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Íomhánna ar an gclúdach tosaigh ón gComórtas Grianghrafadóireachta Love 
Kildare 

Ó Chlé go Deas 

A. Easy like a Sunday Evening- Yvonne Stynes 
B. Step Back in Time- James Mahon 
C. Sunset, Braveheart Hill- Mary Gillan 
D. Historical Depth- Leanne Walsh 
E. Naas Lights Trail- Martin Turdanes 
F. Bridge over River Rye- Liam O’Brien 
G. Horse on the Gorse- Stephen Maher 
H. River Barrow- Martin Moran 
I. Castletown House- Michael Lothian 
J. River Walk, Athy- Lilian Webb 
K. Spider Tree- Linda Morton 
L. Dramatic Perspectives- Susan Heffernan 
M. Foggy Morning- Georgie Pouch 
N. Sunrise above Kildare- Vaidas Kurmauskas 
O. Down Memory Lane- Sharon Greene 
P. Lucky 13- Adrian Meaney  
Q. Drumming Away- Sheila Kavanagh 
R. Boat House- Pawal Zygmunt 
S. Cycle of Delight through Shadows and Light- Rodrigo Rocha 
T. Just Love Donadea Park- Mai Bergin 
U. Alice in Forest- Ishmael Claxton 
V. Palmerston Horses- Ruth Dowling 
W. Swanning Around- Cathy O’Brien 
X. Autumn Walk- Sean Dunne 
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Réamhrá 

 

Bhí an bliain 2015 gnóthach agus bisiúil agus tig le Comhairle Contae Chill Dara bheith 

bródúil as a ionchur agus an ceannasaíocht a cuireadh ar fáil i rith na bliana. 

Lean Contae Chill Dara le forbairt gasta agus tugadh feabhasaíocht eacnamaíoch faoi 

deara.  Maidir le eochairfhorbairtí sa Chontae, osclaíodh Ionad Domhanda 

Teicneolaíochta agus Nuálaíochta Ghrúpa Ciarraí i 2015 le beagnach 1,000 poist agus 

tháinig infheistiu de €500 milliúin, agus 400 poist breise, as méadú Shráidbhaile Chill 

Dara.  Leanaíodh le méadú freisin in earnáil Fiontair Bheaga agus Mheánméide (FBM), 

ag cur leis na fiontair, timpeall 8,000 acu, atá ag trádáil go gníomhach i gCill Dara. 

I rith na bliana, lean an Comhairle le bun-infreastruchtúir a chur ar fáil, lena n-áirítear 

méadú ar ionaid coireala foilluisce Bhaile Osbeirn agus Léim an Bhradáin.  Tá na 

tionscadail infreastruchtúrtha seo thar a bheith tabhachtach maidir le cumas an 

Chontae tacú le talaimh seirbhísithe breise le haghaidh tithíocht agus tionscail a chur ar 

fáil.  Ina theannta sin, tháinig scéala fíor-dhearfach nuair a faomhadh maoiniú le 

haghaidh leathnú an M7, agus tabhacht náisiúnta ag baint le seo.  Sa tionscadal 

iompair straitéasach seo, leathnófar an cuid den M7 atá fágtha go 3 lána, le acomhal 

nua ag Baile Osbeirn, An Nás, agus seachbhóthar thar Na Solláin. 

Chuir an Comhairle tús leis an próiseas chun ath-bhreithniú a dhéanamh ar Phlean 

Forbartha an Chontae.  Beidh an plean nua ina threoirphlean le haghaidh forbairt 

inbhuanaithe an Chontae ó 2017 go 2023.  Tar eis próiseas comharliúcháin fada, ghlac 

an Comhairle freisin leis an Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (PAEC) nua i mí 

na Nollag 2015.  Sa phlean seo (an chéad ceann da chineáil) tá príomh-spriocanna le 

haghaidh forbairt eacnamaíochta agus pobail i gContae Chill Dara sa 5 bliain atá 

romhainn. 

In ainneoin na forbairtí fíor-dhearfacha go léir a tharla i 2015, bhí dúshláin bunuasacha 

ós comhair na Comhairle maidir le seirbhísí agus infreastruchtúir cumasúcháin a 

sholáthar.  Fanann soláthar tithíochta shóisialta inacmhainne mar phríomh-aidhm, agus 

gach rogha inmharthana chun aonaid tithíochta a sholáthar á phlé. 
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Mar fhocal scoir, ba mhaith linn an deis seo a thógáil chun buíochas a ghabháil le 

comhaltaí tofa agus foireann Chomhairle Contae Chill Dara as ucht a gcomh-oibriú 

agus tacaíocht leanúnach, agus a dtiomantas chun freastail ar mhuintir Chontae Chill 

Dara. 

       

Brendan Weld     Peter Carey 

Méara       Príomh-Fheidhmeannach 

  



Tuarascáil Bhliaintiúil Chomhairle Contae Chill Dara 2015 
 

6 
 

Comhaltaí Chomhairle Contae Chill Dara

 

Ceantar Bardasach Bhaile Átha Í 

Aoife Breslin (Lucht 
Oibre) 

18 The Hollands, Baile 
Átha Í 

Guthán: 059 8633156 / 

                        086 2797694 

breslin.aoife@gmail.com 

 

Mark Dalton 
(Neamhspleach) 

53 White Castle Lawns, 
Baile Átha Í 

Guthán: 086 4099723 

mdaltonmcc@eircom.net  

 

Ivan Keatley (F.G.) 

Sean-Chill Chuillinn, Cill 
Chuillinn 

Guthán: 087 2731335 

 

ivankeatley@gmail.com  

 

Martin Óg Miley  (F.F.) 

Fontstown, Baile Átha Í 

Guthán: 087 3998478 

cllrmiley@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark Wall (Lab) 

Castlerheban, Baile 
Átha Í 

Guthán: 059 8632874/ 

083 3341488 

markwall@eircom.net  

 

Thomas Redmond (S.F.) 

Guthán: 087 7704087 

mail@thomasredmond.ie  

 

 

 

Ceantar Bardasach Chill Droichid – 
Léim an Bhradáin 

Kevin Byrne (Lucht 
Oibre) 

19 The Bungalows, St. 
Patrick’s Park, Cill 
Droichid 

Guthán: 086 6009449 

byrnekevin1@eircom.net 

 

Bernard Caldwell 
(Neamhspleach) 

596 St. Mary’s Park, 
Léim an Bhradáin 

Guthán: 086 2653455 

bernardhri@gmail.com 

mailto:breslin.aoife@gmail.com
mailto:mdaltonmcc@eircom.net
mailto:ivankeatley@gmail.com
mailto:cllrmiley@gmail.com
mailto:markwall@eircom.net
mailto:mail@thomasredmond.ie
mailto:byrnekevin1@eircom.net
mailto:bernardhri@gmail.com
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Íde Cussen (S.F.) 

10 Priory Green, St. 
Raphael’s Manor, Cill 
Droichid 

Guthán: 089 4202380 

idecussen@eircom.net 

 

Anthony Larkin 
(Neamhspleach) 

1 Rinawade Green, 
Rinawade, Léim an 
Bhradáin 

Guthán: 087 2128837 

                                 larkinanto@gmail.com 

 

Joe Neville (F.G.) 

93 Ryevale Lawns, Léim 
an Bhradain  

Guthán: 086 6062207 

Joeneville.no1@gmail.com  

 

 

 

Frank O’Rourke (F.F.) 

 

 

 

Brendan Young 
(Neamhspleach) 

Young’s Cross, 
Stacumny Road, Cill 
Droichid 

Tel: 085 7131903 

young.brend@gmail.com  

Ceantar Bardasach Chill Dara – 
Droichid Nua 

Willie Crowley 

(Neamhspleach) 

(RIP) 

 

 

Suzanne Doyle (F.F.) 

Drumcrea, Tully East, Cill 
Dara 

Guthán: 045 521046 / 

087 9521232 

sdoylemcc@gmail.com 

 

Paddy Kennedy 
(Neamhspleach) 

Guthán: 086 1705199 

pkennedymcc@gmail.com 

Mark Lynch (S.F.) 

Athgarvan, Droichead 
Nua 

Guthán: 085 1283023 

sfmlynch@hotmail.com 

 

Fiona McLoughlin Healy 
(F.G.) 

Unit 1 Chaman House, 
Moorefield, Droichead 
Nua 

Guthán: 086 7811012 

fiona@fmcloughlinhealy.ie  

mailto:idecussen@eircom.net
mailto:larkinanto@gmail.com
mailto:Joeneville.no1@gmail.com
mailto:young.brend@gmail.com
mailto:sdoylemcc@gmail.com
mailto:pkennedymcc@gmail.com
mailto:sfmlynch@hotmail.com
mailto:fiona@fmcloughlinhealy.ie
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 Fiona O’Loughlin (F.F) 

 

Joanne Pender 
(Neamhspleach) 

26 North Glebe, Cill 
Dara 

Guthán: 086 0839993 / 
045 531360 

joannependerind@gmail.com  

 

Sean Power (F.F.) 

An Priomh Sráid, 
Droichead Nua 

Tel: 087 2943299 

seanepower@yahoo.com 

 

Mark Stafford (F.G.) 

Sheane, Ráth Iomgháin 

Guthán: 086 8648558 / 
045 252523 

markstaffordfg@gmail.com 

 

Ceantar Bardasach Maigh Nuad 

 

Reada Cronin (S.F.) 

10 Moyglare Abbey, 
Maigh Nuad 

Guthán: 086 3189730 

readacronin@hotmail.com 

Tim Durkan (F.G.) 

Timard, Maigh Nuad 

Guthán: 086 8632784 

Tim.durkan321@gmail.com 

 

 Daragh Fitzpatrick (F.F.) 

Mylerstown, Baile 
Riobaird 

Guthán: 087 2538184 

daraghfitz2007@gmail.com 

 

 

 Pádraig McEvoy 
(Neamhspleach) 

Coiseanna Hill, College 
Road, Claonadh 

Guthán: 086 8658262 

padraigmcevoy@gmail.com 

 

 John McGinley (Lucht 
Oibre) 

50 Greenfield Drive, 
Maigh NUad 

Guthán: 01 6285293 

jmcginley@eircom.net 

 

 

Teresa Murray 
(Neamhspleach) 

74 Castledawson, Maigh 
Nuad 

Guthán: 087 3490300 

cllrteresamurray@gmail.com 

 

mailto:joannependerind@gmail.com
mailto:seanepower@yahoo.com
mailto:markstaffordfg@gmail.com
mailto:readacronin@hotmail.com
mailto:Tim.durkan321@gmail.com
mailto:daraghfitz2007@gmail.com
mailto:padraigmcevoy@gmail.com
mailto:jmcginley@eircom.net
mailto:cllrteresamurray@gmail.com
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 Naoise Ó’Cearúil (F.F.) 

7 Moyglare Abbey,  

Maigh Nuad 

Guthán: 086 7280050 

cllrnaoise@gmail.com 

 

 Paul Ward (F.F.) 

65 Royal Meadows, Cill 
Choca 

Guthán: 087 2294697 

cllrpaulward@gmail.com 

 

 Brendan Weld (F.G.) 

Painstown, Donadea, An 
Nás 

Guthán: 045 869340 / 
087 7828649 

bweldmcc@eircom.net 

 

Ceantar Bardasach An Náis 

 

Anne Breen (Lucht 
Oibre) 

8 The Paddocks, An Nás 

Guthán: 087 1230210 

annebreen8@gmail.com  

 

                         

 Fintan Brett (F.G.) 

5 Johnstown Gardens, 
Baile Eoin 

Guthán: 087 6257842 

fintanpbrett@gmail.com 

 

 

Deborah Callaghan 
(F.F.) 

26 Esmondale, An Nás 

Guthán: 086 8394919 

cllrdeborahcallaghan@gmail.com  

 

 

Billy Hillis (F.G.) 

Dunstown, Baile na 
mBreatnach 

Guthán: 086 8726807 

billyhillis@eircom.net 

 

  

 

James Lawless (F.F.) 

 

 

 

 

 Seamie Moore 
(Neamhspleach) 

1 Ashfield Park, An Nás 

Guthán: 045 879241 

/ 087 2497813 

ssmoore@eircom.net 

 

 Sorcha O’Neill (S.F.) 

Áras Chill Dara, Páirc Uí 
Dhubhuí, An Nás 

Guthán: 085 2000600 

sorchaoneillsf@gmail.com  

 

 

mailto:cllrnaoise@gmail.com
mailto:cllrpaulward@gmail.com
mailto:bweldmcc@eircom.net
mailto:annebreen8@gmail.com
mailto:fintanpbrett@gmail.com
mailto:cllrdeborahcallaghan@gmail.com
mailto:billyhillis@eircom.net
mailto:ssmoore@eircom.net
mailto:sorchaoneillsf@gmail.com
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 Robert Power (F.F.) 

B5 Osprey, An Nás 

Guthán: 085 7279307 

robbiepower@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Darren Scully (F.G.) 

3 Kerdiff Park, An Nás 

Guthán: 086 3860955 

dpscully@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:robbiepower@gmail.com
mailto:dpscully@hotmail.com
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Seirbhísí Corporáideacha, 
Acmhainní Daonna agus 

TFC 
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Seirbhísí Corporáideacha

Leanann Seirbhísí Corparáideacha de 

bheith ag feabhsú agus ag baint úsáid 

níos fearr as acmhainní d'fhonn a 

chinntiú go gcuirfear faisnéis 

ardchaighdeánach agus seirbhísí 

feabhsaithe do chustaiméirí ar fáil do 

mhuintir an chontae agus d'fhonn 

tacaíocht a thabhairt do chomhaltaí na 

Comhairle freastal dá n-oibleagáidí do 

toghthóirí.  

 

Bíonn Seirbhísí Corparáideacha ag 

idirghníomhú agus ag tacú le gach 

roinn sa Comhairle agus tá freagracht 

uirthi go ginearálta as tacaíocht a 

thabhairt don Mhéara agus do 

chomhaltaí, as cúrsaí cumarsáide, 

cúram do chustaiméirí, clár na 

dtoghthóirí agus deontais 

ardoideachais.  

 

Seirbhísí do Chustaiméirí 

 

Tá sé mar aidhm ag Comhairle Contae 

Chill Dara seirbhís den chéad scoth a 

thabhairt dá gcustaiméirí uile ar 

bhealach cothrom, éifeachtach, 

éifeachtúil agus tíosach ar airgead.  Tá 

ionad seirbhíse tiomanta do 

chustaiméirí bunaithe sa cheannáras 

ar Leibhéal 1 in Áras Chill Dara, agus 

freisin in Ionad Seirbhíse do 

Chustaiméirí i mBaile Átha Í.  Tá sé 

mar aidhm againn an méid eolais is 

féidir a chur ar fáil ag an gcéad pointe 

teagmhála, agus féachaint chuige go 

gcuirtear an custaiméir i dteagmháil 

leis an duine/foireann cuí nuair is gá le 

sin.  Tá Córas Bainistíochta Caidrimh 

Custaiméirí bunaithe chun ríanú agus 

bainistiocht a dhéanmh ar cheisteanna 

ó chomhaltaí tofa agus ón bpobal. 

Téacs Foláirimh Pobail 
 
Rinneadh méadú ar an dtionscnamh 

Téacs Foláirimh Pobail a bhunaíodh i 

2013, ionas go mbeadh grúpaí pobail 

breise bainteach leis. Trí seo, is féidir 

leis an Comhairle eolas a chur amach 

trí théacs chuig grúpaí pobail nuair a 

tharlaíonn briseadh ar cheann ar bith 

d’ár seirbhísí riachtanacha. 

 

Rochtain 
 
Leanann Údaráis Áitiúila Chill Dara de 

bheith ag obair le daoine ar mí-

chumas, agus lena n-ionadaithe, chun 

feabhas a chur ar rochtain ar 

sheirbhísí na n-údarás áitiúla. I 2015 

chuireamar ár fócas ar dhá bun-réimsí: 

 Bóithre agus sráid-dreacha; 

 Seirbhís na leabharlainne. 
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Maidir le bóithre agus sráid-dreacha: 

 D’oibriomar go dlúth le roinnt 

grúpaí Rochtana Áitiúla, agus 

chríochníomar roinnt siúlóid 

baile, chun ceisteanna imní a 

aimsiú agus chun gníomhartha 

cuí a chur i gcrích  

 Chríochníomar iniúchtaí 

rochtana sna bailte seo: 

1. An Nás 

2. Droichead Nua 

3. An Corrchoill 

 

 

I measc gníomhaíochtaí 

inrochtaineachta i Leabharlanna Chill 

Dara i 2015 bhí na buaicphointí seo: 

 

 Ag dul ar aghaidh le h-

infreastruchtúir ár bhfoirgneamh 

a fheabhsú, chuireamar béim ar 

inrochtaineacht ar 

thimpealleachtaí fisiciúla i roinnt 

ionaid.  I measc na n-oibreacha, 

bhí athchóiriú ar Rannóg na n-

Aosach i Leabharlann 

Chlaonadh, chun seilfre agus 

troscán insroichte agus cáirdiúil 

a sholáthar. 

 I measc gníomhartha rochtana i 

Leabharlann Rátha Iomgháin, 

críochnaíodh slí isteach 

insroichte mionathraithe don 

bhfoirgneamh, agus rinneadh 

athchóiriú iomlán ar seilfre agus 

troscán i Rannóg na n-Aosach 

agus Rannóg na bPáistí araon, 

agus cloíann siad anois le 

caighdeáin rochtana. 

 Rinneadh iniúchadh ar córais 

lúibe éisteachta in ionaid uilig 

Seirbhíse na Leabharlanna.  Ta 

pleananna i gcrích chun córais 

lúibe nua a shuiteáil i roinnt 

ionaid leabharlainne i 2016. 

 Suitealadh córas lúibe nuálach 

san amharclann agus in oifig na 

d-ticéad in Ionad Ealaíon 

Bhruach na h-Abhann  go 

déanach i 2015, rud a thug 

aghaidh ar mhór-riachtanas 

rochtana in Ionad Ealaíon an 

Chontae. 

 

Maillle le seo, rinneadh fás i 2015 ar 

chláir Seirbhíse Leabharlainne Chill 
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Dara atá dírithe ar rochtain agus ar 

dhaoine go bhfuil deacracht acu teacht 

ar sheirbhísí leabharlainne agus 

seirbhísí pobail i gcoitinne, ina measc: 

 Tadhall, Clóscríobh, Léigh, 

Litrigh (TCLL) – ríomhclár 

ilchéadfach do dhaoine go 

bhfuil diagnóis discléise acu. 

Rinneadh méadú ar an gcúrsa 

seo le linn 2015, agus ta sé ar 

fáil anois i Leabharlanna Léim 

an Bhradain, Cill Droichid, An 

Náis agus Droichid Nua. 

www.kildare.ie/Library/SpecialProjects 

 

 Rinneadh forbairt breise i 2015 

ar Bréagáin, Teicneolaíocht 

agus Oiliúint (BTO) – cnuasach 

dírithe chun seirbhísí cáilíochta 

beatha d’óg agus aosta a 

chomhlánú. Cuireadh sraith fíor-

rathúil de léachtanna ag dul le 

seo ar fáil thar líonra na 

leabharlainne 

 

Tá taighde ar siúl chun cur leIs 

an cnuasach bréagáin agus 

teicneolaíocht cúnta i 2016. Is 

féidir teacht ar chatalóg BTO trí 

sheirbhís na leabharlainne, 

agus is féidir míreanna a fháil ar 

iasacht trí bheith mar ball 

leabharlainne.  Ta lán-sonraí ar 

an gcnuasach leathnaithe agus 

ar sceidil nua léachtanna do 

2016 ar fáil ar ár láithreán 

gréasáin: 

www.kildare.ie/Library/ReadersPa

ges/SpecialCollectionsPartnership

s/TTTCollection 

Deisigh do Shráid  

 
Is é atá i Deisigh do Shráid ná suíomh 

gréasáin, agus an teicneolaíocht  

mhóibíleach a bhaineann leis, ar ar 

féidir leis an bpobal teacht chun 

saincheisteanna a ardú agus tuairisc a 

dhéanamh ar fhadhbanna nach ábhar 

éigeandála iad, mar  graifítí, lochtanna 

bóthair, soilsiú sráide, draenáil/ligean 

uisce agus bruscar/dumpáil 

neamhdhleathach,  agus tugtar freagra 

orthu sin faoi cheann 2 lá oibre. Fuair 

Comhairle Contae Chill Dara 408 

tuairiscí trí Deisigh do Shráid le linn 

2015.  

Tá an córas ceangailte anois freisin 

leis an gCóras Bainistíochta Caidrimh 

Custaiméirí. 

 

Seirbhísí Dlíthiúla 
 
Cuireadh frámaíocht ar bun ar 1 

Deireadh Fomhair 2013 chun Seirbhísí 

http://www.kildare.ie/Library/SpecialProjects
http://www.kildare.ie/Library/ReadersPages/SpecialCollectionsPartnerships/TTTCollection
http://www.kildare.ie/Library/ReadersPages/SpecialCollectionsPartnerships/TTTCollection
http://www.kildare.ie/Library/ReadersPages/SpecialCollectionsPartnerships/TTTCollection
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Dlíthiúla san eagraíocht a lárú.  

Ceapadh Maoirseoir Earnála i 

Seirbhísí Corparaideacha chun an 

seirbhís a bhainistiú. 

 

 I gcomhar le TF, bhunaigh an 

Maoirseoir Earnála bunachar sonraí, 

trína gcuirtear isteach gach iarratas ar 

sheirbhísí dlíthiúla san eagraíocht. 

 

Deontais Ardoideachais  
 
Tá an Scéim Deontais Árdoideachais á 

bhainistiú ag Tacaíocht 

Chomhchoiteann do Mhic Léinn in 

Éirinn (TCMLÉ) ó 2012/2013 i leith.  

Choinnigh Comhairle Contae Chill 

Dara aon deontas ardoideachais a  

cuireadh faoina bhráid roimh 

2012/2013 agus táthar ag leanúint ar 

aghaidh le h-athnuachaintí a phróiseáil  

agus deontais a ath-mheas dá réir. 

 

Le cúpla bliain anuas, de réir mar a 

chriochnaíonn mic léinn cúrsaí, ta líon 

na deontas ag laghdú, agus don 

bhliain acadúil 2015/2016 rinne an 

Rannóg De+ontas Ardoideachais 

timpeall 40 athnuachaintí nó ath-

mheasúnachtaí. 

 

Clár na dToghthóirí 

 

Bhili líon de 140,769 ar Chlár na 

dToghthóirí a chuaigh i bhfeidhm ar 15 

Feabhra 2015, méadú beag de 1,695 

ar an líon a chláraíodh sa bhliain 

roimhe sin.  Saoránaigh Éireannacha a 

bhí i 135,032 acu, agus iad i dteideal 

vótáil sa reifreann cothromais pósta. 

I 2015, leanamar lenár n-a-iarrachtaí 

chun an Clár a choimeád chomh 

cruinn agus is féidir. D’úsáideamar 

modhanna mar scríobh chuig daoine 

gur seoladh ar ais a gcártai vótála mar 

dosheachadta tar éis vótáil, fógraí a 

chur sna meáin áitiúla, idir chló agus 

raidió, a chuir leis an bhfeachtas 

naisiúnta a d’eagraigh an RCPRA, 

agus rinneamar teaghmháil le 

scoileanna chun daoine a bhí ag 

druidim le 18 a chur ar eolas maidir le 

clárú le haghaidh vótala.  Freisin, 

d’eagraíamar scaipeadh bileog, i 

gceantair uirbeacha ach go h-áirithe, 

chun daoine a spreagadh chun a 

seiceáil an raibh siad cláraithe. 
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Cuireadh cóip crua den dreacht-chlár, 

agus den “chlár deiridh”, don cheantar 

áitiúil le feiceáil in oifigí poist, 

leabharlanna, Stáisiúin na Gardaí agus 

oifigí na comhairle, ionas go 

bhféadfadh daoine seiceáil air.  

D’fhéadfadh siad seiceáil ar-líne freisin 

ag www.checktheregister.ie . Cuireadh 

foirmeacha le haghaidh iarratais ar 

dhuine a chur leis an liosta, a bhaint 

den liosta nó an clárú a leasú ar fáil 

sna h-ionaid céanna. 

 

Mar an gcéanna, cuireadh cóip den 

chlár dá dtoghcheantar féin do 

comhairleoirí contae agus baill den 

Oireachtas. Freisin, chuireadar sinn ar 

an eolas maidir le h-athraithe sa chlár 

go raibh gá leo. 

 

Cruinnithe  
 
Tá an Roinn Seirbhísí Corparáideacha 

freagrach as riarú ar dhéanamh ar 

chruinnithe na lán-comhairle , 

cruinnithe na gceantar bardasacha, 

cruinnithe buiséid, cruinnithe de chuid 

an ghrúpa beartais chorparáidigh agus 

cruinnithe coiste prótacail.  

Seo miondealú ar na cruinnithe a 
tionóladh in 2015:  
 
Cruinnithe den chomhairle ina 

hiomláine       16 

Cruinnithe ceantar bardasacha      67 

Grúpa Beartais Chorparáidigh        11   

Coistí um Beartais Straitéiseacha  19 

Cruinnithe eile                                10 

 

Seirbhísí na mBall 
 
Tá aonad Seirbhísí na mBall i 

bhfeidhm go h-iomlán ó Meitheamh 

2014. 

 

Tá ceithre rúnaí ceantair bardasacha, 

a chabhraíonn le na baill i ngach gné 

dá bhfeidhmiú, ina measc: 

 

 Mionsonraí a thógail agus 

cúntais a scríobh do na ceantair 

bardasacha  

 Moltaí agus ceisteanna a 

ghlacadh agus a dhíriú do na 

ceantair bardasacha  

 Uiríll na mball 

 Sonraí tinrimh ag cruinnithe 

 Comhdhálacha / Treanáil 

 Éilimh taistil 

 Ceisteanna Párolla 

 Cúntais a fhoilsiú ar Líon na 

gComhaltaí 

 Úsáid Guthán Póca 

 Fearas TF 

 Dearbhaithe Reachtúla 

 Árachas na mBall 

http://www.checktheregister.ie/


Tuarascáil Bhlaintiúil Chomhairle Contae Chill Dara 2015 
 

 
17 

 
 

 Clár Poiblí a choimeád 

 
Úsáidtear Córas Bainistíochta 

Caidrimh Custaiméirí chun bainistíocht 

agus monatóireacht a dhéanamh ar 

cheisteanna ó chomhaltaí. Moltar 

dóibh úsáid a bhaint as an seirbhís, go 

bhfuil ról larnach aici féachaint chuige 

go gcuirtear eolas cruinn, tráthúil agus 

ábhartha ar fáil dóibh. 

 

Cumarsáid  
 
 
Tá ról fíorthábhachtach le h-imirt ag 

Aonad Cumarsáide na Roinne 

Seirbhísí Corparáideacha chun a 

chinntiú go gcuirtear faisnéis chruinn, 

thráthúil agus ábhartha ar fáil don 

phobal, do chomhaltaí tofa agus 

d'fhoireann na comhairle. Baintear leas 

as réimse bealach cumarsáide chun a 

chinntiú go bhfuil faisnéis insroichte 

agus ar fáil go fairsing.  

 

Na Meáin  
 
Is mór-chuid d’obair an Aonaid 

Cumarsáide é dea-chaidreamh leis na 

meáin áitiúla agus náisiúnta a fhorbairt 

agus a chothabháil. I 2015, fuarthas 

278 iarratas ón bpreas agus eisíodh 

breis agus 25 preasráiteas, a bhain le 

raon leathan de thionscnaimh na 

Comhairle. 

 

Líon do Chomhaltaí agus 
Inlíon na Foirne  
 
Cuireann an Roinn Seirbhísí 

Corparáideacha faisnéis ar fáil ar an 

Líon do Chomhaltaí agus ar Inlíon na 

Foirne, rud a chinntíonn go gcoinnítear 

comhaltaí tofa agus an fhoireann ar an 

eolas maidir le nuacht thábhachtach 

na comhairle.  

 

Foilseacháin Chorparáideacha  
 
I 2015, d’fhoilsigh an tAonad an Plean 

Corporáideach 2015-2019 agus an 

Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2015. 

 

 

Na Meáin Shóisialta  
 
Tá na meáin shóisialta ag dul i 

dtábhacht mar mhodh cumarsáide i 

rialtas áitiúil.  Cuireann siad ar chumas 

na Comhairle fáisnéis a chur ar fáil 

agus a chomhroinnt ar an toirt, chomh 

maith lena gníomhartha a chur chun 

cinn gan costas, agus aiseolas a fháil 

ó mhuintir Chill Dara maidir le soláthar 

seirbhíse.  Cuireann siad freisin ar 

chumas na Comhairle teagmháil a 

dhéanamh le daoine, nach mbíonn ag 
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plé go mór le na meáin cumarsáide 

traidisiunta, leis an faisnéis a 

theastaíonn uatha. 

Tá próifíl meáin cumarsáide 

Chomhairle Contae Chill Dara fós ag 

fás.  I 2015, ‘ba mhaith le’ 1,794 

teagmhálaithe nua muid ar Facebook, 

agus bhí méadú de 1,044 orthu siúd a 

‘lean’ muid ar Twitter. 

 

Staitisticí Facebook 2015   

Iomlán na bpost i 2015 804 

Iomlán na ‘maith leo’ nua i 2015 1794 

Iomlán na ‘maith leo’ suas go 

31/12/15 2872 

 

Staitisticí Twitter 2015   

Iomlán na bpost i 2015 686 

Iomlán na ‘leantóirí’ nua i 2015 1044 

Iomlán na ‘leantóirí’ suas go 

31/12/15 3810 

 

Chun fanacht suas chun data lenár 

leathanaigh meáin shóisialta, abair gur 

‘maith leat’ muid ar Facebook 

www.facebook.com/kildarecountycoun

cil nó ‘lean’ muid ar Twitter 

https://twitter.com/KildareCoCo/ 

@kildarecoco 

Láithreán Gréasáin  
 
Tá faisnéis chothrom le dáta agus 

seirbhísí ar líne ar fáil 24/7 ar láithreán 

gréasáin Chomhairle Contae Chill 

Dara (www.kildarecountycouncil.ie).  

 

• Dearadh é sa chaoi go dtiocfaidh 

gach duine go héasca air, beag beann 

ar mhíchumas;  

• Is féidir teacht air ó aon bhrabhsálaí 

nó aon ghléas, gutháin póca san 

áireamh;  

• Tá faisnéis le fáil ann faoi gach roinn 

san eagraíocht, lena n-áirítear sonraí 

teagmhála, foirmeacha, ceisteanna 

coitianta agus seirbhísí ar leith a 

cuirtear ar fáil;  

• Tá sonraí teagmhála ár 

gcomhairleoirí ann;  

• Tá seirbhísí ar-líne, lena n-áirítear 

íocaíochtaí ar-líne, ar fáil - féadfaidh tú 

fíneáil tráchta a íoc, pleananna 

forbartha a cheannach nó do 

cheadúnas madraí a íoc, i measc rudaí 

eile;  

• Breathnaigh ar fhiosrúcháin pleanála 

ar-líne;  

http://www.facebook.com/kildarecountycouncil
http://www.facebook.com/kildarecountycouncil
https://twitter.com/KildareCoCo/%20@kildarecoco
https://twitter.com/KildareCoCo/%20@kildarecoco
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• Má bhíonn tú liostáilte lenár gcuid 

fothaí RSS, más 'maith leat' muid ar 

Facebook nó má 'leanann' tú muid ar 

Twitter, coinneofar ar an eolas go 

huathoibríoch thú maidir leis na 

preaseisiúintí, na teachtaireachtaí 

práinne agus na míreanna is déanaí a 

chuirtear leis an láithreán gréasáin;  

• Tá Cúrsaí Gaeilge mar chuid den 

láithreán;  

 

Thug 533,504 duine cuairt ar an 

láithreán gréasáin , agua ba 

cuairteoirí nua don bhliain 2015 

37.6% acu.  Breathnaíodh freisin ar 

1,408,986 leathanach ar an láithreán 

gréasáin i 2015. 

 

Saoráil Faisnéise  
 
Fuarthas 91 iarratais faoin Acht um 

Shaoráil Faisnéise i 2015. Iarratais ar 

fhaisnéis phearsanta a bhí i 15 cheann 

acu sin. Ceadaíodh 48 iarratas,  

páirtcheadaíodh 22 iarratas agus 

diúltaíodh do 21 iarratas.  

 

An Ghaeilge 
 
I 2015, lean Oifigeach Gaeilge 

Chomhairle Contae Chill Dara de 

bheith ag cabhrú le foireann na 

heagraíochta, mar ba ghá, maidir le:  

• Comhairle agus cabhair i dtaca le 

comhlíonadh na n-oibleagáidí a  

chuireann Acht na dTeangacha 

Oifigiúla 2003, an reachtaíocht 

bhainteach agus Scéim Gaeilge 

Chomhairle Contae Chill Dara uirthi;  

• Aistriúchán a sholáthar do 

chomharthaíocht agus fógraí poiblí;  

• Foirmeacha iarratais a aistriú nó 

aistríucháin a aimsiú;  

• Cabhair a thabhairt maidir le 

comhfhreagras i nGaeilge á dhéanamh 

le baill den phobal gur mhian leo gnó a 

dhéanamh le Comhairle Contae Chill 

Dara i nGaeilge;  

• Comhfhreagras a dhéanamh, thar 

ceann Chomhairle Contae Chill Dara, 

leis an gCoimisinéir Teanga, le Ranna 

Rialtais agus le heagraíochtaí agus le 

daoine aonair mar ba ghá.  

 

Rinneadh an cuid d’ár láithreán 

gréasáin a bhaineann le cúrsaí 

Gaeilge a chothabháil agus a 

uasdhátú. Cuimsítear ann faisnéis i 

nGaeilge faoi na nithe seo leanas:  

 

• Sonraí na gComhairleoirí  

• Sonraí Teagmhála  

• Cúram do Chustaiméirí  

• Saoráil Faisnéise  
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• Scéim Gaeilge Chomhairle 

Contae Chill Dara 

• Cárta nóta tráchta ar-líne  

• Roinnt foirmeacha iarratais do 

sheirbhísí éagsúla a chuireann 

Comhairle Contae Chill Dara ar 

fáil.  

 

Déantar ábhar na rannóige seo den 

láithreán gréasáin a leasú agus a 

nuashonrú mar is gá i gcomhairle le 

ranna ar fud na heagraíochta.  

 

Chuaigh Scéim Gaeilge Údaráis Áitiúla 

Chill Dara, a foilsíodh in 2008, in éag i 

2011. Faoi mar a iarradh orainn, 

ullmhaíodh dréachtscéim nua agus 

cuireadh faoi bhráid na Roinne 

Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 

í lena faomhadh in 2011.  D’fhreagair 

an Roinn i mi Aibreáin 2015, agus 

iarradh orainn uasdhátú a dhéanamh 

ar dhréacht-scéim 2011.  Rinneadh 

uasdhátú ar an scéim, agus seoladh 

chuig an Roinn í le haghaidh 

faomhadh i mí Dheire Fomhair 2015. 

D’fhreagair an Roinn i mí na Nollag 

2015, le roinnt moltaí le haghaidh 

mionathraithe.  Ta dara dréacht na 

sceime idir láimhe faoi láthair, agus 

ath-sheolfar chuig an Roinn í lena 

faomhadh. 

Thainigh Coiste Gaeilge na Comhairle 

le chéile don chéad uair i mí Márta 

2015.  Tá siad tar éis cruinnithe a 

bheith acu le grúpaí áitiúla go bhfuil 

suim acu in úsáid na Gaeilge i gCill 

Dara a chur chun cinn.  Freisin, chuir 

an Coiste maoiniú ar leathtaoibh óna 

mbuséad i 2015, chun cúig 

scoláireachtaí chuig Coláistí Gaeilge a 

chur ar fáil do mic léinn i 2016. 

 

Bainistíocht Saoráidí 

Tá sé mar aidhm ag an Rannóg 

Bainistíochta Saoráidí féachaint chuige 

go soláthraítear na seirbhísí uilig 

Bainistíochta Saoráidí i bhfoirgnimh 

corparáideacha de réir prionsabail 

luach is fear, agus iad ar chaighdeáin 

cuí, éifeachtach agus tráthúil.  

 

Tá sé mar phríomhfheidhm ag an 

Rannóg Bainistíochta Saoráidí straitéis  

Bainistíochta sócmhainní an eagrais a 

fhorbairt agus a athbhreithniú.  Ta sé 

mar aidhm againn féachaint chuige go 

bhfuil na foirgnimh corparáideacha 

uilig oiriúnach don fheidhm, maidir le 

riocht, oiriúnacht agus leorgacht. 

 

Tugadh roinnt tionscadail uasghradú 

chun críche go rathúil i 2015. 
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 Athchóiriú ar ionad fáiltiú 

Seirbhísí do Chustaiméirí ar 

Leibhéal 1, Áras Chill Dara, 

lena n-áirítear ionad Seirbhísí 

do Chustaiméirí agus deasc 

slándála nua a thógáil. 

 

 Athchóriú ar ionad fáiltiú na 

Rannóige Tithíochta ar Leibhéal 

3, Áras Chill Dara.  I measc na 

h-oibreacha uasghrádaithe sa 

Rannóg Tithíochta, tógadh trí 

seomra comhairliúcháin 

príobhaideacha, cuntar poiblí 

agus ionad feithimh nua. 

 

 

 

I measc tionscadail eile a 

chríochnaíodh i 2015, bhi athchóiriú ar 

oifig Seirbhísí do Chustaimeirí 

Cheantair Bardasacha Bhaile Átha Í, 

feabhsú fuinnimh i Halla Bhaile An 

Náis agus oibreacha cumasúcháin ag 

Muilte Casáin An Nais. 

Chun cuimsiú sóisialta agus forbairt 

pobail a chur chun cinn, spreagann 

Baiinistíocht Saoráidí úsáid a bhaint as 

foirgnimh corparáideacha sa phobal 

nuair is féidir.  Bainean an pobal úsáid 

gníomhach as Halla Bhaile An Náis 

chun imeachtaí mar Margadh Tuaithe, 

Cicdornálaíocht, Éadaí Seanré agus 

Rince Gaelach a ostail.  Is féidir le 

grúpaí gur mhaith leo úsáid a bhaint as 

Halla an Bhaile teagmháil linn ag 

facilities@kildarecoco.ie . 

Tá laghdú ar idiú fuinnimh mar 

phríomh-aidhm ag an rannóg 

Bainistíochta Saoráidí.  I gceannaras 

na Comhairle, Áras Chill Dara, tá 

laghdú de 6% tagtha ar idiú 

leictreachais ó 2008-2015, agus tá idiú 

19% níos lú ná mar a bhí nuair a 

d’osclaíodh an foirgneamh i mí Eanair 

2006. 

Críochníodh uasghrádú fuinnimh ag 

Halla Bhaile An Náis go luath i 2015. 

mailto:facilities@kildarecoco.ie
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Tá Bainistíocht Saoráidí freagrach as 

riarú a dhéanamh ar chúntais 

leictreachais/gáis nádúrtha, agus as 

íocaíochtaí fuinnimh a dhéanamh le 

soláthraithe fóntas éagsúla.  Faightear 

na soláthraithe trí úsáid a bhaint as 

creataí an Oifig um Sholáthar Rialtais 

chun leictreachas agus gás nádúrtha a 

sholáthar.  Faoi láthair, tá 170 pointí 

soláthar leictreachais agus 10 bpointí 

soláthar gáis faoi chonradh faoin 

gcreat.  Déantar íocaíochtaí gach mí 

go leictreoineach, tríd an gcóras 

bainistíochta sonrasc, agus séanann 

seo úsáid na céadta ordaithe 

ceannaithe in aghaidh na bliana.  Tá 

na sonraisc go léir ar fail go 

leictreonach d’úsáideoirí tríd an inlíon.  

Ta gach eolas maidir le cúntais 

leictreachais/gás nádúrtha agus 

bainistíocht fuinnimh ar fáil don 

bhfoireann ar Thairseach Fuinnimh an 

inlín. 

 

Tá an rannóg Bainistíocht Saoráidí 

freagrach freisin as bealach níos 

sruthlíní agus aonfhoirmí maidir le 

cothabháil foirgneamh ar maoine uilig 

na Comhairle a eagrú.  Nuair is 

indéanta é, agus nuair ata ciall 

oibríochtúil agus eacnamaíoch ann, 

druidfimís i dtreo comh-conarthaí le   

haghaidh réimse de ghníomhartha, á 

bhainistiú ag an rannóg Bainistíocht 

Saoráidí, a chur i bhfeidhm.  Le 

cabhair ónár Aonad Soláthar, d’éirigh 

leis an rannóg Bainistíocht Saoráidí ár 

gconraitheoirí slándála reatha a 

sholáthai i gcomórtas oscailte trí         

r-thairscintí. Is conradh le haghaidh 

seirbhís comhroinnte é seo anois, atá 

leathnaithe chuig Seirbhís na 

Leabharlainne, Haile Bhaile an Náis 

agus Oifig Cheantair Bardasach Bhaile 

Átha Í. I measc conraithe comhroinnte 

sa todhchaí beidh cothabháil ar 

aláraim dóiteáin, fearas comhraic 

dóiteáin, cothabháil ar ardaitheoirí, 

deisiú ginearalta agus cothabháil ar 

fhoirgnimh, cothabháil leictreachais / 

mion-oibreacha agus seirbhísí 

lónadóireachta. 

Fuinneamh 

Tá Comhairle Contae Chill Dara ag 

cloí le reachtaíocht náisiúnta agus ón 

AE chun ár n-éifeachtúlacht fuinnimh a 

leasú thar 33%.  Tá 10% aimsithe 

againn faoi láthair. 

 

I 2015, chuir Comhairle Contae Chill 

Dara roinnt tionscadail chun úsáíd 

fuinnimh a fheabhsú i bhfeidhm, ina 

measc:  



Tuarascáil Bhlaintiúil Chomhairle Contae Chill Dara 2015 
 

 
23 

 
 

 

 Feachtas Feasachta Fuinnimh, 

le Lá Fuinnimh Íseal in Áras 

Chill Dara i mí Márta 2015.  Bhí 

suim mór agus freastal maith ón 

bhfoireann ar seo.  Bhí cúntais 

maith ar an lá i meáin áitiúla, 

lena n-áirítear cúntas speisialta 

thar dhá leathanach sa Kildare 

Nationalist 

 Deire a chur le tionscadal Halla 

Bhaile An Náis, le  soilsiú DAS 

agus inslíu áiléir san áireamh. 

Críochníodh uasghrádú 

fuinnimh ag Halla Bhaile An 

Náis freisin go luath i 2015. San 

uasghrádú cuireadh insliú ag 

leibhéal na giarsaí san áiléar, 

agus rinneadh uasghrádu ar an 

coire gáis a bhí ann go coire 

gáis comhdhlúthaíochta nua, 

uasghrádú ar an rialtán téimh 

go cian-córas il-cheantair ríalú 

téimh agus uasghádú ar an 

soilsiú go soilsiú DAS 

lagfuinnimh.  Fuair an 

tionscadal maoiniú de 50% ó 

Údarás Fuinnimh Inmharthanna 

na h-Éireann (ÚFIÉ) faoin 

Scéim Deontais Phobal um 

Feabhsú Fuinnimh.  Is í 5.2 

bliain an tréimhse aisíoc ar an  

 

infheistiú, agus meastar go 

mbeidh coigilt fuinnimh de 

104,058 kWh nó €9,044 gach 

bliain. 

 

 Taiscthéitheoirí neamh-

éifeachtúla inár bhforgnimh 

éagsúla a aithint agus a ionadú. 

 

 Leanúint le Céim 1 den Chlár 

Éifeachtúlachta Fuinnimh ar 

stoc tithíochta sóisialta na 

Comhairle.  Cuireann an Roinn 

Comhshaoil, Pobail agus 

Rialtais Áitiuil maoiniú de 100% 

ar fail don tionscadal seo, agus 

bhí €615,000 mar leithdháileadh 

i 2015.  Sa chéad céim bhí 

obair ar insliú i gcuasbhallaí, 

insliú áiléar, aerú agus 

díonmharú ar shéideáin.  

Rinneadh obair ar 311 aonad 

breise i Maigh Géine, Na 

Solláin, An Urnaí, Droichead 

Nua, An Chill, Cill Maodhóg 

agus Baile Chill Dara. 
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Achmhainní Daonna 

 
Seo a leanas líon na foirne i gComhairle Contae Chill Dara ar an 31 Nollaig 2015: 
 

An Bhunfhoireann Líon Coibhéis 

Lánaimseartha 

Lucht Bainistíochta 7 6.80 

Cléireachas / Riarachán 344 304.70 

Gairmiúil / Teicniúil 161 157.00 

Oibrithe Lasmuigh 338 269.60 

An Bhunfhoireann Iomlán 850 738.10 

 

Baill Foirne Eile   

Poist ar Conradh 21 21 

Maoirseoirí Láithreáin 5 5 

Sealadach / Séasúrach 39 39 

Comhraiceoirí Dóiteáin Coimeádta 65 N/B 

Nach den Roinn CP&RA iad 13 8 

Iomlán na bPost Eile 143 73 

 

 

 

Rinne an Roinn próiseáil ar iarratais maidir le 25 gcomórtas a reáchtáladh le linn na 

bliana. Fuarthas 1497 iarratas - 1098 ó fhir agus 399 ó mhná.  Mar thoradh ar na 

comórtais a reáchtáladh le haghaidh na bpost seo, measadh go raibh 220 

iarratasóirí cáilithe agus cuireadh ar phainéil iad. Fir a bhí i 145 acu sin agus mná a 

bhí i 75 acu. Tairgeadh 51 post (31 ceann d'fhir agus 20 ceann do mhná).  
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Tairseach 

 
Mar chuid de Phlean Gníomhaíochta 

an Rialtais um Phoist, tá Comhairle 

Contae Chill Dara tiomanta do 

shochrúcháin a chur ar fáil tríd an 

Scéim Tairsí. 

 

Tugann an scéim deis do dhaoine atá 

dífhostaithe le tamall fada espéireas in 

ionad oibre a fháil nó a uasdhátú, 

scileanna nua a fhoghlaim agus 

filleadh ar ghnáthán oibre. 

Cabhróidh an scéim le forbairt 

phearsanta agus shóisialta na 

rannpháirtithe, trí dheiseanna oibre 

gearrthéarmacha a chur ar fáil, agus é 

mar chuspóir an bhearna idir 

dífhostaíocht agus páirt a ath-ghlacadh 

sa lucht saothair a dhúnadh. 

 

Faoi dheire 2015, bhí 82 duine 

fostaithe ag Comhairle Contae Chill 

Dara faoin scéim.  Oibrithe lasmuigh 

an cuid is mó acu, le seachtar            

n-oibrithe riaracháin.  Ta siad scaipthe 

ar fud an chontae, i naoi bailte agus 

ceantair maguaird éagsúla.  Cuireadh 

agallaimh ar bun le haghaidh Oibrithe 

Ginearalta séasúracha i mí Iúil 2015, 

agus oibrithe Tairsí amháin san 

áireamh, agus fostaíodh naonúr ar 

bhonn sealadach le haghaidh an clár 

oibre séasúrach. 

Oiliúint agus Forbairt 
 
Le linn 2015, chuir an clár oiliúna 

oiliúint ilmheánach ar fáil do 850 ball 

foirne sna h-earnálacha seo leanas: 

 

 Chórais Bainistíochta agus 

Forbartha Feidhmíochta (CBFF) 

 Oiliúint Sláinte agus 

Sábháilteachta  

 Pleanáil le Dul ar Scor 

 Miontuariscí a ghlacadh 

 Plé le Cásanna Deacra 

 Maoirseoir Tionscadail le 

haghaidh Phróiseas an Deartha 

 Scileanna  Agallaimh 

 Oiliúnt um Córais Bainistíochta 

Caidrimh Custaiméirí 

 Oiliúint Teicneolaíochta 

Faisnéise 

 

Chríochnaigh triúr ball foirne Dioplóma 

An Forais Riaracháin i Staidéar 

Rialtais Áitiúil le linn 2015 

 

Faomhadh 24 ball foirne de réir Scéim 

Cúnaimh 2015 le haghaidh cursaí 

breisoideachais. 
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An Clár Cúnaimh d'Fhostaithe 
(CCF) 
 
Is iad Workplace Options soláthróirí an 

CCF.  Is féidir le baill foirne teacht ar 

réimse leathan faisnéise trína láithreán 

gréasáin, atá ar fáil ar inlíon na foirne. 

Tá rochtain le fáil go h-éasca! Is féidir 

le baill foirne teacht ar thacaíocht 

proifisiúnta chun cabhrú leo 

cothromaíocht a choimeád idir obair, 

clann agus saol pearsanta. 

 
Uimhir saorghlao: 1800 490 390 

R-phost: eap@workplaceoptions.com 

Láithreán Gréasáin: 

www.workplaceoptions.com 

 

Lean Acmhainní Daonna leis an CCF 

a chur chun cinn thar na bliana.  Tá 

úsáid láidir ar an CCF, le meascán 

maith idir thacaíocht comhairlithe 

mothúchánach agus iarratais ar eolas. 

 

        
 
 
 
 

Caidreamh Tionsclaíoch agus 
Fostaithe  
 
Déanann Acmhainní Daonna 

bainistíocht ar an gcaidreamh le 

ceardchumainn agus le hionadaithe 

foirne,  ag plé le saincheisteanna 

náisiúnta agus áitiúla araon de réir mar 

a thagann siad chun cinn. Cuireadh 

forálacha na n-Aontas Seirbhíse 

Poiblí, agus aon athraithe a tharla dá 

réir, i gcrích ina n-iomlán, agus leantar 

le h-athbhreithniú orthu. 

 

Tá Comhairle Contae Chill Dara tar éis 

leanúint le dul chun cinn a dhéanamh i 

leasúchán rialtais áitiúil a chur i 

bhfeidhm, de réir forálacha Tús Áite do 

na Daoine. 

 

Tar  éis comhchomhairle le na 

ceardcumainn, d’aontaigh Comhairle 

Contae Chill Dara le Plean an Forsa 

Oibre 2014-2016 leis an Roinn 

Comhshaoil, Pobail agus Rialtais 

Áitiuil, agus tá earcaíocht idir láimhe 

acu maidir le poist éagsúla san 

eagraíocht. 

 

 

 

 

mailto:eap@workplaceoptions.com
http://www.workplaceoptions.com/
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 Leanann foireann Chomhairle Contae 

Chill Dar le seirbhísí uisce a sholáthar 

trí chomhaontú seirbhíse bliaintiúil.  Dá 

bharr seo, bhí gá le h-athshruchtúru a 

dhéanamh sa rannóg seirbhísí uisce, 

oiliúint breise a chur ar fáil agus 

athmheas a dhéanamh ar nósanna 

oibre.  Rinneadh seo le comhoibriú 

leanúnach ó na ceardchumainn agus 

na baill foirne ábhartha, agus tá sé faoi 

réir athbhreithniú agus 

comhchomhairle le na ceardcumainn. 

 

Is é beartas Acmhainní Daonna go 

spreagtar dea-chaidreamh tionsclaíoch 

tríd an gcur chuige comhpháirtíochta 

ar leibhéal corparáideach. D'éascaigh 

an beartas sin cur i bhfeidhm an chláir 

um athrú thar na n-údarás áitiúil. 

Níorbh fhéidir sin a bhaint amach gan 

comhoibriú agus iarracht leanúnach 

lucht saothair na Comhairle. 
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Dul Ar Scor 

 

 

Ainm Grád Ainm Grád 

Ger Roche Innealtóir Feidhmeannach John T Doyle Tiománaí / Meicneoir 

Martin Malone Airíoch Leabharlainne Tom Henry Fo-Oifigeach Coinnithe 

Mary Ryan Maor Scoile James O'Grady 
Comhraiceoir Dóiteain 

Coinnithe 

James Ashe Airíoch Uisce Grád 3 Edel O'Carroll Oifigeach Cléireachais 

Elizabeth Kehoe Assistant Staff Officer John Breen Airíoch Leabharlainne 

Joan Talbot Oifigeach Cléireachais Mary Carroll Oifigeach Cléireachais 

Mary Duignan Oifigeach Cléireachais Mary Fitzpatrick Ceannaire an OFA 

Margaret Shinkins Oifigeach Cléireachais Mary O'Hara Leabharlannaí Brainse 

Anthony Joyce CT1 –Oibrí Ginearálta Michael McSharry Oibrí Sóisialta 

Annette Reid Oifigeach Foirne Cúnta Brendan Kelly Oifigeach Stáisiúin 

Joe Aspell Saoiste   
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TFC

Bhí bliain gnóthach eile ag TF i 

2015, le raon mór de bhun-

tionscadail infreastruchtúrtha á 

soláthar, agus obair suntasach 

déanta maidir le slándáil TF, 

teicneolaíocht cumarsáide agus 

obair uasghrádaithe thar roinnt 

míreanna d’ailtireacht TFC na 

Comhairle.  Rinneadh infhesitiú 

suntasach i roinnt míreanna 

feidhmithe, mar Bainistíocht 

Caidrimh Custaiméirí, córas 

foirmeacha ar-líne chun plé le 

aigneachtaí ón bpobal agus 

bogearraí nua néal-bhunaithe chun 

glacadh le sonraí suirbhé.  Lean an 

obair tacaíochta leanúnach le mór-

chuid ama agus iarrachta a úsáid, 

go h-áirithe maidir le slándáil TF, 

seirbhísí tacaíochta don bhfoireann 

agus do chomhaltaí agus tacú le 

feidhmiúcháin TF.  Is iad seo 

leanas na bun-réimsí fócas i 2015: 

 

Feidhmiúcháin agus Forbairt TF 

Taobh thiar d’fhormhór de ghnó na 

Comhairle tá raon d’fheidhmiúcháin 

bhogearraí, agus seirbhísí tacaíochta 

leanúnacha ag taisteáil uatha.  I 

measc na córais seo tá iPlan, iHouse, 

Agresso, r-íocaíochtaí, na láithreáin 

gréasáin eagsúla, láithreáin agus 

leibhinn na mean shóisialta, 

SugarCRM, iDocs, GFS, PMC etc. 

Cuireann foireann forbartha beag TF 

réitigh seancheaptha i bhfeidhm 

freisin, nuair nach bhfuil réiteach 
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náisiúnta ná réiteach le ceannach le 

fáil.  I measc na príomh-thionscadail 

sa réímse seo tá: 

 Réiteach Bainistíochta Caidrimh 

Custaiméirí a chur i bhfeidhm 

chun iarratais ó chomhaltaí, 

iarratais ó Theachtaí Dála agus 

iarratais chuig an rannóg 

Seirbhísí do Chustaiméirí a 

rianú.  Go dtí seo tá timpeall 

3,000 iarratais tar eis phróiseail 

sa chóras nua; roimhe seo 

bheadh siad á rianú agus á 

bhainistiú ar mór-chuid de 

bhileoga MS Excel. 

 Cabhrú leis an córas nua 

Bainistiochta Leabharlainne a 

rolladh amach 

 Cábhrú le h-uasghrádú ar 

Agresso a rolladh amach 

 Réiteach léarscáilithe bunaithe 

ar bhrabhsalaí GFS a chur i 

bhfeidhm don Rannóg Pleanála 

 Bearta léarscáilithe sonraí chun 

cabhrú le soláthraithe córas 

lasmuigh, chun córais náisiúnta 

(m.sh. MyPlan) a uasdhátú, 

agus chun sonrai a chur ar fáil 

d’fhoireann inmheánach na 

Comhairle i leagan spásúil 

 Córas Áirthinte Traenála a 

fhorbairt go h-inmheánach agus 

a chur i bhfeidhm 

 Córas bainistíochta nua don 

Phríomh-Fheidhmeannach / 

Stiúrthóir / Oifigeach Údaraithe 

a fhorbairt agus a chur i 

bhfeidhm 

 Tairseach láithreán nua chun 

Forbairt Ghnó a chur chun cinn 

sa chontae 

 Gineadóir foirmeacha ar-líne 

nua néal-bhunaithe chun 

taiscthí maidir le Plean 

Forbartha an Chontae a éascú 

 Feidmchlár nua bunaithe ar fón 

cliste chun sonraí maidir le 

Cothabháil Tithíochta a bhailiú 

allamuigh 

 

      Sliocht ón dTairseach Forbartha Ghnó 2015 
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Infreastruchtúr TF 

Ar thaobh an líonra, chríochnaigh an 

Comhairle roinnt bun-thionscadail mór 

le rá: 

 Uasghrádú ar nasc na 

Comhairle le lionraí Rialtais 

 Uasghrádu ar an nasc le 

Sionainn chun iarratais agus 

íocaíochtaí Mórchánach a 

phróiseáil 

 Cáblú agus nascacht le h-Oifig 

Cheantair Bardasach nua i 

Maigh Nuad 

 Nascacht an infreastuchtúir 

ghutháin in Oifig Cheantair 

Bardasach Bhaile Átha Í leis an 

Ceanncheathrú thar Prótocal 

Idirlín Guthaithe (PIG) 

 Nascacht suímh Bhaile Chairdif 

le líonra na Comhairle thar 

nascacht gan sreang agus PIG 

I measc tionscadail infreastruchúrtha 

eile bhí: 

 Uasghrádú ar Eolaire 

Gníomhach / Rialaitheoirí 

Fearainn go Freastalaí 

Windows 2008 

 Freastalaí Ballaí Dóiteáin nua a 

chur i bhfeidhm ag 

Ceanncheathrú na Comhairle 

 Bogearraí sparála cumhachta 

do ríomhairí a chur i bhfeidhm 

thar oifigí na Comhairle 

 Aistriú ríomhairí ó Windows XP 

go Windows 7 tar éis deire a 

bheith tagtha ar thacú le XP 

 Feistiú ar Leibhéal 7 

d’fhostaithe agus eagrais nach 

leis an Comhairle iad, lena      

n-áirítear teacht ar an idirlíon 

agus priontáil neamhspleach 

Is cúis mór imní don eagrais é slándáil 

TF, de bharr an iomadú atá ann ar 

bhogearraí mailíseacha TF, vírís etc.  

Chuige seo, caitheann an Rannóg TF 

mór-chuid ama agus iarrachta ar cur i 

ngníomh, uasghrádú, monatóireacht 

agus bainistíocht ar an raon 

d’áiseanna slándála atá ar an líonra, 

leibheann an ríomhphoist agus feistí, 

lena n-áirítear feistí póca agus taibléid. 

I 2015 cuireadh traenáil maidir le h-

eolas faoi slándáil TFC ar fáil 

d’fhormhór na fóirne, le haghaidh obair 

agus baile. 

 

Tugtar mór-chuid d’áiseanna TF do 

raon leathan de sheirbhísí tacaíochta a 

chur ar fáil d’fhoireann na Comhairle, 

do chomhaltaí agus don phobal. 



Tuarascáil Bhlaintiúil Chomhairle Contae Chill Dara 2015 
 

 
32 

 
 

 

Glaonna don Deasc Chabhrach 

TF i 2015 

I 2015, tugadh freagra ar timpeall 

5,500 iarratais thar na leibhinn crua-

earraí agus bogearraí go léir atá á     

n-úsáid sa Chomhairle.  Féachann 

foireann tiomanta d’Oifigigh 

Tacaíochta Theicniúil agus Foireann 

Riaracháin chuige go n-íoslaghdaitear 

an cur isteach ar ghnó na Comhairle 

nuair a tharlaíonn na fabhdanna 

dosheachanta a bhaineann leis an 

teicneolaíocht. 

 

Soláthar 

I 2015 cuireadh roinnt comórtais 

tairsceana fíor-rathúil ar bun, agus 

thainigh coigilt susntasach don 

Chomhairle astu.  I measc na 

comórtais rathúla a chríochníodh bhí: 

 Ceannach Breosla 

 Paipéar agus stáiseanóireacht 

 Comharthaí bóthair 

 Veaineanna 

 Sainchomhairleoiri thar 

disciplíní éagsúla 

 Smacht ar chapaill 

 Páirceáil Íoc  

 Gléasanna Páirceála agus 

seirbhísí cothabhaáa ar 

ghléasanna páirceála 

 Gléasann ar cíos 

Lean an t-Aonad Soláthair le comhairle 

agus seirbhísí a thabhairt don 

bhfoireann, agus  le bualadh le 

soláthraithe earraí, seirbhísí agus 

oibreacha, agus chabhraigh siad le 

rannóga chun cloí le reachtaíocht 

maidir le soláthar poiblí agus chun an 

luach airgead is fearr a fháil agus cistí 

na Comhairle á chaitheamh acu.



Tuarascáil Bhliaintiúil Chomhairle Contae Chill Dara 2015 
 

33 
 

 

Tithíocht,  

Pobal agus Seirbhísí 
Cultúrtha 
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Tithíocht 

Féachann an Rannóg Tithíochta le 

tacaí tithíochta shóisialta a thabhairt 

do dhaoine nach bhfuil d'acmhainn acu 

freastal dá riachtanas tithíochta féin. 

Agus staid an gheilleagair mar atá faoi 

láthair, tá an t-éileamh ar thacaí 

tithíochta sóisialtatar tar éis dul i méid, 

ach mar chontáracht ar seo, tá laghdú 

tagtha ar chláir tógála, idir poiblí agus 

príobháideach. Tosnóidh Comhairle 

Contae Chill Dara le tithe a thógáil i 

2016; roimhe sin, áfach, agus  mar 

fhreagra ar an t-éileamh méadaithe, 

déanann Comhairle Contae Chill Dara 

roghanna tithíochta sóisialta a 

sholáthar go príomha trí léasú, trí 

thionscnaimh tithíochta sóisialta agus 

trí tithe a fháil. 

 

Tithíocht Sóisialta 
 
Faoi láthair, tá 5,334 aonad i stoc 

tithíochta sóisialta i gContae Chill 

Dara, lena n-áirítear maoine stoc 

údarás áitiúil (3,673), SCC (636), 

Léasú Sóisialta (232), Scéim Iasachta 

Chaipitil agus Fóirdheontais (491) 

agus Scéim Cúnaimh Chaipitil (468). 

Ag deire na bliana 2015, ba é 6,606 an 

líon iomlán iarratasóirí ar an liosta 

tithíochta. 

 

Straitéis Tithiochta Sóisialta 

2015-2020 

I 2015 leithdháileadh buiséad iomlán 

de €86.9 milliúin don Chomhairle chun 

spriocanna a aimsiú faoin Straitéis 

Tithiochta Sóisialta don treimhse 2015-

2017. Tá soláthar 1,283 aonad breise 

mar sprioc. 

Soláthar na Straitéise 

Tithíochta Sóisialta 2015-2020 

– Soláthar Caipitil 

Tá buiséad caipitil leithdháilte don 

Chomhairle don tréimhse 2015-2017.  

Cuimsíonn seo maoiniú le haghaidh 

tógála, fáltais, fáltas faoi Chuid 5, 

Scéimeanna Cúnaimh Caipitil  (SCC) 

agus réadmhaoin folmhaithe a aschur.  

I 2015 cheannaigh Comhairle Contae 

Chill Dara 55 teach, agus rinneadh 

athchóiriú ar 10 dteach tréigthe breise 

I mBaile Átha Í. 

Rinneadh dul chun cinn ar na 

tionscadail tógála seo leanas i 2015: 

 Athghiniúint i bPáirc Phádraig, 

Ráth Iomgháin: tógadh 16 

aonad, rinneadh obair 

leasúcháin ar 41 teach agus 

scairtáileadh 26 teach 
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 Droichead Nua: 13 aonad 

neodrach ó thaobh carbóin de 

 Cill Choca: 20 aonad 

 Garrán na Fea, Ráth Iomgháin: 

18 aonad 

 An Corrchoill: 10 aonad 

 Baile Chill Dara: 28 aonad 

Iarraiodh faomhadh maidir le na 

scéimeanna seo leanas: 

 Rath Oscair: 50 aonad 

 Ath Garbháin: 40 aonad 

Ainmníodh roinnt scéimeanna inlíonta 

beaga freisin, agus tá iarratais le 

haghaidh faomhadh na Roinne á       

n-ullmhú. 

Ainmníodh suíomh le haghaidh 

tithíochta mar chuid d’fháltais talún na 

nDoiminiceach i mBaile Átha Í. 

Ainmníodh cúig aonad freisin le 

haghaidh ceannach in eastáit neamh-

chríochnaithe i nDíseart Diarmada. 

Scéim Cúnamh Caipitil 

Cuireann an Scéim Cúnamh Caipitil 

maoiniú caipitil ar fáil do Chomhlachtaí 

Ceadaithe Tithíochta (CCT) le 

haghaidh fáltas agus scéimeanna 

tógála atá tar éis faomhadh ag an 

Roinn Comhshaoil, Pobail agus 

Rialtais Áitiúil (RCPRA). Cuireann 

aonaid críochnaithe tithíocht ar fail 

maidir le catagóirí riachtanais faoi leith. 

Tar éis moltaí a lorg i 2014-2016, thug 

an RCPRA faomhadh chun 45 árasán 

agus teach a cheannach. Cuireadh 

críoch le fáltas ar thrí árasán ag CCT i 

2015 agus tá na cinn eile go léir ag dul 

ar aghaidh. 

Thug an RCPRA faomhadh fresin do 

thrí tionscadal tógála a chuirfidh 21 

aonad cóiriochta ar fáil do dhaoine ar 

míchumas intleachta agus do dhaoine 

gan dídean.  I 2015 chuaigh na 

tionscadail go léir ar aghaidh i dtreo na 

céime réamh-phleandála. Tugadh 

faomhadh breise do CCT chun maoin 

reatha gur leo í a mhéadú chun aonad 

cóiríochta a sholáthar. 

Tá scéim chun 33 aonad cóirithe a 

chur ar fáil faoi SCC/SICR i mBaile 

Átha Í ag céim an dearaidh. 

 

 



Tuarascáil Bhlaintiúil Chomhairle Contae Chill Dara 2015 
 

 
36 

 
 

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta 

Tugadh Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta 

(ICT) isteach i gCill Dara i mí 

Shamhna 2015 in ionad Fordheontais 

Cíosa.  Faoin scéim, tá cásanna 

Fordheontais Cíosa reatha á n-athrú 

go ICT ar bhonn céimithe agus ní 

phléann iarratasóirí nua ar 

fordheontais cíosa go díreach leis an 

údarás áitiúil a thuilleadh.  Tuigtear go 

n-aithreofar roinnt suntasach 

d’iarratasóirí go ICT i gCill Dara i 2016. 

An Scéim Cóiríochta Cíosa  
 
Is sás tábhachtach go fóill é an Scéim 

Cóiríochta Cíosa (SCC) a thugann 

tacaíocht tithíochta sóisialta i gContae 

Chill Dara. Faoin scéim seo, tugann an 

comhairle cóiríocht phríobháideach ar 

chíos do dhaoine a bhfuil forlíonadh 

cíosa á fháil acu ar feadh 18 mí nó 

níos mó. Bhí méadú go 636 ar na 

maoine san iomlán á soláthraítear le 

haghaidh tithíochta sóisialta faoin SCC 

ag deire na bliana 2015.  

 

Léasú Sóisialta 
 
Tugadh isteach an Tionscnamh um 

Léasú Tithíochta Sóisialta in 2010, 

chun chur ar chumas na n-údarás 

áitiúil áiteanna cónaithe 

príobháideacha a chur ar léas 

fadtéarmach le go bhfreastalóidís ar 

riachtanais tithíochta sóisialta. Bhí 232 

aonad in úsáid faoin scéim seo in 

2015.  Tá an Comhairle ag obair le 

roinnt CCT chun aonaid breise a 

sholáthar ar fud an contae, agus 

d’éascaigh sí maoiniú de €1.8 milliúin 

faoin Saoráid Iasachta 

Reamhíocaíochta Caipitil (SIRC) i 

2015. 

 

Deontais Tithíochta  
 
Cuireann Deontais a bhaineann le 

hOiriúnú Tithe, le Deontais Cúnaimh 

Tithíochta do Dhaoine Breacaosta 

agus le Deontais Cúnaimh 

Móibíleachachta le freastal ar 

riachtanais tithíochta, ar deontais iad a 

chuireann tithe atá ann cheana in 

oiriúint don té a bhfuil cónaí air/uirthi 

ann. I 2015, deonaíodh 26 Deontais 

Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine 

Breacaosta, 203 Deontais Oiriúnú 

Tithe agus 151 Deontais Chúnaimh 

Móibíleachachta. 

 

Seirbhísí do Dhaoine gan 
Dídean 
 
Leanann Comhairle Contae Chill Dara 

mar phríomhúdarás d’Fhóram  
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Réigiúnach an Lár-Oirthir um 

Sheirbhísí do Dhaoine gan Dídean, ag 

cur tuarascáil ar son an réigiúin don 

RCPRA ar méid na ndaoine a 

mhaíonn go bhfuil said gan dídean 

agus ar na seirbhísí a cuirtear ar fáil.  I 

2015, rinne an Comhairle bainistiú ar 

leithdháileadh buiséid de €1,716,245. 

 

Ar an leibhéal aitiúil, bhí 405 cáis 

(daoine aonair agus aonaid 

teaghlaigh) a mhaigh go rabhadar gan  

dídean i 2015. As na cásanna seo, 

cuireadh 334 daoine i gcóiríocht 

práinneach, tugadh cabhair do  

53 dul le marachtáil neamhspleach, 

leis an chuid eile ag filleadh dá gclann, 

ag dul in ospidéal nó ag fágáil na tíre 

dá dtoil féin.  I 2015 bhunaigh 

Comhairle Contae Chill Dara Foireann 

Tacaíochta do Dhaoine gan Dídean, a 

chuimsigh triúr baill foirne ó eagrais a 

thugann seirbhísí do dhaoine gan 

dídean – Iontabhas Peter McVerry, 

Clann Shíomóin Átha Cliath agus 

Fócas Éireann.  Chomh maith le seo, i 

gcomhcheangal le hIontabhas Peter 

McVerry, bhunaidh an Comhairle 

Seirbhís Guthain Iar-Ama Saor in 

Aisce Eolais agus Chomhairle de 

chuid Seirbhísí Chill Dara do Dhaoine 

gan Dídean.  Tugann an seirbhís seo 

eolas agus comhairle do dhaoine atá i 

mbaol bheith gan dídean, nó atá gan 

dídean, i gCill Dara. 

 

Tionóntachtaí / Cíosanna 
 
Lean Comhairle Contae Chill Dara le 

tionóntachtaí a mhonatóiriú agus a 

thacú tríd an Seirbhís Teagmhála le 

Tionóntaí (STT) Baineann an STT 

freisin le ceisteanna maidir le h-

iompraíocht frithshóisialta agus le 

sáraithe ar thionónachtaí. I 2015, 

tháinig ailt éagsúla den Acht Tithíochta 

(Forálacha Ilchineálacha) 2014 i 

bhfeidhm, go h-áirithe ailt 7,9, 12 agus 

15, a bhaineann le sáraithe ar 

thoinónachtaí, rabhaidh tionóntachta, 

seilbh a aisghabhail agus áitribh 

tréigthe. 

 

Rinne Rannóg na gCíosanna 650 

athbhreithniú ar chíosanna na h-iar-

Chomhairlí Baile de réir na Scéime 

Cíosanna Difreálacha, mar a 

theastaigh ón RCPRA.  Rinneadh 

1088 athbhreithniú ar chíosanna san 

iomlán i 2015. Tá méadú ar obair sa 

réimse seo leis an athbhreithniú 

leanúnach ar thionóntaí na Comhairle, 

SCC agus, níos déanaí, 

tionóntaíochtaí ICT. 
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Iasacht Cheannaigh Tí  
 
Faoin scéim seo, tá iasachtaí ar fáil 

chun tithe a cheannach suas go 97%  

(€220,000 ar a mhéad) de chostas an 

tí.  Riarann an chomhairle an scéim de 

réir chritéar docht a shocraítear ar 

bhonn náisiúnta. Ceadaíodh 32 

iasachtaí cheannaigh tí i gCill Dara i 

2015 agus rinneadh measúnú ar 80 

iarratas.  

 

Cóiríocht do Theastailaithe 
 
Déanann an omhairle bainistíocht ar 

cheithre láithreán stad i gContae Chill 

Dara. Tháinig an Coiste 

Comhairliúcháin Áitiúil um Chóiríocht 

do Theastailaithe le chéile ar cheithre 

ocáid i 2015, chun athbhreithniú a 

dhéanamh ar dhul cun cinn ar an gClár 

Cóiríochta do Theastailaithe 2014-

2018.  Leanadh le h-obair chun an 

gClár Cóiríochta do Theastailaithe 

2014-2018 a chur i bhfeidhm. 

 

Cothabháil Tithiochta 

 

Tá an Rannóg Cothabhála Tithíochta 

de Comhairle Contae Chill Dara 

freagrach as riachtanais cothabhála na 

3,673 aonad tithíochta atá ag an 

Comhairle.  I 2015, chuir 

leithdháileadh buiséid de €5.4 milliúin 

le cothabháil frithghníomhach, 

pleanáilte agus ginearalta ar an stoc 

seo.  Fuair agus logáil an Rannóg 

breis agus 4,500 cúntas deisiú i 2015. 

Cuireann an chomhairle formhór na 

hoibre cothabhála ar an stoc tithíochta 

sóisialta amach ar chonradh ach tá 

foireann bheag dír-saothair fostaithe 

fós aici. I measc na trí bun-réimse 

cothabhála tithiochta tá: 

 

(1) Cothabháil Frithgníomhach 

 

Baineann cothabháil frithghníomhach 

le freagairt ar éigeandálaí na 

dtionóntaí agus iarratais deisiú a 

tairiscítear.  I 2015, críochnaíodh breis 

agus 2,000 deisiú, agus i gcás cuid 

mór acu, bhí na tionóntaí freagrach as 

iad a réiteach.  Leanann an Rannóg 

Cothabhála Tithíochta le bheith i 

dteagmháil le tionóntaí chun eolas cuí 

a chur ar fáil maidir le na 

freagraíochtaí seo. 

 

(2) Cothabháil Ginearálta 

 

Baineann cothabháil le cláir 

riachtanacha agus oibreacha ar 

réadmhaoin folamha, ceannacháin 
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nua, aonaid in-díshuite, cian-teachíní 

agus ceithre láithreán stad do 

theastailaithe. I 2015, críochnaíodh 

oibreacha ar 85 réadmhaoin agus 36 

ceannacháin nua chun iad a ath-

ligean, agus ath-chuireadh leis an stoc 

tithíochta iad. 

 

(3) Cothabháil Pleanáilte 

 

Baineann cothabhail pleanáilte le cláir 

dírithe le haghaidh oibreacha 

feabhsaithe agus athchur a eagrú, ina 

measc córais téimh lárnaigh, cláir 

fuinneog agus doirse, réadmhaoin 

folmhaithe, oibreacha uasghrádú 

fuinnimh agus réadmhaoin le damáiste 

de bharr tine. 

I 2015 soláthraíodh cothabháil dírithe 

ar chórais téimh lárnaigh i bPlás an 

Athar Uí Mhurchú, An Nás agus 

rinneadh oibreacha frithghniomhacha 

ar 96 réadmhaoin eile.  Cuireadh clár 

dirithe ar siúl chun fuinneoga a athchur 

i bPáirc an Ghoirt Áird, Cill Choca.  

Cuireadh cláir ar siúl freisin i mBaile 

Chill Dara agus i mBaile Átha Í / An 

Caisleán Rua, agus rinneadh 

cothabháil riachtanach ar 14 teach 

éagsúla eile i dtuaischeart Chill Dara.  

Faoin chlár folmhaithe cuireadh ar ais i 

stoc 20 teaghlach a bhí folamh le fada 

agus go raibh deisiú suntasach ag 

teastail uathu. 

I 2015, le buiséad de €615,000, 

rinneadh uasghrádú fuinnimh ar 305 

aonad.  I measc oibreacha faoin gclár 

seo bhí insliú áiléir, insliú cuasbhallaí, 

aerú agus díonmharú ar shéideáin.  Sa 

miondealú seo leanas tugtar an méid 

ionaid i ngach Ceantar Bardasach ina 

rinneadh uasghádú orthu i 2015: 

 Baile  Átha Í / Mainistir Eimhín: 32, 

 Cill Dara / Droichead Nua: 245,  

 An Nás: 28.



Tuarascáil Bhliaintiúil Chomhairle Contae Chill Dara 2015 
 

40 
 

Pobal agus Cultúr

 

 
 

Clár Aoisbháúil Chontae Chill 
Dara  
 
Tháinig Comhaontas Aoisbháúil Chill 

Dara le chéile cheithre uair le forbairt 

Straitéise nua Aoisbháúil Contae Chill 

Dara mar fhócas ar a shaothar do 

2015.  Tionóladh cruinnithe le na 

geallsealbhadóirí cuí uilig chun 

doiciméad inoibrithe a dhéanamh den 

straitéis, agus chun na sprioc-

sealbhóirí uilig a spreagadh chun páirt 

gníomhach a ghlacadh sa phróiseas. 

Forbraíodh plean cumarsáide agus 

eolais freisin, inar léiríodh an próiseas 

a úsáidfear chun a clár a chur i 

bhfeidhm agus chun córas tuarascála 

a eagrú.  Forbraíodh láithreán 

gréasáin Aoisbháúil Chill Dara i 

gcomhgheangal le Aoisbhá Éireann 

agus is ceann de thairsigh an chontae 

é faoin struchtúr náisiúnta.  Beidh 

eolas úsáideach ar an láithreán agus 

treorfar daoine breacaosta chun na 

seirbhísí atá ar fáil i gCill Dara.   

 

Cuirfidh na soláthraí seirbhísí go léir 

sa chontae an t-eolas seo ar fáil.  

Beidh Comhairle Contae Chill Dara 

mar gheatóir don láithreán. 

 

Comhairle na nDaoine 

Breacaosta Chill Dara: CGB 

2015 

 

Bunaíodh Comhairle na nDaoine 

Breacaosta Chill Dara nua ag an 

gcéad crinniú ginearálta ar an 26 

Bealtaine 2015.  Cuireadh an coiste 

riartha nua i bhfeidhm ag crinniú eile 

faoi Mheithimh.  Aontaíodh tearmaí 

tagartha leis an gComhaontas agus tá 

traenáil agus forbairt tar éis chur i 

bhfeidhm ó shoin.  Tá Cathaoirleach 

Chomhairle na nDaoine Breacaosta 

mar ionadaí chláir an chontae ar an 

gComhchoiste Póilíneachta. 
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Gradaim Bród Áite agus Díchill 

don Óige Chomairle Contae 

Chill Dara 

 

Le 21 bliain anuas, d’eagraigh 

Comhairle Contae Chill Dara 

comórtais do Eastáit Údaráis Áitiúila 

Slachtmhara agus na Gáirdíní is Fearr.  

Bronntar duaiseanna a bhaineann le 

cuma na n-eastát agus le leibhéil oibre 

dheonach.  Tá an fócas ar pobail 

beaga inbhuanaithe a eagrú, agus 

cónaitheoirí a spreagadh chun bheith 

páirteach go gníomhach.  I mbliana bhí 

38 iarratas thar chionn breis agus 50 

eastát páirteach sa chomórtas do 

eastáit slachtmhara. 

 

Aithníonn an gradam Díchill don Óige 

daoine óga a ghlacann mór-chion i 

saol an phobail. Anois ina 12ú bliain, 

chabhraigh an scéim gradam le h-aird 

a dhíriú ar chineáltas na saoranach óg 

a thógann páirt gníomhach i saol a 

gcomharsanacht.  Bhí 10 faighteoir i 

searmanas bronnta na bliana seo. 

 

 

 

Oiche Gradam Pobail 

 

Tionóladh Oiche Gradam Pobail an-

rathúil i gcampas Ollscoile Maigh Nuad 

arís i 2015.  D’fhreastail breis agus 

250 daoine ar an oíche.  Ba mhaith 

linn tacaíocht na hOllscoile a aithint 

agus buíochas a ghabháil leo as ucht 

a bhfáilteachas.  Dob é seo an tríú uair 

dúinn an Oiche Gradam Pobail 

bliaintiúil a ostáil in Ollscoil Maigh 

Nuad. 
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Deontais do Chumainn 

Cónaitheoirí Údaras Áitiúil 

 

Íocadh breis agus 90 deontas do 

Chumainn Cónaitheoirí Údaras Áitiúil i 

gContae Chill Dara.  Bronnadh na 

deontais seo chun cothabháil a 

dhéanamh ar spásanna oscailte.  Is 

cinnte go bhfuil feabhas tagtha ar na 

h-eastáit, agus feictear seo sa rath atá 

acu ag leibhéal an chontae i 

gcomórtas Bród Áite agus na gradaim 

do Bhailte Slachtmhara araon. 

 

Comórtas Náisiúnta Bród Áite 

 

D’oibrigh na h-Oibrithe Pobail le Solas 

Bhríde i mBaile Chill Dara de bharr iad 

a bheith tofa mar iontrálaí ó Chill Dara 

sa chomórtas náisiúnta i 2015.  Dá 

bharr seo, d’éirigh go h-an mhaith leis 

an ghrúpa, agus, le tacaíocht ón 

gComhairle, bhíodar in ann 

comharthaíocht nua a chur suas agus 

a ngáirdín pobail a fhorbairt.  Tacaíodh 

leo freisin chun léiriú fíor-fhaisnéiseach 

a chur ós comhair na moltóirí nuair a 

tháinig said.  Fuair siad aiseolas fíor-

dhearfach agus ba chúis bróid don 

chontae iad. 

 

 

 

 

 

Comh-Oibriu 

 

Ba mhaith leis an bhfoireann 

aitheantas a thabhairt don tacaíocht 

agus an modh comhpháirtíochta a bhí 

ag na gníomhaireachtaí eile agus na 

foirne treasearnála i gComhairle 

Contae Chill Dara – go h-áirithe 

Cumann Peile na hÉireann (CPÉ), 

Rannóg Pairceanna Chomhairle 

Contae Chill Dara, Comhpháirtíocht 

Spóirt Chill Dara, an Clár Seirbhíse 

Comhtháite agus na bail leile uilig de                     

K-Comhpháirtithe. 

 

An Comhchoiste Póilíneachta 

 

Tá sé mar aidhm ag an gComhchoiste 

Póilíneachta (CCP) comharliúcháin, 

comhoibriú agus sineirge níos mó 

maidir le póilíneacht agus ceisteanna 
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coire a fhorbairt idir an Gharda 

Síochána, údaráis áitiúla agus 

ionadaithe áitiúla tofa, agus páirtíocht 

an phobail agus an earnáil deonach 

faoin chás seo a éascú freisin.   

 

Tá feidhm an CCS leagtha síos in Alt 

36 (2) d’Acht an Gharda Siochána 

2005, ina deartair: “Tá sé mar aidhm 

ag an gComhchoiste Póilíneachta 

bheith ina fhóram le haghaidh 

comhairliúcháin, díospóureachtaí agus 

moltaí maidir le cúrsaí a bhaineann le 

póilíneacht i limistéar riaracháin an 

údaráis áitiúil”. 

 

I 2015, tháinig an CCP le chéile go 

foirmiúil ar cheithre ocáid, agus bhuail 

gach Ceantar Bardasach le Ceannfoirt 

áitiúla an Gharda Síochán, rud a thug 

deis dóibh ceisteanna áitiúla a phlé. 

 

I mí na Nollag, tionóladh crinniú 

oscailte chun páirtíocht pobail a 

spreagadh, chun ionchur an pobail a 

lorg don straitéas sé bliain a thiocfaidh 

ós comhair na Comhairle i 2016. 

 

 

 

 

Líonra Páirtíochta Poiblí 

Chontae Chill Dara 

 

Ta na sonraí cúlracha uilig faoi chur le 

chéile Líonra Páirtíochta Poiblí (LPP) 

Chontae Chill Dara ar 

www.kildareppn.ie . Tugtar cuireadh 

do ghrúpaí deonacha thar na cúig 

ceantar bardsacha agus do na trí 

ceann taca, Pobail/Deonach, Cuimsiú 

Sóisialta agus Comhshaol, clárú leis 

an LPP. 

 

Go dti seo ta breis agus 450 grúpa 

deonacha tar éis clárú. 

 

Sa chéad chéim eile, tá cur le chéile 

na struchtúir ata riachtanach chun chur 

ar chumas an LPP gníomhú ar son an 

mór-phobail: 

 

 Comhordaitheor / Éascaítheor a 

chur i bhfeidhm 

 Rúnaíocht a chur i bhfeidhm 

 Ionadaithe a cheapadh do 

choistí tabhachtacha na 

Comhairle, m. sh. An Coiste um 

Fhorbairt Pobail Áitiúil (CFPÁ), 

Coistí um Beartais 

Stráiséasacha (CBS), 

Comhchoiste Poilíneachta 

http://www.kildareppn.ie/
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(CCP) agus comhlachtaí eile an 

údáráis áitiúil. 

 

Straitéis Imeasctha 

Straitéis Imeasctha don Phobal 
Mionlaigh Eitnigh (Óg agus Aosta) i 
gCill Dara 

Cúlra: 

 

Faoi Mhárta 2015 bunaíodh Straitéis 

Imeasctha Chontae Chill Dara tar éis a 

ghlacadh ag Comhairle Contae Chill 

Dara agus Comhpháirtíocht LEADER 

Chontae Chill Dara (CLCCD).  Thainig 

an straitéis seo tar éis bliain oibre le 

ghníomhaireachtaí agus grúpaí pobail 

ag freagairt don riachtanas soiléir atá 

ann le straitéis imeasctha 

comhoiriúnaithe.  Tugadh an 

riachtanas seo faoi deara go logánta 

tar éis clár athshocraithe An Náis i 

2012, ach cuireadh béim air don chéad 

uair i Pleanáil don Éagsúlacht – An 

Plean Náisiúnta Gníomhaíochta i 

gcoinne an Ciníochas (2005). 

Struchtúr 

I 2015 bunaiodh foireann feidhmithe 

ilghníomhaireachta agus lean an 

comhpháirtíocht idir Comhairle Contae 

Chill Dara agus Páirtíocht Chontae 

Chill Dara leis an straitéis a cheannasú 

agus a threorú. 

Rólanna agus Freagraíochtaí na 

Gníomhaireachtaí 

Go ginearálta, tá freagraíochtaí ag na 

gníomhaireachtaí uilig ar an 

bhfoireann feidhmithe maidir le 

gníomhartha éagsúla a chur i 

bhfeidhm, ach tá an príomh-ról maidir 

le treorú straitéiseach agus 

comhordaithe tógtha ag an gComhairle 

agus CLCCD.   

Go praiticiúil, ghlac an Comhairle 

príomh-ról maidir leis an grúpa 

feidhmithe a thionóil agus 

comhpháirtíocht gníomhaireachtaí a 

chomh-ordú. 

 

Straitéis Imeasctha Chill Dara – Ag 

Dul ar Aghaidh 

 

Tá Straitéis Imeasctha Chill Dara 

curtha faoi bhráid an CFPÁ le 

haghaidh breithniú mar chuid dá 

phróiseas pleanála.  I 2015, aontaíodh 

le tacaíocht a thabhairt do Líonra 

Imeasctha an Chontae, agus le 

tacaíocht scoir agus treoshuímh do 

dhaoine atá ag fágáil soláthar díreach, 

le haghaidh cur isteach faoin chlár 

CGPCS. 
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Ag éirí as na geallantais a rinne 

Comhairle Conta Chill Dara agus na 

riachtanais atá ag teacht chun cinn de 

bharr géarchóir dídeanaithe na Siria, is 

é a bheadh mar thacaíocht is fearr ná 

rannóg imeasctha a bhunú i 

gComhairle Contae Chill Dara chun 

stiúradh a dhéanamh in obair 

imeasctha a chomh-ordú, nascadh a 

dhéanamh le CGCPS agus an CFPÁ 

agus treoir straitéasach imeasctha a 

dhíriú i gContae Chill Dara. 

 

Athchóiriú ar Halla Bhaile an 

Droichid Nua 

Rinneadh mór-oibreacha tógála 

athchóirithe i 2015, agus tá an 

foirgneamh ar fáil don phobal le 

haghaidh úsáid ghníomhach. 

Ta Bord Bainistíochta i bhfeidhm, agus 

bhí cruinnithe tosaigh acu chun 

athbhreithniú a dhéanamh ar dhul 

chun cinn na n-oibreacha agus chun 

úsáid an bhforignimh athchóirithe ag 

an bpobal a phlé.  Sa díospóireacht 

seo rinneadh athbhreithniú ar 

shocruithe oibríochtúla atá i bhfeidhm i 

bhfoirgnimh cosúla i gcontaetha 

cóngaracha.  I gcinntí an boird beidh 

béim ar threoirlínte maidir le h-úsáid a 

chur i bhfeidhm, agus, ar an am 

céanna, socrú a chur i bhfeidhm le h-

eagraíocht éigin áitiúil a bheadh in ann 

áirthint, maoirseacht agus airíochas a 

riarú de reir treoirlínte an bhoird. 

 

Forbairt ar iar-ionad BSL, Léim 

an Bradáin 

Leanann an Comhairle le bheith ag 

obair le páirtí leasmhar ar fhorbairt an 

ionad tabhachtach seo i mbaile Léim 

an Bhradáin. Tá mion-pleananna 

riaraithe ag an moltóir forbartha agus 

tuigtear go bhfuil dul chun cinn mór 

déanta orthu, agus go mbeidh sé in 

ann moladh pleanála a chur chin cinn 

go han-luath. 

 

Raon Imlíneach, Na Bánóg, Cill 

Choca 

 

Tá maoiniú deontais faighte chun raon 

imlíneach thar tailte na Bánóg a 

fhorbairt. Déanfar mór-oibreacha 

draenála ionas gur féidir le forbairt dul 

ar aghaidh. 
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Tailte an Graí Náisiúnta, Baile 

Chill Dara 

Tá na sainchomhairleoirí MCO 

Projects ceaptha chun mór-phlean a 

fhorbairt don 17 achar talún a bhíodh 

mar chuid de thailte an Graí Náisiúnta.  

Mar chuid den obair atá idir láimhe, 

déanfar scrúdú ar indhéantacht rogha 

tráchtála a chur ar fáil, gur féidir leis 

tarraingt breise do chuairteoirí a 

sholáthar taobh istigh de na tailte chun 

cur le na tarraingtí atá sa bhaile faoi 

láthair agus/nó soláthar na páirce a 

pháirt-maoiniú. 

 

Páirc Scatála, Droichead Nua 

 

Tá cead tugtha ag Ceantar Bardasach 

Chill Dara/Droichead Nua dul ar 

aghaidh chun na sonraí a chur chun 

cinn le haghaidh moladh Páirt 8 chun 

an páirc scatála a sholáthar ag an 

spás oscailte ag acomhal Bóthar 

Achadh Uí Mhordha / Stórais Uí 

Dhuinn. 

 

 

Coiste um Fhorbairt Pobail 

Áitiúil Chill Dara 

Bunaíodh Coiste um Fhorbairt Pobail 

Áitiúil Chill Dara I (CFPÁ) 2014. 

Bunaiodh CFPÁ i ngach údarás áitiúil, 

mar a éilíodh leis an tAcht Rialtais 

Áitiúil 2014. Tá sé mar phríomh-

fheidhm ag CFPÁ dul chun cinn 

ceangailte d’fhorbairt áitiúil agus pobail 

a chur i gcrích sa chontae. Tá 19 

comhaltaí i CFPÁ Chill Dara – 9 ó 

ghníomhaireachta stáit agus 10 ón 

earnáil neamh-reachtúil.  

Tionólodh sé crinniú den CFPÁ i 2015.  

Bhí freastail an-mhaith ón 19  

comhalta, le lán-leibhéal freastail de 

73%. 

Lógó agus láithreán gréasáin CFPÁ 

Cruthaíodh agus lainseáileadh lógó 

nua do CFPÁ Chill Dara i mí Marta 

2015. 

        

Tar éis an lógó, lainseáileadh láithreán 

gréasáin don CFPÁ faoi Bhealtaine 

www.kildarelcdc.ie 

 

http://www.kildarelcdc.ie/
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Plean Forbartha Eacnamaíoch agus 

Pobail Áitiúil 2016-2021 

       

Ta ról ag an CPFÁ i bPlean 

Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil 

(PEPÁ) a fhorbairt don chontae.  Is é 

aidhm an PEPÁ ná cur síos a 

dhéanamh, le haghaidh tréimhse sé 

bliain, ar na h-aidhmeanna agus na 

gníomhartha atá riachtanach chun 

forbairt eacnamaíoch agus forbairt 

pobail Chill Dara a chur chun cinn 

agus a thacú. 

Go luath i 2015, ag comhoibriú le 

geallsealbhadóirí eacnamaíochta agus 

pobail, d’ainmnigh an CPFÁ 12 

priomh-aidhm sóisialta agus 

eacnamaíoch do Chill Dara, le tabhairt 

faoi le linn saol an phlean.  Rinneadh 

conradh le Ollscoil Maigh Nuad cúntas 

bunlíne socheacnamaíoch agus 

doiciméad athbhreithnithe polasaí a 

fhorbairt, agus baineadh úsáid as 

torthaí na h-oibre seo mar tús-phointe 

don phróiseas PEPÁ iomlán. 

Críochnaíodh an PEPÁ agus ghlac an 

Comhairle iomlán leis ar 18 Nollag 

2015. 

Clár Gníomhachtúcháin Pobail um 

Cuimsiú Sóisialta 2015-2017 

            

Tá sé mar aidhm ag an Clár 

Gníomhachtúcháin Pobail um Cuimsiú 

Sóisialta (CGPCS) míbhuntáiste agus 

bochtanas a laghdú in Éirinn.  Tá an 

CFPÁ mar chomhact conartha, agus 

Comhpháirtíocht LEADER Chill Dara 

mar fheidhmeoir chláir, do CGPCS. 

Go luath i 2015, bunaíodh fo-ghrúpa 

CGPCS / CFPÁ chun oibriú go 

daingean le, agus chun tacaíocht agus 

treoiriú a thabhairt do, CLCD.    

Rinneadh athbhreithniú i lár na bliana 

agus ag deire na bliana i 2015, agus 

sáraíodh na spriocana a cuireadh ar 

bun.  Chuir an CFPÁ béim ar an 

tabhacht a bhain le leanúint le fócas a 

chur ar dhaoine óga, agus le mion-

tacú a thabhairt do cheantair agus 
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grúpai a bhí ar eolas a bheith faoi 

míbhuntáiste, agus tugadh aghaidh ar 

seo i bPlean CGPCS. 

Clár Forbartha Tuaithe 

Bunaíodh fo-ghrúpa Chláir Forbartha 

Tuaithe (CFT) den CFPÁ faoi 

Mheithimh chun oibriú le CLCD ar 

Straitéas Forbartha Áitiúil 2014-2020 a 

ullmhú. Cuirfear an straitéis faoi bhráid 

na Roinne Comhshaoil, Pobail agus 

Rialtais Áitiúil go luath i 2016. 

Léirithe 

Bhí méadú i 2016 ar úsáid an CFPÁ 

ag comhaltaí chun eolas a 

chomhroinnt, chun aontú ar chomh-

thionscnaimh, agus chun aird a dhíriú 

ar easnaimh ar sheirbhísí i gCill Dara 

ag leibhéal náisiúnta.  Seasann 

cruinnithe an CFPÁ mar fhóram chun 

eolas maidir le seirbhísí sa chontae a 

chomhroinnt, agus i 2015 rinne na 

comhaltaí seo leanas léirithe ar a 

seirbhísí: 

 Tusla – An Ghníomhaireacht 

um Leanaí agus an Teaghlach 

 BOO Chill Dara / Chill Mhantáin 

 Iontabhas McVerry 

Rinne comhaltaí CPFÁ léirithe chun 

béim a chur ar a dtosaíochtaí PEPÁ 

chuig: 

 An Oifig Náisiúnta um 

Féinmharú a Chosc 

 Headstrong 

Clár Seirbhísí Comhtháite 

    

Cuireadh tús le Clár Seirbhísí 

Comhtháite (CSC) i 2010.  Tugann an 

CSC le chéile ceannaraí ón earnáil 

stáit, deonach, pobail agus ghnó agus 

comhaltaí tofa chun tosnaíochtaí le 

haghaidh comhoibriú a aithint.  

Cuireadh an CSC ar bun i mBaile Chill 

Dara, agus tá sé bunaithe anois freisin 

i gCill Choca agus i gCill Droichid. 

Baile Chill Dara 

Tá se mar phríomh-thosnaíocht thar 

Chill Dara seirbhísí breise a chur ar fáil 

do dhaoine atá i mbaol féinmharú.  

Roghnaíodh Cill Dara ag an Oifig 

Náisiúnta um Féinmharú a Chosc chun 

clár píolótach de Mojo, clár 

meabhairshláinte a thacaíonn le fir go 

bhfuil dí-fhostaíocht ag cur isteach 
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orthu, a bhunú.  Bhí éileamh thar na 

bearta ar an gcéad clár a cuireadh ar 

bun i mBaile Chill Dara.  Cuireadh 34 

fear ar aghaidh do 14 áit.  Bhí toradh 

thar a bheith dearfach ag an gclár 12 

seachtaine seo. 

D’aithnigh Mojo Chill Dara an 

comhghaolú láidir atá ann idir shláinte 

maith fisiciúil agus meabhairshláinte, 

agus rollaigh Comhpairtíocht Spóirt 

Chill Dara amach gné corpacmhainne 

an chláir.  Chuir an clár ar chumas na 

bhfear na tionchair dearfacha a éiríonn 

ó bheith gníomhach go fisiciúil, go 

sóisialta agus go mothúchánach a 

fheiceáil dóibh féin. 

 

Ionad Óige na Coirceoge - Baile 

Chill Dara 

Osclaíodh An Coirceoig, ionad óige il-

úsáid i mBaile Chill Dara, faoi Mheáin 

Fhomhair 2015.  Tá sí lonnaithe in iar-

Oifig an Phoist, agus rinneadh 

athchóiriú forleathan innti, as a tháinig 

ionad larnach insroichte don aos óg.  

Tá Seirbhís Óige Chill Dara mar 

phríomhthionónta, agus baineann 

grúpaí agus eagraíochtaí don óige 

úsáid as an bhfóntas ar bhonn 

seachtainiúil. 

 

      
 
Cill Choca 

Is iad soláthar cúraim sláinte a 

mhéadú, agus fóntas ilchuspóireach a 

fhorbairt, na príomh-thosaíochtaí do 

Chill Choca.  Leanadh le dul chun cinn 

i 2015, le tógálaithe á sholáthar ag an 

FSS chun tús a chur le forbairt ar an 

ionad nua cúraim príomhúla i 2016, 

cead pleanála don bhfóntas pobail nua 

agus plean comhtháite á fhorbairt 

d’ionad na Bánóga. 

 

I mí na Nollag tharla lainseál pobail ar 

an obair ar na Bánóga. 
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Leanadh le obair chun Seantán Fear 

Chil Choca a fhorbairt i rith 2015.  

Tagann fir ó thar Cill Choca le chéile ar 

bhonn seachtainiúil agus bhí baint acu 

le clár deilte adhmaid, tacaithe ag an 

CSC. 

 

 

Cuireadh Sraith Sráide CPÉ/Gardaí ar 

bun thar cheithre seachtain, le 50 

ógánach ó Chill Choca páirteach innti.  

D’eirigh go han-mhaith le seo, ag cur 

le cláir a cuireadh ar bun i 2014. 

 

 

 

 

 

 

Cill Droichid 

Leanadh le obair thar 2015 chun an 

plean CSC 2016-2020 do Chill 

Droichid a thabhairt chun críche.  Bhí 

fíor-rannpháirtíocht ón bpobal áitiúil, ó 

ghnóanna áitiúla, ó ghníomhaireachtaí 

stáit agus ó chomhaltaí tofa.  As seo 

glacadh le ocht réimse tosaíochta.  

Braislíodh iad faoi dhá téama: 

1. Páisti agus Daoine Óga, 

Sláinte, Oideachas, Fóntais 

agus Slandáil. 

2. Forbairt ar Thurasóireacht, 

Fostaíocht agus Infreastruchtúr. 

Bunaiodh dhá fhoireann feidhmithe, le 

gniomhaireachtaí cui, ionadaithe ghnó 

agus ceannaraí pobail páirteach iontu.  

Cuireadh tús le obair chun an plean a 

fheidhmiú ag druidim le deire 2015.  

Cuireadh clár Clanna a Neartú ar bun 

don chéad uair i gCill Droichid.  Ta 

obair chun straitéis turasóireachta do 

Chill Droichid, á nascadh le Cill Dara 

Thuaidh, go maith idir láimhe anois.
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Seirbhísí Fóillíochta 

 
 

Rannóg na bPáirceanna  
 
Bíonn Rannóg na bPáirceanna ag 

déanamh soláthar, bainistíocht agus 

cothabháil ar pháirceanna agus 

spásanna oscailte sa chontae, chomh 

maith le soláthar fhóntais, go háirithe 

clóis súgartha, ar fud an chontae. 

Tugann sí cúnamh agus comhairle 

freisin do ranna inmheánacha na 

comhairle agus d'eagraíochtaí pobail 

maidir le tionscadail a bhaineann le 

tírdhreachú agus fóntais. I measc na 

tionscadail agus na gníomhaíochtaí a 

cuireadh i bhfeidhm sa bhliain seo 

chaite bhí na nithe seo leanas:  

 

 Rinneadh dhá fhaiche spóirt a 

thógail agus rinneadh draenáil 

ar thalamh conláiste a bhain leis 

i Loch na Móna, Léim an 

Bhradáin. Táthar ag súil go 

mbeidh said réidh le haghaidh 

imirt i 2016. 

 

 Rinneadh clár prúnála agus 

bainte crainn bunaithe ar 

achainní a fuarthas ar fud an 

chontae. 

 

 

 Rinneadh  clár chun bleibeanna 

earraigh a chur  i mbailte, ina 

measc An Nás, Baile Átha Í, 

Léim an Bhradáin, Cill Choca 

agus Cairbre. 

 

 Rinneadh cothabháil ar fhaichí 

féir i Maigh Nuad, Léim  an 

Bhradáin, Cill Droichid, Cill 

Choca, An Nás, Droichead Nua, 

Cill Dara agus Mainistir Eimhín 

 

 

 Tírdhreachú ar cúig 

teampeallán: 

 

o Cuarbhóthar An Náis 

o Teampallán na Chollcoille, Cill 

Droichid 

o Ráschúrsa An Churraigh, le 

haghaidh comóradh 150 bliain 

ar Dearbaí na hÉireann 
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o Teampallán an N4, Ollscoil 

Maigh Nuad 

o Teampallán Bhóthair Dhún 

Búinne, Maigh Nuad 

 

 Oibreacha ar gháirdín pobail i 

gCill Choca, i gcomhoibriú leis 

an Rannóg Chomhshaoil.  

Táthar ag súil go mbeidh críoch 

le na h-oibreacha i 2016. 

 Leanadh leis an scéim 

phíolótach cuibhrinn ag An 

Scioból Iontach 

 Tugadh tacaíocht airgeadais 

agus theicniúil do Chumainn 

Áitritheoirí agus do Choistí na 

mBailte Slachtmhara sa 

chontae.  

 Rinneadh atógáil ar an teorainn 

i bPáirc an Phóna, Maigh Nuad 

 Cuireadh tús le thírdhreachú i 

nGleann Silleacháin, Léim an 

Bhradáin 

 Obair imscrúdaithe 

seandálaíochta sa chlós ag An 

Scioból Iontach 

 Obair dearth ag na h-oibreacha 

draenála sna Bánóga 

 

Clóis Súgartha 

Tá 20 chlós súgartha sa chontae 
anois. 

 Cuireadh críoch le tírdhreachú 

ar Chlós Súgartha Páirce an 

Phobail i mBaile Átha Í. 

 Osclaíodh páirc scatala nua ag 

Lána na Tionóla, Baile Átha Í 

 Rinneadh dul ar aghaidh le 

pleananna le haghaidh clóis 

súgartha nua i mBaile Eilís agus 

An Chill. Táthar ag súil go n-

osclófar iad i 2016 

 Rinneadh athchóiriú ar chlós 

sugartha Áras Eoin Dé agus 

osclaíodh don phobal é 

 

 Leanadh ar aghaidh le 

cothabháil rialta ar na clóis 

súgartha atá ann cheana féin. 
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Tionscnaimh Súgartha Speisialta  

 

 Reáchtáladh lá súgartha in Áras 

Chill Dara i Meán Fomhair chun 

an Lá Náisiúnta Súgartha a 

cheiliúradh. D’fhreastail breis 

agus 3,000 daoine air. Dob é 

seo an cheatrú blain don 

imeacht. 

 Cuireadh maoiniú ar fáil freisin 

do Ionad Ealaíon Bhruach na 

hAbhann le haghaidh 

tionscnaimh súgatrtha a eagrú 

mar chuid dá chlár imeachtaí. 

 

Ionad Spóirt Dhroichead Nua  

 
Tá Ionad Spóirt Dhroichead Nua i 

bhfeidhm anois le beagnach 29 bliain, 

agus é mar áis an-luachmhar ar fad 

don phobal áitiúil. 

 

I measc na h-áiseanna atá ar fáil tá 

faichí imeartha taobh istigh agus taobh 

amuigh, seomrái ar chíos, seomraí 

allais agus gaile, áiseanna do scrúdú 

folláine, ionad cóisire, fáiltiú agus 

siopa caife. 

 

 Bronnadh Gradam 

Órchaighdeáin na Brataí Báine 

ar an ionad arís i 2015, rud a 

léiríonn caighdeáin thar bharr 

na h-áise. Is é gradam na brataí 

báine an t-aon ghradam 

cuimsitheach cáilíochta amháin 

in Éirinn a mheasann 

caighdeáin na n-áiseanna 

fóillíochta.  

 Nasctha anois le K-Leisure sa 

Nás agus i mBaile Átha Í, rud a 

thugann il-bhallraíocht sna trí 

ionad do chustaiméirí ar an ráta 

ballraiochta céanna 

 Oibríonn Ionad Spóirt 

Dhroichead Nua seacht lá sa 

seachtain, laethanta saoire 

bainc san áireamh, le uaireanta 

oibre de 90 uair sa seachtain 

 Ta méadu tagtha ar bhallraíocht 

go 1000 ball gníomhach, agus 

úsáid á bhaint acu as an 

bhfóntas roinnt uaire sa 

seachtain 

 Rinneadh leathnú ar chlár na 

ranganna corpacmhainne i 

2015, le breis agus 40 rang sa 

seachtain sa chlár anois 

 Cuireann teagascóirí lán-

cháilithe scrúdú folláine agus 

cláir pearsanta ar fáil.  

 Baineann raon leathan de 

ghrúpaí pobail, idir foirmiúil 

agus neamh-fhoirmiúil, úsáid as 
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an ionad spóirt ar bhonn 

seachtainiúil 

 Cuireadh campaí il-gnímh ar 

siúl le linn laethanta saoire 

scoile do pháistí faoi bhun 12 

bliana d’aois 

 Cuireadh roinnt eachtraí 

charthanacha ar siúl le linn na 

bliana, chun airgead a sholáthar 

do charthanais éagsúla 

 

Clár Forbartha CPÉ 

 

Féile Peile Eastáit Garráín na 

Fuinseoige 

 

Ag éiri as spraoi-seisiúin peile CPÉ a 

cuireadh ar fail do na paistí in Eastát 

Garráín na Fuinseoige faoi Bhealtaine 

agus Meithimh 2015, thionóil CPÉ lá 

bliotsa ar deire seachtaine saoire 

bainc Lúnasa, le cabhair ó choiste na 

cónaitheoirí agus ó Oibrí Pobail 

Chomhairle Contae Chill Dara.   

 

Reachtáileadh turnaimint sacair do na 

páistí ba shine agus spraoi-cluichí 

peile do na páistí níos lú, chomh maith 

le cluice cúigear-an-taobh do na 

daoine fásta. 

 

Fíor-rath pobail a bhí ann.  Ta 62 

teach in Eastát Garráín na Fuinseoige 

agus bhí ar a laghad duine as gach 

teaghlach páirteach ar an lá – ó féar a 

bhaint, an faiche a mharcáil, 

réiteoireacht a dhéanamh ar chluichí, 

cabhrú le na spraoi-chluichí le na 

páistí óga, sóláistí a dháileadh agus 

teacht amach chun tacú le na páistí 

(agus na daoine fásta) ag na cluichí. 

 

Spreag an Féile Peile spiorad an 

phobail san eastáit agus bhí an-rath 

air. 

 

 

Comhpháirtíocht Spóirt Chill 

Dara 

 

I 2015, lean Comhpháirtíocht Spóirt 

Chill Dara (CSCD) le chláir agus 

cursaí a rolladh amach mar chuid dá 

sainchúram chun páirtíocht i spórt 

agus i gníomhaíocht choirp a mhéadú. 

Tá achoimre thíos ar na gníomhartha 

agus na cláir a cuireadh i bhfeidhm: 
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Clár Cóitseála Pobail 

 

Sa chlár seon ta fócas ar chabhair 

rathúil a thabhairt do dhaoine dí-

fhostaithe chun deiseanna le haghaidh 

fostaíocht, cóitseáil, obair deonach 

agus breisoideachas a fháil in earnáil 

an spoirt, mar shampla mar 

cóitseálaithe, ceannaraí 

ghníomhaíochta choirp, etc.  Tugann 

sé scileanna praiticiula agus teicniciúla 

a bhaineann le sport, chomh maith le 

modúil forbartha pearsanta, do na 

rannpháirtithe, agus cabhraíonn sé leo 

chun taithí oibre ábhartha a fháil ina 

bpobail féin.  Cuireann sé freisin le 

sláinte choirp agus meabhair a chur 

chun cinn do na rannpháirtithe agus sa 

phobal, trí fostaíocht agus/nó obair 

deonach na rannpháirtithe dá éis. 

 

 I 2015 cuireadh cúrsaí ar bun i Maigh 

Nuad agus Díseart Diarmada, a thug 

uas-oiliúint do 22 duine. 

 

 

Cuir Cill Dara ag Siúl 

 

Mar chuid den chlár ‘Cuir Cill Dara ag 

Siúl’, d’eagraigh Comhpháirtíocht 

Spóirt Chill Dara a dhara Féile Siúil 

Chill Dara i 2015, agus bhí an-rath air 

arís, le siúlóidí ag na h-ionaid seo 

leanas: 

 Siúlóid Slí Arthur, Cill Droichid 

 Siúlóid Uiscebhealaí Bhaile 

Átha Í 

 Siúlóid ar an gCanáil Mór, Ard 

Cloch 

 Siúlóid ar an gCanáil Mór, Na 

Solláin 

 Siúlóid Treoraithe Chaisleáin 

Cairbre 

 Fearainn Páirce Tí Chartúin 

 Mánna An Churraigh 

 An Canáil Mór ag Cumann Gailf 

an Chillín 

 Cnoc an Tairbh, An Fhorrach 

Mhór 

 Teach Bhaile an Chaisleáin 

 An Canáil Mór, Baile an 

Mhuilinn 



Tuarascáil Bhlaintiúil Chomhairle Contae Chill Dara 2015 
 

 
56 

 
 

 

 

Clár na Scoileanna 

 

I 2015, bhí Comhpháirtíocht Spóirt 

Chill Dara i dteagmháil le mór-chuid de 

na scoileanna thar an chontae, le breis 

agus 5,500 páiste páirteach inár gcláir 

scoile éagsúla.  Faoi Dheire Fomhair 

tionóladh Seiminéar do 

Bhunscoileanna i gcomhboibriú le 

Baile Átha Cliath Theas agus Dún 

Laoighaire/Rath an Dúin, le 180 

múinteoir ag freastal air.  Bhí an 

Dúshlán 21 lá agus Ar Aghaidh go 60 

mar dhá cheann de na cláir ba rathúla 

a bhí againn. 

 

Sa chlár ‘Ar Aghaidh go 60’ ta dúshlán 

gníomhaíochta do pháistí bunscoile 

chun béim a chur ar an tabhacht a 

bhaineann leis an méid molta de 60 

neomat gníomhaíochta in aghaidh an 

lae a fháil.  Tomhastar leibhéal 

corpacmhainne na mac léinn roimh 

agus tar éis 28 lá chun na buntáistí a 

fuarthas a ríomh.  Cuireadh an clár 

seo ar bun i gcomhoibriú leis an FSS. 

 

I measc cláir eile a cuireadh ar bun i 

2015 bhí: 

 

Clár Scoile 

 

 Clár Gníomhartha iar-scoile 

 Mion-triatlan SBC An Náis 

 Clár Blaiseadh Spóirt, i 

gcomhoibriú leis an Clár 

Críochnaithe Scolaíochta 

 Clár Sprocket Rocket 

 Rith Conor McCormack 

 

Oiliúint agus Treanáil 

 

 Clár Cóitseála Pobail 

 Traenáil 2 uair Idirbhliana 

 Traenáil le haghaidh 

Ceannasaíocht Gníomhach 

 Traenáil Garchabhrach agus 

Dífhibrileora 

 Ceannasaíocht Gníomhach don 

Aos Óg 

 Traenáil le haghaidh Cuimsiú 

Míchumais 

 Cúrsaí Cóitseála do spóirt 

éagsúla 

 Cúrsaí Cód Eitice 
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Clár Rith Pobail 

 

 5k Mainistir Eimhín 

 10k Bhaile an Náis 

 Rith Páirce, Baile an Chaisleáin 

 Rith Páirce, An Nás 

 Imeacht Rothaíochta Lúb 

Laighin 

 10k Ráth Chofaigh 

 5k / 10k Bhaile Átha Í 

 5k/10k Bhaile Uí Cheallaigh 

 Dé-Atlan na Forraí Móra 

 5k / 5 Míle an Churraigh 

 5k / 10k den Scoth Bhaile Chill 

Dara 

 

Cuir Cill Dara ag Siúl 

 

 Grúpaí Siúil bunaithe 

 Traenail do Cheannaraí Siúil 

 Siúlóid ‘Operation 

Transformation’ 

 Féile Siúil Chill Dara 

 

 

Clár Aoisbháúil 

 

 Cluichí ‘Beir Beo ar an Saol’ 

 Aerobaic Uisce do dhaoine ós 

cionn 55 

 Mícheal Ó Muircheartaigh ag 

caint – An tabhacht atá le 

ghníomhaíocht choirp do 

dhaoine breacaosta 

 Ióga suí gníomhach. 

Clár Rannpháirtíochta sa Spóirt 
do Dhaoine ar Mhíchumas 

 Grúpa Giomnáisiam  

Meabhairshláinte 

 Clár Haca do chách 

 Clár Marcaíochta ar chapall 

 Laethana “Tar agus bain trail 

as” 

 Clár Foghlama Rothaíochta 

 Clár Foghlama Snámha 

 Clár MOJO 

 Clár Aclaíochta Suí 

Airtríteas Éireann 

Mná i Spóirt 

 Ióga/ Pilates 

 Ranganna Dornálaclaíochta 

 Clár Údaráis Áitiúil 

 Ranganna rince 
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Eile 

 

 Léirscáiliú CFG de 

chlubanna agus fóntais 

 Lá Súgartha Náisiúnta 

 Deontais Forbartha do 

Chlubanna 

 Comhairle maidir leis an clár 

caipitiúil spóirt 

 Eolas agus Comhairle a 

sholáthar 

 Nascadh le Comhlachtaí 

Rialtais Náisiúnta (CRN) 

 

Oifig Rannpháirtíochta sa Spóirt do 

Dhaoine ar Míchumas agus Oifigigh 

Forbartha Spóirt 

Bhí tionchar mór ag ár gClár 

Rannpháirtíochta sa Spóirt do 

Dhaoine ar Míchumas i 2015, le 

cláir mar Grúpa Giomnáisiam  

Meabhairshláinte, Clár Haca do 

chách, Marcaíocht ar Chapaill, 

Laethanta “Tar agus bain triall as”, 

Clár Foghlama Rothaíochta, Clár 

Foghlama Snámha, Traenáil le 

haghaidh Cuimsiú Míchumais agus 

Clár Aclaíochta Suí Airtríteas 

Éireann á rolladh amach sa 

chontae. 
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Seirbhísí Leabhlarlainne agus Ealaíon Chill Dara 

Leabharlanna 

Lainseáladh Plean Forbartha 

Sheirbhís Leabharlainne agus Ealaíon 

Chill Dara 2015-2019 ‘IDÉANNA 

FÍORAITHE: An Scéal a Scaipeadh 

faoi Aibreáin 2015. Soláthraíonn sé an 

léarscail agus an compás chun 

seirbhís leabharlainne nua-aimseartha, 

inbhuanaithe agus freagrúil a chur ar 

fáil thar na cúig bliain ó 2015 go 2019. 

Cuireann an Plean treoir, straitéisí 

agus gníomhartha don todhchaí i 

gcrích, ag togáil ar na láidreachtaí 

agus na sinéirgithe atá ann cheana 

féin, chun an leabharlann a chur chun 

cinn go deimhneach. 

 

 Ullmhaithe agus glachtha ag 

Comhairle Condae Chill Dara de réir 

riachtanais reachtaíochta, tá ár 

straitéisí daingnithe i bpolasaithe agus 

cúramaí náisiúnta agus áitiúla. Tar éis 

próiséis leathan comairliúcháin le baill 

foirne agus geallsealbhóirí, anáilís ar 

fheidhmíocht agus taighde, tá an plean 

tógtha chun cinn faoi stiúradh 

corporáideach ón gCoiste um Beartais 

Straitéiseacha. 

 

Is é ár bhfís ná an leabharlann a 

shochrú sa chontae mar spás gan sárú 

don phobal, timpeallacht atá mar 

bhealach chun cruthaitheacht, 

ionsparáid agus tacaíocht, ag freagrú 

ar riachtanais ár bpobal. 

 

Tugann an plean faoi deara go bhfuil 

próifíl teicneolaíoch, eacnamaíoch 

agus sóisialta Chill Dara ag athrú i 

gcónaí. Tugann forbairtí 

teicneolaíochta deiseanna spreagúla 

chun soláthar seirbhíse a mhéadú, 

agus dúshláin nua curtha romhainn ag 

an am céanna. Glacann an seirbhís 

leabharlainne le na dúshláin seo, ag 

dul leis an póiteinseal chun an Bearna 

Digiteach a laghdú. 

 

Cuireann ár bhfrámaíocht cur chuige 

iomlánach ar fáil chun seirbhís 

leabharlainne nua-aimseartha don 21ú 

aois a chur i bhfeidhm, ag tógáil ar 

thraidisiún láidir de pháirtíocht, 

tionscnaíocht, forbairtí agus idéanna. 

Cuireann na h-ocht straitéisí 

treoirphlean ar fáil chun dul ar aghaidh 

le bheith mar Idéanna Fhíoraithe. 

 

Spásanna, Rochtain agus Soláthar 

Seirbhísí 

 

Thug an Comhairle fáltas iar-

réadmhaoin na nDoiminiceach i 
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mBaile Átha Í, a chuimsíonn iar-

Eaglais, foirgnimh Prióireachta agus 

tailte, go crích.  Tá dul chun cinn ar 

siúl maidir leis an togra chun an iar-

eaglais a athrú go leabharlann pobail 

nuálach do Bhaile Átha Í agus a 

phurláin.  Le foireann dearadh ceaptha 

chun an tionscadal a seo a bahinistiú, 

táthar ag súil le togra Páirt 8 a chur 

faoi bhráid na Comhairle go han-luath. 

 

Cuireadh leabhair faoi Ghnó, Fiontar 

agus Tacaíocht Fostaíochta ar fáil do 

na seacht leabharlann lánaimseartha. 

Roghnaíodh Leabharlann Maigh Nuad 

mar ionad phíolóta do thionscadal 

náisiúnta a thairg: 

 Cuireadh acmhainní ar fáil  do 

fiontraithe agus tosaithe ghnó, 

lena n-áirítear Clinicí Comhairle 

Ghnó, i gcomhoibriú leis an 

Oifig Fiontar Áitiúil 

 Acmhainní tacaíochta 

fostaíochta do chuairteoirí poist, 

Clubanna Fostaíochta agus 

Clinicí CV, i gcomhoibriú leis an 

Líonra Seirbhísí Fostaíochta 

Áitiúil 

Is cnuasach leabhar é Shelf Help: 

Léamh Molta le haghaidh Folláine 

Pearsanta a bhaineann le 

meabhairshláinte agus folláine 

ginearálta, andúil, comhchaidrimh 

agus saincheisteanna sóisialta.  

Cuireadh an cnuasach seo le chéile i 

gcomhoibriú le proifisiúnáigh le taithí 

acu ar bheith ag obair i gcúraim 

príomhúil i gContaetha Chill Dara agus 

Chill Mhantáin.  Faoin scéim seo is 

féidir le cleachtóirí cúraim príomhúil ag 

obair sna contaetha seo daoine go 

bhfuil na hábhair sa chnuasach seo ag 

cur isteach orthu a dhíriú chun na 

leabhair, agus is féidir le duine ar bith 

sa phobal é féin a dhíriú chuchu.  

Cuirtear leis an cnuasach gach bliain 

agus nasctar é le chlár imeachtaí saor 

in aisce a chuirtear ar fáil inár brainsí 

leabharlainne. 

Scileanna Foghlama agus Fiontar 

Is clár feabhsaithe léitheoireachta é 

Better Basics, atá dírithe chun 

scileanna léitheoireachta a thacú agus 

a chur chun cinn i measc páistí atá in 

aois bunscoile.  Tacaíonn an clár le 

feabhas a chur ar chumas 

léitheoireachta na bpáistí trí fhoghlaim 

beirte aon le h-aon le deonaí 

léitheoireachta.  Cuirtear an clár ar bun 

i gcomhoibriu le Comhpháirtaíocht 

LEADER Chontae Chill Dara 

(CLCCD). Ó 2014 i leith, cuireadh an 

clár ar bun cúig uair i dtrí bunscoil, 
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agus tá sé ar intinn an clár a mhéadú 

níos mó i 2016. 

Chun breis teagmhála a bheith le 

foghlaim réamhscoile, thugamar 

isteach ár gcnuasach Early Learning 

Fun (ELF).  Is rogha é seo de cheithre 

foireann teideal, bailithe le chéile faoi 

cheithre téama an curaclaim 

réamhscoile, atá ar fáil ar iasacht do 

réamhscoileanna agus creiseanna i 

gCill Dara. 

I ngach foireann tá 30 teideal, ag tacú 

le ceann de na ceithre téama, agus is 

féidir iad a thógáíl ar iasacht ar feadh 

tréimhse sé seachtaine.  Tá na foirne 

ar fail ar iasacht ar thicéad bhloc-

iasachta Seitbhíse Leabharlainne Chill 

Dara.  Tá bloc-iasachtaí ar fáil saor in 

aisce ó cheann ar bith d’ár 

leabharlanna. 

Forbraíodh an Clár Tacaíochta do 

Mheán-Scoileanna chun seirbhís na 

leabharlainne a chur chun cinn do 

dhaoine óga agus chun eolas a 

scaipeadh faoin méid atá ar fáil ónár 

seirbhís leabharlainne poiblí nuálach. 

Tugann eilimintí den chlár - ina measc 

an tionscadal liteartheachta ‘Leabhar 

Amháin, Bliain Amháin’, Cuairteanna ó 

Udair, Ceardlanna Scríbhneoireachta 

Cruthaitheacha, imeachtaí agus 

ceardlanna Seachtaine na 

Matamaitice, Seachtaine na 

hEolaíochta agus Seachtaine na 

hInnealtóireachta - tacaíocht breise do 

scoileanna ina bpleananna 

litearthachta agus uimhearthachta,  

agus chun na naisc atá ann idir 

seirbhís na leabharlainne agus na 

scoileanna a neartú. 

Sa Chlár Mean-Scoile ta cláir éagsúla 

dírithe ar mic léinn sa sraith 

shóisearach agus sa sraith sinsireach 

agus ar mic léinn idirbhliana.  I measc 

na h-imeachtaí tá ceardlanna agus 

léachtaí faoi ábhair a bhaineann leis 

an curaclam, chomh maith le 

imeachtaí a spreagann cruthaitheacht 

agus rannpháirtíocht pobail, m. sh. 

Scríbhneoireacht Cruthaitheach, 

Úrscéal Grafach, Staidéar Scannán, 

Shakespeare, Stair, Códú, 

Ríomhchluichíocht, Frithbhulaíocht, 

Ceardlanna Gaeilge etc. 

I gClár Tacaíochta do Mheán-

Scoileanna na bliana seo, d’fhreastail 

6,500 mac léinn ó deich meán-scoil 

éagsúla ar imeachtaí inár 

leabharlanna.                                                                          

Tá Seirbhís Leabharlainne Chill Dara 

ag tacú leis an Tionscadal Bréagain, 

Teicneolaíocht agus Oiliúint (BTO) ó 
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2007 i leith.  Tá an cnuasach dírithe 

chun tacaíocht a thabhairt do pháistí 

agus daoine fásta go bhfuil 

deacrachtaí foghlama, míchumas nó 

riachtanais níos suntasaí acu.  Agus é 

bunaithe i leabharlanna Bhaile Átha Í, 

Léim an Bhradáín agus An Náis, is 

féidir teacht ar an gcnuasach 

speisialaithe seo de bhréagáin, 

bogearraí agus teicneolaíocht cúnta 

saor in aisce, ó na brainsí go léir ar fud 

an chontae, nó is féidir nithe as a fháil 

ar iasacht nó a úsáid trí ballraíocht a 

ghlacadh i leabharlann ar bith i gCill 

Dara.  Lainseáladh an eilimint traenála 

den tionscadal (ár sraith bliaintiúil de 

léachtanna agus ceardlanna, saor in 

aisce) ag Adam Harris, bunaitheoir 

AsIAm.ie, láithreán gréasáin a 

thacaíonn le daone go bhfuil uathacas 

orthu. 

Ta tionscadal BTO de Sheirbhís 

Leabharlainne Chill Dara uathúil in 

Éirinn, agus glactar leis mar shampla 

dea-chleachtais ag scoileanna, 

proifisiúnaigh agus eagraíochtaí a 

oibríonn le páistí go bhfuil riachtanais 

breise acu.       

Sraith de léachtaí maidir le   

tuismitheoireacht a bhí i Parents: 

Practical and Positive Supports, a 

d’eagraigh Seirbhís Leabharlainne 

Chill Dara i bpáirtíochta le Foireann 

Siceolaíochta Cúraim Príomhúla an 

FSS agus Meabhairshláinte Éireann, 

agus a fuair maoiniú ó Chomhairle 

Contae Chill Dara.  Bhí teacht ar na h-

imeachtaí saor in aisce agus oscailte 

do chách.  Cuireadh imeachtaí ar siúl i 

ngach ceann d’ár seacht príomh-

leabharlann, agus bhí an-rath orthu. 

Lainseáil an Dr. John Sharry an clár, le 

breis agus daichead imeacht ann.  I 

measc na h-imeachtaí agus 

ceardlanna bhí Garchabhair, Conas 

cabhrú le do naíonán dul a chodladh, 

Disciplín Dearfach agus Iompracht 

Dhúshlánach a bhainistiú, Cabhrú le 

Paistí ata Ró-Imníoch, Lionraíocht 

Sóisialta agus Cibearbhulaíocht, 

Folláine Déagóirí, Cúram Pearsanta 

agus Strus nó Imní Ort , etc.        

 

 

An Campas Cultúrtha 

Cuireadh tús oifigiúil le Clár Deich 

mBliana na gCuimhneacáin Chill 

Dara le lainseál leabhair le Thomas 

Nelson,   'Through Peace and War: 

Kildare County Council in the Years of 

Revolution 1899-1926' faoi Dheire 

Fomhair 2015. Leanadh ar seo le dhá 
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coirmcheoil saor in aisce, ‘The Percy 

French Story’, le Móna Conroy agus 

Owen C. Lynch, chun comóradh a 

dhéanamh ar léiriú  Percy i Halla 

Bhaile An Náis 100 bliain ó shoin. 

Tharla imeacht uathúil agus stairiúil ar 

an 25ú Deire Fomhair le nochtú  

deilbhe Sheáin Uí Dhubhuí, ‘An Finín 

ba Mhó’, i gCearnóg na Poibleoige, An 

Nás, agus lainseáil Coiste Deich 

mBliana na gCuimhneacáin Chill Dara 

an clár do 2016 go h-oifigiúil ar an lá 

céanna. 

Lainseáladh an leabhar 'Foremost and 

Ready - Kildare and the 1916 Rising' le 

James Durney, Staraí Cónaithe 

Chomhairle Contae Chill Dara i mí 

Shamhna. 

         

I rith 2016, déanfaidh an Clár scrúdú 

agus macnamh ar thionchar Éirí 

Amach 1916, trí mionchíoradh ar stair 

politiciúil, sóisialta, cultúrtha agus 

eacnamaíoch an chontae.  

Soláthróimid dearcadh iomlánach ar 

an tréimhse, trí léirithe cultúrtha, 

foilsiúcháin, macnaimh stairiúla agus 

clár oideachais. 

Is cuid lárnach d’ár gcuimhneacháin 

ná baint a bheith leis ag gach réimse 

den phobal. 

Óna bhunú i 2010, tá an lucht spéise 

do Féile Léitheoirí Chill Dara (FLCD) 

fós ag fás.  I Féile 2015, an séú ceann, 

óstáileadh údair le cáil domhanda 

orthu, mar Pat McCabe, Eoin 

McNamee, Nell McCafferty, John 

Lonergan, Dermot Bolger, Joseph  

O’Connor agus Louise O' Neill. Tá sé 

mar éiteas again ár léitheoirí a chur i 

dteagmháil le h-údair agus le h-

ealaíontóirí, ag obair chun an scoth ó 

réimse na litríochta a thabhairt d’ár 

lucht spéise i gCill Dara. 

Tá na h-imeachtaí rialta, mar Deich 

Leabhar ba cheart duit a léamh, 

Seisiúin Maidin Domhnaigh, agus ár 

sceideal d’Imeachtaí Imeallacha, ag 

dul i bhfábhair leis an lucht spéise.  

Táimid tiomanta do chinntiú go 

bhfanann ár Féile insroichte do chách, 

agus, chuige sin, tá na h-imeachtaí go 

léir saor in aisce. 
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Le linn míosa an tsamhraidh, 

reachtáileamar an Bús 

Léitheoireachta Samhraidh do 

pháistí chun léamh taobh amuigh de 

bhliain na scoile a spreagadh.  I 2015, 

d’fhás an Bús le méadú ó sé údaráis 

áitiúla go trí chinn déag páirteach ann 

– ag comhoibriú le chéile, ag 

comhroinnt idéanna agus ag baint 

buntáiste as barainneacht scála agus 

earraí á ordú acu.  Cláraíodh breis 

agus 1,500 páiste de ghach aois i 

gContae Chill Dara, agus ghlac mórán 

acu páirt i gceardlanna le beacha mar 

théama acu, agus i spraoi-imeachtaí. 

Bhí móréilimh ag daoine breacaosta 

inár Féile Aoisbháúil, a tharla thar 

ocht mí den bhliain, agus ina measc 

bhí scannáin, léimh ó údair, 

ceardlanna ceirde agus cainteanna 

maidir le aireachas, airgead pearsanta 

agus sábhailteacht ó dhóiteán.  I 

measc buaicphointí an chláir bhí 

cainteanna ón tráchtaire spóirt cáiliúil 

Mícheál Ó Muircheartaigh agus léirithe 

le Carnation Theatre, chomh maith le 

cainteanna staire áitiúla ó Mario 

Corrigan, Leabharlannaí Feidmiúcháin 

agus James Durney, ár Staraí 

Cónaithe. 

Bhí bliain rathúil again arís maidir le h-

Imeachtaí Laethúla i leabharlanna.  Is 

modhanna thar barr fós iad Grúpaí do 

Thuismitheoirí agus Lapadain agus 

Seisiúin Scéalaíochta le clanna óga 

teacht le chéile agus páirt a ghlacadh 

sa phobal.  Rinne foirne leabharlainne 

cuairteanna ar naíonraí agus 

creiseanna áitiúla le haghaidh 

scéalaíochta, le Rua, Iora na 

Leabharlainne. 

 

 

Bhí ár mbunscoileanna áitiúla 

páirteach in imeachtaí le haghaidh 

Seachtain na h-Innealltóireachta, 

Seachtain na Gaeilge, Seachtain na 
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hEolaíochta, Féile Leabhar na bPáistí 

agus cuairteanna ó údair, chomh maith 

le teacht chugainn chun leabhair a 

thógáil ar iasacht ar bhonn rathúil. 

Tá fás ag teacht fós ar ár gClubanna 

Leabhar, Clubanna Scannán, 

Ranganna Ríomhaire agus Clubanna 

Cniotála agus Cróise. 

In ailéir na leabharlann, óstáileadh 

taispeántais ealaíon i rith na bliana, 

rud a thug deiseanna do ealaíontóirí 

áitiúla agus náisiúnta a saothar a 

thaispeáint don phobal áitiuil. 

I 2015, lean na leabharlanna le bheith 

ag feidhmiú mar phointe fócais do 

chultúir agus cruthaíocht, do fáisnéis 

agus tacú, agus do theicneolaíocht 

agus nuálaíocht inár bpobal. 

An Leabharlann Fíorúil 

Tá Seirbhís Leabharlainne Chontae 

Chill Dara mar phríomh-údarás i 

bhfeidhmú ar Céim a hAon de Sierra – 

an Córas Bainistíochta 

Leabharlainne (CBL) poiblí náisiúnta 

nua.  Faoi dheire, éascaífidh an CBL 

nua seo acmhainní leabharlainne a 

chomhroinnt go náisiúnta.  Tá catalóg 

agus bunachar sonraí úsáideoirí 

comhroinnte aige, agus beidh carta 

ballraíochta uilíoch, gur feidir é a usáid 

i leabharlanna thar Poblacht na 

hÉireann, mar thoradh ar an tionscadal 

seo. 

Thosaigh soláthar náisiúnta de r-

sheirbhísí i 2015.  Cuirfidh údaráis 

leabharlainne uile na tíre, Leabharlann 

Chontae Chill Dara ina measc, raon de 

sheirbhísí éagsúla ar fáil SAOR IN 

AISCE ar-líne d’ár úsáidóirí: 

 Cuirfidh Bolinda Digital r-

leabhair agus r-closleabhair ar 

fáil 

 500 cúrsa r-fhoghlama trí 

Universal Class 

 Breis agus 70 cúrsa r-theanga 

le Mango Languages 

 120 r-iris Zinio agus seirbhís r-

nuachta trí Proquest Newstand 

 

Cur Chuige mar Fhoireann 

 

Leanadh le dul chun cinn i dtraenáil 

agus uas-oiliúint a thabhairt don 

bhfoireann, agus tugtar spreagadh 

agus tacú dóibh ionas go soláthróidh 

said bealaí cruithaitheacha nua, go 

mbeidh seirbhís na leabharlainne á 

iniúchadh. 

Leantar le iniúchadh a dhéanamh ar 

léibhinn meáin shóisialta, agus iad á 
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úsáid chun aimsiú na seirbhíse a 

leathnú 

Lean orainn: 

Twitter: @kildarelibrary   

Facebook: 

KildareCountyLibraryService 

 

Buachphointí Cláir na 

Seirbhíse Ealaíon 

 

Cuireadh an chéad taibhiú den 

scannan ‘All about Eve’, a rinneadh i 

mBaile Átha Í i 2014, ar siúl ag Féile 

Scannán Idirnáisiúnta Jameson faoi 

Mhárta 2015.  Rinneadh trí scannán 

coimisiunaithe nua, 'Gridlock', 'JFK, 

The Badgeman Conspiracy' agus 

'Talker', i gCill Dara i 2015, agus bhí 

comhoibrithe nua le Coillte agus leis 

an earnáil scannán mar thoradh ar 

seo.  De bharr clú Chill Dara mar áit 

‘cáirdiúil do scannáin’, rinneadh 

radhairc as ‘In View’ agus an scannán 

Bollywood ‘Guns ‘n’ Roses’ ar an 

suíomh i gCill Dara. 

Lainseáladh www.shortgrassfilms.com, 

láithreán gréasáin scannan Chill Dara, 

ag an deire seachtaine Saotharlann 

Scannán ag Bruach na hAbhann i mí 

Shamhna 2015.

 

Lainseáladh Clár Scileanna Sorcais do 

dhaoine óga i mBaile Átha Í faoi 

Dheire Fomhair 2015.  Gheobhaidh 

daoine óga traenáil teagmhálach i 

scileanna sorcais éagsúla chun páirt a 

ghlacadh i gclár na féile i mBaile Átha 

Í. 

 

I rannóg an Bhéarla, Ollscoil Maigh 

Nuad, ceapadh Eoin McNamee, 

scríbhneoir, agus Hugh Travers, 

http://www.shortgrassfilms.com/
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scríbhneoir scáileáin, mar ealaíontóirí 

cónaithe do 2015/16 don Ollscoil agus 

don Seirbhís Leabharlainne agus 

Ealaíon. 

Tharla an ard-chúrsa Staidéir Rince 

Laban san Earrach i 2015. Tháinig 

rannphairtithe ó ghach áird in Éirinn 

chun freastal ar an gcúrsa seo. 

Cuireadh The Creative Well, clár 

comhtháite ealaíon agus sláinte, ar fáil 

i mBéal Átha an Tuair i gcomhoibriú le 

seirbhísí meabhairshláinte an FSS.  

Leanann ceardlanna amharc-ealaíon 

seachtainiúil stúideo Creative Well le 

daoine go bhfuil seirbhísí 

meabhairshláinte á úsáid acu sa 

chontae, agsu daoine ón gnáth-

phobal, a mhealladh. 

 

Lean an Cór Pobail Iar-Ama le tacú a 

thabhairt do dhaoine go bhfuil nealtrú 

orthú, agus dá gclainn, cúramóirí agus 

pobail.  As seo tháinig leathnú ar an 

gclár ceoil agus sláinte, agus 

spreagadh teagmháil ceoil ar ard-

leibhéal le stiúrthóir an cóir, Sharon 

Murphy, neartaithe ag an 

gcomhphairtíocht idir an speisialtóir 

ealaíon, an FSS agus an stiúrthóir 

ceoil.  Tá radharc níos fearr ar an cór 

tagtha ó léirithe poiblí. 

 

Bhí 3,800 páiste i 40 bunscoil thar an 

chontae páirteach sa chlár ealaíon 

agus oideachais, le amharc-

ealaíontóirí aitiúla, ceoltóirí, rinceoirí, 

ailtirí agus taibheoirí sorcais. 

Oíche Chultúir – anois ar siúl don séú 

bhliain, d’fhreastail bresis agus 9,000 

daoine ar 78 imeachtaí ar fud an 

chontae i 2015. Áiríodh ann Ealaíontóir 

Portráide Chill Dara na bliana, le aoí-

suiteoirí, craoltóirí RTÉ Dick Warner 

agus Áine Lawlor.  Cuireadh 

taispeántas de na pictiúirí ar siúl i 

dTeach Bhaile an Chaisleáin, Cill 

Droichid. 
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Cuireadh deontais de €56,330 ar fáil 

do 63 ealaíontóir proifisiúnta agus 

grúpaí pobail that an chontae, le 

haghaidh oibreacha nua a chruthú, 

tionscnaimh ealaíon comhoibríocha, 

deiseann forbartha proifisiúnta, léirithe 

drámaíochta amaitéaracha agus 

drámaíocht don aos óg agus 

ealaíontíoirí i scoileanna. 

Suiteáladh sraith dealbhóireachta rilíf 

íseal cré-umhaí, agus radhairc 

margadh á thaispeáint iontu, le Anne 

Meldon Hugh i Sráid Seoirse, 

Droichead Nua. 
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Pleanáil agus Forbairt 

Gheilleagrach 
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Pleanáil

Pleananna Forbartha 

 

Is é an cuspóir atá le Plean Forbartha 

ná straitéis fhoriomlán a leagan amach 

le haghaidh pleanáil chuí agus forbairt 

inbhuanaithe a limistéir feidhme. 

Déantar é seo i gcomhréir le 

riachtanais na nAchtanna Pleanála 

agus Forbartha, an Straitéis Náisiúnta 

Spásúil, na Treoirlínte Pleanála 

Réigiúnacha agus beartais náisiúnta, 

réigiúnacha agus áitiúla ar bith eile, 

agus riachtanais de chuid an AE. 

Go hachomair, is iad príomhchuspóirí 

plean ná: 

 

 Criosú talún 

 Soláthar bonneagair 

 Caomhnú agus cosaint an 

chomhshaoil 

 Bainistiú ghnéithe an 

tírdhreacha 

 Cloí le caighdeáin comhshaoil 

 Comhtháthú le riachtanais 

shóisialta, pobail agus 

chultúrtha 

 Cosaint struchtúr 

 Caomhnú na h-ailtireachta 

 Athghiniúint 

 Cóiríocht do Thaistealaithe 

 Soláthar áiseanna áineasa 

 Soláthar seirbhísí pobail 

 Cur chun cinn na forbartha 

inbhuanaithe 

 Caomhnú cearta bealaigh poiblí 

 

Baineann an Plean Forbartha Contae 

reatha do Chill Dara leis an tréimhse 

2011 go 2017, agus ghlac an 

Comhairle leis faoi Bhealtaine 2011. 

 

Athbhreithniú ar an bPlean 

Forbartha Contae 2017-2023: 

 

Thosaigh Comhairle Contae Chill Dara 

ar ullmhú do Phlean Forbartha Contae 

nua in Aibreán 2015.  Caithfidh críoch 

a chur leis an bpróiseas pleanála seo 

taobh istigh de dhá bhliain, faoi 

Aibreáin 2017.  

 Leanfaidh an Plean Forbartha nua 

amach stratéis le haghaidh pleanáil 

agus forbairt inbhuanaithe todhchaíoch 

do Chontae Chill Dara don tréimhse 

2017 – 2023.  Is é atá sa Phlean ná 

príomh-ráiteas poiblí na Comhairle 

maidir le polasaíthe agus tosaíochtaí 

pleanála agus na critéir lena ndéanfar 

measúnú ar fhorbraíochtaí nua. Le linn 

an próiseas chun an plean a chruthú, 
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bíonn tréimhsí comhairliúcháin, agus 

cuirtear fáilte roimh ionchur ón pobal.  

Cuireadh cúig seisiúin eolais pobail ar 

bun i 2015, in ionaid éagsúla, chun 

riachtanais an phobail a phlé, agus 

chun fís an phlean a chur i láthair.  

Foilsíodh fís réamh-dhreachta don 

phlean freisin. 

 

Athrú Uimhir 3 ar an bPlean 

Forbartha Contae 2011-2017 

 

Polasaithe chun tabhairt faoi 

línte tharchuir ard-voltas 

 

Cuireadh Athrú Uimhir 3 ar an bPlean 

Forbartha Contae 2011-2017 i 

bhfeidhm chun polasaithe chun 

tabhairt faoi línte tharchuir árd-voltas a  

ionchorprú.  Is é an aidhm atá san 

athrú ná creatlach polasaí pleanala 

maidir le forbairt todhchaíoch línte 

tharchuir ard-voltas sa chontae a chur i 

bhfeidhm, de réir prionsabail pleanála 

cirt agus forbairt inbhuanaithe.  

Glacadh leis an athrú ag crinniú na 

comhairle faoi Dheire Fomhair 2014. 

Ar 12 Samhain 2014, áfach, fuarthas 

fógra ón Roinn Comhshaoil, Pobail 

agus Rialtais Áitiúil, go raibh an t-Aire 

tar éis teacht ar thuairim sealadach 

nach raibh cinneadh Chomahirle 

Contae Chill Dara, agus í ag glacadh 

le hAthrú Uimhir 3 ar an bPlean 

Forbartha  Contae 2011-2017, ag clói 

le riachtanais Ailt 13 den Acht um 

Pleanáil agus Forbairt 2000. 

 

Rinne an Comhairle babhta 

comhairliúcháin poiblí breise agus 

d’ullmhaigh sí cúntas ina leith, a 

cuireadh go foirmiúil chuig an Aire.  

Fuarthas fógra ón Aire i mí Eanair 

2015, ag cinntiú nach raibh gá le h-aon 

leasú ábhartha ar dhreacht-treorú na 

Nollag 2014, agus nach raibh gá le 

fiosrúcháin breise. 

 

Straitéis Fuinnimh Gaoithe 

Chontae Chill Dara – Athrú 

Molta Uimhir 4 

 

Tá cuid mór den dreacht-léarscáiliú 

ábhartha ar na baic agus na h-

éascaitheoirí déanta mar chuid den 

ullmhúcháin ar Straitéis Fuinnimh 

Gaoithe Chill Dara.  Chun teacht ar 

deireadh na straitéise, tá gá le 

críochnú ar athbhreithniú na Roinne 

Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil 

“Treoirlínte Pleanála d’Fhorbairt 

Fuinneamh Gaoithe”.   Mhol an Roinn 

don chomhairle críochnú straitéise 
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fuinnimh gaothe an chontae a chur siar 

go dtí athbreithniú polasaí na Roinne 

luaite, Treoirlínte d’Fhorbairt 

Fuinneamh Gaoithe, agus táthar ag 

súil go mbeidh críoch le seo go luath. 

 

Beidh gá le h-athrú ar Phlean 

Forbartha Contae Chill Dara 2011-

2017 chun glacadh leis an Straitéis 

Fuinnimh Gaoithe. Cuirfear eolas leis 

an straitéis ó staidéir timpeallachta cuí, 

lena n-áirítear Measúnú Straitéiseach 

Timpeallachta (MST) agus Measúnú 

Oiriúnach (MO). 

 

Pleananna Ceantair Áitiúla 

 

Leanadh le h-athbhreithniú ar 

Phleananna Ceantair Áitiúla i 2015 le 

teacht i bhfeidhm Phlean Ceantair 

Áitiúil Chill Choca i mí Shamhna 2015. 

Chomh maith le seo, glacadh le h-

athrú ar Phlean Ceantair Áitiúil 

Droichid Nua, a cheartaigh roinnt 

mion-cheisteanna léarscáilithe, ar 16 

Meán Fomhair, agus tháinig sé i 

bhfeidhm ó 15 Deire Fomhair 2015. 

 

I 2015, leanadh le athbhreithniú ar na 

Pleananna Ceantair Áitiúla seo leanas: 

 Mainistir Eimhín 

 Claonadh 

 Na Solláin 

 Léim an Bhradain / Baile Chóilín 

 Cill Droichid / Baile an 

Chaisleáin 

 

Ullmhaítear na pleananna uile i 

gcomhthéacs na Straitéise Spáis 

Náisiúnta, na dTreoirlínte um Pleanáil 

Réigiúnach, an Phlean Forbartha 

Contae, na Rialachán maidir le 

Measúnacht Straitéiseach Comhshaoil 

agus beartais áitiúila agus náisiúnta 

eile. 

 

Oidhreacht 
 
Lean Comhairle Chontae Chill Dara, trí 

mheán na hOifige Oidhreachta, de 

bheith ag forbairt a ról i rith 2015 

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. 
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Cuireann an tOifigeach Oidhreachta 

Plean Oidhreachta an Chontae agus 

Plean Bithéagsúlachta an Chontae i 

bhfeidhm.  Ar na gníomhartha a 

baineadh amach faoi na Pleananna 

seo i 2015 tá na nithe seo leanas: 

1. Sonraí oidhreachta a bhailiú 

 Comhpháirtíocht le Fáilte Chill 

Dara maidir le tionscadail 

turasóireachta sa chontae 

 Tacú le taighde Iontabhais 

Foirgnimh Éireann 

 Staidéar ar  Luach Oidhreachta 

le Contaetha na Mí agus Chill 

Chainnigh agus Cathair Corcaí 

 Léarscaileacht Gnathóige ar sé 

baile agus sráidbhaile 

 

 

 

2. Feasacht oidhreachta a 

mhúscailt 

 Seachtain na hOidhreachta 

2015 

 Forbairt ar an céad Seachtain 

Bithéagsúlachta Chontae Chill 

Dara 

 Riarú ar Scéim Deontais 

Oidhreachta an Phobail 2015 

 Forbairt ar Clos-Treoir agus aip 

An Churraigh 

 Forbairt ar thaispeántas 

Teachíní Tuí Chill Dara leis An  

Graí Naisiúnta 

 Forbairt ar Leabhair Dathúcháin 

Oidhreachta Chill Dara 

 Imeacht Foráiste Fomhair An 

Bhaile Móir 

Caitheadh iomlán de €127,000 ar An 

Plean Oidhreachta a chur i gcrích agus 

ar thionscadail oidhreachta eile i 2015. 
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Caomhnú na hAiltireachta 
 
Taifead na Struchtúr atá faoi 

Chosaint 

 

Tugann an t-Oifigeach um Chaomhnú 

Ailtireachta (OCA) comhairle agus 

moltaí teicniúla do Chomhairle Contae 

Chill Dara agus don phobal maidir le h-

oidhreacht thógtha an chontae. 

Déantar foirgnimh stairiúla agus an 

suíomh timpeall orthu a chosaint trína 

gcur le Taifead na Struchtúr atá faoi 

Chosaint. Is féidir freisin struchtúir 

stairiúla a chur le Taifead na Struchtúr 

atá faoi Chosaint lasmuigh de na 

hAthbhreithnithe ar an bPlean 

Forbartha. 

Tá dualgas reachtúil ar úinéirí agus 

áititheoirí deisiú agus cothabháil a 

dhéanamh ar a struchtúir atá faoi 

chosaint. 

Rinneadh caomhnú agus athchóiriú ar 

Mhodhscoil Bhaile Átha Í i 2015, tar éis 

dóiteán fairsing i 2010. 

 

Limistéir Chaomhantais Ailtireachta 
 
Is féidir cosaint a dhéanamh ar 

thírdhreacha deartha agus dhiméinte  

stairiúla agus ar spásanna stairiúla 

agus a bhfuil d'imfhálú ábhartha acu, 

idir uitrbeach agus tuaithe, ach 

Limistéir Chaomhantais Ailtireachta 

(LCA) a bhunú. 

 Beartaíodh Limistéir Chaomhantais 

Ailtireachta mar chuid de na 

hathbhreithnithe éagsúla ar an bplean 

forbartha. Rinneadh Staidéar 

Saintréithrithe ar Thírdhreach Stairiúil 

le haghaidh Bhaile Chill Dara. Is creat 

tábhachtach é seo le haghaidh 

suirbhéireacht oidhreachta; i gcomhar 

le Pleananna Bainistíochta 

Chaomhantais, múnlaíonn said 

athbhreithnithe ar phleananna ceantair 

áitiúila agus sainmhíniú ar Limistéir 

Chaomhantais Ailtireachta. 

Ath-úsáid 

Tá sraith treoirleabhar 'comhairle' arna 

fhoilsiú ag an Roinn Ealaíon, 

Oidhreachta agus Gaeltachta (REOG) 
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mar threoir le haghaidh deachleachtas 

caomhantais. 

 
Tugann an OCA comhairle maidir le 

hoibreacha deisiúcháin beartaithe 

agus maidir le struchtúir dhúchasacha 

agus struchtúir atá faoi chosaint a 

athúsáid. Tugann comhairle maidir le 

caomhantas ailtireachta treoir 

d’oibreachs deisiúcháin agus don 

idirghabháil cuí a dhéantar ar 

struchtúir atá faoi chosaint. 

Rinneadh mór-damaiste do uchtbhalla 

Droichid Cheárach i 2015, agus 

deisíodh in sitú é, ag cloí le cleachtais 

caomhnaithe. 

 

 

Cistiú agus Deontais 

Bhunaigh an REOG scéim cistithe, an 

Scéim Tacaiochta Post san Oidhreacht 

Tógtha (STPOT), á riarú ag údaráis 

áitiúla, i 2015.  Fuair Cumann 

Tithíochta Náis na Ríogh tacú chun 

díon a dheisiú agus tacaíochta a chur 

faoi Ionad Sláinte trí Foghlaim ag Plás 

Nic Amhlaigh, An Nás. 

 

Bainistiocht Forbartha 

Iarratais Pleanála 2015 

Fuarthas:  1192 

Neamhbhailí:   177 

Ceadaíodh:    724 

Diultaíodh:    168 

Dhéileáil an Rannóg um Bainistíocht 

Forbartha leis an líon ceadúnas agus 

iarratas seo a leanas in 2015: 

 

• 20 iarratas ar cheadúnas faoi Alt 254 

 

• 40 iarratas ar Dheimhniú Díolúine                                          

faoi Alt 5 

 

• 23 iarratas ar Dhíolúine ó Chuid V 

faoi Alt 97 

 

Cruinnithe Réamhphleanála 
 
Ceaptar cruinnithe réamhphleanála 

d’fhonn plé a dhéanamh le 

hiarratasóirí ionchasacha maidir le 
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forbraíocht mhórscála ar áitribh 

chónaithe nó thráchtála. Tá sé ar intinn 

go gcabhródh said le iarratasóirí ar 

feitheamh agus go mbeadh cáilíocht 

níos fearr ar iarratais pleanála ina 

dhiaidh sin. 

 

Tionóladh 175 cruinniú foirmiúil 

réamhphleanála tráchtála san iomlán 

in 2015, agus iad ag déileáil le forbairtí 

tráchtála agus forbairtí móra ilaonaid.  

Ceaptar clinicí réamhphleanála a 

bhíonn ar siúl i rith na bliana chomh 

maith, le déileáil go sonrach le 

hiarratasóirí ionchasacha tí aonair nó 

forbairtí eile ar scála beag.  

 

Bhí 10 gclinic réamhphleanála san 

iomlán ar siúl in Áras Chill Dara i 

2015, ar ar fhreastail 176 iarratasóirí 

ionchasacha. 

 

Rialú Foirgníochta 
 
Fuarthas 382 Fógra Tosaithe bailí 

agus 129 iarratas ar Dheimhniú um 

Shábháilteacht ó Dhóiteán san iomlán 

faoin reachtaíocht Rialaithe 

Foirgníochta i 2015.  

Chomh maith le sin, fuarthas 24 

iarratas ar dheimhnithe um thabhairt 

chun rialtachta, 118 iarratas ar 

Dheimhnithe Rochtana do Dhaoine 

faoi Mhíchumas agus 39 iarratas ar 

fhógraí seacht lá. 

 

Leanadh le h-uasdhátú ar an Córas 

Bainistíochta Rialaithe Tógála (CBRT) 

i 2015, agus é in úsáid ag daoine go 

raibh tionscadail tógála idir láimhe acu 

chun fógraí tosaithe agus doiciméid 

tacaíochta a uaslódáíl go díreach ar an 

gcóras. 

 

I Meán Fomhair 2015, rinneadh 

leasaithe ar na Rialachain Rialaithe 

Foirgníochta 2014 chun ceadú le scar-

rogha maidir le tithe aonair, agus chun 

deire a chur le díolúine ag údaráis 

áitiula cloí le na rialacháin. 

 

Ríalú Forbartha 
 
Leanadh leis an athéirí suntasach ar 

méid tógála tithe nua i 2015, i 

dtuaisceart an chontae ach go h-

áirithe.  Bhí tosach ar fhorbairtí nua 

agus ar ath-ghníomhachtú ar eastáit 

díomhaoina i 2015 soiléir freisin i 

ndeischeart an chontae, i mBaile Átha 

Í, Mainistir Eimhín, Ráth Iomgháin 

agus Tigh Moling. 

Maidir le eastáit tithíochta a thógáil faoi 

chúram, thug meabhrán tuisceana a 

foilsíodh faoi Mhárta idir údaráis áitiúla 

agus Uisce Éireann an soiléire a bhí 
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riachtanach chun atosú a dhéanamh  

le glacadh faoi cúram.  

 

I 2015, cuireadh 54 eastát ar 

thaispeáint le tógáil faoi chúram, agus 

tógadh 12 acu faoi chúram, chomh 

maith le trí cinn eile a fógraíodh roimhe 

sin. 

 

Tá sé fós mar thosaíocht na Rannóige 

um Rialú Forbartha bheith ag 

déileáil le heastáit neamhchríochnaithe 

nó le heastáit a bhfuil deacrachtaí 

airgeadais ag a bhforbróirí nó atá faoi 

ghlacadóireacht nó faoi leachtú.  

Leanadh le laghdú ar a méid eastáit 

san earnáil seo i 2015. 

 

 Ionchúisimh agus 

Forfheidhmiú Pleanála 

 
Is iad cuspóirí an chórais 

forfheidhmiúcháin ná chinntiú go 

stopfar forbairt inlochtaithe agus go 

bhfaighfear cead pleanála sula 

gcuirfear tús le forbairt ar bith.  

 

Tá dualgas ar an údarás pleanála 

gearáin scríofa a imscrúdú nach 

measann siad a bheith suarach nó gan 

bhunús.  

 

Fuarthas 190 gearán nua san iomlán 

maidir le forbairt gan údarás i 2015. 

Eisíodh 218 litir rabhaidh chuig 

forbróirí agus seirbheáladh 147 fógra 

forfheidhmiúcháin. Tionscnaíodh 

imeachtaí dlí i 16 cás. 
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Forbairt Eacnamaíoch agus Fiontar Áitiúil 

 

Forbairt Eacnamaíoch 

 

Ba phríomh-pháirt den Clár Rialtais 

Áitiúil (2014) é Rialtas Áitiúil a shuiteáil 

mar “Ineall Ghnóthaite” *  le príomh-ról 

maidir le forbairt eacnamaíoch 

inbhuanaithe a éascú agus a 

spreagadh. 

 

Cheap Comhairle Contae Chill Dara 

ball foirne sinsireach mar Oifigeach 

Forbatha Eacnamaíoch i 2015 agus 

ainmníodh roinnt príomh-thosaíochta: 

 

 Scéim a fhorbairt chun úinéirí 

gnó neamhspleach a thacú 

(Scéim Deontais Aghaidh 

Siopa/Lár an Bhaile) 

 Leathanach gréasáin “ghnó” a 

fhorbairt 

 Fístéipeanna promóisin do 

ghach Ceantar Bardasach a 

chruthú 

 Bunachar sonraí a chruthú de 

thailte criosaithe / ar fáil le 

haghaidh forbairt tionsclaíoch / 

tráchtála 

 

Rinneadh tosnú ar na príomh-réimsí 

seo i 2015 agus leanfar leis i 2016.  

 

Táthar ag súil freisin le lainseál Phlean 

Gníomhartha Poist an Lár-Oirthir i 

2016, le príomh-ról ag Comhairle 

Contae Chill Dara maidir le 

maoirseacht agus feidhmiú. 

* An tAire Alan Kelly, 21ú Eanair 2015. 

Oifig Fiontair Áitiúil Chill Dara 

Is é príomh-obair Oifig Fiontair Áitiúil 

(OFÁ) Chill Dara ná: 

 Straitéis forbartha 

micreaghnóthais Fiontraíochta 

Éireann a sholáthar 

 Tacaíocht airgeadais agus 

bogthacaíocht a thabhairt don 

earnáil micreaghnóthais 

 Cultúr fiontair a chur chun cinn 

sa chontae 

 Roinnt cláir forbartha ghnóthais 

náisiúnta a sholáthar 

 Comhairle agus eolas a 

sholáthar maidir le 

éifeachtúlacht fuinnimh, 

bainistíocht dramhaíola, 

pleanail agus forbairt 

 Cill Dara a chur chun cinn mar 

ionad ghnó 

 Tacú le gnóanna le pleananna 

chun rátaí a íoc, agus 
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ceisteanna eile a bhaineann le 

údaráis áitiúla 

 Fócas a chur ar sceimeanna 

agus cláir chun poist a chruthú 

 

Seirbhísí chun Gnóthais a thacú 

agus a fhorbairt 

I 2015 thug OFÁ Chill Dara tacaíocht 

do: 

 18 tosú ghnó – le tacaíocht 

airgeadais 

 7 méadú ar ghnóanna – le 

tacaíocht airgeadais 

 683 rannpháirtithe i mbun-chláir 

forbartha ghnó 

 276 tosú féideartha – le 

comhairle ghnó 

 125 gnó – le tacaíocht 

meantóra dírithe 

 56 gnó - le costais láithreáin 

gréasáin a fhorbairt 

 16 gnó ag feilí trádála agus 

taispeántais náisiúnta agus 

idirnáisiúnta 

 

 

 

Seirbhísí Tacaíochta do Ghnó-

Eagraithe 

 

I 2015 thug OFÁ Chill Dara tacaíocht 

do: 

 14 meánscoil trí Dámhachtain 

Fiontraíochta Dalta 

 11 bunscoil trí Fiontar na nÓg 

 15 gnó-eagraí óga trín gClár 

Fiontraí óg na hÉireann is 

Fearr, le triúr acu ag dul ar 

aghaidh don Babhta Ceannais 

Náisiúnta 

 Taispeántas Comhlacais 

Tráchtálal Chill Dara Thuaidh 

 Gradam Líonra Chill Dara na 

mBan i nGnó 

 Gnó amháin i Dámhachtain 

Náisiúnta Fiontair 
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Seirbhísí Forbartha Eacnamaíoch 

Áitiúla 

 

D’ullmhaigh OFÁ Chill Dara Plean 

Forbartha Eacnamaíoch Áitiúil agus 

bhí ionchur aici sa Phlean 

Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil agus 

sa Phlean Réigiúnach Gníomhartha 

Poist. 

Ghlac OFÁ Chill Dara páirt freisin i 

gClár Dochtúra Lán-Cathrac URBACT 

agus chomh-oibrigh sí le Leabharlann 

Maigh Nuad sa Tionscadal Tacaíochta 

Leabharlainne do Ghnóanna. 

 

 

 

 

 



Tuarascáil Bhliaintiúil Chomhairle Contae Chill Dara 2015 
 

81 
 

 

 

 

Bóithre, Iompar agus 
Sábháilteacht Poiblí 
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Bóithre, Iompar agus Sábháilteacht Phoiblí 
 

 

Rinne an Stiúrthóireacht Bóithre, 

Iompair agus Sábháilteachta Poiblí na 

nithe seo a leanas i 2015:   

 

• Sholáthair siad clár le haghaidh 

dearadh agus tógáil bóithre áitiúla, 

réigiúnacha agus náisiúnta faoi réir an 

airgeadais a bhí ar fáil 

 

• Sholáthair siad líonra bóithre poiblí a 

bhí dea-chothabháilte, bunaithe ar 

thimthriall bunúsach cothabhála 10 

mbliana, faoin réir srianta acmhainní 

airgeadais agus daonna 

 

• Chinntigh siad sábháilteacht, sláinte 

agus leas na bhfostaithe go léir san áit 

oibre trí bheith ag cloí le reachtaíocht 

sláinte agus sábháilteachta 

 

• D'oibrigh siad leis an Údarás um 

Shábháilteacht ar Bhóithre, An Garda 

Síochána agus gníomhaireachtaí eile 

chun sábháilteacht ar bhóithre a chur 

chun cinn 

 

• Laghdaíodh ar am taistil agus 

cuireadh feabhas ar shábháilteacht ar 

bhóithre trí bhearta bainistíochta  

 

tráchta a bhí éifeachtúil agus cuí a 

chur i bhfeidhm 

 

• Sholáthair siad áiseanna páirceála 

do ghluaisteáin agus rialáil siad an 

pháirceáil i mbailte agus sráidbhailte 

an chontae 

 

• Lean siad ar aghaidh ag athrú 

cabhlach iompair na comhairle le go 

mbainfeadh sé úsáid as breoslaí 

fuinnimh inathnuaite agus  

inbhuanaithe, de réir mar ab fhéidir leis 

an maoiniú a bhí ar fáil 

 

• Rinne siad cothabháil ar struchtúr na 

n-oifigí Ceantar Bardasacha chun 

seirbhísí na comhairle a chur ar fáil ar 

fud an chontae, agus chinntigh siad go 

raibh eolas imleor ábhartha ar fáil i 

ngach aon oifig 

 

• Chuaigh siad i mbun nósanna 

imeachta comhairliúcháin oscailte 

chun ionadaíocht leathan a chinntiú le 

haghaidh oibreacha pleanáilte 

 

• Chinntigh siad gur tugadh eolas 

tráthúil do na comhairleoirí uile 
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• Chinntigh siad go bhfuarthas luach ar 

airgead i soláthar earraí agus seirbhísí 

de bharr dea-chleachtas a leanúint 

agus a bheith ag cloí le beartais 

soláthair comhairle, náisiúnta agus 

an Aontais Eorpacha. 

 

• Rinne siad scrúdú ar úsáid fuinnimh 

agus obair chun costais fuinnimh a 

íoslaghdú 

 

• Rinne siad Cosaint Shibhialta a chur 

chun cinn, a fhorbairt agus a 

chothabháil mar eagraíocht 

éifeachtach atá bunaithe ar obair 

deonach agus a sholáthraíonn 

freagairt éigeandála agus seirbhísí 

tacaiochta pobail 

 

 • Rinne siad cothabháil ar 6 cinn de 

stáisiúin dóiteáin i mBaile Átha Í, Léim 

an Bradáin,  Maigh Nuad, Mainistir 

Eimhín, An Nás agus Droichead Nua, 

a chuireann seirbhís 

phráinnfhreagartha agus dóiteáin ar 

fáil 24 uair an chloig sa lá. 

 

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

I gContae Chill Dara atá rangaithe de 

réir catagóire thíos. (Nótáil: Áirítear le 

seo na bóithre poiblí a bhíodh taobh 

istigh de limistéir riaracháin na 

gcomhairlí baile). 

 
 
 

Mótarbhealach 128km 

Príomhbhóthar 
Naisiúnta 

 
12km 

Bóthar Náisiúnta den 
Dara Grád 

 
17km 

Réigiúnach 482km 

Príomhbhóthar Áitiúil 355km 

Bóthar Áitiúil den Dara 
Grád 

 
1,040km 

Bóthar Áitiúil den Tríú 
Grád 

 
494km 

Iomlán 2,528km 
 

Tá gá le hinfheistíocht shuntasach 

leanúnach ag an gcomhairle i 

gcothabháil agus i bhfeabhsú an líonra 

chuimsithigh bóithre seo ar a mbíonn 

an-chuid tráchta, i gcomhar leis an 

Roinn Iompair,Turasóireachta agus 

Spóirt (RITS), Infreastruchtúr Iompar 

Éireann (IIÉ) an tÚdarás um Bóithre 

Náisiúnta (ÚBN) mar a bhíodh agus an 

tÚdarás Náisiúnta Iompair (ÚNI). 

 

Maoiniú 
 
Ceithre fhoinse, go príomha, a 

mhaoiníonn an Roinn Bóithre, Iompair 

agus Sábháilteachta Poiblí -  is é 

Infreastruchtúir Iompar Éireann(IIÉ) a 

mhaoiníonn dearadh, tógáil agus 
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cothabháil na mbóithre náisiúnt; is í an 

Roinn Iompair, Turasóireachta agus 

Spóirt  (RTTS) agus Comhairle Contae 

Chill Dara a chómhaoiníonn dearadh, 

tógáil agus cothabháil na mbóithre 

áitiúla agus réigiúnacha agus is é an 

tÚdarás Náisiúnta Iompair (ÚNI) a 

mhaoiníonn clár um bearta iompair 

inbhuanaithe. 

 

IIÉ €5,616,538 

RITS €10,730,501 

CCCD €19,850,987 

ÚNI €1,230,000 

Iomlán do 2015 €37,428,026 

 

Oibreacha  a chríochnaíodh / 

ar siúl 

Cuireadh críoch leis an Scéim 

Feabhsúchain R402: An Bóthar Buí go 

h-Éadan Doire, lena n-áirítear 

oibreacha moillithe tráchta ag 

Droichead Mhic Eoin agus Cill Seanrú, 

i 2015. 

 

Cuireadh maoiniú ar fáil ag an RTTS 

chun dul ar aghaidh le dearadh ar 

Bóthar molta Dáileacháin Bhaile Átha Í 

agus Seachród molta Na Sollan, agus 

cuireadh tús le tógáilar an bóthar 

ceangail idir Bhóthar Dhúin Muirigh 

agus Bóthar Rath Bríde i mBaile Chill 

Dara.  Ba bheag nár críochnaíodh 

obair tógála ar Mol Bus Cearnóige an 

Margaidh sa Nás agus ar na h-

oibreacha feabhsaithe ar thimpealláin 

Bóthar na Sollán / Bóthair Mhóin 

Réad.  Tugadh faoi oibreacha 

feabhsúcháin ar Bhóthar Chill 

Chuillinn, An Nás, freisin, i 

gcomhlíonadh le coinníoll de chead 

pleanála d’fhorbraíocht tithíochta.  

Cuireadh críoch le 41 scéim níos lú 

thar an chontae, ag baint úsáid as an 

Deontas Feabhsaithe Athchóirithe, ar 

chostas iomlán de €4,932,605. 

 

Bhí géarghá leis an maoiniú a thug an 

Deontas um Bearta Tionóiscí ar 

Chostas Íseal chun líneáil agus 

comharthaíocht a chur isteach i dtrí 

ionad déag ina mbíonn go leor 

tionóiscí bóthair. 

 

Páirceáil Íoc 
 
Tá páirceáil faoi rialáil i sé bhaile i 

gContae Chill Dara: Baile Átha Í, Cill 

Droichead, Cill Dara, Léim an 

Bhradáin,  An Nás agus Droichead 

Nua. Tar éis glacadh le fodhlíthe 

páirceála íoc i 2013, tabharfar páirceáil 

faoi rialáil isteach i Maigh Nuad freisin. 
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Fodhlíthe gur glacadh leo i 

2015 

 

Glacadh le Fodhlíthe Tráchta Bóthair 

(Luasteorainn / Luasteorainn 

Speisialta) (Contae Chill Dara) R448 

Baile Phrimpil / Cnoc na Gaoithe / 

Díseart Diarmada ar 23 Feabhra 2015. 

 

Glacadh le Fodhlíthe Páirceala Íoc 

Léim an Bhradáin ar 23 Deire Fomhair 

2015. 

 

Glacadh le Fodhlíthe Páirceala Íoc 

Chill Droichid ar 23 Deire Fomhair 

2015. 

 

Sábháilteacht ar Bhóithre 
 
Bíonn Oifigeach um 

Shábháilteacht ar Bhóithre na 

Comhairle  i mbun clár oideachais 

agus feasachta sa chontae i gcónaí.  

 

Fós féin, is ar bhunscoileanna agus ar 

ghrúpaí óige is mó a dhírítear aird 

Oifigeach um Shábháilteacht ar 

Bhóithre na Comhairle . Is ar 

iarbhunscoileanna agus ar lucht na 

hidirbhliana agus na 

hArdteistiméireachta Feidhmí a 

dhírítear aird an Gharda Síochána. 

Bíonn an tOifigeach um  

 

 

 

Shábháilteacht ar Bhóithre i mbun 

feachtas sábháilteachta ar bhóithre le 

linn imeachtaí agus féilte ar fud an 

chontae ar mhaithe leis an 

teachtaireacht a chur in iúl do lucht 

éisteachta níos fairsinge. 
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Seirbhís Dóiteáin 
 
Cuireann Seirbhís Dóiteain raon de 

sheirbhísí ar fáil do shaoranaigh Chill 

Dara. I measc na seirbhísi seo tá an 

Córas Deimhniúcháin um 

Shábháilteacht ó Dhóiteáin a chur i 

bhfeidhm, iniúchadh a dhéanamh ar 

fhoirgnimh féachaint an bhfuil siad i 

gcomhlíonadh leis na riachtanais 

sábháilteachta ó dhóiteáin, stáisiúin 

peitril agus bulcstórais a cheadúnú, 

comhairle sábháilteachta a thabhairt 

maidir le stóráil pléascán agus 

Pleananna Móréigeandála a fhorbairt 

trí chomhairliúchán le na 

príomhghníomhaireachtaí freagartha 

eile. 

 

An Rannóg um Shábháilteacht 

ó Dhóiteán agus Bainistíocht 

Éigeandála 

 

Sábháilteacht ó Dhóiteán 

 

Fuair ár Rannóg um Shábhailteacht ó 

Dhóiteán 129 iarratas ar dheimhnithe 

um shábháilteacht ó dhóiteán i 2015 

chomh maith le 24 iarratas ar 

dheimhnithe maidir le tabhairt chun 

rialtachta. 

 

 

 

Rinneadh 175 iniúchadh 

sábháilteachta ó dhóiteán ar 145 

áitreabh san iomlán ar fud an chontae.  

Rinne an tSeirbhís Dóiteáin trácht 

freisin ar 392 iarratas pleanála. 

 

Fuarthas 22 gearán maidir le  

sábhailteacht ó dhóiteán, agus 

rinneadh scrúdú orthu, i rith na bliana. 

 

Sábháilteacht ó Dhóiteán i Measc an 

Phobail  

 

Reáchtáladh dhá lá oscailte i stáisiúin 

dóiteáin i 2015. Bhí na hócáidí sin ar 

siúl i Stáisiúin Dóiteáin An Náis agus 

Mhainistir Eimhín. D'éirigh thar cionn le 

na laethanta oscailte seo, inar thóg 

pobail áitiúla an deis bualadh lena 

gcomhraiceoirí dóiteáin agus tuilleadh 

a fhoghlaim faoina gcuid oibre. 

 

Faoi Dheire Fomhair chuir an Seirbhís 

Dóiteáin cainteanna faoi sábháilteacht 

ó dhóiteáin ar fail don phobal i 

leabharlanna thar an chontae i 

gcónasc leis an “Féile Aoisbháúil”. 

Chomhtharla cuid de na cainteanna 

seo le Seachtain Sábháilteachta ó 

Dhóiteáin. 
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Bainistíocht Éagandála 

 

Bhí Comhairle Contae Chill Dara 

páirteach i dtraenáil réigiúnach 

leanúnach do Phríomh-Róil i 2015, 

agus freisin d’eagraigh an Seirbhís 

Dóiteáin dhá Cleachtadh Foirne 

Bainistíochta Géarchéime, chun 

ullmhacht na bhfeidmitheoirí 

tabhachtacha seo a chur chun cinn 

níos mó. 

An Rannóg Oibríochtaí 
 

Cuirtear ár seirbhís oibríochtúil ar fáil ó 

sé stáisiún dóiteáin suite i Droichead 

Nua, An Nás, Baile Átha Í, Maigh 

Nuad, Mainistir Eimhín agus Léim an 

Bhradáin. 

 
 

 

I 2015, d'fhreastail an tSeirbhís 

Dóiteáin ar 1,833 glao dóiteáin agus 

éigeandála.  Seo thíos an líon glaonna 

a fuarthas i ngach stáisiún: 

 

• Droichead Nua  456 glao 
 
• An Nás   458 glao 

 
• Baile Átha Í  208 glao 
 
• Maigh Nuad  281 glao 
 
• Mainistir Eimhín  201 glao 
  
• Léim an Bhradáin 223 glao 
 
 

Is iad an cúig chineál teagmhais is 

minice a fhreastalaíonn Seirbhís 

Dóiteáin Chill Dara orthu fós ná 

dóiteáin lasmuigh, dóiteáin simléir, 

dóiteáin tí, dóiteáin feithicle agus 

imbhuailtí tráchta ar bhóithre. 

 

I 2015, freisin, chuireamar tús le earcú 

comhraiceoir dóiteain thar ár stáisiúin 

dóiteáin uilig.  Ag éirí as seo, thosaigh 

trí earcach ar thraenáil i 2015, agus tá 

súil again earcaigh breise a bheith 

againn i 2016.  
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Cosaint Shiabhalta Chill Dara 

 

Is eagraíocht í Cosaint Shiabhalta Chill 

Dara, bunaithe ar dheonacha, ina 

gcabhraíonn na baill mar sheirbhís 

chúltacaithe, ag tacú le na príomh-

sheirbhísí éagandala agus an pobal 

áitiúil.  Tá 71 deonach ag Cosaint 

Shiabhalta Chill Dara faoi láthair. 

 

Traenáil 

 

Tá il-scileanna ag na deonacha agus 

is iad seo leanas na príomh-

ghníomhartha a bhíonn idir láimhe ag 

an eagraíocht: 

 

 Garchabhair 

 Scileanna cuardaigh agus 

tarrthála 

 Comhrac dóiteain 

 Scileanna leasa 

 Seirbhís bardach agus 

monatóireacht ar rádaíocht 

 Cumarsáid raidió 

 

Sa traenáil eile do dheonaigh tá 

láimhsiú sábhailte, chéad freagra 

cairdiach, garchabhair ceirde, 

cumarsáid, feasach dóiteáin, druill cos, 

léarscaileanna a léamh, CSD, bun-

chuardach agus tarrtháil, cúrsa cosaint  

 

páistí agus taithíocht ar threallaimh. 

Cuireadh cúrsaí ar fáil do dheonaigh i 

rith na bliana ar bhonn áitiúil, agus i 

gCeannáras Brainse an Chosaint 

Shiabhilata i Ros Cré. 

 

Imeachtaí 

 

D’fhreastail Cosaint Shiabhalta Chill 

Dara ar 80 imeacht Pobail agus Spóirt, 

ina measc Féile Rásaíochta Bhaile 

Phúinse, Dearbaí Gaelach Saor ó 

Dhleacht Dubai sa Churrach, Féile na 

mBád Dragain i mBaile Átha Í, An Seó 

Feithiclí Míleata sa Churrach, agus 

rásaí rothar , rásaí bóthair agus 

imeachtaí pobail agus spóirt áitiúla, 

agus ar roinnt eigeandálaí a bhain leis 

an aimsear 

 

Boinn Fadseirbhíse 

 

Bronnadh boinn fadseirbhíse ar roinnt 

deonaigh faoi Aibreáin, as ucht a 

seirbhís don eagraíocht. 
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Gradam 

Ghlac Cosaint Shiabhalta Chill Dara 

freisin le 

gradam thar 

chionn 

Comhairle 

Contae Chill 

Dara, sa 

chatagóir 

“Seirbhís 

Deonach don 

Phobal”, i gradaim an iris ‘Publc Sector 

Magazine. 
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Bainistíocht Riosca, Sláinte agus Sábháilteachta

Tá Comhairle Contae Chill Dara 

tiomanta do thimpeallacht oibre 

shábháilte agus shláintiúil a chruthú 

agus a chothabháil dár bhfoireann, dár 

gconraitheoirí agus dóibh siúd a 

dtéann ár gcuid oibre i gcion orthu. 

 

Bhí sé mar phríomh-aidhm againn i 

2015 leanacht le cultúir sábháilteachta 

dearfach a chur chun cinn thar na h-

eagraíochta.  Feictear dúinn go bhfuil 

príomh-ról á ghlacadh ag an 

bainistíocht chun athruithe a chur i 

grích thar na h-eagraíochta trí: 

 

a) Ár gClár Sábháilteachta Bualadh 

agus Beannacht, inar bhuail an 

bainistíocht le baill foirne ar an 

dtalamh chun ár dtiomantas don 

tsábháilteacht  a phlé agus a 

neartú 

b) Féachaint chuige go bhfuil  Sláinte 

agus Sábháilteacht mar abhar 

seasamhach ar 

(i) Clár na foirne 

Bainistíochta 

(ii) Clar cruinnithe na 

Sóisireach 

(iii) Clár an Ghrúpa 

Beartais 

Chorparádaigh 

c) Léiriú á thabhairt ag an tOifigeach 

Sláinte agus Sábhailteachta chuig 

an Comhairle iomlán faoi 

aidhmeanna agus cuspóirí na 

Rannóige 

Bhí sábhailteacht bunaithe ar 

iompracht mar phríomh-fhócas i 2015, 

agus faoi Dheire Fomhair, mar chuid 

de Seachtain Eorpach Sláinte agus 

Sábháilteachta, d’iarramar ar ghrúpa 

drámaíochta an teachtaireacht a 

sholáthar ar bhonn nuálach agus 

idirghníomhach.  Bhí sé mar chuspóir 

bogadh i dtuiscint agus meon aigne a 

éascú chun tionchar a bheith ar 

iompracht agus ar chleachtaí sábháilte 

san ionad oibre. 
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Chomh maith le seo, thug an Rannóg 

Sláinte agus Sábháilteachta tacaíocht 

don eagraíocht sna réimsí seo leanas: 

1. Athbhreithníu agus faomhadh a 

dhéanamh ar ghach measúnú 

riosca a chríochnaíodh 

2. Leabhrán Sláinte agus 

Sábháilteachta nua a chur ar 

fáil do ghach ball fóirne 

3. Sraith cruinnithe a thionól mar 

cruinnithe roimh thús, cruinnithe 

den Choiste Ardbhainistíochta 

Sláinte agus Sábháilteachta 

agus cruinnithe den Choiste 

Sábháilteachta, rud a 

chuireann cultúr dearfach 

sábháilteachta chun cinn mar 

aon le comhlíonadh leis an 

reachtaíocht 

4.  Dlúth-theagmháil a dhéanamh 

leis an Údarás Sláinte agus 

Sábháilteachta (ÚSS) in 

imscrúdaithe sláinte agus 

sábháilteachta 

5. Dlúth-theagmháil a dhéanamh 

leis an Rannóg Oiliúna chun a 

chinntiú go soláthraítear cúrsaí 

tábhachtacha oiliúna 

6.  Cinnte a dhéanamh de go 

ndéantar gach tionóisc agus 

teagmhas aimscrúdú chun na  

rudaí is cúis leo a shainaithint 

agus a chosc amach anseo 

7. Roinnt iniúchtaí ar an láthair 

a dhéanamh lena n-áirítear 

iniúchtaí ar chonraitheoirí 

chun a chinntiú go bhfuil 

siad i gcomhlíonadh leis an 

reachtaíocht agus le 

nósanna imeachta 

inmheánacha sláinte agus 

sábháilteachta. 

8. Cruinnithe comhairliúcháin 

le ComharÁrachais 

Comhairlí Éireann, Teo. 

(CÁCE) maidir le h-éilimh 

árachais faoi dhliteanas 

poiblí agus fostóra araon 

 

Ar leibhéal náisiúnta bhí baint againn 
le: 

1. Athbhreithniú a dhéanamh 

ar an méid a foghlaimíodh ó 

na timpistí, eachtraí agus 

básanna i rialtas áitiúil sa 

dhá bhliain atá imithe uainn 

2. Athbhreithniú agus uasdhátú 

a dhéanamh ar an gCóras 

Náisiúnta um Bhainistíocht 

ar Imeachtaí a Thuairisc 

agus a Fhiosrú 

3. Comhoibriú leis an Roinn 

Iompair, IIÉ (Infreastruchtúr 

Iompair Éireann) agus 
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údaráis áitiúla eile ar an 

athbhreithniú ar na 

Rialacháin Sealadacha 

Bainistíochta Tráchta. 

 

Mar fhocal scoir, ag druidim le deire na 

bliana d’éirigh le Comhairle Contae 

Chill Dara cosaint a dhéanamh ar chás 

dlíthíuil a tógadh ag an Údarás Sláinte 

agus Sábháilteachta (ÚSS) maidir le 

sárú líomhnaithe ar na Rialacháin 

Tógála.  D’éirigh le Comhairle Contae 

Chill Dara a thaispeáint gur rinneadh 

gach rud a bhí indéanta go réasúnach, 

agus, da bharr san, díbheadh an cás. 
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Uisce agus Seirbhísí 
Comhshaoil 
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Seirbhísí Uisce

Bunaíodh Uisce Éireann i Márta 2013 

mar chomhlacht leathstáit faoin Acht 

um Sheirbhísí Uisce 2013, chun 

seirbhísí uisce agus fuíolluisce i ngach 

ceann den 34 údarás áitiúla a thabhairt 

le chéile faoi aon soláthraí seirbhíse 

náisiúnta amháin. Tógfaidh sé tuairim 

is cúig bliain sula mbeidh Uisce 

Éireann lánbhunaithe. Beidh 

freagracht air ag an bpointe sin as 

seirbhísí uisce poiblí a oibriú, lena n-

áirítear sócmhainní náisiúnta uisce a 

bhainistiú, an córas uisce a 

chothabháil, infheistíocht agus pleanáil 

a dhéanamh, tionscadail chaipitil a 

bhainistiú agus cúram do chustaiméirí 

agus billeáil a dhéanamh. Is í Rannóg 

Seirbhísí Uisce na comhairle a 

dhéanann feidhmeanna laethúla Uisce 

Éireann i gCill Dara, ag gníomhú dóibh 

mar ghníomhairí de chuid Uisce 

Éireann de réir théarmaí Chomhaontú 

Seirbhíse. Anuas ar fhreagracht a 

bheith air as seirbhísí uisce poiblí, 

déanfaidh Uisce Éireann cinntí caipitil 

agus infheistíochta maidir le 

bonneagar uisce gach contae ar 

bhonn náisiúnta. Beidh Uisce Éireann 

freagrach do dhá chomhlacht rialála – 

an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh 

(CRF) arb é an rialálaí 

eacnamaíoch é don earnáil uisce, 

agus an Ghníomhaireacht um 

Chaomhnú Comhshaoil (GCC), arb é 

an rialálaí comhshaoil é. 

 

Tá feidhm na Seirbhísí Uisce roinnte 

ina dhá rannóg: 

 

1. Gníomhairí de chuid Uisce 

Éireann de réir thearmaí 

Comhaontú Seirbhíse maidir le 

h-oibriú agus cothabháil 

leanúnach scéimeanna uisce 

agus fuíolluisce agusClár 

Infheistíochta Caipitil 

 
2. Clár Uisce Tuaithe 

 

Oibríochtaí agus Cothabháil 

Soláthar Uisce 

 

Tá an rannóg Oibríochta Uisce 

freagrach as leorsoláthar uisce a chur 

ar fáil agus a chothabháil i 

gcomhlíonadh le Rialacháin na 

gComhphobal Eorpach (Uisce Óil) 

(Uimh. 2) 2007 agus feidhmíonn sí 

amhlaidh de réir théarmaí an CS le 

hUisce Éireann. Faoi láthair, tá 80% 

den uisce óil i gContae Chill Dara á 

fháil ó na húdaráis béal dorais, m.sh. 
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Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

(ó Ionad Cóireála Uisce an Bhaile 

Mhóir) agus Comhairle Contae Fhine 

Gall (ó Ionad Cóireála Uisce Léim an 

Bhradáin). 

 

 

Is leis na réimsí seo a leanas a 

bhaineann formhór na hoibre 

cothabhála ar an soláthar atá anois 

ann: 

 

 Taiscumair, píobáin agus feistí 

a chothabháil agus a 

uasghrádú. 

 

 Monatóireacht a dhéanamh ar 

fheidhmíocht agus bainistíocht 

a dhéanamh ar an líonra chun 

úsáid éifeachtach acmhainní a 

chinntiú. 

 

 Custaiméirí nua tráchtála agus 

príobháideacha a cheangal leis 

an líonra. 

 

 Monatóireacht a dhéanamh ar 

chaighdeán an uisce agus é a 

chosaint. 

 

 Córas soláthair nua Uisce 

Éireann chun earraí agus 

seirbhísí a cheannach agus 

chun plé le ceisteanna ó 

chustaiméirí a chur i bhfeidhm. 

 

 Leabhar sonraí agus deais 

Uisce Éireann a chomhlánú 

gach mí. 

 

 Príomh-thascairí feidhmíochta 

Uisce Éireann a chur i bhfeidhm 

mar ata leagtha síos sa Phlean 

Ghnó Bliaintiúil 

 

Bhí sé mar thoradh ar 

ghníomhaíochtaí leanúnacha 

caomhnaithe uisce agus iad á 

stiúradh ag an Aonad Braite Silte, gur 

laghdaíodh méid an uisce gan chuntas 

i Líonra Chill Dara ó mhéid ard 32% in 

Eanáir 2011 go dtí 24.7% ar an meán i 

mí na Nollag 2014. Éacht suntasach é 

seo I bhfianaise go bhfuil an 

meánleibhéal d'uisce gan chuntas sa 

tír ina hiomláine thart ar 49%. 

(Feabhra 2016). 

 

Cóireáil Fuíolluisce 
 
Déantar fuíolluisce as Cill Dara a 

chóireáil i roinnt ionad cóireála 

fuíolluisce sa chontae. Is iad na 

hionaid is mó díobh seo ná Ionad 

Cóireala Fuíolluisce (ICF) na Scéime 
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Séarachais Réigiúnach Gleann 

Íochtarach na Life (SSRGÍL)  i Léim an 

Bhradáin (ag freastal ar Chill Choca, 

Maigh Nuad, Cill Droichid, Léim an 

Bhradáin agus Teach Srafáin) agus  

ICF na Scéime Séarachais Réigiúnach 

Gleann Uachtarach na Life (SSRGUL)  

i mBaile Osbeirn (ag freastal ar An 

Nás, Droichead Nua, Cill Chuillinn, Áth 

Garbháin, An Chorrchoill, Na Solláin, 

Claonadh, An Currach, Baile an 

Bhrúnaigh, Crochta na Gréine, Baile 

Eoin agus An Chill). Dearadh an dá 

ionad le go mbeadh d'acmhainn acu 

freastal ar dhaonra coibhéiseach (DC) 

de 80,000. Ta 35 ICF eile scaipthe ar 

fud an chontae, ag dul ó méid 10 DC 

go 24,000 DC.  Ag freastail ar na h-

ionaid seo tá líonra de bhreis agus 

2,000 km de shéaraigh agus 110 

staisiúin caidéalúcháin fuíolluisce.  

Lean Uisce Éireann le mór-obair 

caipitiúil le linn na bliana chun 

uasghrádu a dhéanamh ar roinnt de na 

h-ionaid.  Cuireadh tús i mí Lúnasa 

2014 ar obair uasghrádaithe ag ICF 

Bhaile Osbeirn, rud a mhéadóidh 

toilleadh ceirtleáin an SSGRUL go 

130,000 DC, ón 80,000 DC atá ann 

faoi láthair.  Leanadh le obair ICF Léim 

an Bhradáin, rud a mhéadóidh 

toilleadh an SSGRÍL go 150,000 DC, 

ón 80,000 roimhe seo. 

Rinneadh iarratas ar cheadú dul ar 

aghaidh agus ar thairscintí le haghaidh 

oibreacha uasghrádú ar na stáisiúin 

caidéalúcháin ag An Halla Nua agus 

Garraí na Tincéara, agus táthar ag súil 

le tosnú ar na h-oibreacha seo i R1/R2 

de 2016. 

Tá an rannóg Oibríochta Fuíolluisce,  

mar ghníomhairí de chuid Uisce 

Éireann de réir théarmaí an CS, ag 

obair go dlúth leis an bhfoireann 

Rialaithe Forbartha chun dul i 

gceannas ar na ICF agus na stáisiúin 

caidéalúcháin a bhaineann le 

scéimeanna tithíochta príobháidí. 

Rinneadh dul chun cinn suntasach ar 

fhorbairtí áirithe, ach tá bacainní móra 

fós ann toisc go bhfuil go leor forbróirí 

tar éis dul faoi ghlacadóireacht nó titim 

i bhféimheacht. 

Leanadh le h-oibreacha a phleanáil 

maidir le roinnt mór-thionscadail 

caipitiúla go bhfuil súil ann go rachaidh 

said ar aghaidh chun tógála i 2016, 

lena n-áirítear tógáil líonra Bhaile Chill 

Dara.  Tá dhá cheann de chonraithe 

líonraí don SSGRUL ag dul ar aghaidh 

go maith. 
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De réir na Rialachán um Scardadh 

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

684 de 2007), ceanglaítear ar an 

GCC gach  scardadh fuíolluisce a 

cheadú. Is é an cuspóir atá le sin ná 

truailliú uiscí a laghdú agus a chosc 

agus tá sé ag teacht le ceanglais na 

Creat-Treorach Uisce. Faoi láthair, tá 

Teastas Údaraithe ag gach ceirtleán i 

gCill Dara ata faoi bhun 500 DC i 

méid. Tá ceadúnas anois ag gach 

ceann de na 13 ionad níos mó, ór 

cheadaíodh an trí cinn a bhí gan cead 

(Cill Dara, Mainistir Eimhín agus Ráth 

Iomgháin) le linn 2015. 

 

Thosaigh oibreacha ar an suíomh faoi 

Mheithimh 2015 ar uasghrádú ar ICF 

Choill Dubh.  Táthar ag súil le críoch ar 

an uasghrádu seo, atá á dhéanamh , 

chun a chinntiú go gcloíonn an gléasra 

seo le riachtanais cheadúnais an 

GCC. 

 

Clár Caipitil 
 
Ta Oifig Tionscadal Caipitiúla Seirbhísí 

Uisce Chomhairle Contae Chill Dara, 

ag gníomhú dóibh mar ghníomhairí de 

chuid Uisce Éireann de réir théarmaí 

CS, ag bainistiú seacadach ar na 

tionscadail uisce agus fuíolluisce uilig 

a n-áirítear i bPlean Infheistíochta 

Chaipitil (PIC) Uisce Éireann 2014-

2016. 

 

Conarthaí a críochníodh i 2015 
 
Conradh Píblíne agus Taiscumair 

Chaisleán Bhairnín go Baile Ghabhráin 

 

Conradh Phríomhphíobáin Uisce ó 

Bhaile Ghabhráin go Bhaile Chóilín 

 

Conarthaí i mbun tógála i 2015 
 
Scéim Séarachais Íochtar Ghleann na 

Life – Conradh Uasghrádaithe Ionad 

Cóireála Fuíolluisce Léim an Bhradáin 

 

Scéim Séarachais Uachtar Ghleann na 

Life - Conradh Uasghrádaithe Ionaid 

Cóireala Fuíolluisce Bhaile Osbeirn 
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Conradh a síníodh i 2015 

Conradh 2A Scéim Séarachais Bhaile 

Chill Dara 

 

 
Conarthaí atá ag Céim Pleanála i 

2015 

 

Scéim Séarachais Uachtar Ghleann na 

Life – Conradh 2A 

Scéim Séarachais Uachtar Ghleann na 

Life – Conradh 2B 

 

An Clár Uisce Tuaithe 
Grúpscéimeanna Uisce 
 
Is é atá i gceist le grúpscéim uisce ná 

go soláthraíonn sé uisce do dhá 

theach, nó níos mó, as foinse soláthair 

agus trí chóras dáilte atá coitianta nó 

roinnte. Cabhraíonn an chomhairle le 

grúpaí trí bheith ag obair i gcomhpháirt 

leo agus sna bealaí seo a leanas: 

 

 Comhairle agus treoir a 

sholáthar maidir le 

grúpscéimeanna a bhunú 

agus a oibriú 

 

 Comhairle theicniúil a sholáthar 

maidir le fadhbanna foinse agus 

soláthair, líonraí dáilte, 

caighdeán agus cóireáil uisce, 

dearadh scéime, etc. 

 

 Cur ar chumas grúpaí soláthar 

uisce a thógáil ón bpríomhlíonra 

uisce phoiblí nuair is féidir a 

leithéid a dhéanamh 

 

 Comhairle agus cúnamh a 

sholáthar maidir le tairiscint a 

fháil agus a mheasúnú 

 

 Deontais i gcabhair a thabhairt 

do ghrúpscéimeanna suas le 

85% den chostas faofa, faoi réir 

teorainn €7,650 in aghaidh an tí 

 

 Maoirseacht ar chaighdeáin 

tógála 

 

 

 Fóirdheontas bliantúil a 

sholáthar i dtreo na gcostas 

oibriúcháin agus cothabhála a 
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thabhaíonn an grúpa faoin 

scéim 

 

Is 2016 an céad bliain ina mbeidh 

trasdul go Clár nua Uisce Tuaithe il-

bhliana ó 2016 go 2018.  Is é an 

cuspóir leis ná cinnteacht níos fearr a 

sholáthar maidir le maoiniú le 

haghaidh príomh-riachtanais 

infheistíochta. 

Tá 97 Grúpscéim Uisce i bhfeidhm i 

gCill Dara faoi láthair. 

 

Achoimre ar dheontais a íocadh i 

2015 

 

Fóirdheontais  €118,348.11 

Leis na grúpscéimeanna uisce éagsúla 

sa chontae. 

 

Grúpscéimeanna Uisce a ghlacadh 

faoi chúram 

 

Níor tógadh aon grúpscéim faoi 

chúram i 2015 toisc nach raibh 

prótacal maidir le grúpscéimeanna a 

thógail faoi chúram críochnaithe ag 

Uisce Éireann. 

 

 

 

Grúpscéimeanna Séarachais 

Píolótacha 

 

Grúpscéim Séarachais Theachíní 

Boston: Rinneadh na h-oibreacha ag 

druidim le deire 2015 agus tá críoch le 

na h-oibreacha uilig anois. 

 

Mion-Scéimeanna Uisce agus 

Séarachais  

 

Cuirtear maoiniú ar fáil anois, ó Eanair 

2014 i leith, le haghaidh tionscadal 

caipitil chun uasghrádú a dhéanamh ar 

scéimeanna beaga uisce agus 

séarachais trí Mion-Tionscadail 

Caipitiúla Uisce Éireann. 

 

Scéim Deontas le haghaidh Soláthar 

Uisce Aonair (Deontais Tobair) 

 

Tá deontas 75% den chostas faoi réir 

uasdheontas €2,031.58 iníoctha chun 

uasghrádú a dhéanamh ar sholáthar 

uisce aonair príobháideach, muna 

bhfuil aon soláthar grúpa nó poiblí eile 

ar fáil.  Íocadh cabhair deontais 

€57,769.90 faoin scéim seo i 2015. 
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An Coiste Monatóireachta ar Uisce 

Tuaithe 

 

Bunaíodh an Coiste Monatóireachta ar 

Uisce Tuaithe in 1998. Tagann an 

coiste le chéile gach ráithe chun an 

Clár Uisce Tuaithe a chomhaontú agus 

monatóireacht a dhéanamh air. 

Cuimsíonn an coiste ionadaithe ó 

Fheirmeoirí Aontaithe na hEireann 

(FAÉ), ó Chumann Soláthróirí Bainne 

Uachtarlainne na hÉireann (CSBUÉ), 

ó Chónaidhm Ghrúpscéimeanna Uisce 

an Chontae, ón gCónaidhm Náisiúnta 

de Ghrúpscéimeanna Uisce agus 

comhaltaí agus oifigigh Chomhairle 

Contae Chill Dara. 

 

Laghdú Tuilte 

 

Oibríonn aonad tiomnaithe um laghdú 

tuilte laistigh de Sheirbhísí Uisce chun 

an Clár Caipitiúil um Laghdú Mórthuilte 

a chur i bhfeidhm. Faightear maoiniú le 

haghaidh a leithéid de scéimeanna ón 

Scéim Ranníocaíochta Tobhach 

Forbartha agus Oifig na nOibreacha 

Poiblí (OOP).  Críochnaíodh na 

scéimeanna seo a leanas le roinnt 

blianta anuas:  

 

• Scéim Laghdaithe Tuilte 

Abhainn Toni 

 

• Scéim Laghdaithe Tuilte 

Butterstream, Céim 2 

 

• Scéim Laghdaithe Tuilte 

Chonfaí 

 

• Scéim Laghdaithe Tuilte an 

Bhaile Nua 

 

• Scéim Laghdaithe Tuilte na 

Sollán, Céim 1 

 

• Scéim Laghdaithe Tuilte Kilbelin 

 

• Scéim Laghdaithe Tuilte 

Butterstream, Céim 3 

 

• Scéim Laghdaithe Tuilte an 

Bhaile Mhóir (Cosán na 

hAbhann) (Céim 1) 

 

• Scéim Laghdaithe Tuilte Bhaile 

Eoin 

 

• Scéim Laghdaithe Tuilte na 

Sollán 

 

• Scéim Laghdaithe Tuilte Ard 

Cloch 
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Le linn 2015, tógadh na scéimeanna 

seo leanas chun críche nó beagnach 

chun críche: 

 Scéim Laghdaithe Tuilte an 

Bhaile Mhóir, Ceim 1 

 Scéim Feabhsaithe Uisce 

Dromchla, Páirc Dara 

 

Tá na scéimeanna seo a leanas arna 

gcur ar aghaidh tríd an gcéim 

réamhthuairisce agus cuirfear ar 

aghaidh chuig céimeanna na pleanála 

iad i 2016 agus 2017. Ba cheart a 

thabhairt faoi deara go mbeidh cur ar 

aghaidh na scéimeanna seo ag brath 

ar (1) mhaoiniú, (2) géilleadh le h-

iallaigh pleanála agus comhshaoil, 

agus (3) comhaontú úinéirí talún: 

 

• Scéim Laghdaithe Tuilte 

Dhomhnach Compair 

(Collchoill) 

 

• Scéim Laghdaithe Tuilte 

Abhainn na Moréile 

 

• Scéim Feabhsaithe Uisce 

Dromchla: Na Daracha, An 

Droichead Nua 

 

Chomh maith le na scéimeanna 

chaipitil agus oibreach mionsonraithe 

thuas, tá Comhairle Contae Chill Dara 

ina príomh-gheallsealbhadóir sa Chlár 

Measúnachta agus Bainistíochta 

Riosca i gcás Tuilte Dobarcheantair 

(MBRTA), ata á dhíriú ag OOP. Tá 

roinnt bailtí i gCill Dara, lena n-áirítear 

Baile Átha Í, An Nás, Droichead Nua 

agus Cill Droichid, ach gan iad amhain 

i gceist, á measúnú faoi lathair maidir 

le riosca tuilte faoin gclár seo, nach 

bhfuil fós ag an bpointe ag a moltar 

rogha maidir le bainistíocht tuilte.  

Leanfar le MBRTD a rolladh amach 

thar an dhá bhliain seo chugainn, go 

dtí go nglacfar leis ag Aire OOP ag an 

Roinn Airgeadais. 

 

Chuir Comhairle Contae Chill Dara 

Clár Cothabhála Aibhneacha 

forleathan ar siúl freisin, agus i rith na 

bliana seo chaite rinneadh oibreacha 

glanta abhann ar na cainéil seo 

leanas: 

 Abhainn na Moreile 

 Abhainn na Bearú 

 Abhainn na Fionnúrach 

 

Cuirfear le na h-oibreacha seo thar na 

trí bliain seo chugainn, le Clár 

Cothabhála Aibhneacha il-bhliana, ata 

á chur le chéile faoi láthair le cabhair ó 

na Coistí Ceantair Bardasacha.
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Seirbhísí Comhshaoil 

Athchúrsáil 
 
Tugtar bealach éasca áisiúil do 

mhuintir Chill Dara go fóill ábhar a 

athchúrsáil tríd an líonra de bhainc 

gloine agus cannaí ar fud an chontae. 

Rinneadh breis agus 3,570 tonna 

gloine agus 50 tonna cannaí a 

aisghabháil, chomh maith le breis agus 

500 tonna teicstílí. Eagraíodh roinnt 

bailiúchán le haghaidh 

Dramhthrealamh Leictreach agus 

Leictreonach (DTLL) do mhuintir an 

phobail. Athchúrsáladh breis is 150 

tonna de dhramhaíl leictreach de 

thoradh air seo. Bhí bainc phoiblí 'fág 

anseo' á gcothabháil ag an gcomhairle 

ag 42 suíomh ar fud an chontae. Bhí 

an-rath go fóill ar áiseanna bailithe 

cadhnraí i scoileanna, siopaí agus an 

dá shuíomh chathartha fóntas. 

Cabhraíonn an scéim bhailithe 

cadhnraí, go háirithe, le díobháil don 

chomhshaol a chosc agus le daoine a 

chur ar an eolas faoin gá atá le 

diúscairt chúramach dramhaíola. 

 

Oideachas agus Feasacht 
 
Le linn na bliana thug ár nOifigeach 

Feasachta Comhshaoil thart ar 110 

cuairt ar scoileanna, gnólachtaí agus  

 

 

grúpaí pobail (m.sh. grúpaí na mbailte 

slachtmhara) d’fhonn feasacht an 

phobail ar chúrsaí dramhaíola a 

mhúscailt agus dea-chleachtas a chur 

chun cinn i measc an phobail maidir le 

diúscairt dramhaíola. Bronnadh 

bratach uaine ar 96 scoil sa 

chontae mar chuid d'Fheachtas na 

Brataí Uaine agus tá 130 scoil san 

iomlán cláraithe le haghaidh an 

ghradaim seo. Feidhmíonn an 

chomhairle mar éascaitheoir do 

scoileanna ar mian leo a bheith 

páirteach sa chlár seo agus spreagann 

sí gach scoil go gníomhach le bheith 

páirteach sa tionscadal seo. 

 

 

 

Cuireann an chomhairle ábhar agus/nó 

cúnamh airgid ar fáil maidir le tograí 

oiriúnacha sna Scoileanna Uaine 
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rannpháirteacha. Is gné den dúthracht 

a léiríonn Comhairle Contae Chill Dara 

ar oideachas comhshaoil iad na turais 

scoile chuig na hÁiseanna 

Bainistíochta Dramhaíola Comhtháite i 

gCnoc Saileata agus i mBaile Átha Í a 

dhéantar i rith na scoilbhliana ar 

iarratas ón scoil. 

 

Tacaíonn an chomhairle freisin le 

tionscnaimh chomhshaoil ag grúpaí 

pobail  trí dhá scéim a dhéantar a 

chómhaoiniú i gcomhar leis an Roinn 

Comhshaoil, Pobail agus Rialtais 

Áitiúil; is iad an Ciste 

Comhpháirtíochta Comhshaoil LA21 

agus an Deontas Frithbhruscair agus 

Frithghraifítí. Thug an Ciste 

Comhpháirtíochta Comhshaoil 

€32,200 le haghaidh 22 tionscadal a 

dhírigh, i measc nithe eile, ar 

cheardlanna scoile a sholáthar agus ar 

chabhair a thabhairt do ghrúpaí bailte 

slachtmhara an bhithéagsúlacht a 

chosaint agus a chothú. Thug an 

Deontas Feasachta  Frithbhruscair 

agus Frithghraifítí €26,000 le haghaidh 

seacht tionscadal ar leith, ina measc 

feasacht ar shalú ag madraí, lena n-

airíodh clos-meabhrúcháin don phobal. 

 

 

 

Na Bailte Slachtmhara 
 
D'oibrigh an chomhairle go dlúth chun 

tacaíocht a thabhairt do choistí na 

mbailte slachtmhara i gCill Dara i 

2015. Mar chuid de sin, cabhraíodh 

leis an nglantachán, cuireadh málaí 

agus piocadóirí bruscair ar fáil, tugadh  

deontais do na hiontrálaithe ar fad 

agus rinneadh roinnt tionscadal 

taispeána sa cheantar áitiúil. Chomh 

maith le sin, cuireadh mion-chomórtas 

ar bun an Ostán Fithidií is Fearr a 

aimsiú.  Rinneadh é seo chun feasacht 

maidir le bitheagsúlacht ag na grúpaí a 

chur chun cinn. 

 

D'éirigh go han-mhaith le Cill Dara i 

gcomórtas na mBailte Slachtmhara. 

Bhain Teach Srafáin agus An Nás  

boinn óir amach. Bhain Cill Droichid, 

An Chill, Léim an Bhradain, Miagh 

Nuad, Droichead Nua agus Ráth 

Iomgháin boinn airgid amach agus 
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bhain Claonadh bonn cré-umha amach 

sa chomórtas. 

Rinneadh dul chun cinn ar oibreacha 

chun gáirdíní pobail a fhorbairt i gCill 

Choca agus i Mainisitir Eimhín. 

 

An Glantachán Earraigh 
Náisiúnta 
 
Tiomnaíodh mí Aibreáin chun an 

Feachtas Náisiúnta in aghaidh an 

Bhruscair a chur chun cinn – An 

Glantachán Náisiúnta Earraigh. 

Tacaíodh le coistí bailte slachtmhara 

agus le cumainn áitritheoirí trí 

mhálaí bruscair agus athchúrsála a 

sholáthar, chomh maith le bainteoirí 

bruscair agus lámhainní. Músclaíodh 

feasacht freisin faoi ócáidí a bhí ar siúl 

i rith na míosa. 

 
Tá cláir éagsúla ar fáil chun tacú leis 

an iarracht dheonach áitiúil, agus iad 

dírithe ar ghrúpaí pobail agus ar 

chumainn cónaitheoirí, lena n-áirítear 

Deontais do Chumainn Cónaitheoirí 

agus an Tionscnamh Bród Áite. 

Déantar soláthar leis na scéimeanna 

seo do ghabhdáin bruscair, troscán 

sráide, plandaí agus sceacha a chur ar 

fáil, agus d’obair fheabhsúcháin maidir 

le réimsí féaraigh. Chabhraigh foireann 

na comhairle chomh maith le grúpaí 

aonair bailte slachtmhara sa phróiseas 

rannpháirtíochta de chomórtas 

náisiúnta na mBailte Slachtmhara. Ní 

leor an t-oideachas amháin chun 

deireadh a chur le bruscar agus 

b’éigean don chomhairle pionós a 

ghearradh ar chiontóirí, le 401 fíneáil á 

eisiú as cionta bruscar i 2015. 

 

 

Bruscar 
 
Is iad na maoir bruscair an ghné is 

feiceálaí de straitéisí éagsúla na 

Comhairle chun bruscar a chosc agus 

is maith an deis é leas a bhaint astu 

chun cur le tuiscint an phobail ar 

fhadhb an bhruscair agus ar obair na 

Comhairle chun déileáil leis. I measc 

imrachtaí faisnéise na maor tá: 

 

• Freastal ar chruinnithe grúpaí 

pobail, cumainn áitritheoirí agus 

coistí bailte slachtmhara, d’fhonn 

comhairle a chur orthu maidir lena 

gcuid oibre agus plé a dhéanamh ar 
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aon fhadhbanna a bhaineann le 

bruscar. 

 

• Teagmháil neamhfhoirmiúil 

leanúnach le páirtithe leasmhara, a 

chuireann ar chumas na maor beart 

a dhéanamh gan mhoill maidir le 

siocracha móra bruscair nua, 

cásanna nua dumpála mídhleathaí, 

gluaisteáin tréigthe, etc. 

 

• Cuairteanna ar láithreacha 

miondíolacháin, tionsclaíochta agus 

tráchtála ar fud an chontae d’fhonn 

comhairle a chur ar úinéirí, áitritheoirí 

agus lucht foirne faoi na dualgais a 

leagtar orthu faoin Acht um Thruailliú 

Bruscair 

 

 • Casadh leis an bpobal chun cúrsaí 

Bruscaira bhaineann go díreach leo a 

phlé, agus cuairteanna ar scoileanna 

chun na maoir a chur in aithne do mic 

léinn, agus ceisteanna bruscair a phlé 

leo. 

 

• Tá foireann comhshaoil 

shoghluaiste ann, a bhfuil beirt 

fhostaithe aici, chun tabhairt faoi 

réimse feidhmeanna, lena n-áirítear 

glantachán siocracha móra bruscair 

agus áiteanna a dtarlaíonn dumpáil 

mhídhleathach, comharthaí “Cosc 

ar Bhruscar” agus a leithéid a 

chrochadh, agus monatóireacht a 

dhéanamh ar bhruscar a fhágtar ag 

áiseanna athchúrsála.  

 

• Suiteáladh gléas chlos-feiste 

rabhaidh sealadach ag roinnt ionaid 

ina dtarlódh mórán salaithe ag madraí. 

Bhí failte mór roimh an gléas, agus tá 

sé ar intinn trialliú breise a dhéanamh i 

2016. 

 

Glacadh leis an Plean Bainistíochta 

Bruscair 2016-2019 ag deire 2015.  

Leagtar amach sa phlean seo conas a 

chuirfidh an Comhairle cosc ar 

bhruscar, agus conas a chuirfidh sí an 

reachtaíocht abahartha i bhfeidhm, sa 

trí bliain seo chugainn. 
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Ceantair Bardasacha 
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                        Ceantar Bardasach Bhaile Átha Í 

 

Baill den Cheantar Bardasach 

 

Cathaoirleach 

An Clr. Mark Wall (Lucht Oibre) 

 

Leas Cathaoirleach 

An Clr Aoife Breslin (Lucht Oibre) 

 

Baile na Comhairle 

An Clr. Mark Dalton (Neamhspleach) 

An Clr. Ivan Keatley (F.G.) 

An Clr. MartinÓg  Miley (F.F.) 

An Clr. Thomas Redmond (S.F.) 

 

 

 

 

 

Sceideal Oibreacha an Cheantair 

Bardasacha  

 

Bóithre, 

Iompar  & 

Sábháil- 

teacht 

Maoiniú CMÁ * 

le haghaidh 

Deisiú  

Cosán 

€220,000 

 

Pobal 

agus 

Fiontar 

 

Soilse   

Nollag  

€9,680 

 

 Nascadh €2,400 

  

Deontais 

Pobail 

Ginearálta 

€20,550 

  

Ciste CMÁ*- 

Tionscadail 

Ionaid 

Fiontair 

€50,000 

  

Ciste CMÁ*- 

Tionscadail 

Pobail 

 

€62,737 

 Lamairne 

Bhaile  Átha Í 
€5,000 
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Seirbhísí 

Comh- 

shaoil 

Cothabháil 

Reiligí €18, 100 

 Glanadh 

Sráideanna 
€313,179 

 

Áineas  

agus 

Fóntais 

 

Cothabháil 

Leabharlainne 
€114,361 

 Cothabháil 

Clós Súgartha 
€35,000 

  

Páirceanna 

agus  

Tírdhreachú 

€77,000 

 

*CMÁ: Cáin Mhaoine Áitiúil  
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Ceantar Bardasach Chill Dara – Droichead Nua 

 

Baill den Cheantar Bardasach 

Cathaoirleach 

An Clr. Paddy Kennedy (Neamhspleach) 

Leas Cathaoirleach 

An Clr. Mark Stafford (F.G.) 

Baill na Comhairle  

An Clr. Willie Crowley (Neamhspleach) 

An Clr. Suzanne Doyle (F.F.) 

An Clr. Mark Lynch (S.F.) 

An Clr. Fiona McLoughlin Healy (F.G.) 

An Clr. Fiona O’Loughlin (F.F.) 

An Clr. Joanne Pender (Neamhspleach) 

An Clr. Seán Power (F.F.) 

Sceideal Oibreacha an Cheantair 

Bardasacha 

Bóithre, 
Iompar & 
Sábháil-
teacht 

Cistí CMÁ*/ 
Páirceála 
coinnithe le 
haghaidh cosáin 
/ oibreacha 
deisiúcháin in 
eastáit tithíochta 

€418,960 

 Moilliú Tráchta 
ag Scoileanna 

€106,990 

 Greillí  Caorach 
Ceantar Átha 
Garbháin 

€60,000 

Pobal    
agus 
Fiontar 

Grúpaí Bailte 
Slachtmhara ó 
Páirceáil Ioc 

€49,000 

 Solise Nollag ó 
Páirceáil Íoc 

€30,000 

 Páirc Scatála €70,000 

 Ionad Pobail (2) €30,000 

 Féile Hopkins €5,000 

 Tionscadal 
Turasóireachta 
Bhaile Chill 
Dara 

€5,000 

 Club 
Dornálaíochta 

€5,000 
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Seirbhísí 
Comh-
shaoil 

Bainc Buidéal €12,513 

 Comórtas na 
mBaile 
Slachtmhara 

€16,600 

 Araidí Urraithe €19,000 

 Cumainn 
Cónaitheoirí 

€15,900 

 Reiligí- 
Oibreacha 
Speisialta 

€18,100 

 Glanadh 
Sráideanna 

€420,604 

Áineas  
agus 
Fóntais 

Cothabháil 
Leabharlainne €201,726 

 Cothabhail Clós 
Súgartha 

€28,000 

 Páirceanna 
agus 
Tírdhreachú 

€77,000 

 

*CMÁ: Cáin Mhaoine Áitiúil 
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Ceantar Bardasach Chill Droichid – Léim an Bhradáin 

 

Baill den Cheantar Bardasach 

Cathaoirleach 

An Clr. Joe Neville (F.G.) 

Leas Cathaoirleach 

An Clr. Frank O’Rourke (F.F.) 

Baill na Comhairle 

An Clr. Kevin Byrne (Lucht Oibre) 

An Clr. Bernard Caldwell 

(Neamhspleach) 

An Clr. Íde Cussen (S.F.) 

An Clr. Anthony Larkin 

(Neamhspleach) 

An Clr. Brendan Young 

(Neamhspleach) 

Sceideal Oibreacha an Cheantair 

Bardasacha 

Bóithre, 
Iompar & 
Sábháil-
teacht 

Cistí CMÁ* 
Coinnithe le 
haghaidh 
Cosain, Soilse 
Poibli/Tráchta 
agus Moilliú 
Tráchta 

€275,166 

Pobal  
agus 
Fiontar 

Cistí CMÁ* 
Coinnithe – 
Féilí agus 
Bailte 
Slachtmhara 

€9,680 

 

Seirbhísí 
Comh-
shaoil 

Cistí CMÁ* 
Coinnithe €32,000 

 Bainc Buidéal  €12,513 

 Comórtas na 
mBaile 
Slachtmhara 

€12,350 

 Araidí Urraithe €15,000 

 Cumainn 
Cónaitheoirí 

€11,600 

 Reiligí – 
Oibreacha 
Speisialta 

€18,100 

 Glanadh 
Sráideanna 

€445,461 

Áineas  
agus 
Fóntais 

Cothabháil 
Leabharlainne €98,112 

 Cothabháil 
Clós    
Súgartha 

€14,000 
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 Páirceanna 
agus 
Tírdhreachú 

€78,500 

 Cistí CMÁ* 
Coinnithe 

€32,000 

 

*CMÁ:  Cáin Mhaoine Áitiúil
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Ceantar Bardasach Maigh Nuad 

 

Baill den Cheantar Bardasach 

Cathaoirleach 

An Clr. Naoise Ó Cearúil (F.F.) 

Leas Cathaoirleach 

An Clr. Tim Durkan (F.G.) 

Baill na Comhairle 

An Clr. Réada Cronin (S.F.) 

An Clr. Daragh Fitzpatrick (F.F.) 

An Clr. Pádraig McEvoy (Neamhspleach) 

An Clr. John McGinley (Lab) 

An Clr. Teresa Murray (Neamhspleach) 

An Clr. Paul Ward (F.F.) 

An Clr. Brendan Weld (F.G.) 

Sceideal Oibreacha an Cheantair 

Bardasacha 

Bóithre, 
Iompar & 
Sábháil-
teacht 

Cistí CMÁ* 
Coinnithe la 
haghaidh 
deisiú cosán 

€205,737 

Bainistíocht 
Forbartha 

Cistí  CMÁ* 
Coinnithe le 
haghaidh 
Eastáit 
Tithíochta 
Neamh-
chriochnaithe 

€127,000 

Pobal        
agus    
Fiontar 

Deontais 
Pobail 
Ginearálta 

€40,000 

Seirbhísí 
Comhshaoil 

Bainc Buidéal  
€12,513 

 Comórtas na 
mBailte 
Slachtmhara 

€6,050 

 Araidí 
Urraithe 

€15,000 

 Cumainn 
Cónaítheoirí 

€17,100 

 Reiligí: 
Oibreacha 
Speisialta 

€18,100 

 Glanadh 
Sraideanna 

€191,500 

Áineas agus 
Fóntais 

Cothabháil 
Leabhar-
lainne 

   
€75,549 

 Cothabháil 
Clós 
Súgartha 

€21,000 
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 Páirceanna 
agus 
Tírdhreachú 

 

€78,000 

*CMÁ: Cáin Mhaoine Áitiúil 
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Ceantar Bardasach An Náis 

 

Baill den Cheantar Bardasach 

Cathaoirleach 

An Clr. James Lawless (F.F.) 

Leas Cathaoirleach 

An Clr. Fintan Brett (F.G.) 

Baill na Comhairle 

An Clr. Anne Breen (Lucht Oibre) 

An Clr. Deborah Callaghan (F.F.) 

An Clr. Billy Hillis (F.G.) 

An Clr. Seamie Moore (Neamhspleach) 

An Clr. Sorcha O’Neill (S.F.) 

An Clr. Robert Power (F.F.) 

An Clr. Darren Scully (F.G.) 

Sceideal Oibreacha an Cheantair 

Bardasacha 

Bóithre, 
Iompar & 
Sábháil- 
teacht 

Cistí CMÁ* 
Coinnithe le 
haghaidh 
Bóthre 
Tuaithe 

€247,737 

 Cistí CMÁ* 
Coinnithe le 
haghaidh 
Uasghrádú ar  
Príomh Sráid 
An Náis/ 
Ceantar an 
Moil 

€90,000 

 Cistí CMÁ* 
Coinnithe le 
haghaidh 
Tionscadal 
Glasbhealaí 
An Náis / 
Canáil na 
Sollán 

€50,000 

Bainistíocht 
Forbartha 

 Cistí CMÁ* 
Coinnithe le 
haghaidh 
Soilse nua 
agus Eastáit 
TFC** 

€30,000 

Pobal        
agus    
Fiontar 

Cistí CMÁ* 
Coinnithe le 
haghaidh: 

 

 Feistiú ar 
Ionad Pobail 
An Náis 

€50,000 

 Cumainn 
Cónaitheoirí 
Cláraithe 

€60,000 
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 Grúpaí Bailte 
Slachtmhara 
(8) 

€16,000 

 Tacú le Halla 
Bhaile An 
Náis 

€15,000 

Seirbhísí 
Comhshaoil 

Bainc Buidéal €12,513 

 Comórtas na 
mBailte 
Slachtmhara 

€26,950 

 Araidí 
Urraithe 

€14,000 

 Cumann 
Cónaitheoirí 

€51,010 

 Reiligí: 
Oibreacha 
Speisialta 

€18,100 

 Glanadh 
Sráideanna 

€509,770 

Aineas agus 
Fóntais 

Cothabháil 
Leabhar-
lainne 

€57,124 

 Cothabháil 
Clós 
Súgartha 

€28,000 

 Páirceanna 
agus 
Tírdhreachú 

€100,000 

 Cistí CMÁ* 
Coinnithe le 
haghaidh  
Páirceanna 
agus Clóis 
Súgartha 

 

€180,000 

*CMÁ: Cáin Mhaoine Áitiúil 

**TFC: Tógáil faoi Chúram
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Ráiteas Airgeadais 

 Bliain dar chríoch 311 Nollag 2015  

(agus figiúirí cuntais ioncaim comparáideacha do bhlianta roime sin) 

CUNTAS IONCAIM     

 CCCD* CCCD* CCCD CCCD 

Caiteachas 2015 2014 2013 2012 

 € € € € 

Tithíocht agus Tógáil 28,925,238 22,806,753 23,336,991 20,263,507 

Iompar agus Sáibáilteacht ar 
Bhóithre 31,539,539 31,169,089 25,781,693 24,683,802 

Soláthar Uisce agus Séarachas 11,069,653 12,953,104 21,982,457 23,051,625 

Dreasachtaí agus Rialuithe 
Forbartha 10,582,924 8,918,678 7,927,111 8,151,139 

Cosaint ar Chomhshaoil 28,387,805 26,709,722 29,573,757 28,394,126 

Áineas agus Áiseanna 9,423,550 8,185,083 8,275,033 7,863,202 

Talmhaíocht agus Oideachas 1,795,200 2,848,229 4,636,973 7,687,392 

Seirbhísí Ilghnéitheacha 13,520,488 22,550,150 19,190,232 17,542,126 

Iomlán 135,244,397 136,140,808 140,704,247 137,636,919 

 

Fáltais (Deontais, Earraí agus 
Seirbhísí     

Tithíocht agus Tógáil 26,851,195 22,339,579 21,109,465 18,553,726 

Iompar agus Sáibáilteacht ar 
Bhóithre 12,958,829 13,228,306 11,899,047 12,384,971 

Soláthar Uisce agus Séarachas 11,498,965 12,882,404 13,685,200 12,069,423 

Dreasachtaí agus Rialuithe 
Forbartha 2,683,299 2,518,538 1,282,369 1,334,899 

Cosaint ar Chomhshaoil 17,922,132 16,099,267 19,639,564 17,475,323 

Áineas agus Áiseanna 1,754,454 860,526 1,313,456 1,194,113 

Talmhaíocht agus Oideachas 1,114,423 2,168,360 3,628,687 6,684,822 

Seirbhísí Ilghnéitheacha 3,766,404 4,495,017 4,882,285 4,303,184 

Fo-Iomlán  78,549,701 74,591,997 77,440,073 74,000,461 
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Cúntais Údaráis Uirbigh 0 0 2,865,954 2,807,836 

Aisbhaintí a bhaineann le 
Pinsean 2,072,326 2,068,865 2,120,213 2,126,952 

Ciste Rialtais Áitiúil / CMÁ 11,274,628 9,686,924 20,634,229 19,628,180 

Rátai an Chontae 57,554,512 57,823,714 47,194,791 46,928,784 

Iomlán 149,451,167 144,171,500 150,255,260 145,492,213 

 

Aistrithe chuig/ó C(h)úlchistí 

 

-13,960,632 

 

-7,660,596 

 

-9,297,151 

 

-7,603,996 

Barrachas/Easnamh don 
Bhliain 246,138 370,096 253,863 251,297 

Iarmhéid Tosaigh -1,445,710 -1,815,806 -2,747,147 -2,998,444 

Iarmhéid Deiridh  -1,199,572 -1,445,710 -2,493,284 -2,747,147 

     

INFHEISTÍOCHT CHAIPITIL 2015 2014 2013 2012 

 € € € € 

Tithíocht agus Tógáil 19,275,265 5,929,014 3,463,268 6,299,888 

Iompar agus Sábháilteacht ar 
Bhóithre 15,851,919 32,012,329 30,012,454 42,359,890 

Soláthar Uisce agus 
Séarachas 2,289,673 3,206,835 38,830,475 38,283,194 

Dreasachtaí agus Rialuithe 
Forbartha 520,731 3,351,515 1,984,954 2,757,447 

Cosaint ar Chomhshaoil 940,560 336,590 663,829 1,257,504 

Áineas agus Áiseanna 1,078,302 1,318,218 1,357,612 496,575 

Talmhaíocht agus Oideachas 0 0 0 0 

Seirbhísí Ilghnéitheacha 311,883 1,813,847 373,149 0 

Iomlán 40,268,333 47,968,348 76,685,741 91,454,498 

 

* Áirítear leis an bhfigiúir do 2015 na hIar-Chomhairlí Baile seo leanas:  

Comhairle Baile Bhaile Átha Í 

Comhairle Baile An Náis 
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Plean Corparáideach 2015-2019 
Tuairisc ar dhul chin cinn 2015 

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

Roinn 
Fochatagóir an 

Phlean 
Chorparáidigh 

Cuspóir an 
Phlean Gnó 

Dul Chun Cinn 

Pobal agus 
Fiontar 

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

 Pobail a chothú 
atá láidir, 
cuimsitheach 
agus 
inbhuanaithe 

 Bronnadh breis agus €1.2m i 
2015 ar ghrúpaí mar thacaíocht 
lena n-iarrachtaí chun pobail 
láidre chuimsitheacha a chothú. 

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

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

 

• Is tionscnamh de chuid 
Chomhairle Contae Chill 
Dara é K–Comhpháirtithe, a 
forbríodh chun comhoibriú 
thar eagraíochtaí agus 
rannóga a éascú. 
Freagraíonn K- 
Comhpháirtithe ar 
riachtanais an phobail agus 
cuireann siad cur chuige 
éifeachtach 
réamhghníomhach le chéile 
chun dul i ngleic leo.  

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

 

 Tacaíocht a 
thabhairt do chur 
i bhfeidhm 
Straitéis an 
Bhoird Coiste 
Forbartha Pobail 
Áitiúil (CFPÁ) 
agus é a 
chomhordú.  

 

• Tá an Clár Seirbhíse 
Comhtháite bunaithe anois i 
gCill Dara, Cill Choca agus 
Cill Droichid.  Aontaíodh le 
príomh-tionscadail mar 
fhorbairt na Choirceoige – 
spás don aos óg- i gCill 
Dara, críoch a chur le Plean 
CSC do Chill Droichid do 
2016-2020, agus ionad 
príomh-chúraim a bhunú i 
2016, le pleanail ceadaithe 
don áis pobail nua ar an 
súiomh céanna. 

• Tionóladh sé crinniú den 
CFPÁ i 2015.  Bhí freastail 
an-mhaith ón naoi 
gcomhalta déag le lán-
leibhéal freastail de 73%. 

• Críochnaíodh an PEPÁ 
agus ghlac an Comhairle 
iomlán  leis ar 18 Nollag 
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2015 agus déanfar é a 
fhoilsiú agus a lainseáil go 
luath 1 2016.  

• Tá an LPP bunaithe anois, 
le breis agus 450 grúpa 
cláraithe go dtí seo. 

Pobal agus 
Fiontar 
(Seirbhísí  
Fóillíochta)  

 

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

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

 

•  Cabhair teicniúil agus 
airgeadais do roinnt Coistí 
na mBailte Slachtmhara, ina 
measc Léim an Bhradáin, 
Cill Droichid, Cairbre, Cill 
Dara, An Chill, Droichead 
Nua, An Nás, An Fhorrach 
Mór, An Urnaí, Mainistir 
Eimhín agus Díseart 
Diarmada i 2015. 

• Críochnú ar chlár crann a 
chur don Chontae 

• Críochnú ar chlár crann a 
phrúnáil agus a bhaint 

• Críochnú ar chlár 
bleibeanna a chur 

• Clár Cothabhála Féir 
• Leanadh le h-obair 

chaomhnaithe ar Thobar 
Spa Léim an Bhradain 

• Forbairt ar phlean 
comhtháite do shuíomh na 
Bánóg 

Seirbhísí 
Corparáideacha  

 

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

• Tacaíocht a 
thabhairt don 
daonlathas áitiúil 
agus é a 
fheabhsú 

Leanúint le feabhas a chur ar 
cruinneas chlár na dtoghthóirí trí: 
• Bolscaireacht agus eolas faoin 
próiséas clárúcháin a dhíriú trí 
fheachtais fógraíochta ar meáin 
soisialta agus bileoga a scaipeadh 
• Aird a dhíriú ar institúidí den dara 
agus tríú leibhéil chun foláireamh a 
thabhairt dóibh siúd ata ag druidim 
le h-aois chun bheith ar an gClár 
• Leanúint le h-ionchur ó bhaill na 
Comhairle agus baill an Oireachtais 
chun cruinneas an chláir a chinntiú 
• R-iarratais le haghaidh eolais agus 
foirmeacha iarratais, roimh an clár 
forlíontach a éisiúnt ach go h-áirithe, 
a chur chun cinn 

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

Tacaíocht a 
thabhairt do ról 
ceaptha beartais na 
Comhairle tofa 

• Aonad Seirbhísí do Bhaill bunaithe 
chun cabhrú agus éascú don 
comhairle le 40 baill  
• Cinnte a dhéanamh de go mbíonn 
cláir oibre agus an cháipéisíocht a 
thacaíonn leo á n-eisiúint go tráthúil 
le haghaidh cruinnithe comhairle 
agus coiste, agus optamú ar úsáid 
TF á dhéanamh 
• Forbairt leanúnach a dhéanamh ar 
MembersNet chun riachtanais na 
gComhaltaí a chomhlíonadh 
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• Forbairt coistí beartais a 
spreagadh trí obair coistí beartais a 
mheasúnú ar bhonn bliaintiúil, agus 
é seo a mheasúnu tríd an ghrúpa 
polasaí corporáideach 
• Leanúint le cabhair a thabhairt do 
na Comhaltaí chun traenáil a aithint 
chun a riachtanais a chomhlíonadh, 
go h-áirithe maidir le obair na 
gCoistí um Beartais Straitéiseacha a 
éascú 

An Comhshaol 
1.5 Tacú le obair  
na gCoistí um 
Beartais 
Straitéiseacha  

 • Tuilleadh dul chun cinn trí phlé 
agus cinnteoireacht ag leibhéal na 
hardbhainistíochta chun 
saincheisteanna a bhaineann le 
bainistíocht dramhaíola, trialliú 
uisce, trialliú aeir agus trialliú ó 
thorann a mheas. 

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

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

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

• Tacaíocht do Ghrúpaí Áitiúla 
na mBailte Slachtmhara, trí 
maoiniú deontais agus 
traenáil agus líonrú ar fud an 
chontae 

Tithíocht 

 

 

 

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

 • Teagmháil leanúnach a 
dhéanamh le comhaltaí tofa 
tríd an gCoiste um Beartais 
Straitéiseacha Tithíochta 
agus an Coiste um Beartais 
Straitéiseacha Pobail agus 
Cultúrtha, an Coiste 
Comhairliúcháin Áitiúil um 
Chóiríocht do Thaistealaithe, 
Comhchoiste Póilíneachta 
Chill Dara agus an Fóram 
Réigiúnach um Easpa 
Dídine. 

• BCC a úsáid chun moltaí ó 
chomhaltaí tofa a bhainistiú 

• Teagmháil rialta a 
dhéanamh le foireann na 
Rannóige Tithíochta maidir 
le ceisteanna a bhaineann le 
toghthóirí na mball. 

• Tacaíocht leanúnach do 
bhreis agus 90 cumann 
cónaitheoirí 

• Tá cabáin agus áiseanna 
pobail le fáil i roinnt eastáit 
agus oibríonn an foireann le 
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grúpaí pobail chun na 
tionscadail seo a choinneáil 

• Comhordú ar Comhairle na 
nÓg, ar Thionscnamh 
Aoisbhách Chill Dara agus 
ar Chomhchoiste 
Póilíneachta Chontae Chill 
Dara. 

•  Straitéis Imeasctha 
Chontae Chill Dara 2014-
2019 a chríochnú. 

 

Teicneolaíocht 
Faisnéise  

 

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

Leanúint le tacú do 
ríomairí glúine na 
gcomairleoirí, 
rochtain idirlín gan 
sreang, priontáil ó 
seomraí na 
bpáirtithe, etc. 

Tacaíocht leanúnach a thabhairt do 
Chomhairleoirí thar a dtéarma 

  • Chun an éileamh 
ón phobail ceangal 
leis an idirlíon lena 
ngléasanna féin i 
leabharlanna poiblí, 
rud atá ag dul i 
méid, a éascú, 
cuirfear tionscadal 
infreastruchtúir nua i 
bhfeidhm a 
thabharfaidh faoi 
chúiseanna imní 
maidir le bainistíocht 
ar inneachar agus 
sábháilteacht. Tá sé 
mar phríomh-
riachtanas réiteach a 
chur i bhfeidhm nach 
n-úsáideann 
acmhainní daonna, 
gur féidir é a 
cheangal le córais 
bainistíochta 
leabharlainne ach 
atá neamhspleách ó 
aon córas faoi leith, 
agus a thugann an 
smacht agus an 
fheidhmiúlacht 
tuairiscithe 
riachtanach don 
bhfoireann. 

• Cuireadh córas nua, bunaithe ar 
ghléasanna WiFi Meraki, le bog-
earrraí smachta néalríomhaireachta, 
i bhfeidhm thar líonra na 
leabhalainne. 
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Seirbhísí 
Leabharlainne 
agus Ealaíon  

 
 

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

• Teacht an phobail 
ar fhaisnéis, ar 
oideachas agus ar 
dheiseanna cultúrtha 
a chur chun cinn 
agus a éascú agus 
tacaíocht a thabhairt 
do sin faoin 
tSeirbhís 
Leabharlainne agus 
Ealaíon.  
 
 
 
• An úsáid is mó is 
féidir a bhaint as 
córais faisnéis  
bhainistíochta na  
leabharlainne chun 
feabhas a chur ar 
sheirbhísí fíor-ama  
agus 
ríomhsheirbhísí   
d’úsáideoirí.  
 

I 2015: 

 Eagraíodh an séú Féile 
Léitheoirí Chill Dara faoi Dheire 
Fomhair. I measc na 
rannpháirtithe ag imeachtaí bhí 
an marthanóir ón Uileloscadh 
Tomi Reichenthal, Pat McCabe, 
John Lonergan, Nell McCafferty, 
Dermot Bolger agus Joseph 
O’Connor.  D’fhreastail breis 
agus 1,000 ar imeachta. 

 Lainseáladh tacaíocht don 
Curaclam réamh-scoile – Early 
Learning Fun (ELF).  Tá ceithre 
foireann teideal, faoi cheithre 
théama, ar fáil ar iasacht do 
réamh-scoileanna agus 
cfreiseanna i gCill Dara 

 Rinneadh méadú i 2015 ar 
Léamh le Chéile, agus Rua, Iora 
na Leabharlainne – tionsnamh 
margaíochta leanbhlarnach 
chun scileanna réamh-léamh a 
chur chun cinn do thuismitheoirí 
páistí oga 

 Rinneadh leathnú le linn 2015 ar 
an Tionscadal ‘Play2Read’ – 
sraith spriocdhírithe de cúig 
ceardlann do pháistí réamh-
scoile agus a dtuismitheoirí, 
chun cabhrú leo na scileanna 
réamh-litearthachta gur gá leo 
roimh dul ar scoil a fhoghlaim 

 Bús Léitheoireachta Samhraidh, 
i gcomhpháirtíocht le 12 údarás 
áitiúla eile.  Cuireadh seo ar siúl 
thar míosa an tsamhraidh chun 
paistí a spreagadh chun léamh 
le linn an tsamhraidh.  Bhí breis 
agus 2,000 páistí páirteach sa 
Bhús agus sna ceardlanna 
comhlachaithe 

 Comhcláreagrú idir Ollscoil 
Maigh Nuad agus Leabharlann 
Pobail Maigh Nuad – Imeachtaí 
Oiche an Chultúir, Scannán do 
Chách Maigh Nuad, Promóisean 
Ballraíochta do Mic Léinn agus 
Imeachtaí Yeats 2015 

 Monatóireacht ar Scríbhneoirí 
Chill Dara – Grúpaí agus 
Ceardlanna Scríbhneoireachta 
Cruthaitheachta , le 
monatóireacht ar scríbhneoirí á 
dhéanamh ag údair bunaithe, 
mar Niamh Boyce agus Emily 
Gilmor-Murphy 
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 Sa Tionscadal Bréagáin, 
Teicneolaíocht agus Traenáil, tá 
cnuasach de bhréagáin 
speisialaithe agus 
teicneolaíochta cúnta.  Cuireadh 
catalóg nua de bhréagáín agus 
teicneolaíocht ar fáil, agus 
cuireadh leis le catalóg ar-líne.  
D’fhreastail breis agus 2,000 
duine ar sraith léachtanna agus 
ceardlanna a cuireadh ar fáil 
chun tacú le tuismitheoirí, 
cúramóirí agus múinteoirí 

 D’fhreastail breis agus 2,500 
duine ar Parents: Practical and 
Positive Supports – sraith 
léachtanna eagraithe i 
bpáirtíocht le Foireann 
Siceolaíochta Cúraim Príomhúla 
an FSS agus Meabhairshláinte 
Éireann 

 Shelf Help: tionscadal comh-
sheirbhíse idir Seirbhís 
Leabhairlainne Chill Dara, 
Seirbhís Leabharlainne Chill 
Mhantáin, FSS Chill Dara, 
Tascfhorsa Drugaí Réigiún an 
Iar-Dheiscirt agus 
Meabhairshláinte Éireann.  Tá 
bun-chnuasach de 60 teaideal a 
bhaineann le na topaicí modh 
íseal, dúlagar, ciap, strus agus 
imní, meabhairshláinte agus 
folláine ginearalta, andúil, 
tuismitheoireacht, caidrimh agus 
ceisteanna shóisialta.  Freisin, 
bhí freastal maith ar sraith 
léachtaí agus ceardlanna a 
cuireadh ar fáil chun an 
cnuasach a chur chun cinn agus 
a thacú, sa 7 príomh-
leabharlann 

 D’fhreastal beagnach 1,000 
duine ar imeachtaí na Féile 
Aoisbháúil.  I measc na h-
imeachtaí bhí cainteanna o 
Mícheál Ó Muircheartaigh agus 
comhairle faoi airgeadas 
pearsanta ó SBCA. 

 Feidhmiú SIERRA, an córas 
leabharlainne náisiúnta nua.  
Chuaigh sé i bhfeidhm i Seirbhís 
Leabharlainne Chontae Chill 
Dara i Céim a hAon i mí 
Meithimh 2015.  Cinntóidh an 
rolla amach conhthathú  
áiseanna agus seirbhísí 
comhroinnte idir na h-údaráís 
áitiúla uilig  
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Dul Chun Cinn 2015: Seirbhís 
Ealaíon 
 

     Cuireadh an céad taibhiú den 
scannan ‘All about Eve’, a 
rinneadh i mBaile Átha Í i 2014, 
ar siúl ag Feile Scannán 
Idirnáisiúnta Jameson faoi 
Mhárta 2015.  Léiríodh é ag 
Comhairle Contae Chill Dara 
agus bhí Ferdia MacAnna mar 
stiúrthóir.  Scríobh foireann de 
scríbhneoirí áitiúla é, agus bhí 
foireann aisteoirí agus criú áitiúil 
ann 

     Rinneadh trí scannán nua 
coimisiunaithe ag Comhairle 
Contae Chill Dara, 'Gridlock', 
'JFK, The Badgeman 
Conspiracy' agus 'Talker', i gCill 
Dara i 2015, agus bhí 
comhoibrithe nua le Coillte agus 
leis an earnáil scannán mar 
thoradh ar seo.  De bharr clú 
Chill Dara mar áit ‘cáirdiúil do 
scannáin’, rinneadh radhairc as 
‘In View’ agus an scannán 
Bollywood ‘Guns ‘n’ Roses’ ar 
an suíomh i gCill Dara. 

 Lainseáladh láithreán gréasáin 
scannan Chill Dara 
www.shortgrassfilms.com  ag an 
deire seachtaine Saotharlann 
Scannán ag Bruach na hAbhann 
i mí Shamhna 2015. 

 Theilg Grúpa Scannanóirí Óga 
Chill Dara, Léim an Bhradáin a 
gcéad scannán gearr, ‘Killian’, 
ag an deire seachtaine 
Saotharlann Scannán 

     Lainseáladh Clár Scileanna 
Sorcais do dhaoine óga i mBaile 
Átha Í faoi Dheire Fomhair 2015.  
Tá sé ar intinn go bhfaighidh 
daoine óga traenáil teagmhálach 
i scileanna sorcais éagsúla chun 
páirt a ghlacadh i gclár fairsing 
na féile i mBaile Átha Í. 

     I rannóg an Bhéarla, Ollscoil 
Maigh Nuad, ceapadh Eoin 
McNamee, scríbhneoir, agus 
Hugh Travers, scríbhneoir 
scáileáin, mar ealaíontóirí 
cónaithe do 2015/16 don Ollscoil 
agus don Seirbhís 
Leabharlainne agus Ealaíon. 

http://www.shortgrassfilms.com/
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    Tharla an ard-chúrsa Staidéir 
Rince Laban san Earrach i 
2015, á stiúradh ag Anna 
Carlisle. Tháinig rannphairtithe ó 
ghach áird in Éirinn chun 
freastal ar an gcúrsa seo. 

     Cuireadh The Creative Well, clár 
comhtháite ealaíon agus sláinte, 
ar fáil i mBéal Átha an Tuair i 
gcomhoibriú le seirbhísí 
meabhairshláinte an FSS.  
Leanann ceardlanna amharc-
ealaíon seachtainiúil stúideo 
Creative Well le daoine go bhfuil 
seirbhísí meabhairshláinte á 
úsáid acu sa chontae, agsu 
daoine ón gnáth-phobal, a 
mhealladh. 

     Lean an Cór Pobail Iar-Ama le 
tacú a thabhairt do dhaoine go 
bhfuil nealtrú orthú, agus dá 
gclainn, cúramóirí agus pobail.  
As seo tháinig leathnú ar an 
gclár ceoil agus sláinte, agus 
spreagadh teagmháil ceoil ar 
ard-leibhéal le stiúrthóir an cóir, 
Sharon Murphy, neartaithe ag 
an gcomhphairtíocht idir an 
speisialtóir ealaíon, an FSS 
agus an stiúrthóir ceoil.  Tá 
radharc níos fearr ar an cór 
tagtha ó léirithe poiblí. 

 ‘   Dá mbeadh ealaíontóir agam ar 
feadh lae’… Bhí 3,800 páistí i 40 
bunscoil thar an chontae 
páirteach sa chlár ealaíon agus 
oideachais, le amharc-
ealaíontóirí aitiúla, ceoltóirí, 
rinceoirí, ailtirí agus taibheoirí 
sorcais. 

    Oíche Chultúir – anois ar siúl don 
séú bhliain, d’fhreastail bresis 
agus 9,000 daoine ar 78 
imeachtaí ar fud an chontae i 
2015. Bhí rath ar Ealaíontóir 
Portráide Chill Dara na bliana, 
bunaithe ar Oíche an Chultúir, le 
aoí-suiteoirí, craoltóirí RTÉ Dick 
Warner agus Áine Lawlor.  
Cuireadh taispeántas de na 
pictiúirí ar siúl i dTeach Bhaile 

an Chaisleáin, Cill Droichid. 

     Cuireadh deontais de €56,330 
ar fáil do 63 ealaíontóir 
proifisiúnta agus grúpaí pobail 
thar an chontae, le haghaidh 
oibreacha nua a chruthú, 
tionscnaimh ealaíon 
comhoibríocha, deiseanna 



Tuarascáil Bhlaintiúil Chomhairle Contae Chill Dara 2015 
 

127 
 

forbartha proifisiúnta, léithe 
drámaíochta amaitéaracha agus 
drámaíocht don aos óg agus 
ealaíontíoirí i scoileanna. 

 Suiteáladh sraith 
dealbhóireachta rilíf íseal cré-
umhaí, agus radhairc margadh á 
thaispeáint iontu, le Anne 
Meldon Hugh i Sráid Seoirse, 
Droichead Nua 

Bóithre, Iompar 
agus  
Sábháilteacht 
Phoiblí  
 

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

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

• Tá an Stiúrthóireacht um Bóithre, 
Iompar agus Sábháilteacht Phoiblí 
tar éis dul i mbun comhairliúcháin 
phoiblí, idir reachtúil agus 
neamhreachtúil, ag céim pleanála 
gach tionscadail ábhartha. 

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

 • Chinntigh an Stiúrthóireacht go 
dtugtar eolas agus uasdhátú rialta 
do Chomhairleoirí maidir le 
tionscadail agus obair leanúnach sa 
chontae.  Tugtar cúntais scríofa 
agus béil, agus cuirtear cruinnithe 
aon le h-aon ar fáil, agus éascaítear 
iad, ar bhonn leanúnach 

Seirbhísí Uisce  
 

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

• Fónamh a 
dhéanamh do 
chruinnithe agus do 
cheisteanna ag 
comhaltaí.  
• Monatóireacht 
agus tuairisciú ar 
chúrsaí airgeadais 
de réir an 
comhaontú seirbhíse 
le h-Uisce Éireann 
• Teagmháil idir-
rannach.  
• Comhordú 
seirbhíse do  
Chustaiméirí de réir 
an CS le h-Uisce 
Éireann 
• Bainistíocht riosca 
de réir an CS le h-
Uisce Éireann 

• Rinne an Rannóg Seirbhísí Uisce 
fónamh mar ba riachtanach agus 
ba chuí do na cruinnithe uile a bhí 
ag an gCoiste um Beartais 
Straitéiseacha, ag Coistí na 
gCeantar Bardasacha agus ag an 
gComhairle trí thuairiscí teicniúla, 
tograí beartais agus freagraí ar 
cheisteanna na gcomhaltaí a 
thabhairt, go tráthúil agus go 
cuimsitheach 

• Tugadh faoi gach ceist custaiméirí 

go tráthúil, de réir prótacail an CS le 
h-Uisce Éireann 
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• Oiliúint foirne de 
réir an CS le h-Uisce 
Éireann 

Cuspóir 2: Fás geilleagrach inbhuanaithe agus fostaíocht a éascú 
agus a spreagadh 

Roinn Fochatagóir an 
Phlean 

Chorparáidigh 

Cuspóir an Phlean 
Gnó 

Dul Chun Cinn 

Pobal & Fiontar  

 

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

• Pobail a chothú atá 
láidir, cuimsitheach 
agus inbhuanaithe 

 

 

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

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

• Plean Pobail agus 
Eacnamaíochta a 
fhorbairt 

• Rinneadh tosnú ar chéimeanna 
comhairliúchain agus forbartha an 
Phlean Pobail agus Eacnamaíochta. 
 

An Comhshaol 2.3 Polasaithe 
agus cuspóirí an 
Phlean 
Bainistíochta 
Dramhaíola 
Réigiúnach 2105-
2021 a chur i 
bhfeidhm 

 • Glacadh leis an Plean 
Bainistíochta Dramhaíola an 
Lár-Réigiúin Thoir 

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

• Méadaíodh arís ar líon na 
scoileanna glasa agus na 
mbanc 'fág anseo'.  

• Tugadh tuilleadh cúnamh 
airgeadais chun na boscaí 
bruscair a chur ar fáil. Ar 
bhonn leanúnach  

• Rinneadh bainistíocht na 
n-áiseanna athchúrsála i 
gCnoc Saileata agus i 
mBaile Átha Í agus dul 
chun cinn ar an áis atá 
molta chun freastail ar 
Chill Dara Thuaidh 

•  

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

 • Cur i bhfeidhm leanúnach na 
bPleananna Bainistíochta Abhantraí  
agus an clár beart.  
• Oibriú leanúnach aran gclár 
samplála, tástála agus 
monatóireachta ar dramhaíl. 
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abhantraí a chur i 
bhfeidhm. 

Tithíocht  
 

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

 • Tacaíocht a thabhairt go 
ghnólachtaí beaga trí 
dheontais tithíochta a 
thabhairt agus obair 
dheisiúcháin/éifeachtúlachta 
fuinnimh a dhéanamh ar 
thithe folamha 

• Éascaíodh iasachtaí le 
haghaidh árais chónaithe 
phríobháideacha de réir 
scéimeanna faofa  

 Tithíocht sóisialta a 
sholáthar trí tithíocht den 
scoth a thógáil, tríd an chlár 
uasghrádaithe agus fáltais, 
agus trí Cuid V den 
phróiseas pleanála agus an 
Sceim Cúnamh caipitil do 
Chomhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta 

Teicneolaíocht 
Faisnéise  
 

2.7 Féachaint 
chuige go gcloíonn 
gach áras údaráis 
áitiúla le 
riachtanais 
inbhuanaitheachta, 
trí iniúchóireacht 
fuinnimh agus 
astuithe carbóin a 
laghdú.  
 

 Réiteach 
bogearraí 
Bainistíochta 
Cumhachta 
do ríomhairí 
a rolladh 
amach thar 
na h-
eagraíochta 

 Rolladh amach réiteach nua 
Bainistíochta Cumhachta do 
ríomhairí chun ríomhairí a 
chur ar cóiriú cumhachta 
íseal nuair nach bhfuil said 
in úsáid agua nuair a bhíonn 
oifigí dúnta. 

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

• Bheith ag tacú le 
fostaíocht agus 
forbairt 
gheilleagrach atá 
inbhuanaithe.  

 

• Tacaithe ag an OFÁ  

•  18 ghnólacht nuathionscanta - 
airgeadais 

•  7 leathnaithe ghnó - airgeadais 

•  138 post bunaithe 

•  595 post coinnithe 

•  638 rannpháirtií ar chláir forbartha        
príomh-ghnó 

•  14 meánscoil páirteach i Fiontar     
Mac Léinn  

• 14 bunscoil páirteach i 
Fiontar Mac Léinn 

 16 cliaint ag féilí tráchtála 
náisiúnta agus idirnáisiunta 

 15 gnó-eagraí óga i gClár 
Fiontraí óg na hÉirean is 
Fearr, le triúr acu ag dul ar 
aghaidh don Babhta 
Ceannais Náisiúnta 

Bóithre, Iompar 
agus  

2.8 Leanúint le 
cabhlach iompair 
na comhairle a 

 •  Lean an Stiúrthóireacht 
orthu ag athrú cabhlach 
iompair na comhairle sa 
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Sábháilteacht 
Phoiblí 

athrú sa chaoi go 
mbainfidh sé úsáid 
as breoslaí 
fuinnimh in-
athnuaite agus 
inbhuanaithe, de 
réir mar is féidir 
leis an maoiniú a 
bhíonn ar fáil. 

chaoi go mbainfeadh sé 
úsáid as breoslaí fuinnimh 
in-athnuaite agus 
inbhuanaithe.  Sa phleanáil 
leanúnach chun cabhlach 
agus iosta/clós inneallra a 
sholáthar, beidh bearta chun 
úsáid breoslaí neamh-
inathnuaite a laghdú, chun 
cabhrú leis an gComhairle 
cur le spriocanna náisiúnta 
inathnuaite a aimsiú. 

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

 • Oibreacha feabhsaithe 
leanúnacha ar siúl ag 
áiseanna, ina measc Scéim 
Réigiúnach Ghleann 
Uachtarach na Life (Baile 
Osbeirn ach go h-áirithe) 
agus Scéim Chill Dara Thoir 
Thuaidh 

• Uasdhátú ó am go h-am ar 
choimre cláir riachtanais 
sócmhainní 

• Foireann agus Clár Mion-
Chaipitil a eagrú chun 
forbairtí nua a sholáthar 
agus chun áiseanna reatha 
a chothabháil agus a 
uasghrádú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tuarascáil Bhlaintiúil Chomhairle Contae Chill Dara 2015 
 

131 
 

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

Roinn 

 

Fochatagóir an 
Phlean 

Chorparáidigh 

Cuspóir an Phlean 
Gnó 

Dul Chun Cinn 

 

Pobal & Fiontar 3.13 Pobail 
inbhuanaithe a 
fhorbairt trí ionchur 
gníomhach i 
dtionscadail pobail-
dírithe a éascú 

 

• Pobail a chothú atá 
láidir, cuimsitheach 
agus inbhuanaithe.  

 

• Obair agus pleanáil leanúnach don 
CSC i gCill Dara.  

• Riarachán na Scéimeanna Pobail, 
Féile, Áiseanna agus Oidhreachta 
Pobail, Scéim Deontais an Droichid 
agus an Scéim Diaspóra Pobail 

• Forbairt ar Líonra Páirtíochta Pobail 
Chill Dara 

• Forbairt leanúnach ar an tionscnamh 
a thacaíonn le daoine breacaosta i gCill 
Dara. 

Pobal & Fiontar 
(Seirbhísí  
Fóillíochta)  
 

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

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

 

• Cothabháil leanúnach ar 22 chlós 
súgartha atá sa chontae cheana.  
• Tógadh clós súgartha  i gCrochta na 
Gréine agus cuireadh tús le clóis 
súgartha a chur ar sa Chill  agus i 
mBaile Éilís 
• Lá Súgartha in Áras Chill Dara chun 
an Lá Náisiúnta Súgartha a  
cheiliúradh agus a chur chun cinn 
• Rinneadh athchóiriú ar an gclós 
súgartha i Mainistir Chill Droichid, gur le 
Ord Eoin Dé é, agus ath-osclaíodh é 
faoi Bhealtaine.  Táthar ag súil le 
leanúint leis, agus le fearas breise a 
chur san ionad i 2016. 

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

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

• Rinneadh iarratais ar 
thairscaintí chun reiligí a 
shíneadh sa Droichead 
Nua agus i nDoire an 
tSoirn.  

• Cuireadh tús le réamh-
mheasúnacht le haghaidh 
forbairt reilige sa todhchaí i 
mBaile an Teampaill (Baile 
Átha Í) agus sa Bhaile 
Gallda, agus glacadh le 
pleananna le haghaidh 
feabhsú ar reilig Bhaile 
Átha Í 

• Tá scrúdú á dhéanamh ar 
ionaid a roghnú le 
haghaidh áiseanna 
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athchúrsála i dtuaisceart an 
chontae. 

• Monatóireacht leanúnach 
ar scaipeadh araidí donna 
ag conraitheoirí 
dramhaíola. 

Tithíocht  
 

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

 • Measúnú agus uasdhátú 
leanúnach ar iarratais 
tithíochta. 

• Ullmhú le teacht isteach 
d’Íocaíocht Cúnaimh 
Tithíochta. 

• Straitéis Tithíochta do 
Chontae Chill Dara a 
ullmhú de reir an Straitéis 
Tithíochta Náisiúnta 2020. 

• Teagmháil leanúnach le 
CumainnTtithíochta Deonaí 
agus aonaid tithíochta nua 
a sholáthar tríd an Scéim 
Cúntais Caipitil 

• Seirbhísí do Dhaoine gan 
Dídean agus Seirbhísí 
Teagmhála le Tionóntaí a 
chur ar fáil. 

• Lean le h-oibriú mar 
phríomh-údaráis do 
Réigiún an Lár-Oirthir 
maidir le easpa dídine. 

• Riarú ar Deontas na 
nÁiseanna 
Soghluaiseachta, Deontas 
Oiriúnaithe Tithe agus 
Cúnamh Tithíochta do 
Dhaoine Bhreacaosta. 

• An Plean um Chóiríocht do 
Theastailaithe 2014 - 2019 
a ullmhú agus a chur i 
bhfeidhm ar bhonn 
leanúnach. 

• Ullmhúcháin don Scéim 
Cíosa Náisiúnta 2015 a 
chur i bhfeidhm. 

• Grúpa Stiúrtha Tithíochta 
agus Míchumais a bhunú. 

• Freagairt do riachtanais 
tithíochta trí clár tógála 
agus fáltais tithe a 
sholáthar, agus trí tithe a 
sholáthar trí Cuid V den 
próiseas pleanála 

 

Teicneolaíocht 
Faisnéise  
 

3.10 Rochtain níos 
fearr ar fhaisnéis faoi 
na seirbhísí a thugann 
an údarás áitiúil a chur 
ar fáil tríd an suíomh 
gréasáin 'Kildare.ie'  

• An suíomh 

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

• Cothabháil agus bainistíocht 
leanúnanch ar an suíomh gréasáin 
kildarecoco.ie, le dul chun cinn 
leanúnach i bhfothaí RSS, foláirimh 
agus láithreacht ar Facebook agus 
Twitter.  Dul chun cinn leanúnach ar 
nósanna nua agus nósanna níos fearr 
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agus trí meáin chló 
agus craolta áitiúla 
 

chun gnó a dhéanamh, m.sh.trí mór-
úsáid ar íocaíocht ar-líne agus Aithint 
Gutha Idirghníomhach (AGI) mar 
modhanna íocaíochta, agus méadú ar 
meáin sóisialta a úsáíd chun eolas a 
malartú leis an pobal. Mion-
suíomhanna breise a fhorbairt, m. sh. 
ag baint le forbairt ghnó sa chontae. 

Seirbhísí 
Leabharlainne 
agus  
Ealaíon  
 

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

• Rinneadh dul chun 
cinn maidir le 
bealach isteach 
chuig gach ionad a 
bheith ann do chách.  
 
• Rinneadh cláir 
forbartha  
léitheoireachta agus 
an  bhainistíocht ar 
bhailiúcháin a neartú 
sna leabharlanna.  
 

I 2015: 
 

• Ballraíocht saor in aisce do 
bhaill uile na leabharlainne. 

• Ullmhúcháin ar siúl le 
haghaidh forbairt chaipitil 
ag an áis leabharlainne 
nua ag Eaglais na 
nDoiminiceach, Bhaile Átha 
Í. 

• Cuireadh críoch le raon 
d’oibreacha deisiúcháin i 
leabharlanna Maigh Nuad, 
Cill Chuillinn, An t-Ionad 
Staire Áitiúil, Claonadh 
agus Cill Droichid  

• Críochnaíodh oibreacha 
chaoimhnithe i 
Leabharlann Pobail Dísirt 
Diarmada 

• Críochnaíodh uasghrádú ar 
rochtain i leabharlann  
Rátha Iomgháin, lena n-
áirítear rampaí, slí isteach 
agus seilfre 

• Méadú ar soláthar seirbhísí 
ar-líne agus r-tagairt  

• Cuireadh WiFi ar fáil thar 
líonra na leabharlainne   

• Ceannaíodh rogha leabhar 
molta faoi 1916, agus 
cuireadh ar fáil  thar líonra 
na leabharlainne iad, agus 
iad á leasú le treoir 
léitheoireachta tionlacain 

• Tá seirbhís fáisnéise nua – 
‘Gnó, Fostaíocht agus 
Fiontar’ -  á thrialliú i 
Leabharlann Maigh Nuad, 
mar chuid de thionscadal 
náisiúnta, agus é á thacú le 
Cnuasaigh Ghnó sa 7 
príomh-leabharlann 

• Early Learning Fun (ELF):  
Lainseáladh tacaíocht don 
curaclam réamh-scoile.  Tá 
ceithre foireann de theidil 
faoi cheithre téama ar fáil 
ar iasacht do réamh-
scoileanna agus creiseann 
trí líonra na leabharlainne. 
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• Leathnaíodh ‘Better 
Basocs’ – clár tacaíochta le 
leitheoireacht do pháistí 
bunscoile, i bpáirtíocht le 
scoileanna DEIS agus 
CLCCD. 

• Rolladh amach breise ar an 
gclár ‘Scéalta don Chluas’ 
do scríobhneoirí 
proifisiúnta áitiúla. 

 
Dul chun cinn 2015: 

Eagraíochtaí Acmhainní 
Ealaíon: Leanadh le 
cúnamh deontais agus tacú 
leanúnach do 
Cheolfhoireann Chontae 
Chill Dara, Stúideo Prionta 
Laighin, Claonadh, Ionad 
Ealaíon Pobail Bhaile Átha 
Í, The Performance 
Corporation, Cill Droichid, 
Amharclann an Móta, An 
Nás agus Ionad Éalaíon 
Bhruach na hAbhann – 
príomh-eagraíochtaí a 
chuireann le creatlach 
cultúrtha an chontae 

Pleanáil 3.3 Forbairt 
inbhuanaithe 
ardchaighdeáin a 
thacú agus a éascú i 
gceantair uirbeacha  
agus tuaithe araon. 

• Cinnte a 
dhéanamh de go n-
ullmhaítear go 
tráthúil an Plean 
Forbartha Contae 
agus Pleananna 
Ceantair Áitiúla.  
 

• Cuireadh críoch le h-Athrú 
Uimhir 3 ar an bPlean 
Forbartha Contae chun 
socruithe chun tabhairt faoi 
línte tharchuir cumhachta 
árd-voltas a ionchorprú.  Tá 
an t-athrú ag braith ar 
Threoir ón Áire, a tugadh 
faoi Eanair 2015 

• Athrú Molta Uimhir 4: 
leanadh le taighde cúlrach 
maidir le straitéis molta le 
haghaidh fuinnimh gaoithe 
don Chontae; leanfar ar 
aghaidh le seo tar éis 
treoirlínte athbhreithnithe 
ón RCORÁ 

• Críochníodh Plean 
Ceantair Áitiúl Chill Chóca 

• Leanadh le obair ar na 
Pleananna Ceantair Áitiúla 
do Mainistir  Eimhín, Cill 
Droichid/Baile an 
Chaisleáin, Léim an 
Bhradáin/Baile Chóilín 
agus Na Solláin, atá le 
foilsiú sa dara ráithe de 
2016 

• Críochnaíodh Athrú Uimhir 
1 ar Phlean Ceantair Áitiúil 
Dhroichid Nua 
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• Comhairliúchán poiblí 
críochnaithe ag céimeanna 
cuí sa phróiseas pleanála.  

• Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta agus 
Measúnacht Chuí 
críochnaithe le haghaidh 
na bpleananna uile, de réir 
mar ba ghá.  

• Measúnacht Straitéiseach 
ar Riosca i gcás Tuilte 
críochnaithe le haghaidh 
na ndréachtphleananna 
uile, de réir mar ba chuí.  

• Cuireadh tús le h-
athbhriethniú ar Phlean 
Forbartha an Chonate 
2017-2023 

•  Leanadh le teagmháil leis 
an Roinn Oideachais agus 
Scileanna i bpleanáil 
sholáthar áiseanna 
oideachais sa chontae 
amach anseo. 

 3.6 Cinnte a 
dhéanamh de go 
ndéantar cothú, 
caomhnú agus 
cothabháíl ar 
oidhreacht nádúrtha 
agus ailtireachta, don 
chaighdeán is fearr 

 Tacú agus 
cothú a 
thabhairt 
don 
oidhreacht 
nádúrtha, 
tógtha agus 
cultúrtha 

 Leanúint le Pleananna 
Bithéagsúlachta agus 
Oidhreachta an Chontae a chur 
i bhfeidhm 

 Reachtáileadh 120 imeacht le 
linn Seachtain na hOidhreachta 
2015, le breis agus 15,500 
freastalaí 

 Íocadh breis agus €45,000 le 
grúpaí chun 55 tionscadal 
oidhreachta pobail a fhorbairt i 
gCill Dara 

Bóithre, Iompar 
agus  
Sábháilteacht 
Phoiblí  
 

3.1 Líonra bóithre 
poiblí atá dea- 
chothabháilte a 
sholáthar bunaithe ar 
thimthriall bunúsach 
cothabhála  
deich mbliana, faoi réir 
srianta acmhainní 
airgeadais agus 
daonna. 

 • Tá an Stiúrthóireacht um Bóithre, 
Iompar agus Sábháilteacht Phoiblí tar 
éis líonra bóithre poiblí atá dea-
chothabháilte a sholáthar bunaithe ar 
thimthriall bunúsach cothabhála deich 
mbliana, faoi réir srianta acmhainní 
airgeadais agus daonna, agus 
féachfaidh siad lena sholáthar amach 
anseo.  Leanann an Stiúrthóireacht le 
bheith ag teagmháíl le Infreastruchtúr 
Iompar Éireann agus leis an Údarás um 
Bóithre Náisiúnta chun maoiniú na 
Comhairle a bharrfheabhsú le haghaidh 
soláthar agus cothabháil ar an líonra 
bóthar de 2,500 km. 

 3.11 Cinnte a 
dhéanamh de, i 
gcomhchomhairle le 
gealltóirí reachtúla 
agus geallseabhadóirí, 
go bhfuil bonneagar 
ann cheana nó 
pleanáilte chun 

 • Chinntigh an Stiúrthóireacht go bhfuil 
bonneagar ann cheana nó  
pleanáilte chun freastal ar fhorbairtí 
nua. Bíonn an Stiúrthóireacht i 
dteagmháil le moltóirí tionscadal trí 
chruinnithe réamh-pleanála agus 
chruinnithe idir-rannach 
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freastal ar fhorbairt 
nua.  
 

• Forbraíodh príomhthionscadail 
bonneagair de réir chlár caipitil  
na Comhairle agus de réir an Phlean 
Forbartha Contae. Tugann an 
Stiúrthóireacht faoi deara freisin an 
tionchar atá ag an Straitéis Tithíochta 
agus Pleananna Gníomhartha an 
Rialtais ar an líonra bóthar áitiúil. 
• Déanann an Stiúrthóireacht 
cothabháil agus bainistíocht ar 6  
stáisiún dóiteáin (Droichead Nua, An 
Nás, Baile Átha Í, Maigh Nuad, 
Mainistir Eimhín agus Léim an 
Bhradáin) agus tá caighdeán na hoibre 
a dhéanann siad chomh h-ard agus is 
féidir. 

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

 • Chuir an Stiúrthóireacht um Bóithre, 
Iompar agus Sábháilteacht Phoiblí 
feabhas ar amanna taistil agus ar 
shábháilteacht ar bhóithre trí bhearta 
éifeachtúla bainistíochta tráchta a chur i 
bhfeidhm. Tá an Comhairle tiomanta do 
úsáid teicneolaíochta cliste a 
bharrfheabhsú, chun cabhrú le 
bainistíocht agus monatóireacht a 
dhéanamh ar méadaithe réamh-
mheasta ar thrácht. 
 

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

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

 Líonra 
fuíolluisce 
agus córais 
cóireála a 
oibriú agus a 
chothabhail 
chun forbairt 
a éascú 
agus chun 
an 
timpeallacht 
a chosaint 
de réir an 

 Foireann agus Clár Mion-
Chaipitil a bhunú chun forbairtí 
nua a sholáthar agus chun 
áiseanna reatha a chothabhail 
agus a uasghrádú (Faomhadh 
15 scéim san iomlán faoi 
dheire 2015). 

 Tá uasghrádú ar Ionaid 
Cóireála Fuíolluisce Bhaile 
Osbeirn agus Léim an 
Bhradáin ar siúl faoi láthair 
agus cuireadh tús le tógáil 
conartha Líonra Bhaile Chill 
Dara faoi Eanair 2016. 

 Scéim Séarachais Uachtar 
Gleann na Life: Ta Conarthaí 
2A agus 2B á bpleanáil faoi 
láthair 
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CS le Uisce 
Éireann. 

 

 3.8 Leanúint le 
Grúpscéimeanna 
Uisce a éascú, faoi 
réir an bhuiséid atá ar 
fáil.  

 

• An Clár Uisce 
Tuaithe a chur i 
bhfeidhm agus a 
leathnú  
 

Obair a críochníaíodh i 2015: 

 GSU Lipstown/Na Forraí Móire: 
uasghrádú ar an teach caidéil 
GSU Lipstown/Na Forraí Móire 

 GSS Teachíní Boston: i gCéim 
2 den Sceim, tógadh ionad 
síothlaithe chun eisilteacht a 
chóireáil ó chóras cóireála 
fuíolluisce a suiteáladh cheana 
féin 

 Fógraíodh creat maoinithe nua 
il-bhliaintiúil do 2016, agus é 
mar chuspóir aige cinnteacht 
níos fearr a chur i bhfeidhm le 
haghaidh príomh-riachtanais 
infheistíochta 

 3.9 An clár laghdú 
tuilte (mion-oibreacha) 
a chríochnú le linn 
saol an phlean seo, 
agus leanúint le 
teagmháil gníomhach 
leis an OOP sa chás 
seo 

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

 Tá cuid mór de na h-oibreacha 
curtha i grích sna h-ionaid seo 
leanas: 
Butterstream, Na Solláin, Abha 
Toni, An Bhaile Nua, Confaí, 
Baile Eoin agus Ard Cloch 

 

 Tá oibreacha ar leanúint: sna 
h-ionaid seo leanas: 
Abha na Moréile, Collchoill, Cill 
Droichid, An Bhaile Mór agus 
Páirc Dara (An Droichead Nua) 
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Cuspóir 4: Feabhas a chur ar an gcaoi a dtugann Údaráis Áitiúla Chill 
Dara seirbhísí ó thaobh éifeachta agus éifeachtúlachta de  

Roinn 

 

Fochatagóir an 
Phlean 

Chorparáidigh 

Cuspóir an Phlean Gnó Dul Chun Cinn 

 

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

• Tacaíocht a thabhairt 

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

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

Seirbhísí 
Corparáideacha  
 

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

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

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

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

• Córas soláthair a 

thabhairt isteach le 
haghaidh ábhar 
stáiseanóireachta.  

 

• Leanúint le socrú chun ábhar 
stáiseanóireachta a sholáthar agus 
a stóráil go láraithe, i.e. páipéar, 
clúdaigh litreach, cartúis tonóra. 

 4.9 Leanuint le 
bheith ag freagairt ar 
riachtanais an 
phobail trí múnlaí 
dea-chleachtais 
agus chur chuige 
comhtháite a chur i 
bhfeidhm chun 
seirbhísí a 
sholáthar. 
 
 

• Spreagadh a thabhairt 

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

 

• An Córas Bainistíochta Caidrimh 
Custaiméirí (BCC) a mhéadú agus 
a fhorbairt don eagraíocht, chun 
bainistíocht a dhéanamh ar 
cheisteanna ó chustaiméirí agus 
uiríll ó bhaill. 
• Leanúint le forbairt a dhéanamh 
maidir le ról an Ionad Seirbhíse do 
Chustaiméirí ag Leibhéal 1 in Áras 
Chill Dara,agus an Ionad Seirbhíse 
do Chustaiméirí i mBaile Átha Í, mar 
chuid de Chlár Leasú Rialtais Áitiúil 
agus de réir an straitéis seirbhíse 
do chustaiméirí atá sa Chlár Gnímh 
do Rialtas Áitiúil Éifeachtach: Tús 
Aite do na Daoine. 
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• Úsáíd teicneolaíochta TE agus 
cumarsáide a bharrfheabhsú chun 
feabhas a chur ar soláthar seirbhísí. 
• Úsáíd an suímh gréasáin a 
leathnú chun tuilleadh eolais a chur 
ar fáil don phobal i bhformáidí so-
aimsithe. 
• Leanúint le tacú agus forbairt don 
suíomh gréasáin ‘Deisigh Do 
Shráid’. 
• Gearáin a déantar don eagraíocht 
a chlárú ar ionas go mbeidh cúntas 
cuimsitheach ar gheáráin agus ar 
ama freagartha. 
• Tacú leis an Rannóg Cúraim 
Custaiméirí chun dualgais a 
chomhlíonadh ag an lasc-chlár agus 
an t-ionad fáiltiú. 
• Tacú le rannóga chun bainistíocht 
guthán a fheabhsú agus traenáil 
breise a chur ar fáil de réir mar is 
gá. 
• Cultúr lena n-áirítear seirbhís 
poiblí ard-chaighdeánach, 
trédhearcacht, freagracht agus 
luach ar airgead a spreagadh. 
• Leanúint le béim ar obair bhuine 
agus comh-oibriú thar disciplíní 
agus rannóga. 
• Éifeachtúlacht istigh de rannóga i 
soláthar seirbhísí a spreagadh agus 
a thacú. 
• Leanúint le tacú le rannóga trí lár-
fhógraíocht don eagraíocht a éascú, 
agus cinnte a dhéanamh de go 
gcloítear le gnáthaimh soláthair 
comhaontaithe. 
• Aiseolas ón pobal faoi caighdeán 
soláthair seirbhísí agus eispéiris 
custaiméirí a spreagadh, agus 
monatóireacht a dhéanamh ar  
chéimeanna chun feabhsúcháin a 
dhéanamh de réir mar is gá. 
• Cinnte a dhéanamh de go 
gcloítear le riachtanais maidir le 
feabhsúcháin ar seirbhís do 
chustaiméirí de réir an Clár 
Gníomhaíochta do Rialtas Áitiúil 
Éifeachtach. 
• Clár Rioscaí na Seirbhísí 
Corporáideacha a uasdhátú, agus 
aird a thabhairt d’fheidhmeanna na 
roinne.  
• Cinnte a dhéanamh de go 
dtuigeann an foireann uile sa Roinn 
Seirbhísí Corporáideacha na 
riachtanais agus na freagraíochtaí 
atá orthu, mar a leagtar síos i 
Ráiteas Sláinte agus Sábháilteachta 
na rannóige seo. 
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•Tacú agus feabhsú a thabhairt do 
ról an Oifigigh Ionannais agus na 
Foirne Gníomhaíochta Ionannais. 

 4.15 Bunachar 
sonraí  
cuimsitheach a 
bhunú agus a 
chothabáil mar chlár 
sócmhainní ar 
thalamh, ar córas 
greasánbunaithe, le 
sonraí téacs agus 
léarscáileanna 
comhlachaithe 
 
 

  Tá bogearraí speisialaithe 
in úsáid ag an bhFoireann 
um Chlárú Leasa i Maoin, 
chun teacht ar sonraí 
stairiúla agus reatha ó 
comhaid inmheánacha 
agus taifid Clárlainne na 
Talún.  Cuireadh 683 taifid 
leis an Clár Leasa i Maoin i 
2015, rud a fhágann iomlán 
na taifid beo anois ag 
2,685. 

 Tá tionchar dearfach ag an 
obair seo ar aidhmeanna 
corporáideacha eile, trí 
daonlathas áitiúil a 
fheabhsú, tacú le fás 
eacnamaíoch, 
infreastruchtúr a fhorbairt 
agus leibhéil seirbhísí a 
fheabhsú trí: 

 Déileáil le ceisteanna faoi 
socmhainní ar thalamh ó 
bhaill foirne, ó bhaill tofa 
agus ó dhaoine ón pobal – 
pléadh 127 ceist i 2015 

 Feidhmiú a dhéanamh ar 
thionscnaíochta ón Údarás 
Clárúcháin Maoine, mar 
caighdeánú a dhéanamh ar 
malartú ainmneacha agus 
Oll-Fóiliónna a mhiondealú, 
agus plé le fógraí ón  
Údarás Clárúcháin Maoine 
– próiseáladh 7 bhfógra i 
2015 

 Uasdhátú ar breis agus 
4,000 léarscáileanna 
Chlárlann na Talún ar 
bhonn rialta: 
comhthaithíodh an tríú 
uasdhátú léarscáile i 2015 

Airgeadas  

 

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

 

 Bailiú éifeachtach 
ioncaim a chinntiú.  

 

 Eisiúint luath bhillí.  
 

 Uathíocaíochtaí  

 

 Chun an méid is mó 
ioncaim agus is féidir a 
bhailiú, ní mór don Roinn 
Airgeadais a chinntiú go n-
eisítear gach bille (Rátaí / 
Uisce / Dramhaíola / 
Iasachtaí Tithíochta / 
Cíosanna) go tráthúil. 
Cuireadh córais nua i 
bhfeidhm chun billí uisce a 
eisiúint.  

 Rinneadh iarrachtaí 
leanúnacha spreagadh a 
thabhairt do  



Tuarascáil Bhlaintiúil Chomhairle Contae Chill Dara 2015 
 

141 
 

chustaiméirí cíosa agus 
iasachtaí tithíochta 
íocaíocht a dhéanamh le 
buanordú nó le dochar 
díreach. Cuireadh cuid 
mhór soláthraithe leis an 
gcóras uathíocaíochta 
freisin. Tugadh cartaí An 
Post do chustaiméirí cíosa 
chun bealach íocaíochta 
eile a chur ar fáil. 

 An tAcht Rialtais Áitiúil 
2014. 

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

Pleanáil Airgeadais agus 
Bainistíocht Cisteáin  

 An buiséad 
bliantúil agus na 
ráitis airgeadais a 
ullmhú go 
gairmiúil, go soiléir 
agus go tráthúil.  

 Luach ar airgead 
a chur chun cinn 
mar chuid 
riachtanach den 
bhainistíocht 
feidhmíochta.  

 Cabhrú leis an 
Comhairle bheith 
ag cloí leis an 
bPlean 
Corparáideach  
trí chláir chaipitil 
agus ioncam 
réamh-mheasta. 

 Ullmhaíodh Buiséad 2015 
faoi Shamhain 2014 agus 
ghlach an Chomhairle leis 
ar 23 Samhna 2014.  

 

 Tá freagracht reachtúil  an 
Ráiteas Airgeadais Bliantúil 
(RAB) a fhoilsiú faoi cheann 
an chéad lá de mhí Iúil na 
bliana dár gcionn. I 2015, 
cuireadh RAB na bliana 
2014 faoi bhráid na 
Comhairle ar an 27 Aibreáin 
2015.  

 

 Ullmhaíodh an buiséad 
bliantúil agus clár rollach 
caipitil trí bliana i bhfianaise 
spriocanna an Phlean 
Chorparáidigh. 

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

• Straitéis 
Buiséid agus 
Bainistíocht 
Airgeadais  

• Rialú Buiséid  
• Measúnú ar 

riachtanais an 
todhchaí ionas 
go gcuirfear 
dóthain 
acmhainní ar 
fáil. 

• Leanadh den 
mhonatóireacht 
mhíosúil ar ioncam 
agus ar chaiteachas in 
aghaidh an bhuiséid 
d'fhonn a chinntiú go 
mbainfí spriocanna 
amach agus go 
seachnófaí an 
róchaiteachas. 

• Meastar sa Chlár 
Caipitil 2016-18 go 
gcaithfidh Comhairle 
Contae Chill Dara thart 
ar €252 milliún ar 
bhonneagar.  

 

 4.12 Éascaíocht a 
dhéanamh do 
mhaoirseacht 
éifeachtach 
airgeadais, go 
hinmheánach, go 
náisiúnta agus ag 
leibhéal an AE, agus 

• Bailiú ioncaim 
a   chinntiú 

• Athbhreithniú 
ar 
fhéichiúnaithe 
aosaithe agus 
ar 
fhéichiúnaithe 

• Rinneadh athbhreithniú gach mí ar 
iarmhéideanna gan íoc d'fhonn a 
chinntiú go ndéanfaí 
luathidirghabháil agus, nuair ba 
chuí, rinneadh socruithe le 
féichiúnaithe chun fiacha gan íoc a 
urscaoileadh. 
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tacaíocht a thabhairt 
dó sin 

a réitigh a 
gcuntas chun 
an líon 
drochfhiach a 
laghdú. 

 4.14  Leanúint le 
feabhas a chur ar  
phróisis 
inmheánacha chun 
bogadh chuig 
seirbhísí 
comhroinnte údaráis 
áitiúla le haghaidh 
párolla agus 
aoisliúntas 

Bogadh chun Lár- Ionad 
Seirbhísí MyPay le 
haghaidh párolla. 

 

Bhog Comhairle Contae Chill Dara 
go MyPay le aghaidh párolla faoi 
Eanair 2015. 

Tithíocht  
 

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

 • Coinníodh iarratais ar thithíocht sa 
bhunachar sonraí iHouse, chomh 
maith le nithe a bhaineann le 
bainistíocht agus cothabháil an stoic 
tithíochta.  
• An Córas CCTSA a chur i 
bhfeidhm (Easpa Dídine). 

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

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

• Tosnú agus feidhmiú ar 
chreataí aontaithe chun 
seirbhísí cothabhála 
tithíochta a sholáthar. 

• Tosnú agus feidhmiú ar 
chreatai aontaithe chun 
Serbhísí Deartha 
Comhairleach agus 
Seirbhísí Luachála 
agus Agranamaíochta a 
sholáthar. 

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

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

• Oibríonn Foireann an 
Pobail go dlúth le K-
Comhpháirtithe ar 
thionscadail idir-roinne 
agus ó Bhord Forbartha 
an Chontae. 
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Teicneolaíocht 
Faisnéise  
 

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

• Uasghrádaithe 
éagsúla  ar 
bhog-earraí 
agus crua-
earraí chun 
infreastruchtúr 
agus baill 
foirne na 
Comhairle a 
chosaint ó 
bhagairrtí 
slándála TFC 

• Réiteach 
Bainistíochta 
Caidrimh 
Custaiméirí  
(BCC) a chur i 
bhfeidhm 

• Leanúint le 
tacaíocht ard-
caighdeánach 
don lion 
úsáideoirí trí 
úsáíd agus 
bainistíocht 
éifeachtach ar 
an deasca 
cabhrach IT. 

• Stóráil 
Bunachair 
Sonraí a 
bhainistiú don 
Chomhairle, 
lena n-áirítear 
cúltacaí, cur i 
gcartlann 
agus córais 
aiscurtha. 

•  Leanúint le 
tacaíocht agus 
cothabháil a 
dhéanamh ar 
chórais reatha 
na comhairle 
(HOME, RAS, 
Agresso, 
Córas Taistil, 
CBA etc.). 

• Córais glóir 
níos fear a 
fhorbairt 

• Leanuint le 
mion-réitigh 
TFC a 
fhorbairt le 
haghaidh 
sain-
riachtanais 
áitiúla CCCD 

• Foireann ballaí dóiteáin 
braislithe nua a 
choimisiniú 

• An réiteach 
corparáideach frith-
víreas a uasghrádú 

• Traenáil feasachta 
slándála TFC a chur ar 
fáil do formhór 
d’fhoireann na 
Comhairle (le críochnú 
faoi Feabhra 2016) 

• BCC Sugar a fheidhmiú 
chun uiríll na 
gcomhaltaí, gearáin, 
ceisteanna faoi Desisgh 
do Shráid etc. a 
bhainistiú 

 

• Plé le c. 5,500 glao don 
deasca chachrach ó 
fhoireann na Comhairle 

 

 

 

• Leanúint le réitigh 
cúltaca ardluas go 
diosca agus téip a 
fhorbairt agus a 
chothabháil, chun 
socmhainní faisnéise 
na Comhairle a 
chosaint 

 

• Leanúnach 
 

• Réiteach VoIP a chur i 
bhfeidhm chun Ceantar 
Bardasach Bhaile Átha 
Í a chur le líonra 
gutháin na Comhairle, 
agus consól oibritheora 
a shuiteáladh i mBaile 
Átha Í chun ceisteanna 
a fhreagart agus chun 
costais glaonna a íslú 
don bhfoireann i mBaile 
Átha Í 

 

• Cuireadh mion-réiteach 
rianaithe órdaithe i 
bhfeidhm chun orduithe 
ón bPríomh-
Fheidhmeannach, ó 
Stiúrthóirí agus ó 
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• Leanúint le 
réitigh 
teicniciúla 
TFC a rolladh 
amach chun 
go mbeadh 
próisis 
inmheánacha 
níos 
éifeachtúla 

Oifigigh Údaraithe a 
rianú agus a bhainistiú 

 

• Cuireadh réiteach 
áirthinte traenála i 
bhfeidhm don 
bhfoireann, chun cúrsaí 
inmheánacha a chur in 
áirithe 

 

• Rinneadh scanadh 
doiciméad agus 
sreabhadh oibre a 
rolladh amach chun 
tacú le meatseáil 
sonrasc láraithe sa 
Rannóg Airgeadais 

 

• Aithníodh réiteach 
soghluaiste don 
Raannóg Tithíochta le 
haghaidh cian-
suirbhéireacht lasmuigh 
de láthair 

 

Iniúchóireacht 
Inmheánach  

 

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

 Plean 
iniúchóireachta 
bliaintiúil a ullmhú, 
bunaithe ar cláir 
riosca na rannóg 
agus ar ár 
Straitéis 
Iniúchóireachta 
Inmheánaí 

 Iniuchóireachtaí 
Pleanáilte a 
chríochnú agus 
gníomhartha le 
cur i bhfeidhm ag 
rannóga a aontú 

 Páirt a ghlacadh, 
trí iniúchóireachtaí 
agus obair 
ilchineálach, go 
díreach agus go 
h-indíreach, i 
gcuspóirí 
stráiseacha na 
Comhairle a chur i 
bhfeidhm, mar a 
leagtar síos sa 
Phlean 
Corporáideach. 

 I bPlean Iniúchóireachta 
Inmheánaí 2015, cuimsíodh 
iniúchóireachtaí a bhí 
roinnte thar na 
Stiúrthóireachtaí uile.  

 Eisíodh ocht dtuairisc 
deiridh agus trí dhreacht-
thuarisc, agus tosaíodh dhá 
iniúchóireacht eile freisin i 
2015 

 Ar cheann de na h-
iniúchóireachtaí i 2015 atá 
ar ar dreacht-chéim,  bhí 
Soláthar, ina bhfuil fócas ar 
chaiteachas taobh amuigh 
de chonarthaí, cloí le 
polasaí soláthar agus 
sainchomhairleoirí a 
cheapadh 

 I 2015, don chéad uair, thug 
an Aonad Iniúchóireachta 
Inmheánaí an dearbhú 
cáilíochta ba ghá leis chuig 
an CNMI maidir le cloí leis a 
Cód Caiteachais Poiblí. 

 D’oibrigh an Rannóg 
Iniúchóireachta Inmheánaí 
go dlúth leis an Coiste 
Iniúchóireachta, agus 
glacadh le comharliúcháin 
uathu, i rith 2015. 
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 Déantar monatóireacht ina 
dhiaidh sin ar mholtaí na n-
iniúchóireachtaí chun a 
chinntiú go gcuirtear i 
bhfeidhm iad de réir mar a 
aontaíodh.  

 Le linn 2015 sholáthar an 
Rannóg Iniúchóireachta 
Inmheánaí doiciméad dea-
chleachtais maidir le 
nósanna imeachtaí thar na 
rannóga le haghaidh 
comhdú leictreonach, agus 
ghlac an foireann 
bainistíochta leis 

 

Seirbhísí 
Leabharlainne 
agus  
Ealaíon  
 

4.9 Leanuint le 
bheith ag freagairt ar 
riachtanais an 
phobail trí  múnlaí 
dea-chleachtais 
agus chur chuige 
comhtháite a chur  i 
bhfeidhm chun 
seirbhísí a 
sholáthar. 
 
4.12 Teacht éasca a 
bheith ag cách ar 
sheirbhísí agus ar 
áitribh na comhairle 
agus sin a chur chun 
cinn agus a éascú 
go leanúnach.  
 

• Monatóireacht 
a dhéanamh 
ar sholáthar 
seirbhísí de 
réir acmhainní 

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

 

I 2015: 
 

• Baineadh mór-úsáid as 
na meáin shóisialta 
chun imeachtaí 
leabharlainne agus 
ealaíon uile a chur cinn 
cinn agus chun an 
pobal a chur ar an 
eolas fúthu.   

• Méadú ar uaireanta 
seirbhíse i Leabharlann 
Pobail Clocha Rince. 

• Méadú ar chnuasach 
Bréagáin, 
Teicneolaiocht agus 
Oiliúint, agus sraith de 
léachtanna. 

• Sraith léachtanna – 
Parents: Practical and 
Positive Suupports – a 
eagrú 

• Lainseáladh Plean 
Forbartha na 
Leabharlainne 2015-
2019 tar éis 
comhchomhairle 
fairsing le fócasghrúpaí 
(aoisbháúileacht, 
seirbhísí don aos óg, 
rochtain agus úsáideóiri 
leictreonacha)  

• Méadú ar Fhéile 
Aoisbháúil na 
Leabharlainne. 

 

Uasdhátú Ealaíon 2015: 

• Leanúint le tacaíocht a 
thabhairt don chlár 
Rinceora Cónaithe i 
gcomhoibriú leis an 
Roinn Oideachais 
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Froebel in Ollscoil 
Maigh Nuad. 

• Leanúint le tacaíocht do 
churaclam na hamharc-
ealaíon sa Roinn 
Froebel agus Contae 
Chill Dara a chur chun 
cinn mar acmhainn 
múinte gníomhach 

• Leanúint le cur le na 
cláir Ealaíon agus 
Sláinte a forbraíodh le 
Cumann Tithíochta Nás 
na Ríogh agus 
Ospidéal an Náis agus 
eagraíochtaí eile 
 

Pleanáil  
 

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

Iarratais Pleanála agus 
an Próiseas Ceadúnaithe  
 
• Seirbhís ardchaighdeáin 
a thabhairt don phobal.  
 

• Cuireann an córas I-Plan teacht ar 
an gcóras pleanála ar fáil don 
phobal. 
• Cuireann an córas bainistíochta 
doiciméad I-Doc teacht ar 
dhoiciméid i gcomhaid phleanála ar 
fáil  
 • Riarú ar comhaid uilig na 
Comhairle, agus córas I-Plan 
amháin á n-úsáid. 
• Leanúint le úsáid a bhaint as an 
gCóras Bainistíochta ar Riarú 
Tógála (CBRT)  

 4.9 Leanuint le 
bheith ag freagairt ar 
riachtanais an 
phobail trí  múnlaí 
dea-chleachtais 
agus chur chuige 
comhtháite a chur  i 
bhfeidhm chun 
seirbhísí a 
sholáthar. 
 

Faisnéis agus Rochtain 
Phoiblí  
• Seirbhís chuimsitheach a 
thabhairt don phobal.  
 
 
 
Forfheidhmiúchán agus  
Comhlíonadh  
• Tuilleadh forbartha a 
dhéanamh ar 
fheidhmeanna 
forfheidhmiúcháin agus 
comhlíonta. 

• Seirbhísí for-rochtana – Leanadh 
le reáchtáladh clinicí 
réamhphleanála in Áras Chill Dara 
ar bhonn rialta.  Cuirtear fógraí 
amach i mí Eanair gach bliain. 
• Rinneadh éascaíocht in Áras Chill 
Dara, de réir mar ba ghá, do chlinicí 
aonair réamhphleanála i gcás 
forbairtí tráchtála agus/nó forbairtí a 
d'fhéadfadh fostaíocht a chruthú.  
• Déantar cuardaigh pleanála ag an 
gcúntar de réir mar a n-iarrtar 
• Leanadh de ghníomh 
forfheidhmiúcháin trí Litreacha 
Rabhaidh agus Litreacha 
Forfheidhmiúcháin a eisiúint agus trí  
chaingean dlí a thabhairt in aghaidh 
fhorbairtí neamhúdaraithe. 

  Rialú Foirgníochta  agus 
Tógála 
 
● Cur i bhfeidhm agus 
forfheidhmiú na Rialachán 
um Rialú Foirgníochta 
Forbartha ar fud an 
chontae.  
 
●Cinnte a dhéanamh de 
go gcríochnófar gach 
forbairt nua cónaithe sa 

• Rinneadh próiseáil leanúnach ar 
dheimhnithe sábháilteachta ó  
dhóiteáin, ar dheimhnithe ar 
bhealach isteach do dhaoine faoi 
mhíchumas agus ar fhógraí tosach 
feidhme de réir cheanglas reachtúil.  
• Úsáid leanúnach ar an gCóras 
Bainistíochta ar Riarú Tógála 
(CBRT) nua. Tá obair leanúnach ar 
siúl chun an córas a rolladh amach. 
• Tá an proiséas maidir le tógáil faoi 
chúram, mar a moltar de reir 
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chontae (seachas forbairtí 
ina bhfuil gá le cuideachtaí 
bainistíochta) ar  
chaighdeán inghlactha 
agus go dtógfar na 
heastáit sin i gcúram faoi 
cheann tréimhse ama 
inghlactha tar éis iad a 
bheith críochnaithe chun  
sástacht na Comhairle 
Contae. 

ciorclán 5-2014 ón Roinnn 
Comhshaoil, Pobail agus Rialtas 
Áitiúil, curtha i bhfeidhm. 
• Bíonn monatóireacht á déanamh 
ar bhonn leanúnach ar gach   
forbairt ghníomhach cónaithe agus 
cuirtear tús le bearta forfheidhmithe 
nuair is gá.  
• Leanadh de bheith i dteagmháil le 
na geallshelbhadóirí cuí uilig, i 
gcomhoibriú le hUisce Éireann, 
chun féachint chuige go ndéantar 
críochnú agus tógáil faoi chúram 
sásúil ar eastáit tithíochta sa 
chontae. 
 

Bóithre, Iompar 
agus  
Sábháilteacht 
Phoiblí 

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

 • D'éirigh leis an Stiúrthóireacht um 
Bóithre, Iompar agus  
Sábháilteacht Phoiblí luach ar 
airgead a fháil i soláthar earraí agus 
seirbhísí de bharr dea-chleachtas a 
leanúint agus bheith ag cloí le 
beartais soláthair náisiúnta agus 
Eorpacha. Tá traenáil leanúnach 
mar thosaíocht chun féachaint 
chuige go mbíonn lán-bhreithmheas 
agus cloí le beartais soláthair 
náisiúnta. 
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Cuspóir 5: Cill Dara a chur chun cinn agus a fhorbairt mar áit mhaith 
cónaithe agus gnó. 

Roinn 

 

Fochatagóir an 
Phlean 

Chorparáidigh 

Cuspóir an Phlean Gnó Dul Chun Cinn 

 

Pobal & Fiontar  
 

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

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

• Tuairisc 
socheacnamaíoch 
críochnaithe.  Fáisnéis 
bonnlíne don Phlean 
Pobail agus 
Eacnamaíochta Áitiúil 

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

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

• Rinneadh tírdhreacú ar 
thimpealláin ag Maigh Nuad agus 
An Nás 
• Cuireadh bleibeanna ar fud an 
chontae, mar a dhéantar gach  
earrach.  
• Cuireadh crainn ar fud an chontae, 
mar a dhéantar gach bliain.  
• Rinneadh clár cothabhála féir i 
2015. 
• Suiteáladh dhá fhaice sacair ag 
Loch na Móna, Léim an Bhradáin 
• Tosaíodh obair ar gháirdín pobail i 
gCill Choca 
• Athtógadh an teorann ag Páirc na 
Phóna, Maigh Nuad 
• Cuireadh tús freisin le h-oibreacha 
tírdhreachaithe i nGleann na 
Silleacháin, Léim an Bhradáin agus 
táthar ag súil le leanúint leis an 
obair seo i 2016 
• Rinneadh obair fiosruithe 
seandálaíochta ar an gClós agus ar 
na gáirdíní daingeana ag An 
Scioból Iontach 
 

An Comhshaol  
 

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

 • Athbhreithniú leanúnach a 
dhéanamh ar sheanlíonta talún an 
chontae a fuarthas trí leagáid.  
• Leanúint le teagmháil a dhéanamh 
le úinéirí láithreáin tréigthe, chun 
feabhsú agus athfhorbair tar 
láithreacha a lorg. 
• Athbhreithniú leanúnach a 
dhéanamh ar cheadúnais scaoilte i 
sruthchúrsaí. 
• Leanadh den chlár faoina dtugtar 
aghaidh ar fhoirgnimh  
chontúirteacha.  
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● Rinneadh tuilleadh dul chun cinn 
chun láithreáin do feithiclí ag 
deireadh a saol a dhíothú. 
● Clár ilchineálach d’fheabhsaithe 
timpeallachta (lena n-áirítear boscaí 
bruscair greamaithe a chur ar fáil, 
graifítí a bhaint, cuireadh crann 
agus forbairt pleananna áitiúla 
Bailte Slachtmhara a thacú) chun 
pobail a fheabhsú. 
● Pleananna bainistíochta 
abhantrach a chur i bhfeidhm. 
● Reachtaíocht maidir le cháilíocht 
an aeir agus trialliú ó thorainn a 
fhorfeidhmiú. 

Tithíocht  
 

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

  • Féachann an Fhoireann Phobail, 
atá ceangailte leis an Rannóg  
Tithíochta, le pobail inbhuanaithe a 
chothú in eastáit na n-údarás áitiúil, 
ag tacú le breis agus 90 cumainn 
cónaítheoirí. 
• Tá cábáin/áiseanna pobail ar fáil i 
roinnt eastát agus bíonn an 
fhoireann ag obair le grúpaí pobail 
chun na tionscadail seo a choinneáil 
• D'éirigh thar barr leis comórtas 
'Bród Áite' Chomhairle Contae Chill 
Dara, le breis agus 58 d'eastáit na 
n-údarás áitiúil páirteach ann.  
Tháinig críoch leis an gcomórtas le 
oíche Gradam Pobail an-rathúil, in 
Ollscoil Maigh Nuad, faoi Shamhain 
2015. 
• Bíonn na hOifigigh Idirchaidrimh 
do Thionóntaí ag plé le  
saincheisteanna iompraíochta 
frithshóisialta agus ag dul i ngleic 
leo, nuair is féidir, trí idirghabháil 
agus réiteach aighnis, seachas an 
díshealbhú. 
• Dul ar aghaidh le h-athfhoras ar 
Pháirc Phádraig, Ráth Iomgháin 
agus le scéim tithíochta ata 
neodreach ó taobh carbóin de a 
fhorbairt i nDroichead Nua 

Teicneolaíocht 
Faisnéise 

5.5 Leanadh ag 
obair le h-
eagraíochtaí stáit, 
Fáilte Éireann, Fáilte 
Chill Dara agus 
geallsealbhóirí 
áitiúla chun Cill Dara 
a chur chun cinn 
mar ceannphointe 
uathúil do thurasóirí. 

• Leanadh le tacú leis an 
branda Kildare.ie 

• Leanadh le www.kildare.ie a thacú 
agus a chur chun cinn mar rogha 
prímh-thairsí do ghnó agus do 
thurasóracht sa chontae 

Seirbhísí 
Leabharlainne 
agus  
Ealaíon  

5.11 An saol 
cultúrtha agus saol 
na n-ealaíon i gCill 
Dara a chur chun 

• Leanfaidh foirne na 
Seirbhíse  
Leabharlainne agus 
Ealaíon den chur chuige 

I 2015: 
 
Rinneadh méadú ar sholathar 
imeachtaí cultúrtha, ealaíon, 

http://www.kildare.ie/
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 cinn agus a 
fheabhsú 

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

oideachais agus eolas trí líonra na 
leabhalianne.  I measc imeachtaí 
nua tá: 
 
• Seachtainí Innealtóirí 
• Féile Aoisbháúil 
• Méadú ar an gClár do 
Meánscoileanna  
• Méadú ar an gClár ‘Shelf Help’ 
• Imeachtaí Clársceidealaithe 
Naisiúnta, i.e.  Seachtain na 
Gaeilge, Seachtain na 
hOidhreachta agus Seachtain na 
Matamaitice 
• Neartú agus forbairt a dhéanamh 
ar na ceangail atá ann cheana féin 
le Ionad Oideachais Chill Dara 
• Lainseáladh Clár Comórtha 2016 
Chill Dara faoi Dheire Fomhair 2015 
• Tá an Seirbhís Ealaíon ina 
phríomh-ghníomaí i gcláir cultúrtha 
an FSS 
• Tá méadú ar an tacaíocht a 
tugadh do Amharclann Óige Chill 
Dara  agus Amharclann Óige na 
Gríse. 
• Méadaíodh próifíl na Seirbhíse 
Ealaíon ar leibhéil naisiúnta, trí 
bheith páirteach i dtionscadal 
tairseacha Ealaíon agus Oideachais 
agus i “Encountering the Arts 
Ireland” 
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Coistí na Comhairle 2015    Aguisín 1 

Finnéithe le Greamú an tSéala  
Comhaltaí uile na Comhairle  
 
An Coiste Iniúchta  
Na Comhairleoirí Teresa Murray, Mark Stafford, Paul Ward 
 
An Coiste Airgeadais  
Na Comhairleoirí Ivan Keatley, Brendan Young, Suzanne Doyle, Séamie Moore, 
John McGinley 
 
An Coiste Monatóireachta um Uisce Áitiúil Tuaithe  
Na Comhairleoirí Martin Miley, Íde Cussen, Réada Cronin, Mark Stafford, Fintan 
Brett 
 
An Coiste Comhairleach Áitiúil faoi Chóiríocht don Lucht Siúil  
Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Íde Cussen, Réada Cronin, Joanne Pender, Anne 
Breen 
 

An Coiste Prótacail agus Nósanna Imeachta  
Na Comhairleoirí Deborah Callaghan, Réada Cronin, Suzanne Doyle, Tim Durkan, 
Anthony Larkin, Mark Lynch, Fiona McLoughlin-Healy, Séamie Moore, Fiona 
O’Loughlin, Robert Power, Darren Scully, Mark Wall 
 

An Grúpa Beartais Corparáidigh 
Na Comhairleoirí Darren Scully, Seán Power, Suzanne Doyle, Kevin Byrne, Paddy 
Kennedy, Daragh Fitzparick, Martin Miley agus an Méara 
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Coistí um Beartais Straitéasacha     Aguisín 2 

Tá 5 cinn de Choistí um Beartais Straitéiseacha ag Comhairle Contae Chill Dara:  
 

 Tithíocht  

 Iompar, Sábháilteacht agus Seirbhísí Éigeandála  

 Seirbhísí Comhshaoil agus Uisce 

 Forbairt Eacnamaíochta, Fiontar agus Pleanáil  

 Pobal agus Cultúr Áitiúil 

 

Tarraingíonn na Coistí um Beartais Straitéiseacha ar shaineolas agus ar oilteacht na 

ndaoine a bhíonn ag obair le comhlachtaí sóisialta, eacnamaíochta, cultúrtha agus 

comhshaoil ar fud Chill Dara.   

Chomh maith leis sin, cuireann na coistí ar chumas daoine a bhfuil saineolas ábhartha acu 

bheith ag obair in éineacht leis na hionadaithe tofa chun beartas na comhairle a fhorbairt de 

mheon comhpháirtíochta. 

Ainm an CBS Comhaltaí 
Cruinnithe 

i 2015 
Saincheisteanna a phléadh 

CBS: Tithíocht An Clr. Paddy Kennedy 

(Cathaoirleach) 

An Clr. Tim Durkan 

An Clr. Joanne Pender 

An Clr. Robert Power 

An Clr. Thomas Redmond 

An Clr.Deborah Callaghan 

An Clrllr. Brendan Weld 

An Clr. Aoife Breslin 

Ramon O’Reilly 

Denis Buckley 

Anthony Egan 

4  Easpa Dídine / Tionónacht 

a choinneáil 

 Straitéis Tithíochta 

Sóisialta: Tithíocht 2020 

 Straitéis Iompraíochta 

Frithshóisialta 

 Íocaíocht Cúnaimh 

Tithíochta 

 Cothabháil Tithíochta 
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Ainm an CBS Comhaltaí 
Cruinnithe 

i 2015 
Saincheisteanna a phléadh 

CBS: Iompar, 

Sábháilteacht 

agus Seirbhísí 

Éigeandála 

 

 

 

An Clr. D Scully 

(Cathaoirleach) 

An Clr. R Cronin 

An Clr. P Ward 

An Clr. A Breen 

An Clr. J McGinley 

An Clr.. J Neville 

An Clr. S Moore 

An Clr. M Dalton 

Cormac Browne 

Sean Lawler 

Peter Kenny 

James Earle 

4  Léiriú agus Díospóireacht – 

An Stiúrthóir Infheistíochta 

agus Rialaithe Tacsaithe, An 

tÚdarás Náisiúnta Iompair 

 Polasaí Páirceála ar fud an 

Chontae 

 Sábháilteacht ar Bóithre 

 Iompar faoin tuath 

 Laghdú Torann – 

Athdhromchlú ar an 

Mótarbealach M4 

 Plean Ailt 26 Seirbhíse 

Dóiteáin 
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Ainm an CBS Comhaltaí 
Cruinnithe  

i 2015 
Saincheisteanna a Phléadh 

Seirbhísí 

Chomhshaoil 

agus Uisce 

An Clr. S. Power 

(Cathaoirleach) 

An Clr. B. Young 

An Clr. I. Cussen 

An Clr. F. Brett 

An Clr. A. Larkin 

An Clr. B. Lawless 

An Clr. F. O'Rourke 

An Clr. F. McLoughlin 

Healy 

Mr. T. Malone 

Mr. D. Walsh 

Ms. D Lane 

4 
 Rinneadh athbhreithniú ar an 

bPlean Bainistíochta 

Bruscair 2012-2015 

 Pléadh athruithe faoin gCreat 

nua ríalála um Dramhaíola Tí 

 Rinneadh monatóireacht ar 

dhul chun cinn ar an Plean 

Réigiúnach um Bainistiú 

Dramhaíola 

 Pléadh saincheisteanna 

maidir le feabhsú reiligí 

 Rinneadh scrúdú ar 

impleachtaí an Plean 

Bainistiochta Abhantraí 

 Pléadh riachtanais maidir le 

Smacht ar Chapaill agus 

Madraí 

 Rinneadh athbhreithniú ar 

bhainistíocht ar Láithreáin 

Tréigthe 
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Ainm an CBS Comhaltaí 
Cruinnithe  

i 2015 
Saincheisteanna a Phléadh 

Forbairt 
Gheilleagrach, 
Fiontar agus 
Pleanáil  

 

 

 

An Clr. Suzanne Doyle 

(Chairperson) 

An Clr. Daragh 

Fitzpatrick 

An Clr. Billy Hillis 

An Clr. Mark Lynch 

An Clr. Willie Crowley 

An Clr. Padraig 

McEvoy 

An Clr. Naoise Ó 

Cearúil 

An Clr. Mark Wall 

Brendan Allen 

Noel Archbold 

Gerry Prendergast 

Fiona Tutty 

4 
 Plean Áitiúil Eachnamaíochta 

agus Pobail 2016- 2022 
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Ainm an CBS Comhaltaí 
Cruinnithe  

i 2015 
Saincheisteanna a Phléadh 

Pobal agus Cultúr 
Áitiúil 

 

An Clr. K Byrne 

(Cathaoirleach) 

An Clr. M Miley 

An Clr. T Murray 

Cllr. S O’ Neill 

Cllr. M Stafford  

Cllr. I Keatley  

Cllr. F O’ Loughlin  

Cllr. B Caldwell  

Frieda O’ Connell  

John Hayden  

PJ Fagan  

Dermot O’ Donnell  

 

4  Deich mBliana na 

gCuimhneachán do Chontae 

Chill Dara 

 Plean Forbartha 

Leabharlainne Chontae Chill 

Dara 

 Polasaí Ceannaigh 

Chnuasaigh Ealaíon 

Bardasach Chontae Chill 

Dara 

 Straitéis Imeasctha Chontae 

Chill Dara 

 Straitéis Aoisbháúil Chontae 

Chill Dara 
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Comhaltaí na gComhlachtaí Seachtracha 2015   Aguisín 3 
 
 
Aontas Rialtas Áitiúil na h Éireann  
 
Na Comhairleoirí Mark Dalton, Deborah Callaghan, Joe Neville, Mark Stafford, Paul Ward 
 
Comhairle Reatha Polasaithe Aontais Rialtas Áitiúil na h Éireann 
 
Na Comhairleoirí Mark Dalton, Paul Ward, Mark Stafford 
 
Comhlacht Oidhreachta Bhaile Átha Í Teo.  
 
An Comhairleoir Aoife Breslin  
 
Fóram Infheistíochta, Forbartha agus Fostaíochta Bhaile Átha Í  
 
Na Comhairleoirí Mark Dalton, Mark Wall  
 
Coiste Caidrimh Tionscadail Pobail an Bhaile Mhóir  
 
Na Comhairleoirí Billy Hillis, Robert Power 
 
Comhchoiste Póilíneachta an Chontae  
 
Na Comhairleoirí Martin Miley, Frank O’Rourke, Suzanne Doyle, Paul Ward, James 
Lawless, Anthony Larkin, Willie Crowley, Pádraig McEvoy, Íde Cussen, Mark Lynch, Tim 
Durkan, Ivan Keatley, Fintan Brett, Aoife Breslin, Anne Breen. 
 
Fáilte Chontae Chill Dara  
 
An Comhairleoir Pádraig McEvoy 

 
Coiste Caidrimh Pobail an Droichid  
 
Na Comhairleoirí Mark Stafford, Daragh Fitzpatrick 
 
Fóram Sláinte Réigiúnach Bhaile Átha Cliath agus Lár Laighean  
 
Na Comhairleoirí Mark Dalton, Thomas Redmond, Anthony Larkin, Brendan Weld, Paul 
Ward 
 
 
Coiste Comhairleach Cheantar Abhantraí an Oirthir  
 
Na Comhairleoirí Tim Durkan, James Lawless 
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Comhar-Árachais Comhairlí Éireann  
 
An Comhairleoir Naoise Ó’Cearúil  
 
Comhlacht Líonra Pobail Chill Dara  
 
Na Comhairleoirí Séamie Moore, Fintan Brett, Robert Power 
 
Fóram Oidhreachta Chill Dara  
 
Na Comhairleoirí Ivan Keatley, Teresa Murray, James Lawless 
 
Comhlacht Oidhreachta Bhaile Chill Dara Teo.  
 
Na Comhairleoirí Mark Stafford, Joanne Pender, Mark Lynch 
 
Áiseanna Spóirt agus Fóillíochta Chill Dara Teo. 
 
Na Comhairleoirí Ivan Keatley, Deborah Callaghan 
 
Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin  
 
Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Réada Cronin, Fiona McLoughlin-Healy, Teresa Murray, 
Brendan Weld, Daragh Fitzpatrick, Naoise Ó’Cearúil 
 
Ionad Fóntas Léim an Bhradáin  
 
Na Comhairleoirí Bernard Caldwell, Joe Neville  
 
Cumann Comhaltaí na n-Údarás Áitiúil 
 
An Comhairleoir Seán Power 
 
Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 
 
Na Comhairleoirí Suzanne Doyle, Fintan Brett, Mark Wall 
 
Bord Eatramhach an Tionóil Réigiúnach  
 
Na Comhairleoirí Fiona O’Loughlin, Ivan Keatley, Pádraig McEvoy 
 
An Painéal Sóisialta agus Comhshaoil maidir leis an gCeantar Lár Tíre ag Coillte 
Teoranta  
 
An Comhairleoir Martin Miley  
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Coiste Comhairleach Cheantar Abhantraí an Oirdheiscirt  
 
Na Comhairleoirí Mark Dalton, Ivan Keatley  
 
Coiste Nasctha an Chontae 
 
Na Comhairleoirí Mark Dalton, Bernard Caldwell, Willie Crowley, Brendan Weld, Sorcha 
O’Neill 
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Comhdhálacha ar ar Freastalaíodh le linn 2015    Aguisín 4 

Dáta Mionsonraí Comhdhálacha Ionad 

An Líon 

Comhairleoirí a 

d’Fhreastail 

26 Feabhra 2015 
Athfhoras ar  Spásanna Áitiúla trí 

pleanail pobail éifeachtach 

Baile 

Átha 

Cliath 

7 

15 Aibreain 2015 
Turasóir de chinéal nua a mhealladh 

i Deich mBliana na gCuimhneachán 

Dún 

Dealgan 
1 

19-25 Iúil 2015 Scoil Samhraidh Mhic Giolla 
Dún na 

nGall 
4 
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Traenáil ar ar Freastalaíodh  le linn 2015    Aguisín 5 

Dáta Mionsonraí Traenála Ionad 

An Líon 

Comhairleoirí a 

d’Fhreastail 

21 Feabhra 

2015 

ARAÉ – Rialachas Údarás 

Áitiúil 

An tInbhear Mór 6 

12-13 Márta 

2015 

ARAÉ – An Dara Comhdháil 

Bliaintiúil 

Carraig 

Mhachaire Rois 

7 

10-11 Aibreáin 

2015 

CCÚÁ – Seiminéar Traenála 

an Earraigh 

Tuaim 2 

14 Aibreáin 

2015 

ARAÉ – Forbairt 

Eacnamaíoch Áitiúil 

Cill Droichid 11 

21 Bealtaine 

2015 

ARAÉ – Forbairt Pobail Áitiúil 

agus CFPÁ 

Portlaoise 8 

13 Meithimh 

2015 

ARAÉ – Airgeadas agus 

Tithíocht Údarás Áitiúil  

An Longfort 8 

1-2 Deire 

Fomhair 2015 

ARAÉ – Seiminéar an 

Fhomhair 

Inis Duine 8 

6 Deire Fomhair 

2015 

ARAÉ - Bóithre, Iompar agus 

Pleanail le haghaidh Trácht 

Uirbeach 

An Tulach Mhór 5 

9-10 Deire 

Fomhair 2015 

CCÚÁ – Seiminéar an 

Fhomhair 

Cill Chainnigh 5 

14 Samhain 

2015 

ARAÉ – Struchtúr na dTionól 

Réigiunach agus a 

gcomhchaidreamh le Údaráis 

Áitiúla 

Baile Átha 

Cliath 

2 

 

 


