasachta um Shos Gairme 13.00 11.90 

Baill Foirne Foruimhreacha 25.00 25.00 

An Bhunfhoireann Iomlán 992.00 881.40 

   

Baill Foirne Eile   

Poist ar Chonradh  33.00 33.00 

Poist Chonartha Maoirseachta Láithreáin 5.00 5.00 

Sealadach/Séasúrach * 6.00 6.00 

Comhraiceoirí Dóiteáin Coimeádta 77.00 N/A 

 Neamh-DoEH&LG 14.00 5.00 

Iomlán na bPost Eile 135.00 49.00 

 

Phróiseáil an Roinn iarratais i ndáil le 7 gcomórtas a reáchtáladh i rith na 

bliana.  Fuarthas 757 iarratas; fir a bhí in 677 acu sin agus mná a bhí sa 80 

eile : 

 

Mar thoradh ar na comórtais a reáchtáladh do na poist, measadh go raibh 47 

iarratasóir cáilithe agus cuireadh ar phainéil iad sin, fir a bhí in 44 acu sin 

agus mná a bhí in 3 acu. Táirgeadh 5 phost. 
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Oiliúint agus Forbairt 

 

Aithnítear go bhfuil gá leanúnach le fórsa saothair atá nua-aimseartha, 

solúbtha agus iloilte, agus déantar scéimeanna oiliúna a dhearadh dá réir, le 

comhoibriú agus rannpháirtíocht na foirne.  Cuirtear béim ar leith ar 

riachtanais Sábháilteachta agus Sláinte, ar Inrochtaineacht agus ar 

Éagsúlacht, ar Scileanna Bainistíochta, ar Scileanna Teicniúla, agus ar 

scileanna don phost.  

 

An Clár Cúnaimh d'Fhostaithe 

 

Leanann an Rannóg Acmhainní Daonna uirthi ag aithint na tábhachta a 

bhaineann leis an gClár Cúnaimh d'Fhostaithe atá ar fáil don fhoireann ar fad 

agus a thugann deis rochtain a fháil ar chomhairliúchán gairmiúil le cuidiú le 

baill foirne a d'fhéadfadh go mbeadh deacrachtaí pearsanta nó deacrachtaí 

bainteach le hobair acu chun forbairt agus a gcuid acmhainne pearsanta a 

bhaint amach.  

 

Caidrimh Tionsclaíoch agus Fostaithe  

 

Leanadh ar aghaidh le linn 2010 leis an mbeartas AD de dea-chaidreamh 

tionsclaíoch a chothú ar leibhéal corparáideach, mar iarracht fadhbanna na 

mball foirne a réiteach chomh luath agus ab fhéidir tríd an gcur chuige 

Comhpháirtíochta. Baineadh coigiltis bhreise amach i 2010 trí chomhoibriú 

ball foirne agus cumann maidir leis an staid dheacair airgeadais a bhfuil 

údaráis áitiúla ag tabhairt aghaidhe uirthi.  Leanann an Rannóg Acmhainní 

Daonna uirthi ag dul i ngleic le gach cumann ar bhonn rialta chun déileáil le 

saincheisteanna áitiúla agus náisiúnta araon de réir mar a thagann siad chun 

cinn.  Cuireadh Plean Gníomhaíochta Údaráis Áitiúla Chill Dara faoin 

gComhaontú Seirbhíse Poiblí 2010-2014 faoi bhráid na gceardchumann 

ábhartha i Samhain/Nollaig 2010.  Cuireadh tús le comhairliúchán maidir leis 

an bplean gníomhaíochta áitiúil a chur i bhfeidhm agus beidh an obair sin mar 

chuid lárnach den ualach oibre ó thaobh IR fad is a bheidh an comhaontú i 

bhfeidhm. 
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Comhpháirtíocht san Áit Oibre  

 

Is é atá i gceist le Comhpháirtíocht san Áit Oibre ná an bealach ina  

ndéanaimid gnó, seachas rud éigin le déanamh in Údaráis Áitiúla Chill Dara. 

Is é an modh é atá comhaontaithe le hathrú a bhainistiú laistigh d‟earnáil na 

n-údarás áitiúil. Tá coistí um chomhpháirtíocht san áit oibre dá cuid féin ag 

gach stiúrthóireacht faoi seach. Is iad na ceardchumainn, an bhainistíocht 

agus na fostaithe laistigh d‟Údaráis Áitiúla Chill Dara a ainmníonn an Coiste 

Comhpháirtíochta san Áit Oibre de chuid Údaráis Áitiúla Chill Dara.  

 

Is í an chomhthoil an modh a mbaintear úsáid as agus cinntí á ndéanamh. 

Aithnítear creat na Comhpháirtíochta san Áit Oibre mar an modh leis an Acht 

um Fhostaithe (Faisnéis agus Comhchomhairle a Sholáthar) 2006 a chur i 

bhfeidhm.  

 

Tháinig an coiste le chéile deich n-uaire le linn 2010 agus dhéileáil siad leis 

na míreanna seo leanas a bhí ar an gclár: 

▪▪▪   Leanúint ar aghaidh leis an gClár um Filleadh ar Fhoghlaim  

▪▪▪   Nuachtlitir Foirne a chur le chéile  

▪▪▪   Córas Bainistíochta Ama  

▪▪▪   An beartas i leith cumarsáide inmheánaí  

▪▪▪   Athbhreithniú a dhéanamh ar an bpróiseas earcaíochta d‟oibrithe atá ag 

obair lasmuigh  

▪▪▪   Cruinnithe Comhpháirtíochta Roinne 

▪▪▪   An Beartas maidir le Dínit ag an Obair  

▪▪▪   Athbhreithniú ar an gClós Innealra 

▪▪▪   Athbhreithniú ar na Suíomhanna Fóntais Phobail 

▪▪▪   Gairdín Cuimhneacháin 

▪▪▪   An Scéim um Rothaíocht chuig an Ionad Oibre 
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Fuinneamh 

 

Forbhreathnú Ginearálta ar Ídiú i 2010 

 

D'ídigh Údaráis Áitiúla Chill Dara tuairim is 43gWh (uaireanta gigeavata) 

d'Fhuinneamh agus iad i mbun a gcuid oibre le linn 2010- seo a leanas an 

miondealú air: 

 

Leictreachas        36gWh 

Breoslaí Iontaise  

(lena n-áirítear gás agus breoslaí iompair) 9gWh 

 

Ba iad na rannóga ba mhó a bhain úsáid as fuinneamh ná Seirbhísí Uisce  

(c. 57%), Soilsiú Poiblí  

(c.20%), Foirgnimh agus Saoráidí (c.10%) agus Iompar (c.13%). 

 

Gníomhaíochtaí ar tugadh fúthu ar mhaithe le hÉifeachtúlacht le linn 2010 

 

I 2010 chuir Comhairle Chontae Chill Dara na tionscnaimh seo a leanas i 

bhfeidhm chun fuinneamh a choigilt: 

 

▪▪▪   Suiteáladh rialaitheoir soilsithe le rialú voltas LEC ar Bhóthar nua Caragh 

agus mar thoradh air sin bhíothas in ann a dheimhniú gur baineadh amach 

coigilteas bliantúil de 3.7mWh de Leictreachas.  Is féidir an teicneolaíocht 

sin a úsáid áiteanna eile ar líonra Soilsithe Phoiblí na Comhairle faoi réir 

coinníollacha le haghaidh suíomhanna aonair chomh maith le hanailís 

leanúnach ar chostas agus aisíoc maidir leis an ionad trialach sin. 

▪▪▪   Tá 'fíorúlú' á thabhairt isteach sa seomra freastalaí ITC, agus nuair a 

bheidh an obair sin críochnaithe, chomh maith le hathruithe ar na 

riachtanais aerchóirithe, bainfear amach coigilteas bliantúil measta de c. 

131mWh de Leictreachas.    
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▪▪▪   Tá an Rannóg Iompair tar éis díchoimisiúnú a dhéanamh ar tuairim is 20 

sraith de shoilse rabhaidh um thrasnú scoile a raibh lampaí traidisiúnta á n-

úsáid iontu agus tá coibhéisí LED grianchumhachta curtha ina n-ionad; 

chomh maith leis sin, tá an rannóg seo ag cur teicneolaíocht Voltais Ísil 

agus LED in ionad trealaimh ar gach acomhal tráchta soilsithe agus 

trasrian coisithe agus dá bharr sin bainfear amach coigilteas bliantúil 

measta de c.5 mWh de Leictreachas nuair a bheidh an obair críochnaithe.    

▪▪▪   Tá coigilteas bliantúil de c.4mWh de Leictreachas bainte amach mar 

thoradh ar an athchumrú ar an CMS (Córas Bainistíochta Soilsithe) in Áras 

Chill Dara chomh maith le clár chun lampaí tíosach ar fhuinneamh a 

shuiteáil. 

 

Gníomhartha Éifeachtúlachta Beartaithe le haghaidh 2011 

 

I rith 2011 leanfaidh Comhairle Chontae Chill Dara orthu ag díriú ar réimse na 

tíosachta ar fhuinneamh trí thabhairt faoi na tionscnaimh seo a leanas: 

▪▪▪   Leanfaidh an Rannóg Iompair orthu ag déanamh oiliúint tiománaí a 

sheachadadh lena n-áirítear modúl CPC ar theicnící éifeachtúla tiomána. 

▪▪▪   Leanfaidh Seirbhísí Uisce, i gcomhpháirt leis an Rannóg Saoráidí, ar 

aghaidh le suirbhé cuimsitheach ar shuiteálacha leictreachais i ngach 

ceantar forimeallach den chontae agus é mar aidhm suíomhanna a aimsiú 

atá oiriúnach d'uasghráduithe nó athruithe chun feabhas a chur ar 

éifeachtúlacht. Ina theannta sin, táthar ag súil go mbeifear in ann an 

suiteáil CHP in Ionad Cóireála Fuíolluisce Bhaile Obseirn a athchóiriú agus 

a chur i ngníomh arís– nuair a bhíonn sé sin ag oibriú i gceart féadann sé 

coigilteas de  c.127mWh de Leictreachas in aghaidh na bliana a bhaint 

amach. 

▪▪▪   Is trí mheán gáis nádúrtha a dhéantar foirgneamh Ceanncheathrún na 

Comhairle, Áras Chill Dara, a théamh agus tar éis suirbhé a dhéanamh 

aithníodh go bhféadfaí coigilteas a bhaint amach dá ndéanfaí córas M2G 

Optamóir Gáis a shuiteáil sna trí choire, táthar ag súil go ndéanfar an 

trealamh sin a shuiteáil le linn laethanta saoire an tsamhraidh agus má 

éiríonn leis déanfar coigilteas bliantúil de 100 – 150 mWh de Ghás a 

sheachadadh. 
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▪▪▪   Ghlac an Chomhairle páirt, i gcomhpháirt le SEAI, ar dhá ghrúpa oibre 

náisiúnta le haghaidh Seirbhísí Uisce agus Soilsiú Poiblí. Táthar ag súil go 

bhfoilseofar an dá thuarascáil thábhachtacha sin i lár 2011. Leanfaidh an 

Chomhairle orthu ag oibriú i ndlúthpháirt le SEAI agus leis an Association 

of Irish Energy Agencies agus ag cur le straitéisí um thíosacht ar 

fhuinneamh chomh maith leis na straitéisí a chur i bhfeidhm le haghaidh 

2011 agus na mblianta amach romhainn. Chomh maith leis sin cláróidh 

Comhairle Chontae Chill Dara le Comhpháirtíocht Fhuinnimh na hEarnála 

Poiblí agus déanfaidh muid gealltanas ár gcuid oibleagáidí maidir le laghdú 

fuinnimh a bhaint amach faoin bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta don 

Éifeachtúlacht Fuinnimh (NEEAP 2020) agus Rialacháin 2009 an AE 

(Éifeachtacht Críoch-Úsáide Fuinnimh agus Seirbhísí Fuinnimh)  2009, IR 

542 de 2009 agus IR 151 2011. 

▪▪▪   Tógfaidh an Chomhairle faoi staidéir indéantachta maidir leis na 

gníomhartha seo a leanas: 

   Aisfheistiú fearas CHP sa dá linn/ionad fóillíochta 

   Tuirbíní gaoithe a shuiteáil i roinnt ionad lena n-áirítear Ionaid 

Cóireála Fuíolluisce agus suíomhanna Líonta Talún. 

   Coirí bithmhaise a chur in ionad coirí gáis i bhfoirgnimh phoiblí 

mar rogha fhadtéarmach. 

   Dul isteach i gcomhaontú tríú pháirtí ESCO in aonad 

ardtomhaltais amháin nó níos mó. 
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Dul ar Scor  

 

Chuaigh na daoine seo leanas ar scor le linn na bliana 2010, agus 512 bliain 

de sheirbhís curtha isteach acu eatarthu:  

Ainm Post 

Anne Rooney Oifigeach Cléireachais 

Anthony Bennett Cléireach Oibrithe 

Bernard Crummey Maoirseoir Uisce 

Brian Casey Pleanálaí Feidhmiúcháin Sinsearach 

Carmel Kearney Oifigeach Cléireachais 

Ciarán Leavy Oibrí Ginearálta 

Con Kane Maoirseoir Séarachais 

Desmond Mulvey Cléireach Oibrithe 

James Kinlon Airíoch Oíche 

John Cahill Saoiste Catagóir 4 

John Larkin Saoiste Catagóir 4 

Kathleen Cassidy Oifigeach Foirne Sinsearach 

Mary Delaney Maor Scoile 

May Crawford Oifigeach Foirne Cúnta 

Michael Fitzsimons Príomhoifigeach Dóiteáin 

Patrick Dowling Cléireach Oibrithe 

Patrick Farrell Saoiste Catagóir 5 

Paul Gannon Airíoch Uisce 

Robert Ivers Tiománaí Catagóir 7B 

Thomas Kelly Oibrí Ginearálta 

Thomas King Tiománaí Catagóir 7B 

Tina Bradley Oifigeach Cléireachais 

Ursula McManus Cúntóir Leabharlainne Sinsearach 
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Reáchtáladh searmanas ar 25 Márta 2010 chun gradaim a bhronnadh ar na 

baill foirne a raibh 25 bliana de sheirbhís críochnaithe acu nó a chuaigh ar 

scor sa 2 bhliain roimhe sin.   
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Gairdín Cuimhneacháin 

 

Reáchtáladh seirbhís éacúiméineach i mBealtaine 2010 agus rinneadh 

gairdín a thíolacadh i gcuimhne comhaltaí agus ball foirne nach maireann 

agus d'fhreastail comhaltaí, baill foirne, iar-bhaill foirne agus teaghlaigh iad 

siúd a fuair bás agus iad i mbun seirbhíse uirthi.  
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An tSlat Tomhais 

 

Tugtar léargas ar an gcontae agus ar obair na comhairle i rith na bliana 2010 

sna leathanaigh seo a leanas a baineadh as an tuarascáil ar tháscairí 

seirbhíse. 

 

Tugadh isteach táscairí seirbhíse maidir le húdaráis áitiúla ar fud na tíre sa 

bhliain 2003 agus cuireadh i bhfeidhm go foirmiúil iad sa bhliain 2004.  Ón 

mbliain 2008 ar aghaidh, tá 46 táscaire seirbhíse i gceist maidir le húdaráis 

áitiúla, roinnt táscairí nua ina measc. Tá roinnt táscairí curtha de leataobh 

agus leasú déanta maidir le táscairí eile.  Leagtar amach sna táblaí thíos 

torthaí na bliana 2010 maidir le Comhairle Chontae Chill Dara.  

 

Tugtar léargas leis na táscairí seo ar chruthú na comhairle maidir le 46 feidhm 

dá cuid a chomhlíonadh.  Cé go bhfuil an t-eolas seo úsáideach ag an 

saoránach, ag ranna rialtais agus ag an gcomhairle féin, ní mór coinneáil ar 

aire nach bhfuil na táscairí maidir le húdarás áitiúil amháin agus le húdarás 

áitiúil eile inchomórtais ar bhealach a thabharfadh san áireamh gnéithe 

neamhchomórtais maidir le hacmhainní, cúrsaí maoinithe ach go háirithe.  

 

 

Rannpháirtíocht an Phobail agus Comhoibriú  

CP 1 % de na scoileanna áitiúla agus de na grúpaí óige atá páirteach i 
scéim áitiúil Chomhairle na nÓg 

 52.00% 

 

CP 2 Líon na ngrúpaí atá cláraithe leis an bhFóram Pobail agus Deonach 

 600 

 

Saincheisteanna Corparáideacha  
 
Saoire Bhreoiteachta 

C 1 % de na laethanta oibre a cailleadh mar 
gheall ar bhreoiteacht: 

Saoire 
dheimhnithe 

Saoire neamhdheimhnithe 

  5.33 0.76 

Oiliúint foirne  

C 2 Caiteachas ar oiliúint agus ar fhorbairt mar chéatadán d‟iomlán na gcostas pá-rolla 

                               3.49% 
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Seirbhísí Comhshaoil    

Uisce gan chuntas 

E1  An t-uisce gan chuntas arna lua mar 
chéatadán den toirt iomlán uisce a 
chuirtear ar fáil faoi scéimeanna soláthair 
uisce a thagann faoi chúram an údaráis 
áitiúil  

28.60% 

 
Anailís ar Uisce Óil 

E2 - A. Céatadán na dtorthaí ar anailís ar 
uisce óil ag comhlíonadh le ceanglais 
reachtúla maidir le: 

Scéimeann
a poiblí 

Scéimeanna príobháideacha 
(nuair ba chuí) 

  99.90 98.00 

 
An tSeirbhís Dóiteáin  

F1  An tréimhse ama ar an meán, de réir 
nóiméad, chun briogáidí dóiteáin a chur 
chun siúil i: 

Stáisiúin 
lánaimseart
ha 

Stáisiúin pháirtaimseartha 
(seirbhísí dóiteáin coimeádta) 

  N/A 5.96 

 An tréimhse ama ar an meán, de réir 
nóiméad, chun briogáidí dóiteáin a 
shlógadh i ndáil le heachtraí éigeandála 
eile   

N/A 5.97 

F2  Céatadán 
na 
gcásanna 
ina 
ndearnadh 
freastal ar 
an láthair:  

A.Déantar 
an chéad 
fhreastal ar 
an láthair 
laistigh de 
10 nóiméad 

B.Déantar 
an chéad 
fhreastal ar 
an láthair 
tar éis 10 
nóiméid ach 
laistigh de 
20 nóiméad  

C.Déantar 
an chéad 
fhreastal ar 
an láthair 
tar éis 20 
nóiméid 

D. An 
chéad 
fhreastal ar 
an láthair 
taobh istigh 
de 10 
nóiméad 
gach 
eachtra 
éigeandála 
eile 

E. An 
chéad 
fhreastal ar 
an láthair 
tráth ba 
mhoille ná 
10 nóiméad 
ach taobh 
istigh de 20 
nóiméad 

F. An chéad 
fhreastal ar 
an láthair 
tráth ba 
mhoille ná 
20 nóiméad 

  25.64 57.70 16.61 24.73 59.64 14.91 

Deimhniú Sábháilteachta Dóiteáin – Cosc Dóiteáin  

F3  A. Líon iomlán na n-iarratas 
ar dheimhniú sábháilteachta 
ó dhóiteán a fuarthas 

B. Líon iomlán na n-iarratas 
ar dheimhniú sábháilteachta 
ó dhóiteán a ndearnadh a 
phróiseáil 

C. Líon iomlán na n-iarratas 
a measadh nach raibh siad 
bailí 

 154 185 14 

 
Dramhaíl Scartha Teaghlaigh   

E3 A.An céatadán de theaghlaigh a gcuirtear 
seirbhís bailiúcháin dramhaíola ar fáil dóibh 
agus a gcuirtear bailiú scagtha dramhaíola 
ar fáil dóibh le haghaidh ábhair thirim in-
athchúrsáilte  

B. Céatadán na dteaghlach a gcuirtear 
seirbhís bailiúcháin dramhaíola ar fáil dóibh 
agus ar cuireadh bailiúchán dramhaíola 
deighilte ar fáil dóibh i ndáil le hábhar 
orgánach 

                                         99.93 49.49 
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Dramhaíl teaghlaigh a cuireadh ar aghaidh d‟fhonn athchúrsála 

E4 A. An Céatadán de Dhramhaíl Teaghlaigh a 
bhailítear ar an gcolbha agus a sheoltar ar 
aghaidh le hathchúrsáil  

B. An tonnáiste 
dramhaíola 
teaghlaigh a bailíodh 
ó thaobh an 
bhóthair, a cuireadh 
ar aghaidh d'fhonn 
athchúrsála    

C. An tonnáiste 
dramhaíola teaghlaigh 
a ndearnadh 
athchúrsáil air a 
d'eascair ó dhramhaíl 
a bailíodh as saoráidí 
athchúrsála(i.e. 
gabhdáin gabhála, 
láithreáin áise 
cathartha, stáisiúin 
aistrithe agus saoráidí 
athchúrsála eile)  

 25.61 17,091 5,387 

Dramhaíl teaghlaigh a cuireadh ar aghaidh d'fhonn líonadh talún: 

E5 Tonnáiste 49,643 

 Céatadán : 74.38 

 
Saoráidí Athchúrsála 

E6 Líon iomlán na 
saoráidí:  

Gloine 

 
 

Cannaí 

 
 

Teicstílí 

 
 

Batairí 

 
 

Ola 

 
 

Eile 

 43 39 56 58 2 2 

E6 Líon iomlán na suíomh 
in aghaidh gach 5,000 
duine den daonra:    

Gloine 

 
 
 

Cannaí 

 
 
 

Teicstílí 

 
 
 

Batairí 

 
 
 

Ola 

 
 
 

Eile 

 1.15 1.04 1.50 1.55 0.053 0.053 

 Líon na láithreán 'fág 
anseo': 

Gloine 

 
 

Cannaí 
 

 
 

Teicstílí 
 
 

 
 

Batairí 
 

 
 

Ola 
 

 
 

Eile 
 

 41 37 54 56 0 0 

E6 Líon na láithreán áise 
cathartha:  

Gloine 

 
 

Cannaí 

 
 

Teicstílí 

 
 

Batairí 

 
 

Ola 

 
 

Eile 

 2 2 2 2 2 2 

 
Maoir Bruscair    

E7 Líon iomlán na maor 
bruscair: 

Lánaimsearth
a 

Páirtaimseartha Líon na Maor Bruscair (idir 
Lánaimseartha agus 
Pháirtaimseartha) in aghaidh 
gach 5,000 duine den daonra 

  1 8 0.2419 
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Bearta Ionchúisimh maidir le Bruscar  

E7 Líon na 
bhfíneálach
a ar an 
láthair 

Líon na 
gcásanna 
ionchúisimh 
mar gheall 
ar 
neamhíocaí
ocht ar 
fhíneáil ar 
an láthair 

Líon na 
mbearta 
ionchúisimh a 
ceanglaíodh i 
gcásanna 
mar gheall ar 
neamhíocaío
cht ar fhíneáil 
ar an láthair  

Líon na 
bhfíneálach
a ar an 
láthair a 
íocadh 

Líon na 
bhfógraí a 
eisíodh 
(faoi na 
hailt 
9,15,16, 17 
agus 20 
san Acht 
um 
Thruailliú ó 
Bhruscar 
1997) 

Líon iomlán 
na mbeart 
ionchúisim
h a 
ceanglaíod
h (gach 
beart 
ionchúisim
h faoi na 
hAchtanna 
Bruscair 
1997 go dtí 
2003)  

Líon iomlán 
na mbeart 
ionchúisimh 
a 
ceanglaíodh 
(gach beart 
ionchúisimh 
faoi na 
hAchtanna 
Bruscair 
1997 go dtí 
2003) 

 921 163 50 638 31 165 51 

 
Truailliú ó Bhruscar 

E7 Céatadán na 
limistéar faoi 
scáth an 
údaráis áitiúil 
atá: 

gan truailliú (saor ó 
bhruscar) 

Beagán 
truaillithe (le 
bruscar)  

Meántruail
lithe ( le 
bruscar)  

Truaillithe go 
suntasach 
(le bruscar) 

Truaillithe 
go han-
dona (le 
bruscar)  

  54 31 7.50 7.50 0 

 
Gearáin & Forfheidhmiúchán maidir le Cúrsaí Comhshaoil 

E8 Gearáin agus 
Forfheidhmiúch
án maidir le 
Cúrsaí 
Comhshaoil: 

Líon iomlán na 
gcásanna gearáin 
maidir le truailliú 
comhshaoil (faoi 
dhramhaíl, bruscar, 
truailliú ar uisce, 
truailliú ó thorann, 
truailliú an aeir) 

Líon na nGearán 
a ndearnadh 
imscrúdú mar 
gheall orthu  

Líon na mbeart 
forfheidhmithe a 
ndeachthas ina 
mbun 

Líon na ngearán 
a réitíodh sa 
chaoi nach raibh 
gá le haon bheart 
eile 

  1378 1360 1002 1279 

 

Feachtais faoi Chúrsaí Comhshaoil i Scoileanna 

E9 Céatadán na 
Scoileanna a 
bhí páirteach i 
bhfeachtais faoi 
chúrsaí 
comhshaoil: 

Bunscoileanna Meánscoileanna 

  85.70 69.2 
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Tithíocht 
 
Folúntais Tithíochta 

H1 Líon iomlán 
na n-áras 
cónaithe i 
stoc an 
údaráis áitiúil 

Líon iomlán 
na n-áras 
cónaithe, 
gan iad siúd 
faoi réir 
mórthionsca
dail 
athchóirithe 
a áireamh 

Céatadán 
iomlán 
d'árais 
chónaithe 
atá folamh 
(gan iad siúd 
atá faoi réir 
mórscéimea
nna 
athchóirithe 
a áireamh)  

Céatadán iomlán na 
n-áras cónaithe 
folamh nach bhfuil ar 
fáil lena ligean 

Céatadán iomlán na 
n-áras cónaithe 
folamh atá ar fáil 
lena ligean 

 3,539 3,529 2.10 68.00 32.00 

H2 An tréimhse ama a chaitear ar an meán go ligtear in athuair áitreabh atá ar fáil lena 
ligean (seachtainí) 

                                          11.33 

H3 Líon na mbearta deisiúcháin a rinneadh mar % de na hiarratais bhailí ar dheisiúchán 
a fuarthas 

                                          95.32   housing authority 
housing  
(in days) 

H4  Líon iomlán na dteaghlach den lucht siúil 
ar cuireadh cóiríocht orthu mar chéatadán 
de na spriocanna a leagtar síos sa chlár 
cóiríochta áitiúil don lucht siúil.  

 

 215.38    

H5 Forfheidhmiúchán maidir le caighdeáin san earnáil phríobháideach 

 A. Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe 8,866 

 B. Líon na n-áras cónaithe a ndearnadh 
cigireacht orthu 

546 

 C. Líon na mbeart cigireachta 938 

 D. Líon na n-áras cónaithe a ndearnadh 
cigireacht orthu mar chéatadán d'iomlán 
na dtionóntachtaí cláraithe (.i. B mar 
chéatadán de A)   

6.16 
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H6 Deontais d'fhonn cóiriúchán ar árais d'fhonn 
freastal do dhaoine faoi mhíchumas 

 

 A. Meántréimhse ama tógtha (i seachtainí) 
chun iarratais a phróiseáil faoi Scéim 
Deontas na nÁiseanna Soghluaisteachta, 
lena n-áirítear aon chigireacht(aí) 
riachtanach(a), ón dáta a fuarthas iarratas 
bailí go dtí an dáta a tugadh cinneadh faoin 
iarratas.  

3.3 

 B. An t-achar ama ar an meán (seachtainí) 
a caitheadh le próiseáil a dhéanamh ar 
iarratais faoin Scéim Cóirithe Tithíochta do 
Dhaoine faoi Mhíchumas, aon bheart 
cigireachta is gá san áireamh, ón dáta a 
dtagann iarratas inghlactha go dtí an dáta a 
ndéantar cinneadh faoin iarratas  

8.10 

H7 Cúrsaí Buneolais Réamhthionóntachta   

 A. Líon iomlán na dtionóntaí nua de chuid 
an údaráis áitiúil 

233 

 B. An céatadán de na tionóntaí nua ag an 
údarás áitiúil ar táirgeadh cúrsaí buneolais 
réamhthionóntachta dóibh    

100 

 

Seirbhísí Leabharlainne  
 

Uaireanta Oscailte Poiblí 

L 1  Líon na  
n- uaireanta 
oscailte in 
aghaidh na 
seachtaine ar 
an meán ag 
leabharlanna 
lánaimseartha 

Líon na  
n- uaireanta 
oscailte in 
aghaidh na 
seachtaine ar 
an meán ag 
leabharlanna 
páirtaimseartha 

An céatadán 
de na 
leabharlanna 
lánaimseartha 
a bhíonn 
oscailte ag am 
lóin 

An céatadán 
de na 
leabharlanna 
lánaimseartha 
a bhíonn 
oscailte 
tráthnónta  

An céatadán 
de na 
leabharlanna 
lánaimseartha 
a bhíonn 
oscailte ar an 
Satharn 

               35.62 13.45 66.66 100 66.66 

 
Freastal na Leabharlann  

L 2 Líon na gcuairteanna ar leabharlanna lánaimseartha in aghaidh gach míle 
duine den daonra  

                                      3,097 

 
Stoc Leabharlainne  

L 3 A. An caiteachas bliantúil 
ar stoc in aghaidh gach 
duine den daonra 

Líon na nithe a 
eisíodh in aghaidh 
gach duine den 
daonra (ar fud an 
chontae/na cathrach) 
i gcás leabhar  

Líon na nithe a eisíodh in 
aghaidh gach duine den 
daonra (ar fud an 
chontae/na cathrach) i 
gcás nithe eile 

 2.15 2.88 0.70 
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Deis ceangal leis an idirlíon 

L 4 Líon na seisiún idirlín a cuireadh ar fáil in aghaidh gach 1,000 duine 
den daonra 

                                    237.90 

 
 

Mótarcháin  
 
M1 Bearta maidir le 

mótarcháin – a líon 
agus an % 

Trasna an 
chuntair 

Tríd an 
bpost 

Ar shlite eile (m.sh. ar an 
idirlíon nó ar an teileafón) 

  98,327 
%40.90 

22,252 
%9.26 

 

119,803 
49.84% 

M2 Líon na n- iarratas tríd 
an bpost a 
ndéileáiltear leo (.i. an 
diosca nó ceadúnas 
tiomána a eisiúint):  

An lá céanna 
a dtagann an 
t- iarratas 

Roimh 
dheireadh 
an tríú lá ó 
thagann an 
t- iarratas 

Roimh 
dheireadh 
an cúigiú lá 
ó thagann 
an  
t- iarratas 

Níos mó ná 
cúig lá ó 
thagann an  
t- iarratas 

  4,451 9,460 2,041 5,700 
 

M2 % na n-iarratas tríd an bpost a 
ndéileáiltear leo (i.e. an diosca nó 
ceadúnas tiomána a eisiúint):  

An lá 
céanna 
a 
dtagann 
an t- 
iarratas  
  

Roimh 
dheirea
dh an 
tríú lá ó 
thagann 
an t- 
iarratas    

Roimh 
dheirea
dh an 
cúigiú lá 
ó 
thagann 
an t- 
iarratas  
 

Níos mó ná 
cúig lá ó 
thagann an  
t- iarratas 
 
 

  20 42.51 11.87 25.62 
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M3 An tAchar Ama a chaitear le próiseáil ar Iarratais ar Cheadúnas Tiomána 

 A. Líon na 
nIarratas ar 
Cheadúnas 
Tiomána a 
ndéileáiltear leo an 
lá céanna a 
dtagann an  
t-iarratas isteach  

B. Líon na 
nIarratas ar 
Cheadúnas 
Tiomána a 
ndéileáiltear leo an 
dara nó an tríú lá 
tar éis don iarratas 
a theacht isteach  

C. Líon na 
nIarratas ar 
Cheadúnas 
Tiomána a 
ndéileáiltear leo an 
ceathrú nó an 
cúigiú lá tar éis 
don iarratas a 
theacht isteach  

D. Líon na 
nIarratas ar 
Cheadúnas 
Tiomána a 
ndéileáiltear leo an 
lá céanna a 
dtagann an  
t-iarratas isteach  

 
 
 

600 2,673 2,146 600 

 
 
 

E. An céatadán de 
líon iomlán na 
nIarratas ar 
Cheadúnas 
Tiomána a 
ndéileáiltear leo an 
lá céanna a 
dtagann an  
t-iarratas isteach  

F. An Céatadán de 
líon iomlán na 
nIarratas ar 
Cheadúnas 
Tiomána a 
ndéileáiltear leo an 
dara nó an tríú lá 
tar éis don iarratas 
a theacht isteach 

G. An Céatadán 
de líon iomlán na 
nIarratas ar 
Cheadúnas 
Tiomána a 
ndéileáiltear leo an 
ceathrú nó an 
cúigiú lá tar éis 
don iarratas a 
theacht isteach 

H. An Céatadán 
de líon iomlán na 
nIarratas ar 
Cheadúnas 
Tiomána a 
ndéileáiltear leo 
níos mó ná cúig lá 
tar éis don iarratas 
a theacht isteach  

 
 

2.38 10.60 8.51 78.52 

 
M4 
Uaireanta 
Oscailte 
Poiblí 
 

Líon Uaireanta Oscailte ar an meán in 
aghaidh na Seachtaine  

30 

 
 

Pleanáil agus Rialú Foirgníochta  
 
Iarratais Phleanála  

P1 A Líon na n-iarratas a 
ndearnadh cinneadh ina 
leith: 

Teach 
Aonair 

Forbairt 
Tithíochta 

Cásanna eile 
nár ghá MTC 
ina leith 

Cásanna 
eile ar ghá 
MTC ina 
leith 

  452 37 645 25 

P1 B Líon na n-iarratas a 
ndearnadh cinneadh ina 
leith taobh istigh de 
8 seachtaine 

Teach 
Aonair 

Forbairt 
Tithíochta 

Cásanna eile 
nár ghá MTC 
ina leith 

Cásanna 
eile ar 
ghá MTC 
ina leith 

  205 17 311 13 
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P1 C Líon na gcinntí a raibh 
gá le breis eolais ina 
leith a chur faoi bhráid   

Teach 
Aonair 

Forbairt 
Tithíochta 

Cásanna eile 
nár ghá MTC 
ina leith 

Cásanna 
eile ar 
ghá MTC 
ina leith 

  247 20 333 12 

P1D Líon na gcinntí ar 
aontaigh an t- iarratasóir 
le síneadh ama ina leith 
faoi alt 34(9) den Acht 
um Pleanáil agus 
Forbairt 2000 

Teach 
Aonair 

Forbairt 
Tithíochta 

Cásanna eile 
nár ghá MTC 
ina leith 

Cásanna 
eile ar ghá 
MTC ina 
leith 

  0 1 0 0 

P1 E An tréimhse ama a 
caitheadh ar an meán le 
cinneadh ar iarratas sa 
chás gur lorgaíodh eolas 
breise (laethanta): 

Teach 
Aonair 

Forbairt 
Tithíochta 

Cásanna eile 
nár ghá MTC 
ina leith 

Cásanna 
eile ar 
ghá MTC 
ina leith 

  80.73 80.40 82.08 82.75 

P1 F % de chásanna Ceada Teach 
Aonair 

Forbairt 
Tithíochta 

Cásanna eile 
nár ghá MTC 
ina leith 

Cásanna 
eile ar 
ghá MTC 
ina leith 

  62 68 85 72 

P1 G % de chásanna 
Diúltaithe 

Teach 
Aonair 

Forbairt 
Tithíochta 

Cásanna eile 
nár ghá MTC 
ina leith 

Cásanna 
eile ar ghá 
MTC ina 
leith 

  38 35 15 28 

P1 H % na gcásanna ina 
ndearna an Bord 
Pleanála cinneadh a 
dheimhniú, le hathrú 

Teach 
Aonair 

Forbairt 
Tithíochta 

Cásanna eile 
nár ghá MTC 
ina leith 

Cásanna 
eile ar ghá 
MTC ina 
leith 

  80 70 75 83 

P1 I % na gcásanna ina 
ndearna an Bord 
Pleanála cinneadh a 
fhreaschur 

Teach 
Aonair 

Forbairt 
Tithíochta 

Cásanna eile 
nár ghá MTC 
ina leith 

Cásanna 
eile ar ghá 
MTC ina 
leith 

  12 48 24 17 

     



  Tuarascáil Bhliantúil 2010 

110 

 

 

Forfheidhmiúchán i gcúrsaí Pleanála 

P2 A. Líon 
iomlán na 
gcásanna a 
bhí ina n-
ábhar 
gearáin a 
ndearnadh a 
fhiosrú 

B. Líon 
iomlán na 
gcásanna a 
bhí ina n-
ábhar 
gearáin a 
díbheadh 

C. Líon na 
nósanna 
imeachta 
forfheidhmith
e a tógadh trí 
chaibidlí 

D. Líon na 
nósanna 
imeachta 
forfheidhmith
e a tógadh trí 
litreacha 
rabhaidh 

E. Líon na 
nósanna 
imeachta 
forfheidhmith
e a tógadh trí 
fhorfheidhmi
ú 

F. Líon na 
gcásanna 
ionchúisimh 

 335 65 6 230 87 0 

 
Uaireanta Oscailte na hOifige Pleanála  

P3 Uaireanta oscailte poiblí – Líon uaireanta oscailte ar an meán in aghaidh na 
seachtaine 

                                                       34 

 
 Comhairliúchán Réamhphleanála 

P4 A.Líon na gcruinnithe comhairliúcháin réamhphleanála a reáchtáladh 

                                                        238 

P4B An tréimhse ama a caitheadh ar an meán ó 
fuarthas iarratas ar chomhairliúchán le 
pleanálaí de chuid an údaráis áitiúil gur tharla 
an cruinniú foirmiúil féin maidir leis an 
gcomhairliúchán réamhphleanála (laethanta)  

17 

 
Pleanáil – Cigireacht ar Fhoirgnimh Nua  

P5 Líon na bhfoirgneamh a ndearnadh 
cigireacht orthu mar % de na foirgnimh 
nua ar fad ar cuireadh in iúl don údarás 
áitiúil fúthu 

59 

Eastáit a Thógáil i gCúram  

P6 A. Líon na n-eastát cónaitheach a bhfuil 
an cead pleanála lena n-aghaidh imithe 
as feidhm, a raibh iarratais fhoirmiúla 
scríofa ar thógáil i gcúram (ó 
chónaitheoirí nó fhorbróirí) idir lámha ag 
an tús: 

33 

 B. Líon na n-eastát a tógadh i gcúram i 
rith na bliana faoi chaibidil: 

13 

 C. Líon na n-áras cónaithe i ndáil le colún 
B 

1,071 

 D. An céatadán de na heastáit i gcolún A 
nach raibh tugtha chun críche de réir an 
chead pleanála chun sástacht an údaráis 
pleanála                                                     

12 
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 E. Líon na n-eastát i gcolún D ar glacadh 
gníomh forfheidhmithe ina dtaobh sa 
bhliain i gceist agus/nó ar glaodh an 
banna isteach ina dtaobh                                                       

0 

 F. Líon na nEastát i gColún D a ndearna 
an t-údarás obair ina leith d'fhonn an t-
eastát a thabhairt ar an gcaighdeán a 
bhféadfaí a thógáil faoi chúram                                                       

1 

 
 

Seirbhísí Áineasa 

 Ionaid Spraoi 

Áin 1 Líon na n-ionad spraoi do 
leanaí: 

arna gcur ar fáil 
go díreach ag an 
údarás áitiúil 

arna gcur ar fáil trí 
sheirbhís an údaráis 
áitiúil 

  12 2 

 
Linnte Snámha 

Áin 1 Líon na gcuairteoirí ar áiseanna fóillíochta arna gcur ar fáil trí sheirbhís 
an údaráis áitiúil  

                                           930,200 
 
 

Ioncam  
 
Cíos Tithíochta 

Ionc 1 An céatadán den 
tsuim a bhí dlite a bhí 
bailithe faoi 
dheireadh na bliana 

Céatadán de na 
riaráistí a bhí 
dlite le 4-6 
seachtaine 

Céatadán de 
na riaráistí a 
bhí dlite le 6-
12 seachtaine 

Céatadán de na 
riaráistí a bhí dlite le 
níos faide ná 12 
seachtaine 

 82.24 3.02 5.13 89.00 

 
Iasachtaí Tithíochta 

Ionc 2 An céatadán den 
tsuim a bhí dlite a bhí 
bailithe faoi 
dheireadh na bliana 

An céatadán de 
na riaráistí atá 
dlite le 4-6 
seachtaine  

An céatadán 
de na riaráistí 
atá dlite le 6-
12 seachtaine 

An céatadán de na 
riaráistí atá dlite le 
níos faide ná 12 
seachtaine  

 54.16 .59 .71 97.56 

 
Rátaí Tráchtála 

Ionc 3 An céatadán den tsuim a bhí dlite ó Rátaí Tráchtála a bhí bailithe faoi 
dheireadh na bliana  

                                                 80.38 
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Táillí Bruscair 

Ionc 4 An céatadán de na teaghlaigh a bhí ag íoc táillí bruscair (cásanna díolúine 
san áireamh) ag deireadh na bliana 

                                                   80.75 

Táillí Uisce Neamhtheaghlaigh 

Ionc 5 An céatadán den tsuim a bhí dlite maidir le Táillí Uisce Neamhtheaghlaigh a 
bhí bailithe faoi dheireadh na bliana 

 57.32 

 
 

Bóithre  
 
An Clár Athchóirithe Bóithre 

R 1 A. Líon na gciliméadar de 
bhóithre áitiúla agus 
réigiúnacha a feabhsaíodh 
agus a ndearnadh cothabháil 
orthu faoin gClár Athchóirithe 
in aghaidh na bliana 

B. An líon ciliméadair de bhóithre 
áitiúla agus de bhóithre réigiúnacha 
a cuireadh ar fáil faoin scéim 
deontais d'fheabhsúchán faoi leith in 
aghaidh na bliana   

 115.05 0 
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Comhdhálacha 2010 

 

Sonraí na Comhdhála/an 
tSeimineáir: Ionad Dáta Iomlán  

Líon na 
dToscairí 

Seimineár Earraigh AMAI 
Sligeach Óstán Sligo Park, Sligeach 12-13 Feabhra €550.82 1 

Seimeanár Bliantúil ACCC 
Acomhal Luimnigh Tiobraid Árann 

 Óstán Bhaile Mhic Oistín, 
Acomhal Luimnigh, Tiobraid Árann 4-5 Márta €1,007.86 2 

Seirbhís Tithíochta an Údaráis 
Áitiúil Cill Áirne 

Óstán Killarney Plaza,  
Cill Áirne 18-20 Márta  €2,957.83 4 

Comhdháil Bhliantúil LAMA 
Sligeach Óstán Sligo Park, Sligeach 9-10 Aibreán €541.61 1 

Cúram Pobail Thairbeart Tairbeart, Co Chiarraí 5 Meitheamh €488.15 1 

Bithfhuinneamh 2010  Óstán Carlton, Trá Lí 17 Meitheamh €1,453.13 3 

Scoil Shamhraidh Dhubhghlais de 
hÍde 

Bealach an Doirín,  
Co Ros Comáin 3-10 Iúil €802.16 1 

Scoil Shamhraidh MacGill Na Gleannta, Co. Dhún na nGall 18-24 Iúil €3,071.52 3 

Scoil Shamhraidh Humbert 
Óstán Harlequin, Caisleán an 
Bharraigh, Co Mhaigh Eo 19-22 Lúnasa €2,442.14 3 

Comhdháil Bhliantúil AMAI  
Óstán Inishowen Gateway,  
Bun Cranncha, Co. Dhún na nGall 9-11 Meán Fómhair €735.45 1 

Comhdháil Bhliantúil Náisiúnta ar 
Mhí-Úsáid Substaintí agus Alcóil Europe Hotel and Resort Cill Áirne 7-8 Deireadh Fómhair €2,835.88 4 
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Sonraí na Comhdhála/an 
tSeimineáir: Ionad Dáta Iomlán  

Líon na 
dToscairí 

Seimineár Fómhair LAMA  
Óstán Listowel Arms, Lios 
Tuathail, Co. Chiarraí 8-9 Deireadh Fómhair €1,129.06 2 

Radon a Hidden Killer 
Óstán Manor West, Trá Lí 
Co. Chiarraí 12-14 Samhain  €665.67 1 

Exploring Options for the 
Unemployed Westport 

Óstán Carlton Atlantic Coast, 
Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo 19-21 Samhain €1,368.26 2 

Achieving World Class Tourism 
Óstán Falls, Inis Díomáin,  
Co an Chláir 25-27 Samhain €2,328.31 3 
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CUNTAIS IONCAIM     

     

Caiteachas 2010 2009 2008 2007 

 € € €  € 

Tithíocht agus Tógáil 19,168,637 17,477,789 24,034,092 18,626,859 

Iompar agus Sábháilteacht Bóithre 28,980,073 28,025,312 33,689,241 34,031,373 

Soláthar Uisce agus Séarachas 25,789,418 27,409,154 26,649,792 24,618,052 

Dreasachtaí Forbartha agus Srianta 9,025,113 10,902,049 12,280,863 10,045,829 

Cosaint Chomhshaoil 26,067,527 24,388,617 26,109,452 23,719,905 

Caitheamh Aimsire agus Áis 8,201,211 8,374,092 9,157,433 7,255,724 

Talmhaíocht agus Oideachas 13,313,628 11,732,699 10,179,094 9,202,631 

Seirbhísí Ilghnéitheacha 8,425,173 8,604,449 6,178,969 4,459,821 

Iomlán 138,970,780 136,914,161 148,278,936 131,960,194 

     

Fáltais (Deontais, Earraí agus Seirbhísí)     

Tithíocht agus Tógáil 17,091,974 15,430,394 17,733,553 12,079,263 

Iompar agus Sábháilteacht Bóithre 14,197,721 12,460,058 16,812,689 15,523,719 

Soláthar Uisce agus Séarachas 14,735,412 16,828,457 15,196,356 14,154,284 

Dreasachtaí Forbartha agus Srianta 1,776,645 2,701,802 4,249,035 4,657,487 

Cosaint Chomhshaoil 16,193,242 12,672,530 15,436,947 14,633,705 

Caitheamh Aimsire agus Áis 1,325,077 757,151 1,311,827 1,228,726 

Talmhaíocht agus Oideachas 12,026,516 10,946,502 8,755,946 7,529,489 

Seirbhísí Ilghnéitheacha 3,868,292 4,610,198 2,051,860 2,645,825 

Fo-Iomlán  81,214,879 76,407,092 81,548,213 72,452,498 

Cuntais Údaráis Uirbigh 2,647,313 2,802,175 3,177,038 3,074,542 

Asbhaintí a Bhaineann le Pinsean 2,319,302    

Ciste Rialtais Áitiúil 22,458,849 23,866,930 28,176,862 26,476,801 

Rátaí an Chontae 38,359,818 38,904,510 38,784,510 37,237,974 

Iomlán 147,000,161 141,980,707 151,686,623 139,241,815 

RÁITEAS AIRGEADAIS 

Don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2010 

(agus figiúirí cuntais ioncaim chomparáideacha do bhlianta roimhe seo) 
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Aistrithe chuig/ó C(h)úlchistí -7,056,892 -6,186,166 -2,523,003 -6,049,695 

Barrachas/Easnamh don Bhliain 972,489 767,801 809,897 1,231,927 

Iarmhéid Tosaigh -4,885,743 -5,653,544 -6,463,441 -7,695,368 

Iarmhéid Deiridh  -3,913,254 -4,885,743 -5,653,544 -6,463,441 

     

INFHEISTÍOCHT CHAIPITIL 2010 2009 2008 2007 

 € € € € 

Tithíocht agus Tógáil 21,752,117 40,496,309 69,966,084 72,807,590 

Iompar agus Sábháilteacht Bóithre 58,673,742 112,681,176 142,124,445 136,183,684 

Soláthar Uisce agus Séarachas 14,927,863 26,068,719 16,954,391 23,575,179 

Dreasachtaí Forbartha agus Srianta 7,943,162 1,037,884 4,287,189 1,192,101 

Cosaint Chomhshaoil 618,163 1,494,164 4,283,469 4,023,769 

Caitheamh Aimsire agus Áis 1,883,062 4,746,281 2,973,075 4,202,416 

Talmhaíocht agus Oideachas 13,098 321,662 149,334 217,933 

Seirbhísí Ilghnéitheacha 394,284 561,182 8,288,851 739,614 

Iomlán 106,205,491 187,407,377 249,026,838 242,942,286 

     

 



 

Rialtas Áitiúil i mBailte 

Tuarascáil Bhliantúil 2010 

 
Áirítear i measc struchtúr rialtas áitiúil sa chontae an chomhairle chontae 

agus comhairle baile Bhaile Átha Í, an Náis, Léim an Bhradáin agus an 

Droichid Nua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cé go n-oibríonn na cúig údarás áitiúla i gcomhar le chéile i roinnt mhaith 

réimsí gníomhaíochta agus go gcuireann siad seirbhís aonfhoirmeach ar fáil, 

tá aitheantas dlíthiúil ar leithligh ag gach ceann de na comhairlí baile seachas 

an t-aitheantas atá ag an gcomhairle contae agus tá neamhspleáchas 

comhchéimneach acu.  Cé go bhfuil comhaltas i bpáirt i gceist leis na 

comhlachtaí rialaithe oibríonn na húdaráis go léir faoi bhainisteoireacht an 

Bhainisteora Contae. 

 

 

 

 
 



 

Comhairle Baile an Náis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉAMHRÁ 

Ba i Meitheamh 2009 a toghadh an Chomhairle 

reatha de naoinúr Comhaltaí i Meitheamh 2009 

agus tá siad ag seirbheáil tréimhse cúig bliana 

faoi láthair. 

Sheirbheáil an Comhairleoir Pat Clear mar 

Mhéara go dtí Meitheamh  2010. Toghadh an 

Comhairleoir Seamie Moore mar Mhéara ag an 

gCruinniú Bliantúil i Meitheamh 2010 agus 

toghadh an Comhairleoir Darren Scully mar 

Leas-Mhéara. Fanfaidh an Méara agus an 

Leas-Mhéara i mbun na bpost go dtí an chéad 

Chruinniú Bliantúil eile i Meitheamh 2011. 

Tá na comhairleoirí Callaghan, Scully agus 

Moore ina gcomhaltaí de Chomhairle Chontae 

Chill Dara freisin. Déantar ionadaíocht ar na 

Comhaltaí ar roinnt grúpaí pobail áitiúla freisin 

chomh maith le Coistí Beartais Straitéisigh na 

Comhairle Contae. 

 

Tagann Comhaltaí Chomhairle Baile an Náis le 

chéile ar an 3ú Máirt den mhí i Halla an Bhaile, 

chun cinneadh a dhéanamh maidir le beartas 

agus chun gnó na Comhairle a stiúradh. 

Cuirtear fáilte roimh an bpreas agus an bpobal 

ag na cruinnithe. 

Is féidir rochtain a fháil ar shonraí Chláir Oibre 

agus Mhiontuairiscí chruinnithe na Comhairle 

ar shuíomh gréasáin Chomhairle Baile an Náis; 

www.naastowncouncil.ie 

Is é Eamonn O' Sullivan an Bainisteoir Baile, is 

é Ken Kavanagh an Cléireach Baile agus is é 

an t-Innealtóir Baile ná David Reel. 

 

 

 
An Cmhlr Seamie 

Moore 

Neamhspleách 

An Cmhlr Willie 

Callaghan 

Fianna Fáil 

An Cmhlr Scully 

Fine Gael 

 
An Cmhlr 

Rioghnagh Bracken 

Neamhspleách 

 

An Cmhlr Emer Mc 

Daid 

Fine Gael 

 

An Cmhlr Anne Breen 

Páirtí an Lucht Oibre  

 
An Cmhlr Alan O 

Kelly 

Fine Gael 

 An Cmhlr Pat Clear 

Neamhspleách 

 

An Cmhlr Ger Dunne 

Páirtí an Lucht Oibre  

http://www.naastowncouncil.ie/


 

Tá Comhaltaí tofa an Chomhairle Baile i gceannas na bpríomhfheidhmeanna beartais seo a 

leanas; 

o Glacadh leis an mBuiséad Bliantúil - Leibhéal bliantúil an mhuirir tráchtála atá le 

gearradh a shocrú 

o Airgead a thógáil ar iasacht nó a thabhairt ar iasacht 

o Diúscairt réadmhaoine / talún atá i seilbh na Comhairle 

o Clár tógála 

o Scéim tosaíochta ligin a ghlacadh le haghaidh thithíocht na comhairle 

o Plean forbartha a dhéanamh nó a éagsúlú  

o Fodhlíthe a dhéanamh, a leasú nó a aisghairm 

Tá na Comhaltaí tofa ina gcomhaltaí freisin de roinnt fochoistí de chuid na Comhairle áit a 

leagtar níos mó béime ar thionscnaimh éagsúla na comhairle a chur ar aghaidh. Tá ceithre 

fhochoiste i gComhairle Baile an Náis faoi láthair; is iad sin ná Prótacal, Airgeadas, Fóntais & 

Féilte agus an Comhshaol.  

 

Chomh maith leis sin seirbheálann Comhairleoirí go léir Chomhairle Baile an Náis ar 

Chomhchoiste Póilíneachta an Náis a chuireann fóram ar fáil áit a bhféadann an t-Údarás Áitiúil 

agus baill shinsearacha den Gharda Síochána dul i gcomhairle agus moltaí a dhéanamh maidir 

le hábhair a théann i bhfeidhm ar phóilíneacht sa cheantar. Is féidir tuilleadh sonraí a fháil ón 

suíomh gréasáin ar chomhphóilíneacht www.kildarejointpolicing.ie 

 

Bliain an-dúshlánach don Chomhairle ab ea 2010. Ní hamháin gur cuireadh brú ar fhoinsí 

ioncaim na Comhairle í féin mar thoradh ar an gcor chun donais eacnamaíochta ach bhí ar an 

gComhairle dul i ngleic freisin leis an Laghdú ar an gCiste Rialtais Áitiúil. I mí na Nollaig 2009 

ghlac na Comhaltaí leis an mBuiséad le haghaidh 2009 ina bhfuil caiteachas de €10,583,799 

agus ioncam de €3,184,825 beartaithe. Ghlac an Chomhairle le ráta de 68.79 for 2010; is 

ionann sin agus laghdú de 0.5% i gcomparáid le figiúr 2009. Tugann an Chomhairle tacaíocht 

don phobal gnó fós agus le linn 2010 lean siad orthu ag cabhrú le gnóthaí a raibh deacrachtaí 

acu. Chomh maith leis sin rinne an Chomhairle gealltanas líonra gnó a fhorbairt leis an Líonra 

Fostaíochtaí Áitiúla agus  le Contae Chill Dara agus tógáil ar an tsraith rathúil de sheimineáir a 

reáchtáltar i gcomhpháirt leis an mBord Fiontar Contae.  

 

Thug Comhaltaí ag an gcruinniú míosúil in Aibreán faoi deara tuarascáil an Chláir Chaipitiúil don 

tréimhse trí bliana 2010-2012. Bhí caiteachas beartaithe laghdaithe go €9.3m. Léirigh an laghdú 

sin an laghdú ar fhorbairt bheartaithe sa Bhaile a raibh tionchar díreach aige ar leibhéal na 

ranníocaíochtaí forbartha a bhí ar fáil don Chomhairle le haghaidh oibreacha caipitiúla.  Is trí 

mheán na rannóga seirbhíse seo a leanas a gcomhlíonann an Chomhairle an chuid is mó dá cuid 

feidhmeanna: Tithíocht, Bóithre & Iompar, Seirbhísí Uisce, Bainistíocht Forbartha, Seirbhísí 

Comhshaoil agus Caitheamh Aimsire & Fóntais agus leagfar béim ar an ngníomhaíocht faoi na 

hionaid seirbhíse sin sa tuarascáil seo a leanas. 



 

 

 

 

 

 

 

Tá 327 teach i seilbh Chomhairle Baile an Náis faoi láthair tar éis di cúig theach a fháil i 2010.  

Ba é an meánchíos i 2010 ná €44. 

Amhail dheireadh mhí na Nollaig 2010 bhí 468 iarratasóir ar an liosta tithíochta agus seo a 

leanas miondealú orthu; 

Deacrachtaí Airgeadais: 394 

Plódú: 26 

Daoine Breacaosta: 17 

Daoine gan Dídean: 11 

Cúiseanna Míochaine: 16 

Forais Atruacha: 4 

 

Chomh maith leis sin tá 90 iarratasóir ar an liosta feithimh le haghaidh Tithíochta Inacmhainne. 

 

Cothabháil Thithe an Údaráis Áitiúil 

Is iad foireann cothabhála tithe Chomhairle Baile an Náis a dhéanann an chuid is mó d'obair 

na Comhairle maidir le stoc tithe na Comhairle a chothabháil. Baintear úsáid freisin as painéal 

conraitheoirí chun tabhairt faoi thionscadail mhóra agus chun saineolas áirithe a thabhairt áit is 

gá. Thug an fhoireann cothabhála tithe faoi 271 deisiúchán le linn 2010.  

 

Tógáil Tithe 

Cuireann an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil ciste ar fáil do chlár tógála na 

Comhairle ach ní cosúil ar na cúinsí eacnamaíochta reatha, go mbeidh an Chomhairle in ann 

tuilleadh tithe a thógáil toisc nach bhfuil cistiú lárnach ar fáil.  Mar gheall ar athruithe 

deireanacha ar bheartas an Rialtais tá an bhéim tar éis bogadh ó chláir tógála na Comhairle 

go tionscnaimh tithíochta agus ligin faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos.  Freisin beidh deis ann 

tithíocht Cuid V a uasmhéadú nuair a thiocfaidh feabhas ar fhorbairt tithíocht phríobháideach.  



 

 

Forbairt Pobail agus Bainistíocht Eastát 

Tá Comhairle Baile an Náis geallta chun cinntiú go mbaineann a cuid tionóntaí go léir 

taitneamh as cónaí ar bhealach síochánta ina gcuid teagmhas agus gan chur isteach ná 

deacrachtaí ag eascairt ó iompar frithshóisialta.  Tuigeann Comhairle Baile an Náis go 

bhféadann fadhbanna móra le haghaidh gach duine sa phobal teacht chun cinn de bharr 

iompair fhrithshóisialta agus go bhféadann sé dul i bhfeidhm go mór ar chaighdeán beatha na 

gcónaitheoirí go léir.  Tá sé de dhualgas ar thionóntaí a chinntiú nach dtéann siad féin ná aon 

bhall dá dteaghlach ná aon chuairteoir air i mbun iompair fhrithshóisialta de chineál ar bith.  

Mar chuid dá cur chuige i dtreo ár bpobail údaráis áitiúil a fhorbairt ghlac an Chomhairle le 

Straitéis nua in aghaidh Iompair Fhrithshóisialta i Samhain 2010 a bhfuil sé mar aidhm aici a 

chinntiú go ndéantar gach iarracht dul i ngleic go héifeachtach le hiompar frithshóisialta lena n-

áirítear tionóntaí a fhaightear go bhfuil siad i mbun iompair den sórt sin a chur amach as a 

dtithe. 

Tithíocht Dheonach 

Grúpa deonach seachbhrabúsach a bhfuil stádas carthanais aige agus atá cleamhnaithe leis 

an Irish Council for Social Housing atá i gCumann Tithíochta Nás na Ríogh (NNRHA). Déanfar 

soláthar sa tionscadal chun foirgnimh an chlochair agus na gairdíní ar Bhóthar na Sollán a 

fhorbairt chun 53 árasán agus caifé a sholáthar le haghaidh daoine breacaosta agus chun 

ionad an pharóiste a athrú go hionad pobail nua-aimseartha le trí hurlár chomh maith le 

rochtain do chathaoireacha rothaí. San ionad pobail nua tá seomraí móra cruinnithe / 

gníomhaíochta, seomraí comhairleoireachta, áit chleachta fhuaimdhíonach, cistin lánfheistithe 

agus leithris atá oiriúnach do chathaoireacha rothaí. 

Chuir Comhairle Baile an Náis agus an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil 

ciste ar fáil don tionscadal agus tiomsaíodh airgead sa cheantar áitiúil chomh maith. Rinne an 

eagraíocht dul chun cinn mór i 2010 agus tá sí ag obair le hOifigeach Tithíochta Chomhairle 

Baile an Náis chun an tionscnamh a chur ar aghaidh. Táthar ag súil go mbeidh an tionscadal 

faoi lánseoil sa dara ráithe de 2011 

An Scéim um Chóiríocht ar Cíos 

(SCC) 

Oibríonn Comhairle Chontae Chill 

Dara an SCC le haghaidh an 

chontae iomláin. Tá trí cinn déag 

d'aonaid réadmhaoine SCC sa Nás 

faoi láthair. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Tá príomhghníomhaíochtaí Rannóg Iompar & Sábháilteachta an Chomhairle Baile clúdaithe 

faoi na réimsí seo a leanas; 

o Soilsiú poiblí 

o Feabhsú ar bhainistíocht tráchta 

o Feabhsúcháin ar innealtóireacht sábháilteachta ar bhóithre 

o Cur chun cinn/Oideachas maidir le Sábháilteacht ar Bhóithre 

o Cothabháil agus feabhsú na mBóithre Áitiúla   

o Rialú Páirceála  

 

Soilsiú poiblí 

Is é Energia a sholáthraíonn soilsiú poiblí don chontae iomlán. Déanann Airtricity na 

suiteálacha soilsithe phoiblí a chothabháil. I 2010 rinne Comhairle Bhaile an Náis €225,000 a 

leithdháileadh chun soilsiú poiblí a sholáthar agus a fheabhsú sa Nás.  

 

Feabhsú ar bhainistíocht tráchta 

Thug Comhairle Baile an Náis faoi oibreacha Moillithe Tráchta ar Ascaill Mhóin Réad, Bóthair 

Chluain Aoibhinn agus ar Bhóthar Bhaile Choimín i 2010. Cuireadh tús le níos mó oibreacha 

sábháilteachta tráchta ar Bhóthar Bhaile Átha Cliath ag deireadh 2010 agus beidh siad 

críochnaithe ag tús 2011. 

 

Cur chun cinn/Oideachas maidir le Sábháilteacht ar Bhóithre 

Soláthraíonn an Chomhairle na maoir tráchta le haghaidh na mbunscoileanna sa bhaile. 

Tugann ár gceathrar Maoir Pobail cúnamh ag na scoileanna freisin agus ghlac siad páirt i 

dtionscadal "an bhus siúl" anuraidh.  



 

 

Cothabháil agus feabhsú na 

mBóithre Áitiúla  

Fuarthas deontas ar luach 

€410,000 ón Roinn Comhshaoil, 

Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil 

(DEHLG) a chuir ar chumas na 

Comhairle Baile oibreacha a 

dhéanamh ar 16 bhóthar/chosán i 

2010.   

Rinneadh €235,375 a 

leithdháileadh ó acmhainní na 

Comhairle í féin chun cosáin agus 

rotharbhealaí a chur ar ais sa 

bhaile. 

 

 

Ní dhéanfar dearmad ar thús agus 

dheireadh 2010 mar gheall ar an 

aimsir eisceachtúil ar fud na tíre.  

Bhí sé dúshlánach don 

Chomhairle leibhéal réasúnta 

seirbhíse a choimeád ar an líonra 

bóithre sa bhaile agus chabhraigh 

an Chosaint Shibhialta agus 

Óglaigh na hÉireann leis an 

iarracht.  



 

 

 

Rialú Páirceála 

Ghlac Comhairle Baile an Náis leis na Fodhlíthe 

Páirceála ar 15úth Meitheamh 2010. Déanann na 

fodhlíthe páirceáil sráide a rialú chomh maith le 

páirceáil i gcarrchlóis phoiblí, muirir pháirceála agus 

teorannacha agus toirmisc maidir le páirceáil i 

mbaile an Náis. Tháinig na Fodhlíthe Páirceála i 

bhfeidhm ar 18th Deireadh Fómhair 2010.  

 

 

 



 

 

 

Braitheann an Nás go hiomlán ar údaráis 

áitiúla eile chun a sholáthar uisce a fháil. Tá 

an Nás mar chuid de mhórcheantar Bhaile 

Átha Cliath agus is minic a bhíonn an t-

éileamh níos mó ná an soláthar 

inbhuanaithe sa réigiún. Mar gheall ar an 

aimsir uafásach ag deireadh 2010, bhí ar 

an gComhairle dul i ngleic le dochar don 

líonra dáilte uisce mar gheall ar an aimsir 

fhuar agus bearta déine a chur i bhfeidhm 

chun uisce a chaomhnú. 

Faoi láthair is í Comhairle Baile an Náis a 

chomhlíonann na feidhmeanna chun 

seirbhísí uisce a sholáthar do cheantar 

riaracháin an Náis faoi réir chomhaontú alt 

85 thar ceann Chomhairle Chontae Chill 

Dara. 

Caitheadh €2.3m ar sheirbhísí uisce sa Nás 

le linn 2010. 

Ba é an méid uisce a úsáideadh gach lá sa 

Nás le linn 2010 ná 7.8 meigilítear 

Oibríonn Comhairle Chontae Chill Dara Clár Infheistíochta na Seirbhísí Uisce don chontae 

iomlán agus tá roinnt tionscadal ag teacht chun cinn a chuirfidh le soláthar uisce agus cóireáil 

fuíolluisce sa Nás.  

 

Déantar fuíolluisce an Náis a phróiseáil trí hIonad Cóireála Fuíolluisce Bhaile Osbeirn agus tá 

uasghrádú mór beartaithe don ionad a mhéadóidh an acmhainn do 130,000 CA (coibhéis 

áitritheora). Mar thoradh ar thionscadal Astarraingthe na Bearú beidh an contae in ann féin 

brath air féin níos mó chun uisce a aimsiú agus ba cheart go mbainfí amach coigiltis 

fhadtéarmacha maidir le costais uisce dá bharr sin. 

 



 

 

 

Déantar réimse gníomhaíochtaí faoin gceannteideal Bainistíocht Forbartha ar nós na 

ngníomhaíochtaí seo a leanas  

Pleanáil chun cinn & Rialú  Pobal & Fiontar 

Forfheidhmiú    Forbairt & Cur chun Cinn Eacnamaíochta 

Forbairt & Cur chun Cinn na Turasóireachta  

Athbhreithniú ar Phlean Forbartha Baile an Náis  

Chuir Comhairle Baile an Náis tús leis an athbhreithniú ar Phlean Forbartha Bhaile an Náis i 

mBealtaine 2009. Taispeánadh an dréacht de Phlean Forbartha Baile an Náis 2011-2017 ar 

15 Aibreán 2010 agus cuireadh fáilte roimh bharúlacha agus aighneachtaí go dtí 23 

Meitheamh 2010. Fuarthas 109 aighneacht san iomlán. Rinne na Comhaltaí breithniú ar na 

haighneachtaí agus rinneadh leasuithe ar an dréachtfhorbairt. Tabharfar an plean chun críche 

in Aibreán 2011. 

Iarratais Phleanála 

Tá an ghníomhaíocht maidir le hiarratais 

phleanála le sé bliana anuas leagtha 

amach sa tábla seo a leanas. 

 

An Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha 

Ceanglaítear ar an údarás áitiúil faoin Acht 

um Pleanáil agus Forbairt 2000 scéim 

ranníocaíochta forbartha a chur ar bun 

chun cistiú a dhéanamh ar bhonneagar 

agus áiseanna poiblí a chur ar fáil a bheadh 

chun leasa agus chun buntáiste d‟fhorbairt 

an bhaile.  Cuirtear na ranníocaíochtaí i 

dtreo chostais chaipitiúla na réimse leithne 

de bhonneagar agus d'áiseanna poiblí de 

réir chlár na n-oibreacha caipitiúla. Beidh 

an scéim reatha ar siúl go dtí Meán 

Fómhair 2011.  

Bliain Iarratais faighte i 

gComhairle Baile an 

Náis 

2005 194 

2006 253 

2007 222 

2008 169 

2009 98 

2010 81 



  Tuarascáil Bhliantúil 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradaim Chathartha Chomhairle Baile an Náis 

Is imeacht mhór de chuid na Comhairle a thógann go 

leor eagraíochtaí le chéile í oíche na ngradam 

cathartha agus reáchtáladh í i bhFeabhra 2010. 

Aithnítear feidhmíocht den scoth ghrúpaí pobail an 

bhaile ar an oíche chomh maith leis an iarracht mhór a 

dhéanann eagraíochtaí pobail chun pobail níos fearr a 

fhorbairt. Tugtar aitheantas d‟iarrachtaí an ghrúpa 

pobail trí dheontas agus bronnadh deontais arbh fhiú 

€78,000 san iomlán iad ar Phobail agus ar Chumainn 

Cónaitheoirí. Seo a leanas na Naoi nGradam Aonair a 

bronnadh ar an oíche: 

Gradaim Phobail:  Frank Lawlor  

    Declan McGovern 

   Paddy Behan 

 

Gradaim Acadúla:   Rory Whyte 

 

Gradaim Chultúrtha:      Pat Callaghan 

 

Gradaim Spóirt:  Geordan Murphy 

Jamie Heaslip 

Pat O‟Shea  

Roisin Archbold - Club 

dornálaíochta Naomh 

Dáibhí  



    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lá Spraoi Teaghlaigh Chomhairle Baile an Náis 

Reáchtáladh an Lá Spraoi Teaghlaigh ar an 

Domhnach 5th Meán Fómhair 2010 agus chuir Scoil 

Rince Jenny Brady, amharclann an Moat agus na 

Puipéid Bhuí Bolg siamsaíocht ar fáil.  Bhí an-tóir i 

measc na leanaí óga ar Tricky Tricksters, ar 

chúinne na bpeataí, ar phéinteáil aghaidhe, 

déanamh balún agus ar na preabchaisleáin agus 

chuir na tuismitheoirí agus na leanaí araon an-spéis 

i bhfeithiclí le hÓglaigh na hÉireann, leis na Gardaí 

agus leis an mBriogáid Dóiteáin. Bhí an tAerchór 

agus aíonna speisialta ó Star Wars i láthair chomh 

maith. Ba é Coiste Féilte Chomhairle Baile an Náis 

a d'eagraigh an t-imeacht agus cabhair aige ó 

Chosaint Shibhialta Chill Dara agus ó Chomhairle 

Chontae Chill Dara.  



    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paráid na Cásca 

Tá Paráid na Cásca sa Nás ar cheann de na 

himeachtaí bliantúla is mó i gCill Dara agus 

reáchtáladh í ar Dhomhnach Cásca 4th 

Aibreán D'fhreastail na mílte duine ar 

thráthnóna iontach de shiamsaíocht, rud a 

chruthaigh arís an-tóir atá ar an bparáid.  

Gach bliain eagraíonn Willie Callaghan an 

imeacht le cúnamh oibríochtúil agus 

airgeadais ó Chomhairle Baile an Náis. Ba iad 

na 4th Kildare Scouts a bhuaigh Sciath 

Siarchomórtais Bill Callaghan. 



   

Grúpa Nasctha an Náis 

 

Is é Grúpa Nasctha an Náis le tacaíocht aige ó 

Chomhairle Baile an Náis a chomhlíonann an 

fheidhm nasctha. Tá an Nás nasctha le cúig 

bhaile, Allaire san Fhrainc, Dillingen sa 

Ghearmáin, St. David's sa Bhreatain Bheag, 

Casalattico san Iodáil agus Omaha i Meiriceá.  

 

I 2010, chuaigh toscaireacht bheag as an Nás 

chuig St. David's le haghaidh Lá Naomh Dáibhí. 

Déanann club rugbaí an Náis grúpaí as St. 

David's a óstáil go rialta agus déanann siadsan 

cuairteoirí as an Nás a óstáil faoi seach. 

Eiseamláir iontach é Club Rugbaí an Náis den 

chaoi a bhféadann nascadh gníomhú mar 

thaithí bheoga agus saibhrithe le haghaidh 

daoine óga. 

 

Chuaigh dream beag as an Nás chuig Dillingen 

i Márta 2010 agus cuireadh an-fháilte rompu. 

 

I Meán Fómhair  2010, d'óstáil an Nás an 

banna rac-cheoil as Dillingen Musch‟t Du 

habba‟ nuair a tháinig siad ar cuairt. D'fhreastail 

an grúpa ar roinnt cluichí iománaíochta i CLG 

an Náis agus freisin cuireadh ceolchoirm ar siúl 

dóibh san Óstán Town House. 

Bíonn grúpa nasctha an Náis i gcónaí ag lorg 

oibrithe deonacha nua agus is féidir ríomhphost 

a sheoladh chucu ag 

twinning@naastowncouncil.ie 

mailto:twinning@naastowncouncil.ie


   

 

 

 

 

 

 

Tá Rannóg Comhshaoil na Comhairle Baile i gceannas réimse mhór seirbhísí lena n-áirítear 

rialú bruscair, feasacht chomhshaoil, glanadh sráide, glanadh graifítí, glantachán 

timpeallachta agus reilig Naomh Corban a oibriú. 

Tá fochoiste comhshaoil ag an Nás atá 

tiomanta chun cuma an Náis a fheabhsú, 

chun níos mó feasachta a chruthú agus 

chun dul i ngleic le ceantair den bhaile a 

mbíonn go leor bruscair iontu. I 

gcomhpháirt le Coiste na mBailte 

Slachtmhara sa Nás eagraíonn an coiste 

roinnt glantachán le linn na bliana. Freisin 

tugann Comhairle Baile an Náis tacaíocht 

do ghlantacháin i go leor eastát le linn na 

bliana trí mhálaí bruscair, airm chun 

bruscar a phiocadh suas agus miotóga a 

chur ar fáil. 

Rinneadh 317 gearán i leith an 

chomhshaoil le Comhairle Baile an Náis i 

2010; rinneadh iad go léir a fhiosrú agus 

glacadh gníomh leantach maidir leo.  

 

Eisíodh 54 fíneáil bhruscair i 2010. 

 

Leithdháileadh €800,598 ó bhuiséad na 

Comhairle le haghaidh seirbhísí comhshaoil 

i 2010. 

 



    

    

 

Maoir Pobail an Náis 

Tá ceathrar maoir pobail ag an Nás atá i 

gceannas fheachtas na Comhairle in aghaidh 

an bhruscair. Oibríonn na Maoir cláir 

oideachais agus feasachta ar bhruscar sna 

scoileanna. Tá an bhratach uaine bainte 

amach ag cúig scoil sa Nás anuas go dtí seo.  

 

Chomh maith leis sin tá ról lárnach ag na 

Maoir maidir le páirceáil íoc a chur i bhfeidhm 

sa bhaile chomh maith leis na hAchtanna um 

Thruailliú ó Bhruscar a chur i bhfeidhm. 

Déanann siad idirchaidreamh le Cumainn 

Cónaitheoirí, leis an nGarda Síochána agus le 

gnóthaí áitiúla. 

 

Bronnadh bonn airgid ar an Nás i 

gcomórtas Náisiúnta na mBailte 

Slachtmhara i 2010. Tá acmhainní 

tiomnaithe ach teoranta ag Comhairle 

Baile an Náis chun dul i ngleic le 

fadhbanna comhshaoil lena n-áirítear 

bruscar, graifítí a ghlanadh agus dul i 

ngleic le loitiméireacht inár gcuid 

páirceanna agus oibríonn sí le Coiste na 

mBailte Slachtmhara sa Nás ar bhearta 

chun bruscar a chosc.  

 

Thug an Chomhairle Baile faoi 

ghlantachán mór i gceantar na Lochanna  

i mBaile an Chradógaigh i 2010. Mar 

chuid den obair sin rinneadh bruscar 

agus scrobarnach a dhíbirt, tógadh 

droichead, cuireadh crainn agus 

rinneadh tírdhreachadh. Tá feabhas 

curtha ar tharraingteacht físe an 

cheantair mar gheall ar na hoibreacha. 



    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Clúdaíonn réimse caithimh aimsire 

agus fóntais na Comhairle 

bainistíocht crann, oibríochtaí spáis 

oscailte, gearradh féir, cothabháil 

páirceanna agus uasghráduithe. 

 

Rinne Comhairle Baile an Náis níos 

mó ná €320,000 a leithdháileadh i 

dtreo ghníomhaíochtaí caithimh 

aimsire & fóntais anuraidh. 

 

An Tionscadal um Dhreidireacht Lochanna 

Tá roinnt measúnuithe tosaigh déanta ag 

Comhairle Baile an Náis le haghaidh an 

Tionscadail um Dhreidireacht Lochanna. 

Soláthraíonn na lochanna de dhéantús an duine 

san ospidéal baile le haghaidh an fhiadhúlra 

áitiúil, agus feidhmíonn siad mar fheidhm 

thábhachtach. Mar gheall ar íogaireacht an 

cheantair beidh ar an gComhairle déileáil leis go 

cúramach. Tá sé beartaithe go dtógfar faoin 

gcéad chéim den tionscadal i samhradh 2011 

Páirceanna, Saoráidí Súgartha & 

Áiteanna Súgartha 

Tá dhá chlós súgartha sa Nás faoi láthair, 

ceann amháin acu atá suite i bPáirc Mhóin 

Réad agus an ceann eile i Ballycane. Tá 

Comhairle Baile an Náis ag obair faoi 

láthair chun tríú clós súgartha a sholáthar 

don bhaile.  



   

Comhairle Baile Bhaile Átha Í 

 

Tá fás suntasach tagtha ar Bhaile Átha Í le roinnt blianta anuas agus tá daonra 

de 9,000 laistigh den bhaile agus de na purláin anois.  Tá forbairt 

eacnamaíochta an bhaile thar a bheith tábhachtach chun a chinntiú go 

leanann an fás sin ar aghaidh. Tá go leor athruithe iontacha tagtha ar an 

mbaile agus tuilleadh athruithe molta don bhaile le bliain anuas agus tá ról 

lárnach ag an gComhairle Baile maidir lena fhás agus lena fhorbairt.  

 

Comhaltaí Tofa agus an Fheidmheannacht  

 

Is iad comhaltaí Chomhairle Baile Bhaile Átha Í ná: 

Cathaoirleach:  James Mahon  

Leas-Cathaoirleach: Mary O‟Sullivan  

Comhairleoirí:  Mark Dalton, Richard Daly, Michael Dunne*, John Lawler,  

   Aoife Breslin, Thomas Redmond agus Mark Wall.  

Tá na Comhairleoirí Daly agus Wall ina gcomhaltaí tofa de Chomhairle 

Chontae Chill Dara freisin.   

*(Comhthofa chuig an gComhairle i bhFeabhra 2011).  

 

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 srianta buiséadacha, tugann an t-ioncam agus an caiteachas 

caipitiúil iomlán ar fiú thart ar €7.6 milliún é (le caiteachas ioncaim de €4.8 

milliún san áireamh) i 2010 léargas ar an ról atá ag an gComhairle Baile maidir 

le forbairt eacnamaíochta, shóisialta, chultúrtha agus bhonneagair an bhaile, 

trína cuid clár agus beartas.  Toisc go bhfuil daonra an bhaile ag dul i méid, 

bíonn ardú mór ar na héilimh ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil.  

 

Tithíocht  

 

Tá 317 teach i seilbh na Comhairle Baile faoi láthair. Tugadh tithíocht d'fhiche-

dó iarratasóir i gcóiríocht nua agus i gcóiríocht a bhí ann cheana féin le linn na 

bliana.  

 

Cuireadh an chéad chomhaontú léasaithe le haghaidh tithíochta sóisialta sa tír 

i gcrích i mBaile Átha Í ag sráidbhaile lucht scoir Clonmillion le linn na bliana 

agus cuimsíonn sé 30 aonad, a bhfuil Cumann Tithíochta an Helm, a 

fhreastalaíonn ar thionóntaí a bhfuil riachtanais speisialta acu (lena n-áirítear 

daoine breacaosta) ag déanamh bainistíochta orthu.  

 

Críochnaíodh nó tosaíodh na tionscadail seo a leanas i rith 2010:  

▪▪▪   Ceannach 9 n-aonaid in eastát Dunbrinn agus 1 aonad i Townspark 

▪▪▪   Athchóiriú ar 5 aonad ar Shráid Nelson 

▪▪▪   Tosú scéim chaipitiúil i Lóiste Woodstock (10 n-aonad) 

▪▪▪   Críochnú Scéim Oibreacha Feabhsúcháin i bPáirc Chairbre 

▪▪▪   Léasa bainistíochta leis an gcumann tithíochta deonaí Respond! i 

dtaobh 21 aonad inacmhainne nach bhfuil díolta in Ardrew. 

 

Leanadh ar aghaidh le clár na bhfeabhsúchán caipitiúil le linn na bliana, agus 

ghlac an Chomhairle cur chuige réamhghníomhach i dtreo na haonaid reatha 

agus na haonaid fhoilmhe a athchóiriú agus a uasghrádú.   

 



        

 

Bóithre  

 

Le críochnú mhótharbhealach an M9 agus an chuarbhóthair bhaintigh go Baile 

Átha Í ag tús 2010 leagtar tuilleadh béime ar ionad straitéiseach an bhaile 

maidir leis an réigiún agus le mórcheantar Bhaile Átha Cliath.  

 

Glacadh le Plean Bainistíochta Tráchta an bhaile le linn na bliana, tar éis é a 

chur trí phróiseas comhairliúcháin phoiblí.  Cuireadh aighneacht, trí mheán an 

Fhoireann Deartha Bóithre i gComhairle Chontae Chill Dara, faoi bhráid an 

Údarás Náisiúnta Iompair atá nua-bhunaithe, agus é mar aidhm cistiú a fháil 

chun roinnt gnéithe tosaíochta a chur ar aghaidh.  

 

Tá cur chun cinn Bhóthar Dáileacháin an Deiscirt á gcur ar aghaidh anois.  

Lóisteáladh iarratas foirmiúil, lenar áiríodh anailís fhoirmiúil chostais/sochair i 

dtaobh an tionscadail chaipitiúil sin leis an Údarás um Bóithre Náisiúnta le linn 

na bliana.  Tá gach gné den réamhdhearadh críochnaithe anois agus tá 

comhaontuithe comhthaobhacha i bhfeidhm le hIarnród Éireann.  Cuireadh 

isteach togra athbhreithnithe freisin, a sholáthraíonn don rogha an scéim a 

sheachadadh ar bhonn céimnithe.  Thug an Roinn Iompair faomhadh i Ráithe 

1 2011 chun an tionscadal a chur ar aghaidh go dtí an chéim pleanála agus 

táthar ag súil go rachaidh an tionscadal ar aghaidh ar bhonn céimnithe idir 

2013 agus 2015. 

 

Cuireadh roinnt feabhsuithe ar bhóithre agus ar chosáin sa bhaile le linn na 

bliana.  Cheadaigh an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil 

blocdheontas de €195,000.  

 

Cuireadh tús le hathbhreithniú ar na Fodhlíthe Páirceála reatha (2005) don 

bhaile agus glacadh le fodhlíthe nua i mí na Nollag) (le tosú ó 1 Márta 2011).   

 



        

 

Seirbhísí Uisce  

 

Déanann an Chomhairle Baile bonneagar na seirbhísí uisce (uisce agus 

séarachas) a chothabháil agus a oibriú ina ceantar riaracháin faoi chomhaontú 

thar ceann Chomhairle Chontae Chill Dara (Cuid 85 den Acht Rialtais Áitiúil, 

2001).  

 

Tá soláthar uisce sa bhaile méadaithe ó 2009 chun soláthar ón réigiún (An 

Baile Mór) a fhadú.  Ina theannta sin, chríochnaigh Comhairle Chontae Chill 

Dara scéim bheag (príomhphíobán uisce Bhaile Átha Í go Beirt) i rith na 

bliana.  Tá an príomhphíobán sin á cheangal le gort an tobair i Mainistir 

Eimhín (críochnaithe R1 2011).  Is cosúil go síneofar an conradh do Scéim 

Astarraingthe na Bearú (tionscadal Chomhairle Chontae Chill Dara) ag tús 

2011 agus táthar ag súil go ndéanfar an tionscadal sin a sheachadadh ag tús 

2013.  Dá réir sin, beidh slándáil iomlán soláthair ag an gComhairle Baile mar 

go mbeifear in ann freastal air ó cheithre fhoinse ar leithligh.  

 

Déanfar machnamh ar scéim bheag bheartaithe chun soláthar uisce do 

Bhóthar Cheatharlach a fheabhsú i R1 2011 agus é mar aidhm an tionscadal a 

chur ar aghaidh le linn na bliana.  

 

Rinneadh go leor dul chun cinn le linn 2010 ar scéim um feabhsú séarach (soir 

ón mBearú lena n-áirítear Sráid Laighean).  Mar thoradh ar an scéim sin 

réitíodh go leor fadhbanna fadseasmhacha, maidir le hinsíothlú uisce 

dromchla sa líonra séarach ach go háirithe.  Thug an Roinn Comhshaoil, 

Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil cistiú iomlán trí mheán deontais don 

tionscadal seo agus ba í an Chomhairle Contae a rinne é a riar. 



        

 

 

Pleanáil  

 

Cuireadh tús leis an athbhreithniú reachtúil ar Phlean Forbartha Bhaile Átha Í 

in Aibreán 2010 agus foilsíodh Páipéar Saincheisteanna.  Tar éis na tréimhse 

tosaigh de chomhairliúchán poiblí réamhdhréachta, d'ullmhaigh an Chomhairle 

dréachtphlean le breithniú agus táthar ag súil go bhfoilseofar é sin ag deireadh 

mhí an Mhárta 2011.  

 

Fuair Comhairle Baile Bhaile Átha Í 36 iarratas pleanála i 2010, do na 

cineálacha forbairtí seo a leanas:  

Forbairtí Tráchtála   13  

Síntí       9 

Tithe Aonair     3  

Iarratais Eile      9  

Eisíodh  20 cead pleanála agus 6 dhiúltú i 2010.  

 

D'fhaomh an Chomhairle aon sárú ábhartha amháin le linn na bliana agus 

fuarthas dhá chinneadh ón mBord Pleanála.  

 

Comhshaol  

 

Lean Baile Átha Í ar aghaidh ag dul chun feabhais i gComórtas na mBailte 

Slachtmhara agus d'éirigh le 12ú hiarracht an bhaile ár dtoradh le haghaidh 

2009 a choimeád.  Tá Coiste na mBailte Slachtmhara (Fochoiste na 

Comhairle Baile) ag obair céim ar chéim ar a bplean 5 bliana a seoladh i 2008 

agus atá ag treorú a gcuid iarrachtaí tuilleadh feabhsúchán a dhéanamh sa 

bhaile, le comhoibriú na Comhairle, scoileanna áitiúla, cónaitheoirí, 

Comhlachas Tráchtála Bhaile Átha Í agus an tionscadal Shop Athy.  



        

 

 

Tá Ionad Fóntas Pobail Bhaile Átha Í (a oibríonn Comhairle Chontae Chill 

Dara) suite ar Bhóthar Bhaile Átha Cliath sa bhaile.  Tháinig méadú arís eile ar 

líon na ndaoine a d'úsáid an t-ionad.  Tá ceithre cinn déag de bhainc bhuidéil 

ar 2 shuíomh laistigh de lár an bhaile.  

 

Lean Foireann na Maor Bruscair ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar 

dhumpáil neamhdhleathach agus neamhúdaraithe agus eisíodh líon mór 

fíneálacha i 2010.  Leis sin, déanann an Chomhairle Baile glanadh áitiúil a 

chur chun cinn go rialta agus tugann siad cabhair do ghrúpaí cónaitheoirí trí 

scéim deontais bhliantúil.  

 

Tionscadail Ghinearálta  

 

▪▪▪   Chríochnaigh Fóram Forbartha Infheistíochta agus Fostaíochta Bhaile Átha 

Í (Athy Investment Development and Employment Forum/AIDEF) 

athbhreithniú straitéiseach ar a shainchuspóir agus é ag féachaint don 

todhchaí agus aontaíodh ar phlean gníomhaíochta, tar éis tréimhse 

smaoinimh i nDeireadh Fómhair (ar thug an Tionscadal Brand tacaíocht di.  

Déanfaidh na comhpháirtithe forbartha ar an mbord an obair sin a chur ar 

aghaidh anois.  I rith na bliana, d'éascaigh an AIDEF, i gcomhpháirt le Bord 

Fiontar Chontae Chill Dara, níos mó ná 40 comhpháirtí chun tabhairt faoi na 

cúrsaí „Start your own business‟ agus „Introduction to web marketing‟ i 

mBaile Átha Í.  

 

▪▪▪   Roghnaíodh Baile Átha Í mar an mbaile píolótach le haghaidh an 

tionscnaimh turasóireachta 'Shine Athy' de chuid Tourism Ireland/Fáilte 

Ireland „Shine le linn 2009.  Is é cuspóir iomlán an chláir ná cinntiú go 

dtugtar an tseirbhís is fearr agus is féidir do thurasóirí a thugann cuairt ar 

Bhaile Átha Í gach áit a théann siad agus ghlac an Chomhairle Baile ról 

ceannasach sa tionscadal, a seoladh go foirmiúil i mí Eanáir. Mar chuid den 

tar-rolladh i mBaile Átha Í eagraíodh oiliúint ar fheasacht chustaiméara agus 

chuaigh baill foirne ó gach soláthraí seirbhíse i ngleic ar bhealach dearfach 

leis an tionscadal le linn na bliana, a chuimsigh taighde margaidh 

neamhspleách ar thaithí an chuairteora.  Eagraíodh lá rathúil „Discover 



        

 

Athy‟ i nDeireadh Fómhair nuair a taispeánadh fóntais chultúrtha, spóirt, 

oidhreachta agus nádúrtha an bhaile.  

▪▪▪   Baineadh amach tionscadal nua 'Branda' Interreg IV le haghaidh Bhaile 

Átha Í i 2009 agus leanadh ar aghaidh ag dul i ngleic le páirtithe leasmhara 

áitiúla le linn 2010.  Tá an tionscadal, atá mar chuid de chlár na hÉireann 

na Breataine Bige 2007-2013, á thabhairt i gcrích i gcomhpháirt le ceantair 

eile i nDún Laoghaire, Holyhead agus Denbighshire. 

 

▪▪▪   Rinneadh Grúpa Tionscnóirí Baile Bhaile Átha Í (a chuimsíonn ionadaithe 

ón gComhairle Baile, ó Chomhlachas Tráchtála Bhaile Átha Í, Shop Athy, 

Coiste na mBailte Slachtmhara agus Ionad Oidhreachta-Mhúsaem Bhaile 

Átha Í), a dhaingniú go foirmiúil mar Fhochoiste den Chomhairle i mí Iúil.  

Tá an Grúpa geallta chun an baile a chur chun cinn agus d'eagair siad 

roinnt comhthionscadal lena n-áirítear Paráid Lá Fhéile Pádraig an bhaile, 

an pharáid oscailte don Chomórtas Náisiúnta Treabhdóireachta agus Féile 

Seacláide Bhaile Átha Í.  

 

▪▪▪   Tá RAPID (Regenerating Areas through Planning Investment and 

Development/Ceantair a Athnuachan trí Phleanáil, trí hInfheistíocht agus trí 

Fhorbairt) ag leanúint ar aghaidh sa bhaile agus tá 6 théama straitéiseacha 

forbartha aige anois: An Timpeallacht Fhisiceach; Coireacht, sábháilteacht 

agus iompar frithshóisialta; Tacaíocht teaghlaigh; Sláinte; Oideachas; agus 

Oiliúint agus Fostaíocht.  Tá an Chomhairle Baile ag obair i ndlúthpháirt leis 

na gníomhaireachtaí comhpháirtí chun na haschuir is fearr a sheachadadh 

don phobal.  



        

 

 

▪▪▪   Rinne an Chomhairle Baile dhá fháiltiú cathrach a óstáil i 2010 chun éachtaí 

suntasacha spóirt agus cultúrtha sa bhaile a chomóradh.  Reáchtáladh an 

chéad fháiltiú chun rath na mball de Chlub Cispheile na gCluichí 

Oilimpeacha Speisialta i Srúillín sna Cluichí Oilimpeacha Speisialta i 

Luimneach a chomóradh agus freisin chun obair choiste an Chlub a 

admháil.  Rinne an dara fáiltiú roghnú Ms Clare Kambamettu as Baile Átha Í 

(a rinne ionadaíocht ar Londain) mar Rós Thrá Lí 2010 a cheiliúradh.  

D'fhreastail Ambasadóir na hIndia chun na hÉireann an tUas. P S 

Raghavan agus ionadaithe ó choiste eagrúcháin Rós Thrá Lí  ar an ócáid 

sin.  



        

 

 

▪▪▪   Bhain an Chomhairle Baile an gradam 'Comhairle Baile na Bliana' amach 

sna 'Dámhachtainí um Fheabhas sa Rialtas Áitiúil' de chuid Chambers 

Ireland.  Chuir an Chomhairle trí thionscadal isteach le breithniú mar chuid 

den chomórtas náisiúnta: An tionscadal turasóireachta „Shine Athy‟; An  

trí-atlan Tri Athy; agus Ionad Ealaíon Pobail Bhaile Átha Í (Eaglais na 

Modhach).  Ina theannta sin, bronnadh an dámhachtain 'Forbairt an Spóirt' 

ar Tri Athy.  

 

 

 



        

 

▪▪▪   Glacadh le Músaem Ionad Oidhreachta Bhaile Átha Í ar Chlár Chaighdeáin 

Músaeim na Comhairle Oidhreachta agus tá sé beartaithe go mbainfidh an 

músaem amach stádas iomlán músaeim nuair a chomhlíonfar na 

caighdeáin shonracha.  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 

an domhan a bhfuil buantéama aige agus a cheiliúrann turais Pholacha Sir 

Ernest Shackleton as Baile Átha Í.  

 

▪▪▪   Leanann Ionad Fiontar Pobail Bhaile Átha Í ar aghaidh ag freastal ar 

riachtanais gnóthaí nua agus gnóthaí atá dul i méid i mBaile Átha Í agus tá 

sé ag forbairt áiseanna anois chun réimse clár oiliúna a óstáil le haghaidh 

gníomhaireachtaí ábhartha.  

 

▪▪▪   D'óstáil Ionad Ealaíon Pobail nua Bhaile Átha Í, atá suite in Eaglais na 

Modhach ar Shráid Woodstock agus a osclaíodh go hoifigiúil i mí Aibreáin, 

réimse leathan d'imeachtaí agus de thaispeántais chultúrtha le linn na 

bliana.  Tá an Chomhairle buíoch as tacaíocht fhlaithiúil phobal na Modhach 

agus na hOifige Ealaíon (Comhairle Chontae Chill Dara) a chabhraigh leis 

an tionscadal seo a thabhairt chun saoil. 

.  

An Comhchoiste Póilíneachta  

 

Bunaíodh Comhchoiste Póilíneachta Bhaile Átha Í i 2006, faoi Acht an Gharda 

Síochána 2005.  Is é cuspóir an CP ná 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, plé agus moltaí a dhéanamh maidir le 

póilíneacht ina gceantar.  

 

Tháinig CP Bhaile Átha Í le chéile 3 huaire i 2010 agus phléigh siad 

saincheisteanna a bhain le bainistíocht tráchta, le hiompar frithshóisialta, mí- 

úsáid drugaí agus alcóil, capaill a rialú agus margadh an bhaile.  *(Cuireadh 

dhá chruinniú eile, an Cruinniú Bliantúil Poiblí san áireamh, siar go mí Eanáir 

agus mí Feabhra faoi seach).  

 



        

 

Nascadh Baile  

 

Tá Baile Átha Í nasctha le Grandvilliers (atá suite i réigiún Picardy sa Fhrainc, 

ó thuaidh ó Pháras).  Síníodh na cairteacha go foirmiúil i Samhain 2004 san 

Fhrainc agus i Márta 2005 i mBaile Átha Í.  Oibríonn Fo-choiste Nasctha Baile 

na Comhairle go dlúth lenár gcomhpháirtithe sa Fhrainc agus eagraíonn siad 

ócáid nasctha bhliantúil.  Leis sin, eagraítear roinnt tionscadail malartaithe 

traschultúrtha chun saoránaigh an dá bhaile a cheadú a bheith páirteach i 

ngníomhaíochtaí oideachais, gnó agus sóisialta sa dá bhaile.  

 

 

 

I Meitheamh 2010, thug toscaireacht de 30 duine as Baile Átha Í agus a chuid 

purlán (a raibh ionadaithe ó Líonra Comhtháite na mBan / Women's Integrated 

Network (WIN) agus Tionscadal Lucht Siúil Bhaile Átha Í ina measc) cuairt ar 

Grandvilliers agus ghlac siad páirt i ngníomhaíochtaí cultúrtha éagsúla le linn 

na 3 lae.  Thug ocht ndalta dhéag ón bhFrainc a bhí ag staidéar talmhaíocht 

eachaí agus traidisiúnta aghaidh ar shocrúchán oibre 3 seachtaine i mBaile 

Átha Í le linn Lúnasa agus Meán Fómhair.  



        

 

 

Bás an Chomhairleora Paddy Wright (Ar Dheis Dé go raibh a 

Anam Dílis) 

 

Ábhar bróin don Chomhairle ab ea bás an Chomhairleora Paddy Wright (Sinn 

Féin) ar an Aoine, 7 Eanáir, 2011.  Toghadh an Comhairleoir Wright don 

Chomhairle den chéad uair i 1979, toghadh é gach uair ina dhiaidh sin agus 

sheirbheáil sé mar Chomhairleoir go bhfuair sé bás.  Ina theannta sin 

sheirbheáil an Comhairleoir Wright mar Chomhairleoir ar Chomhairle Chontae 

Chill Dara ó 1985 go 1999. 

 

Ag cruinniú speisialta den Chomhairle thug comhaltaí ómós dá gcomhghleacaí 

nach maireann as ucht a thiomantais i gcónaí don pholaitíocht áitiúil agus do 

mhuintir Bhaile Átha Í a ndearna sé ionadaíocht orthu.  

 

Ar dheis Dé go raibh a anam dílis. 

 

 

 

 

  



        

 

 

Comhairle Baile Léim an Bhradáin 

 

Bunaíodh Coimisinéirí Baile Léim an Bhradáin i 1988 agus athraíodh go 

Comhairle Baile Léim an Bhradáin iad i 2002 faoin Acht Rialtais Áitiúil 2001.  

 

Sheirbheáil an Comhairleoir Teresa Byrne mar Chathaoirleach go dtí 

Meitheamh 2010.  Toghadh an Comhairleoir Sean Purcell mar Chathaoirleach 

ag an gCruinniú Bliantúil den Chomhairle i Meitheamh 2010 agus toghadh an 

Comhairleoir Joe Neville mar Leas-Chathaoirleach go dtí Meitheamh 2011.   

 

Is iad na comhairleoirí atá ag seirbheáil ar Chomhairle Baile Léim an Bhradáin 

faoi láthair ná:  

Na Comhairleoirí Teresa Byrne, Pat Burke-Walsh, Bernard Caldwell, Shane 

Fitzgerald, Anthony Larkin, Catherine Murphy, Joe Neville, Colm Purcell agus 

Sean Purcell.  

 

Tá oifigí nua ag Siobhán Barry, an Cléireach Baile, i dTeach an Bhaile Nua, 

Cnoc an Chaptaein, agus íocann an Chomhairle Baile €25,000 mar chíos 

bliantúil (móide costais) le Grúpa Tionscadail Óige Léim an Bhradáin chun an 

t-áitreabh a úsáid.  Bíonn cruinniú ag an gComhairle ar an gcéad Mháirt gach 

mí sa Seomra Comhairle nua agus bíonn cruinnithe oscailte don phobal agus 

don phreas. 

 

Is é an tUasal Peter Minnock, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Chontae Chill 

Dara an Bainisteoir Baile.  



        

 

 

Buiséad 

 

Ba é an Buiséad le haghaidh 2010 ná €393,400 agus faightear an cistiú seo ó 

Chontae Chill Dara agus ón gCiste Rialtais Áitiúil.  Déanann an chomhairle an-

chuid oibre tríd na fo-choistí seo a leanas;  

Tionscal, Tráchtáil agus Fostaíocht, Comhshaol agus Bainistíocht Dramhaíola, 

Na hEalaíona, Oidhreacht agus Turasóireacht, Feabhsú Baile, Póilíneacht, 

Trácht agus Iompar agus Soilsiú Poiblí. 

 

Tionscal, Tráchtáil agus Fostaíocht 

 

Is iad aidhmeanna an choiste seo ná Léim an Bhradáin a chur chun cinn mar 

scothcheantar chun tionscail nua agus gnóthaí nua-thionscanta a bhunú, mar 

áit speisialta le siopadóireacht agus gnó a dhéanamh agus cabhrú leo siúd atá 

dífhostaithe.  

 

D'eagraigh an coiste dhá seimineár fostaíochta agus fiontair le linn na bliana 

mar thoradh ar thráchta agus mholtaí a rinneadh ag imeachtaí le linn 2009.  

Ba í aidhm na chéad sheimineáir a reáchtáladh i mí an Mhárta ná cabhrú leo 

siúd a raibh obair nó scileanna nua ag teastáil uathu.  Labhair an 

príomhchainteoir, an Comhairleoir Gairme, Jill Barret, faoi chuardach poist, 

CVanna agus teicnící agallaimh.  Chomh maith leis sin, thug Líonra Seirbhísí 

Fostaíochta Áitiúla Chontae Chill Dara, an tIonad Eolais do Shaoránaigh agus 

Ionad Acmhainní Léim an Bhradáin le haghaidh daoine Dífhostaithe 

láithreachais.  

 

Reáchtáladh seimineár Gnó agus Forbartha i Samhain dóibh siúd a raibh 

spéis acu i ngnó a bhunú nó a raibh gnó bunaithe acu cheana féin.  I measc 

na gcainteoirí bhí Donal Dalton, Bord Fiontar Chomhairle Chontae Chill Dara, 

Orla Carroll, O‟Carroll & Associates agus Peter Sheridan, Fiontraíocht 

Éireann.  Bhí gach seimineár saor in aisce.  



        

 

 

Comhshaol agus Bainistíocht Dramhaíola   

 

Is é cuspóir an choiste seo ná laghdú, athúsáid agus athchúrsáil dramhaíola tí 

a spreagadh agus monatóireacht a dhéanamh ar fhadhbanna comhshaoil.  

Déanann sé monatóireacht freisin ar Chomórtas na mBailte Slachtmhara, an 

Comórtas do Ghairdíní Tosaigh, an Scéim Deontas um Fheabhsúchán 

Spásanna Oscailte agus ar an gcomórtas chun Ceantar a Thógáil i gCúram.  

 

D'eagraigh an coiste seachtain ghlas i mí Aibreáin nuair a rinneadh glantachán 

agus turas ar an Wonderful Barn, athchúrsáil ar dhramhaíl ghlas, cuairt ar an 

ionad cóireála fuíolluisce agus bailiú dramhaíl leictreach ag WEEE Ireland.  

Mar chuid de Sheachtain Náisiúnta na gCrann, ghlac an coiste, i gcomhpháirt 

le Simon Wallace, an Maoirseoir Páirceanna, páirt i 2,500 crann óga a chur i 

bPáirc San Caitríona.   

 

Chun cabhrú leis an timpeallacht a choimeád saor ó shalú ag madraí 

cheannaigh an Chomhairle Baile Málaí Salachar Madraí atá go hiomlán in-

bhithmhillte agus chuir siad ar fáil saor in aisce iad d'úinéirí madra.  Cuireadh 

na málaí ar fáil i dTeach an Bhaile Nua, Leabharlann Léim an Bhradáin, in 

Ionad Fóntas Léim an Bhradáin agus i Stáisiún Garda Léim an Bhradáin. 

 

Eastáit Slachtmhara      

 

Thug Yvonne O‟Connor, Gairneoir Dearthóir/Comhairleach le chéile le Simon 

Wallace, Comhairle Chontae Chill Dara, breitheamh ar na heastáit in Iúil.  Bhí 

13 iontrálaí ann.  Bhí an comórtas roinnte i gcúig chatagóir: 

Eastáit bheaga (níos lú ná 100 teach) 

Eastáit de mheánmhéide (100 go 250 teach) 

Eastáit mhóra (os cionn 250 teach) 

An t-Eastát Ba Mhó a nDearnadh Feabhas Air 

An t-Eastát is Fearr 

 



        

 

Bhronn an Leas-Chathaoirleach, an Comhairleoir Joe Neville, na duaiseanna 

ar na buaiteoirí ag ócáid san Óstán Springfield ar 16 Meán Fómhair 2010.  Bhí 

na torthaí mar seo a leanas:   

An t-Eastát Beag is Fearr;  Buaiteoir – Páirc agus Céide Loch na Móna - 

€200,  

Dara hÁit– Mainistir Ryemount - €150,  

Tríú hÁit - Sruthán na Fuinseoige agus an Lána Glas/Bóthar Easton - €100 

 

An t-Eastát Meánmhéide is Fearr  Buaiteoir - Páirc Léim an Bhradáin €250, 

Dara hÁit - Avondale - €200 

 

An t-Eastát Mór is Fearr  Buaiteoir- Plásóga Ryevale - €400 

 

 

Bronnadh Trófaí Buan Ionad Garraíodóireachta Léim an Bhradáin agus seic 

€200 ar Bhaile an Chaisleáin mar an eastát is fearr ar fad. 

 



        

 

 

 

Iarracht Nua is Fearr: Bronnadh ciseach ó Carraig Flowers ar Rinn an Bháid. 

 

Níor bronnadh aon duais sa chatagóir don eastát ba mhó a ndearnadh 

feabhas air. 

 



        

 

An Scéim Deontas Feabhsúcháin le haghaidh Spásanna 

Oscailte 

 

Bronnadh deontais ar luach iomlán de €4,800 ar chumainn cónaitheoirí Léim 

an Bhradáin mar seo a leanas: 

Páirc na Foraoise       €250 

Sruthán na Fuinseoige    €200 

Gleann Easton     €450 

Baile an Chaisleáin      €450 

Cúirt Elton      €320 

An Lána Glas/Bóthar Easton   €250 

Páirc Léim an Bhradáin    €320 

Dún Carraig      €320 

Plásóga Ryevale     €450 

Plásóg na Darach     €250 

Slí na Canálach     €200 

Cearnóg Ghleann Easton    €250 

Rinn an Bháid     €450 

Avondale      €320 

Eachlann/Cluainte Easton    €320 

 

Reáchtálann an Chomhairle comórtas do Ghairdíní Tosaigh gach bliain.  Ba iad 

an Dearthóir/Comhairleoir Gortóireachta Yvonne O' Connor agus Simon Wallace, 

Comhairle Chontae Chill Dara a rinne na gairdíní a bhreithniú i mí Iúil.    

 

Bhí na buaiteoirí mar seo a leanas:  

Ba iad buaiteoirí an Chomórtais do Ghairdíní Tosaigh ná:  

Comhbhuaiteoirí: Bronnadh dearbhán ar luach €100 ó Supervalu, Riverforest 

ar Eamonn agus Catherine Farrell, 1027 Avondale.  Bronnadh dearbhán €100 

ó Supervalu, Riverforest ar Mary McHugh, St Catherine‟s Bungalow chomh 

maith.  

An Dara hÁit  Fuair Muintir O‟Connor, 56 Baile an Chaisleáin, dearbhán ó 

Óstán Leixlip House. 



        

 

An Tríú hÁit Bronnadh dearbhán ó Óstán Springfield ar Marian Lyons, 39 

Riverforest.   

An Ceathrú hÁit Fuair Mary Geraghty, 249 Baile an Chaisleáin, dearbhán 

€50 ó Joes Jewellers. 

An Cúigiú hÁit Bronnadh dearbhán €50 ó Leixlip Tool Hire ar Mary agus 

Paddy Haughney, 59 Páirc Léim an Bhradáin. 

An Séú hÁit Fuair Kevin Carey, 52 Loch na Móna, dearbhán €50 ó Mullen 

Print. 

An Seachtú hÁit: Bronnadh fráma grianghraif ó Leixlip Photo Centre ar 

Raymond agus Deirdre Colreavy, 200 Plásóga Ryevale. 

 

Bronnadh teastas fiúntais ar 20 gairdín ar tugadh breitheamh orthu moladh 

speisialta a fháil.  

 

Bronnadh "Trófaí Cuimhneacháin Breege Lynch" i gcuimhne ar an 

gComhairleoir Breege Lynch nach maireann, le haghaidh an ghairdín tosaigh 

is fearr ar John agus Valerie Malone, Rose Cottage.  

 

Reáchtálann an Chomhairle i gcomhar le Hewlett Packard Scéim „Uchtaigh 

Ceantar‟ gach bliain.  Is í an aidhm atá ag an gcomórtas ná grúpaí pobail a 

spreagadh chun bheith freagrach as ceantar sa bhaile atá taobh amuigh 

d‟eastáit thar tréimhse an tsamhraidh agus leanúint ar aghaidh le cothabháil 

an cheantair.  Bhain Scéim 1 le ceantair nach raibh uchtaithe cheana.  Bhain 

Scéim 2 le ceantair a bhí uchtaithe cheana agus a leanfaí ar aghaidh á 

gcothabháil ó Mhárta go Deireadh Fómhair. 

 

Scéim 1 – Ceantair Nua 

Buaiteoir:  Bóthar Easton, tar éis na siopaí Spar- Fuair Rob agus Gina Wilson 

printéir a thug Hewlett Packard saor in aisce. 

 

An Dara hÁit  Soithí plandaí bosca ar Shráid an Phóna ar thaobh thoir na 

habhann - Fuair Cumann na mBailte Slachtmhara i Léim an Bhradáin €100 a 

thug Ionad Gairdín Léim an Bhradáin.  

 



        

 

Scéim 2 – Ceantair a tógadh i gcúram 

Buaiteoir:  Mark Foley agus Cumann Cónaitheoirí an Lána Ghlais/Bhóthar 

Easton as ucht a gcuid oibre ar an gCrú Capaill, an Lána Glas.   

An Dara hÁit  Ceantar Glas i Siopaí Phlásóg na Darach - fuair Jim O‟Brien  

€100 a d'urraigh Ionad Gairdín Léim an Bhradáin.  

An t-Eastát is Fearr: An Crú Capaill, an Lána Glas, bronnadh an trófaí buan 

ar Chumann Cónaitheoirí an Lána Ghlais/Bhóthar Easton ,  le haghaidh an 

cheantair is fearr i 2010.    



        

 

 

Ealaíona, Oidhreacht agus Turasóireacht    

 

Is é cuspóir an choiste seo ná na healaíona agus turasóireacht a chur chun 

cinn agus ár n-oidhreacht a chosaint. 

 

D'eagraigh an coiste ceiliúradh Lá Fhéile Pádraig, a cuireadh ar fáil saor in 

aisce i gcarrchlós na príomhshráide.  Bhí péinteáil aghaidhe agus déanamh 

balún ar siúl ar an lá agus cuireadh preabchaisleán ar fáil freisin.  Chomh 

maith leis sin bhí ceol traidisiúnta na hÉireann agus rince Gaelach ar siúl ar an 

lá.  Bhain gach duine taitneamh as an ócáid agus ní dhéanfar dearmad uirthi.   

 

 

 



        

 

 

I mí Aibreáin, d'eagraigh an coiste cuairt ar Stóras Guinness le haghaidh na 

gComhairleoirí Baile agus aíonna, a raibh an tOnórach Desmond Guinness 

ina measc.  Chuir Eibhlin Roche, Cartlannaí Guinness agus Paul Carty, 

Bainisteoir Ginearálta an Stórais fáilte roimh an ngrúpa agus tugadh fáiltiú 

dóibh chomh maith le turas ar an áit.  Lean an coiste agus an Chomhairle 

Baile orthu ag neartú na nasc idir Léim an Bhradáin agus Guinness.   

 

 

D'eagraigh an coiste Comórtas Ealaíon i mBealtaine, agus é mar aidhm 

ealaíon a chur chun cinn i measc daoine óga i Léim an Bhradáin.  Roinneadh 

na hiontrálaithe i gcatagóirí aoise agus bhí gach catagóir bunaithe ar théama 

faoi leith.  Ba iad na téamaí ná “Mo Bhaile”, “An Comhshaol agus an Dúlra i 

Léim an Bhradáin”, “Spórt agus Fóillíocht i Léim an Bhradáin” agus “Stair Léim 

an Bhradáin”.  Bhí 215 iontrálaí ann.  Ba iad na Breithimh ná Ed Finn, Janet 

Colgan agus Liam Keely.  D'urraigh an Chomhairle Baile gach duais.   

 

Reachtáladh an ceiliúradh Guinness ar 23rdú Meán Fómhair chun Lá Artúir a 

chomóradh.  Reáchtáladh conair Guinness Chill Dara mar chuid den imeacht 

agus chuimsigh sí sin turas ar Léim an Bhradáin, cuairt ar an músaem gaile, 

fleasc a leagan sa reilig in Oughterard agus caint sa Mucky Duck i gCill 

Droichid.  D'fhill an grúpa ar Léim an Bhradáin le haghaidh na sláinte oifigiúla 

mar ómós d'Artúr ag 5.59.  



        

 

 

Feabhsúcháin Baile 

 

Lean an coiste ar aghaidh ag féachaint thar sholáthar agus chothabháil na 

mboscaí fuinneoige agus na gciseán crochta agus thar chur plandaí i lár an 

bhaile  Cuireadh bláthbhoscaí fuinneoige ar fáil saor in aisce don chuid is mó 

de na háitribh ar an bpríomhshráid agus suíodh ciseáin crochta agus tobáin 

mhóra ar fud an bhaile. Ba é Carraig Flowers a rinne na plandaí sin go léir a 

chur agus a chothabháil.   

Shiúil an coiste timpeall an bhaile agus d'aithin siad áiteanna nach mór dul  i 

ngleic leo.  Leantar ar aghaidh ag cur crann sa Mheal.  

 

Póilíneacht 

 

Is é cuspóir an chruinnithe sin a bheith i dteagmháil leis na Gardaí i leith 

saincheisteanna dlí agus oird sa bhaile. 

 

Reáchtáladh cruinniú poiblí póilíneachta i gclub CLG Mhuire i nDeireadh 

Fómhair agus i measc na gcainteoirí bhí Cathaoirleach an Chomhchoiste 

Póilíneachta [CPP], an Comhairleoir Joe Neville, an Ceannfort Gerry Giblin 

agus an Sáirsint Stephen Goode.  D'fhreastail tuairim is 70 duine ar an 

gcruinniú agus reáchtáladh seisiún ceisteanna agus freagraí mar chuid de.  

Thug an Sáirsint Goode láithreachas ar chosc na coireachta.  Thug an 

Comhairleoir  Joe Neville léargas ar oibriú an CCP agus thug an Ceannfort 

Giblin láithreachas ar na socruithe póilíneachta i Léim an Bhradáin.    



        

 

 

Trácht agus Iompar 

 

Is é cuspóir an choiste ná stocaireacht a dhéanamh ar son feabhsúchán le 

haghaidh coisithe agus úsáideoirí iompair phoiblí. 

 

Rinne an coiste suirbhé ar thúsphointe agus cheann scríbe i gceantar Bhóthar 

Easton chun an gá le méadú ar iompar poiblí sa cheantar sin a thomhas.  

Chomh maith leis sin reáchtáil an coiste cruinniú le hionadaithe ó chumainn 

cónaitheoirí i gceantar Bhóthar Easton chun cuspóir agus tábhacht an tsuirbhé 

a mhíniú.   

 

Soilsiú poiblí 

 

Is é cuspóir an choiste seo ná monatóireacht a dhéanamh ar shoilsiú poiblí sa 

bhaile agus ceantair a bhfuil soilsiú breise ag teastáil iontu a mholadh.  Mhol 

an coiste 4 sholas breise a shuiteáil i mBaile an Chaisleáin agus aon solas 

amháin ar Chnoc an Chaptaein.   



        

 

 

Ábhair Eile 

 

An Comhchoiste Póilíneachta 

Lean an coiste ar aghaidh ag teacht le chéile gach ráithe in 2010.  I measc na 

gcomhaltaí den choiste tá na naonúr comhaltaí den Chomhairle Baile, an tAire 

Áine Brady, an TD Bernard Durkan, an TD  Emmet Stagg, an Ceannfort Gerry 

Giblin, Pat Cooney, Ionadaí Pobail agus Peter Minnock.  Toghadh an 

Comhairleoir Joe Neville mar chathaoirleach le haghaidh dhá bhliana.  Is é ról 

an choiste ná fóram a sholáthar áit a bhféadann an tÚdarás Áitiúil agus 

Oifigigh Shinsearacha an Gharda Síochána, le rannpháirtíocht Comhaltaí 

Oireachtais agus páirtithe leasmhara pobail comhairliúchán, plé agus moltaí a 

dhéanamh maidir le hábhair a théann i bhfeidhm ar phóilíneacht an cheantair.  

D'fhorbair an coiste plean oibre le haghaidh 2010.  Cuimsíonn an plean oibre 

aighneacht chuig an Údarás um Shlándáil Phríobháideach (Private Security 

Authority/PSA maidir le caighdeáin aláraim, fiosrú a dhéanamh ar bhunú 

córais foláirimh le haghaidh teachtaireachtaí téacs, athbhreithniú ar an scéim 

pobal ar aire, athbhreithniú ar chomharthaí eastáit agus ar CCTV.  Bíonn na 

cruinnithe go léir oscailte don phobal agus tá na doiciméid ar fáil ar an 

láithreán gréasáin www.kildarejointpolicing.ie .  

 

Deontais Pobail 

Rith an Chomhairle Baile a scéim deontas pobail arís i mbliana agus bhí 

buiséad iomlán de €10,000 ar fáil le leithdháileadh.  Leithdháileadh na 

deontais mar seo a leanas;  

Craobh Bheartla Uí Fhlatharta  

Comhaltas Ceoltóirí Éireann   - €1,250  

Club Canúála an Salmon Leap  - €1,000  

An Club Junior Arch    - €743 

An Grúpa Tacaíochta do Chúramóirí - €1,200  

An Golden Years Club    - €500 

Grúpa Áitribh don Óige Léim an Bhradáin -  €1,000  

Grúpa Staidéar Ban Léim an Bhradáin  -  €2,450 

1st/10th An Grúpa Gasóg, Léim an Bhradáin  -  €1,250 

 



        

 

Nascadh Baile 

Cuimsíonn an Coiste Nasctha le haghaidh 2010/2011 na Comhairleoirí Sean 

Purcell agus Teresa Byrne.  Lean an Chomhairle Baile ar aghaidh ag tabhairt 

tacaíochta d'obair an Chumann Nasctha Baile trí mheán deontais ar luach 

€2,000 i dtreo a gcuid gníomhaíochtaí.  Rinne an Cathaoirleach, an 

Comhairleoir Sean Purcell, ionadaíocht ar an gComhairle Baile ar thuras 

nasctha go Bressuire i mí Iúil.  

 

Soilse na Nollag 

Lean an Chomhairle Baile ar aghaidh ag tabhairt tacaíochta d'obair Choiste 

Shoilse na Nollag agus é ag soláthar soilse iontach féiltiúil sa bhaile.  

Leithdháileadh deontas ar luach €13,900 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 ar dheireadh seachtaine an Lá Saoire 

Bainc i Meitheamh.  Chun tacaíocht a thabhairt don obair a dhéantar chun an 

Fhéile a reáchtáil bhronn an Chomhairle Baile deontas ar luach €10,000.   

 

Cumann na mBailte Slachtmhara i Léim an Bhradáin 

Tá an Chomhairle Baile buíoch as obair dhian dhíograiseach Chumann na 

mBailte Slachtmhara agus a chuid oibrithe deonacha.  Leithdháileadh deontas 

ar luach €7,500 do Choiste na mBailte Slachtmhara.  

 

An Crosaire Coisithe ar Eaglais Bhreith ár dTiarna 

Leithdháil an Chomhairle Baile ciste ar luach €30,000 i dtreo an chrosaire 

coisithe ag Eaglais Bhreith ár dTiarna, agus thug Comhairle Chontae Chill 

Dara ciste chun an chuid eile den chostas a chlúdach. 

 

An Club Staire 

Reáchtáil Club Staire Léim an Bhradáin a gcéad chruinniú i 2010 agus 

leithdháil an Chomhairle Baile deontas speisialta de €500 chun cabhrú le bunú 

an chlub.  

 
 



        

 

Tobar Spá Léim an Bhradáin 

Déanann na Comhairleoirí  Shane Fitzgerald, Anthony Larkin agus Pat-Burke 

Walsh ionadaíocht ar an gComhairle Baile ar Choiste an Spá.  Déanann 

Simon Wallace, Maoirseoir na bPáirceanna ionadaíocht ar son Chomhairle 

Contae Chill Dara.  Déantar ionadaíocht ar na comhlachtaí seo a leanas ar an 

gcoiste;  

An Coiste Comhairleach ar Shéadchomharthaí Stairiúla, Dublin Naturalist 

Field Club, Ailtire Caomhantais, Iar-Rúnaí An Taisce, an tSeirbhís Páirceanna 

Náisiúnta & Fiadhúlra, Cumann Forbartha Slatiascaireachta Léim an Bhradáin 

agus Seirbhísí Fiadhúlra na hÉireann.   

 

 

 

Tugadh faoi dhá staidéar ar an Spá i 2010.  Cistíodh na staidéir sin i bpáirt ag 

an gComhairle Oidhreachta.  Ba é a bhí i gceist leis na staidéir ná measúnú 

struchtúrach ar Theach Dola an Spá agus Suirbhé ar Éin agus Mhamaigh. 

Aithníodh roinnt lochtanna ar struchtúr an fhoirgnimh sa Mheasúnú 

Struchtúrach agus moladh modheolaíocht chun é a dhéanamh slán agus chun 

tuilleadh meathlaithe a chosc.  I dteannta leis an staidéar sin tugadh faoi 

shuirbhé ar éin agus mhamaigh ar an suíomh.  Aimsíodh 8 speiceas mamaigh 

agus 30 speiceas éin ar an suíomh.   



        

 

Chomh maith leis sin críochnaíodh obair athchóirithe ar an bhFolcadán 

Rómhánach ar an suíomh.  Chuir Intel agus an Chomhairle Oidhreachta ciste 

ar fáil chun tabhairt faoin obair sin.  Ba é a bhí i gceist léi ná brící an 

fholcadáin a dheisiú, na céimeanna a dheisiú agus barrchaidhp an fholcadáin 

a dheisiú.  Tá pointe amhairc ón gcosán tarraingthe chuig an bhFolcadán á 

chur isteach mar chuid den obair sin freisin.  

 

I dtreo dheireadh 2010 leanadh ar aghaidh le baint scrobarnaí ar an suíomh 

agus glanadh tobar an spá.  

 

Tionscadail Phobail agus Chomhshaoil 

Cuireann an Chomhairle buiséad ar fáil gach bliain do thionscadail phobail 

agus chomhshaoil agus tá duine acu ar conradh leis an gcomhairle chun an 

obair seo a chur i gcrích.  Áirítear leis an obair, fálta a ghearradh, féar a 

ghearradh, fiailí a spraeáil, duilleoga/smionagar a ghlanadh ó chosáin srl., 

boscaí bruscair a phéinteáil, a dheisiú agus cinn nua a chur in áit seanchinn, 

graifítí a bhaint timpeall an bhaile.  Ba é an buiséad a cuireadh ar fáil chuige 

seo ná €30,000. 

 

Gradaim Chathrach 

 Le haghaidh an 18ú bliain i ndiaidh a chéile d'iarr an Chomhairle Baile ar 

bhaill den phobal daoine a ainmniú le haghaidh gradaim.  Is é aidhm scéim na 

ngradam ná spiorad pobail a chur chun cinn agus a chothú i Léim an Bhradáin 

agus braistint féiniúlachta a chruthú.  Tá ómós tugtha ag an gComhairle do 

138 duine anuas go dtí 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, an 

Comhairleoir Teresa Byrne, na gradaim ag ócáid in Óstán Leixlip House ar 

20th Bealtaine.  



        

 

 

Seo a leanas na gradaim a bronnadh: 

Sóisialta:    Grúpa Áitribh don Óige Léim an Bhradáin 

Cultúr:    Bell X1 

Sport:     Tommy Moolick 

Comhghnó:    An tÓstán Courtyard 

               Noeleen Brennan 

Duine Óg:    Aisling Brangan  

Neamhchónaitheach:  Joe Giltrap 

       

 

Féadann baill den phobal duine a ainmniú le haghaidh gradaim tríd an bhfoirm 

atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin www.leixliptowncouncil.ie a líonadh nó trí 

fhoirm a fháil i dTeach an Bhaile Nua agus í a sheoladh chuig an gCléireach 

Baile.  Is féidir é a dhéanamh aon uair le linn na bliana, ach ní mór é a 

dhéanamh roimh an spriocdháta le cur san áireamh an bhliain sin.  Fógraítear 

na spriochdhátaí sa nuachtán áitiúil, i nuachtlitreacha agus ar an suíomh 

gréasáin.  Is féidir féachaint ar ghrianghraif de na láithreachais gradam 

cathartha ó 1989 ar aghaidh ar láithreán gréasáin na Comhairle 

Bailewww.Leixliptowncouncil.ie.  



        

 

 

Bearradh Crann 

Lean an Chomhairle Baile ar aghaidh leis an gclár bearradh crann agus 

cinneadh le linn 2010 go ndéanfaí bearradh agus baint crann ag an am 

céanna sa bhliain.  Bearradh crainn sna heastát seo a leanas: Baile an 

Chaisleáin, Cnoc an Chaptaein, Riverforest, Riverdale agus Páirc Mhuire.  

 

Cur i Láthair  

I nDeireadh Fómhair chuir an Cathaoirleach fáilte roimh Kevin Loftus, 

Uachtarán RFC NUIM Barnhall agus Eamon Deane, Uachtarán AFC Léim an 

Bhradáin.  Bronnadh Suaitheantas Léim an Bhradáin chun cothrom 40 bliain ó 

bunaíodh an dáth chlub a cheiliúradh.  Ghuigh an Cathaoirleach agus na 

comhaltaí gach rath orthu agus ghabh siad buíochas leo as a gcuid oibre i 

Léim an Bhradáin.  

 

Comhdhálacha 

Comhlachas Údarás Bardasach na hÉireann 

D'fhreastail an Comhairleoir Teresa Byrne ar chomhdháil earraigh an AMAI i 

Sligeach i mí Feabhra agus ar chomhdháil an fhómhair i nDún na Gall i Meán 

Fómhair.  

Irish Public Bodies Mutual Insurance 

D'fhreastail an Comhairleoir Pat Burke-Walsh ar Chruinniú Ginearálta Bliantúil 

an IPBMI san Óstán Burlington ar 27th Bealtaine  

 



        

 

Comhairle Baile an Droichid Nua 

 

Tithíocht 

 

Lean an Chomhairle Baile ar aghaidh ag riar a feidhm tithíochta i 2010.  

Soláthraíodh bailiú ioncaim agus seirbhísí cothabhála tithíochta don 26 teach 

de chuid na Comhairle sa Droichead Nua.   

 

 

 

Comhshaol 

 

Cuireann an Chomhairle Baile cistiú ar fáil fós do Choiste na mBailte 

Slachtmhara agus i mbliana cheannaigh an Chomhairle Baile saothar ealaíne 

poiblí le haghaidh cheantar Fóntas Pháirc an Bhaile / Thaobh na Life.  

Bhuaigh an Droichead nua duais ó IBAL (Irish Business against Litter) toisc 

gur bhain sé amach stádas saor ó bhruscar don bhaile le haghaidh na tríú 

bliana i ndiaidh a chéile.  Bhí soilsiú na Nollag fós mar ghné de 

ghníomhaíochtaí na Comhairle Baile i 2010.  

 

  



        

 

Bóithre 

 

Cuireadh clár deisiúcháin cosán ar bun i rith na bliana, arna chistiú ag 

deontais ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.  Rinne 

Comhairle Chontae Chill Dara tuilleadh feabhsúchán ar chosáin agus ar 

bhóithre isteach chuig an mbaile ó bhailiúchán airgid ón gciste páirceála.   

 

An Comhchoiste Póilíneachta 

 

Bunaíodh an Comhchoiste Póilíneachta i mbliana.  Cuimsíonn comhaltaí an 

choiste naoinúr comhaltaí ón gComhairle Baile, an Teachta Dála Jack Wall, an 

Teachta Dála Sean Power, agus an Teachta Dála Sean O‟Feargail, ionadaithe 

ón nGarda Síochána agus ionadaithe Pobail.  Reáchtáladh céad chruinniú an 

choiste i bhFeabhra 2010 agus toghadh an Méara mar chathaoirleach.  Is é ról 

an choiste ná fóram a sholáthar áit a bhféadann an tÚdarás Áitiúil agus 

Oifigigh Shinsearacha an Gharda Síochána, le rannpháirtíocht Comhaltaí 

Oireachtais agus páirtithe leasmhara pobail comhairliúchán, plé agus moltaí a 

dhéanamh maidir le hábhair a théann i bhfeidhm ar phóilíneacht an cheantair.  

Cuirtear fáilte roimh bhaill den phobal ag gach cruinniú agus is féidir féachaint 

ar dhoiciméid ar an suíomh gréasáinwww.kildarejointpolicing.ie.  

 

An Fóram Deonach agus Pobail 

 

I rith 2010, den chéad uair riamh bhronn Comhairle Baile an Droichid Nua 

gradaim i dtaobh aitheantais pobail agus oibre deonaí sna naoi gcatagóir seo 

a leanas: 

 

Cultúr (gradam don éascaitheoir/eagraíocht is fearr) - An tUas. Peter Hussey, 

Amharclann Óige Chill Dara 

Cultúr (dámhachtain don léiritheoir is éirimiúla) - Ms Caroline Malone, 

Newbridge Players 

Grúpa Pobail/Deonach- Cumann Naomh Uinseann de Pól 

Duine Aonair Pobail/Deonach - Martin agus Anne Kelly 

Éacht Acadúil/Oideachasúil - Scoil an Naoimh Uilig 

Spórt (gradam don chlub/don eagraíocht is fearr) - Club Haca an Droichid Nua 



        

 

Spórt  (gradam do na hoibrithe deonacha is fearr) - An tUas. Larry Donohoe, 

na Cluichí Pobail 

Spórt (gradam do lúthchleasaí) - An tUas. Anthony Rainbow, CLG 

Gradam na Laoch - An tUas. Willam Doyle, Newbridge Silverware 

 

Feidhmeanna Uiríoll 

 

Cónascadh le Bad Lippspringe 

Tá an Droichead Nua agus Bad Lippspringe ag eagrú cruinnithe le haon 

bhliain déag anuas. Comhoibríonn na grúpaí éagsúla spóirt, cultúrtha, pobail 

agus stairiúla sa bhaile lena chéile.  Mar thoradh ar chumarsáid idir na grúpaí 

sin bíonn imeachtaí dea-eagraithe ar siúl le linn na cuairte.  Eagraíodh 

gníomhaíochtaí thar an deireadh seachtaine chun comóradh a dhéanamh ar 

an ócáid.  Rinne an Droichead Nua óstáil ar thoscaireacht de os cionn 25 

cuairteoir as an nGearmáin i mBealtaine 2010.   

 

 



        

 

 

Nascadh le hOcala  

I Márta 2010 thug toscaireacht as  Ocala cuairt ar an Droichead Nua le 

haghaidh pharáid Lá Fhéile Pádraig. Bhí comhraiceoirí dóiteáin, póilíní agus 

ionadaithe ón tionscal eachaí i measc na dtoscairí. Ghlac na comhraiceoirí 

dóiteáin agus na póilíní páirt i bparáid Lá Fhéile Pádraig sa Droichead Nua 

agus a gcuid éidí á gcaitheamh acu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fáiltiú Cathrach 

Reáchtáil an Chomhairle Baile fáiltiú cathrach an-rathúil do Chumann 

Camógaíochta na nGael, a reáchtáil a gcomhdháil bhliantúil sa Droichead Nua 

le linn 2010. 

 

Feidhmeanna Eile 

Tháirg an Chomhairle Baile tacaíocht airgeadais agus cúnamh d‟eagraíochtaí 

áitiúla i 2010.   

 

Áiríodh leo siúd grúpaí a raibh baint acu le Bailte Slachtmhara an Droichid 

Nua, leis na Cluichí Pobail, le Deontais Pobail, le Nascadh an Droichid Nua 

agus le Féile Lá Fhéile Pádraig.  Beidh cúnamh airgeadais do na 

heagraíochtaí sin mar ghné den bhuiséad airgeadais don bhliain amach 

romhainn. 

 


