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Clár na nÁbhar



I mo cháil mar Chathaoirleach Chomhairle Contae Chill
Mhantáin, tá áthas orm Tuarascáil Bhliantúil 2014 a chur i
láthair. Déantar tuairisc anseo ar an iliomad gníomhaíochtaí
éagsúla a bhí ar siúl ag Comhairle Contae Chill Mhantáin ar
fud na seirbhísí uile.

Cuireadh roinnt tionscadal i bhfeidhm go rathúil ar fud na
seirbhísí éagsúla de chuid na Comhairle, amhail tionscadail
feabhsúcháin i dtaobh cothabháil bóithre náisiúnta, Forbairt
na Turasóireachta, Seirbhísí Comhshaoil agus áineas agus
taitneamhacht, a bhfuil cur síos ar go leor díobh sa tuarascáil
seo.

I rith na bliana cuireadh tús leis an obair ullmhúcháin ar an
bPlean Forbartha Contae nua do Chontae Chill Mhantáin don
tréimhse 2016 go dtí 2022, agus, i mí Dheireadh Fómhair
2014, d'eisigh an Chomhairle fógra foirmiúil i dtaobh
chéimeanna tosaigh an phróisis comhairliúcháin. Doiciméad
tábhachtach is ea an Plean ina leagtar amach treo na pleanála
agus na forbartha sa Chontae agus ina bhfuil treoir
chinnteoireachta maidir le raon saincheisteanna a mbíonn
tionchar acu ar ár mbailte, an pobal, forbairt tithíochta nua,
fostaíocht agus forbairt fiontar chomh maith le bonneagar
tábhachtach.

Ag teacht le Clár Gníomhaíochta an Rialtais don Rialtas Áitiúil
éifeachtach 'Tús Áite do Dhaoine', rinneadh dul chun cinn
tapa leis an obair a rinne Meitheal Machnaimh Chontae Chill
Mhantáin i dtaobh an Gheilleagair sa tréimhse 12 mhí agus
cuireadh bailchríoch ar an dréacht de Phlean Gníomhaíochta
na Meithle i mí na Nollag, 2014. Sainaithníodh cúig chuspóir
straitéiseacha sa Phlean, arna dtacú trí shraith phraiticiúil
gníomhartha a bhí grúpáilte faoi na cúig cheannteideal seo a
leanas: Branda, The Big Idea, Margú agus Cumarsáid,
Scannán, Miondíol agus Áineas agus Tionscal agus
Bonneagar. Faoi mhaoirseacht Coiste Stiúrtha, chuaigh an
Mheitheal Machnaimh i mbun próiseas forbartha straitéise ar
feadh 2014, faoina ndeachthas i gcomhairle le grúpaí páirtithe
leasmhara ábhartha, agus táim ag tnúth leis an tráth a
gcuirfear an Plean faoi bhráid chomhaltaí tofa Chomhairle
Contae Chill Mhantáin go luath in 2015 lena chur chun
feidhme. Cuirfidh Meitheal Machnaimh Chontae Chill
Mhantáin i dtaobh an Gheilleagair bonn eolais ar fáil don
Phlean Geilleagrach Áitiúil agus don Phlean Pobail
Geilleagrach Áitiúil.

I mí Mheán Fómhair, 2014, bhí áthas orm fáilte a chur roimh
an Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn go Contae Chill Mhantáin
chun an tsaoráid Cóiríochta do Dhaoine gan Dídean a oscailt
go hoifigiúil ag Cnoc Chill Mhártain i mBaile Chill Mhantáin.
Tá cóiríocht do suas le 17 gcónaitheoir ar fáil sa tsaoráid nua
sin, atá á rith ag Clann Shíomóin.

Le linn 2014 freisin, lean an Chomhairle uirthi leis an obair
thábhachtach a dhéanann sí i réimse na feasachta comhshaoil
trí thionscadail na scoileanna glasa, oideachas pobail,

gníomhaíochtaí samhraidh do leanaí, cosc ar dhramhaíl agus
beartais um athúsáid a chur chun cinn, agus malartú leabhar
scoile, chomh maith le tionscnaimh thábhachtacha eile a
bhaineann leis na bailte slachtmhara agus cur crann.

Tá ról tábhachtach ag an tseirbhís leabharlainne i dtaobh
áineasa agus áiseanna agus cinntítear trí bheartas 'ballraíocht
leabharlainne shaor in aisce' na comhairle go bhfuil an
tseirbhís leabharlainne poiblí ar fáil do chách. Bhí an leibhéal
ballraíochta seasmhach ag breis is 30,000 duine. I measc na
ngníomhaíochtaí ar tugadh fúthu i dtaobh na leabharlanna in
2014, bhí cuairteanna rialta ar ranganna, taispeántais,
imeachtaí oíche an chultúir, clubanna leabhar do dhaoine
fásta agus do dhéagóirí, seachtain leabhar an domhain ar
éirigh go geal léi, agus léamh scéalta do pháistí. Tá mé thar a
bheith sásta a thabhairt ar aird gur leanadh ar aghaidh in 2014
leis an obair ar Leabharlann nua an Inbhir Mhóir agus ar Oifig
Ceantair Bhardasaigh an Inbhir Mhóir, a bheidh críochnaithe
agus ag feidhmiú in 2015.

Lean an oifig um Fhorbairt Pobail, Chultúrtha agus Shóisialta
de bheith ag obair chun sláinte agus folláine shóisialta,
chultúrtha agus gheilleagrach Chontae Chill Mhantáin a chur
chun cinn agus d'éascaigh sí do rannpháirtíocht an phobail ar
fud Chontae Chill Mhantáin sna Dámhachtainí Bliantúla Uile-
Oileáin Pride of Place (Mórtas Áite) de chuid Cooperation
Ireland. Déanaimid comhghairdeas le Festina Lente, a rug leo
an chéad duais sa dámhachtain bhliantúil sin i gCatagóir na
Nuálaíochta Pobail. I mí Mheán Fómhair 2014, fógraíodh
torthaí Chomórtas Náisiúnta na mBailte Slachtmhara, inar
bhuaigh Eachroim Bonn Óir agus inar bhuaigh an tInbhear
Mór agus Baile Chill Mhantáin araon bonn cré-umha.
Comhghairdeas le gach duine a raibh baint acu leis an
gcomórtas as a dtiomantas, a ndúthracht agus an obair chrua
a rinne siad, agus lenár gcuid coistí bailte slachtmhara ar fad
agus na hoibrithe deonacha ar fud an Chontae a bhíonn ag
obair gan staonadh ionas go mbeidh ár mbailte slachtmhar
agus saor ó bhruscar.

Mar fhocal scoir, is mian liom mo mheas a léiriú ar na
Comhaltaí Tofa eile, agus buíochas a ghabháil leo as an
gcomhoibriú agus as an gcúnamh a thug siad dom le linn na
bliana, go háirithe comhaltaí an Ghrúpa Beartais
Chorparáidigh agus gach ceann de na cúig ghrúpa beartais
straitéisigh a chuir go mór leis an bhfóram um chinnteoireacht
agus déanta beartas a raibh tionchar aige ar an gComhairle
iomlán. Ina theannta sin, is mian liom an deis seo a thapú
chun mo bhuíochas a ghabháil leis an Uasal Eddie Sheehy, an
Príomhfheidhmeannach, agus le baill foirne uile Chomhairle
Contae Chill Mhantáin as an gcaoi inar chabhraigh siad liom
i mo ról mar Chathaoirleach.   

An Clr Christopher Fox
Cathaoirleach
Comhairle Contae Chill Mhantáin
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Teachtaireacht an Chathaoirligh  



Fáiltím roimh fhoilsiú Thuarascáil Bhliantúil 2014. Is iontach
an Contae é Cill Mhantáin, agus in ainneoin na ndúshlán a
bhí le sárú againn an bhliain seo, is iomaí éacht atá déanta
againn ar a bhfuil trácht níos mionsonraithe sa Tuarascáil
Bhliantúil seo, amhail clóis súgartha pobail a sholáthar,
tacaíocht do Chlár Ealaíon an Chontae agus na seirbhísí
leabharlainne, agus cistiú a chur ar fáil don scéim
dámhachtainí pobail, scéim an-fhiúntach a bhfuil ag éirí go
geal léi. Baineadh amach na héachtaí sin de bharr thiomantas
seasmhach bhaill foirne na Comhairle, na gComhaltaí Tofa
agus shaoránaigh Chontae Chill Mhantáin.

Faoin Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014, tugadh isteach
athruithe suntasacha ar Chomhairle Chontae Chill Mhantáin
in 2014 agus réitíodh an bealach don Chomhairle chun ról
níos dírí a ghlacadh i bhforbairt an gheilleagair áitiúil chun
cabhrú le borradh a chur faoin ngnó, poist a chruthú agus
tacú le pobail inbhuanaithe.

Tá siad seo a leanas i measc na bpríomhthionscnamh ar
tosaíodh orthu in 2014 agus faoina leanfar ar aghaidh ag tacú
le forbairt gheilleagrach in 2015:-

• Bunú an CBS maidir le Forbairt Gheilleagrach agus Fiontar,
atá dírithe go sonrach ar an réimse sin;

• Bunú coiste nua, Coiste Chontae Chill Mhantáin um
Fhorbairt Gheilleagrach Áitiúil (CFGA), ar a bhfuil
ionadaithe ó gach cuid den phobal. In éineacht leis an
CBS, tacóidh sé le seachadadh an Phlean Áitiúil Geilleagair
agus Pobail; agus

• An obair leanúnach a dhéanann Meitheal Machnaimh
Chontae Chill Mhantáin i dtaobh an Gheilleagair, a
bunaíodh chun Plean Gníomhaíochta praiticiúil a
fhorbairt, a úsáidfear chun gníomhaíocht gheilleagrach a
spreagadh agus a chothabháil agus chun fónamh don
Phlean Geilleagrach Áitiúil a fhorbairt.

Ar an 1 Eanáir, 2014, cuireadh seirbhísí uisce a raibh na
húdaráis áitiúla freagrach astu roimhe sin faoi chúram Uisce
Éireann. Tháinig an rialtas baile chuig deireadh a ré stairiúil i
mí an Mheithimh, 2014 nuair a cuireadh deireadh leis na
ceithre Chomhairle Baile, is iad sin Comhairlí Baile Bhré, an
Inbhir Mhóir, na gCloch Liath agus Chill Mhantáin. Cuireadh
cúig cheantar bhardasacha ina n-áit, lena n-áirítear Iarthar
Chill Mhantáin. Tháinig méadú ar líon na gcomhairleoirí
contae ó 24 go 32 agus rinneadh na cúig choiste um beartais
straitéiseacha a athbhunú.

Bhí áthas orainn fáilte a chur roimh an Taoiseach Enda Kenny,
TD, chun seoladh oifigiúil a dhéanamh ar Oifig Fiontair Áitiúil
Chill Mhantáin ag Campas Chontae Chill Mhantáin i
mBealtaine na bliana 2014. Tá an Oifig Fiontair Áitiúil sin, atá
lonnaithe ar Champas Chontae Chill Mhantáin, ina cuid de

líonra nua náisiúnta ina bhfuil 31 Oifig Fiontair Áitiúil, a
sholáthróidh córas feabhsaithe tacaíochta i dtaobh fiontar
áitiúil do ghnólachtaí nua-thionscanta agus do ghnólachtaí
beaga ar fud na tíre.

Ag an am céanna, coinníodh leis an obair feabhsúcháin ar
Champas Chontae Chill Mhantáin agus tá méadú tagtha ar
líon na mac léinn a bhíonn i mbun staidéir ar Chúrsaí
Foghlama ar Feadh an tSaoil agus Cúrsaí Oideachais arna
soláthar ag an bpríomhpháirtí leasmhara dá chuid, Institiúid
Teicneolaíochta Cheatharlach, go dtí 250 duine. Bronnadh
céimeanna ar bhreis is 90 mac léinn i mí na Samhna 2014 ag
searmanas bronnta dúbailte.

Is é is bunús lenár ngníomhaíochtaí uile Plean Corparáideach
na Comhairle. Cuirtear creat agus comhthéacs ar fáil ann don
phlean bliantúil um sholáthar seirbhíse, ina sainaithnítear na
seirbhísí atá le soláthar agus an caighdeán ar a ndéanfar iad
a sholáthar, monatóireacht a dhéanamh orthu agus iad a
thomhas. Leis na Pleananna sin, leagtar amach beartais agus
cuspóirí éagsúla Chomhairle Contae Chill Mhantáin agus
déantar dlúthmhonatóireacht leanúnach ar an dul chun cinn
i leith na gcuspóirí sin laistigh de gach rannóg de chuid na
Comhairle.

Is tábhachtach iad na táscairí seirbhíse chun monatóireacht
agus rianú a dhéanamh ar fheidhmíocht na n-údarás áitiúil.
Leis na táscairí sin, tugtar faisnéis thábhachtach dúinn d'fhonn
an dea-chleachtas agus an droch-chleachtas a shainaithint
agus, ina thaobh sin, tá feidhmíocht na Comhairle i leith an 42
tháscaire seirbhíse náisiúnta le fáil sa tuarascáil seo.

Cé go raibh deacrachtaí againn sna 12 mí atá imithe tharainn
de bharr foireann laghdaithe agus brú ní ba mhó ar bhuiséid
srl., chuaigh comhaltaí tofa agus baill foirne Chomhairle
Contae Chill Mhantáin in oiriúint don athrú agus lean siad ar
aghaidh ag cur seirbhísí ardchaighdeáin ar fáil do mhuintir
Chontae Chill Mhantáin in 2014. Is mian liom moladh a
thabhairt do chomhaltaí tofa Chomhairle Contae Chill
Mhantáin, comhaltaí na CBSanna agus an Ghrúpa Beartais
Chorparáidigh agus na coistí eile ar fad a bhíonn ag obair go
dian i dtaobh na hoibre leanúnaí a rinne siad chun seirbhísí
éifeachtacha a chur ar fáil don phobal le linn na bliana
dúshlánaí sin. Is mian liom buíochas ar leith a ghabháil leis an
gCathaoirleach, an Clr Christopher Fox, chomh maith le
foireann uile Chomhairle Contae Chill Mhantáin as an
tacaíocht agus as an gcabhair a thug siad dom ar feadh na
bliana.  

Eddie Sheehy
Príomhfheidhmeannach
Comhairle Contae Chill Mhantáin
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Réamhrá an Phríomhfheidhmeannaigh



Páirtí Ainm agus Seoladh Teileafón Ríomhphost
Toghcheantar an Inbhir Mhóir

FF Pat Doran, Tom an Choirce, Carn an Bhua, 
Co. Chill Mhantáin 05394 26249 pdoran@wicklowcoco.ie

LAB Nicky Kelly, 15 Anchor Mews, An tInbhear Mór, 
Co. Chill Mhantáin 086 3123977 info@nickykelly.ie

FG Vincent Blake, Coolruss, Tigh na hÉille, Co. Chill Mhantáin 0402 38256 vblake@wicklowcoco.ie
FG Sylvester Bourke, Three Oaks House, Killiniskyduff, 

An tInbhear Mór, Co. Chill Mhantáin 0402 32185 sbourke@wicklowcoco.ie
FF Pat Fitzgerald, 32 Oaklands, An tInbhear Mór, 

Co. Chill Mhantáin 0402 39563 (B)pfitzgerald@wicklowcoco.ie

Toghcheantar Bhealach Conglais
NP Thomas Cullen, Páirc na bhFianna, Bealach Conglais, 

Co. Chill Mhantáin 059 6481786 tcullen@wicklowcoco.ie
NP James Ruttle, Lisheen, Cill Bhríde, Baile Coimín, 

Co. Chill Mhantáin 01 4582234 jruttle@wicklowcoco.ie
FG Edward Timmins, Gráinseach Choinn, Dún Luáin, 

Co. Chill Mhantáin 087 2357914 etimmins@wicklowcoco.ie

Toghcheantar Bhré
FG Mick Glynn, 19 The Headlands, Bóthar Putland, 

Bré, Co. Chill Mhantáin 086 2579505 mglynn@wicklowcoco.ie
LAB John Byrne, 1 Roselawn Park, Bré, Co. Chill Mhantáin 01 2829861(B) jbyrne@wicklowcoco.ie
FG John Ryan, "Huntington", 13 Ardmore Lawn, 

Bré, Co. Chill Mhantáin 01 2761439 jryan@wicklowcoco.ie
NP Christopher Fox, Ceallúrach Íochtarach, Cill Mocheanóg, 

Bré, Co. Chill Mhantáin 086 8374765 crfox@wicklowcoco.ie
LAB Barry Nevin, 7 Gairdíní Shuí Mhantáin, 

Bré, Co. Chill Mhantáin 087 0505570 bnevin@wicklowcoco.ie
FF Pat Vance, Beachmount, Bóthar Putland, 

Bré, Co. Chill Mhantáon 01 2868169 pvance@wicklowcoco.ie
SF John Brady, 63 Garrán Chill Bhríde, Bré, Co. Chill Mhantáin 087 0666780 jobrady@wicklowcoco.ie

Toghcheantar na gCloch Liath
LAB Tom Fortune, 'DeLacey', Bóthar na Mara, 

Cill Chomhghaill, Co. Chill Mhantáin 01 2876135 tfortune@wicklowcoco.ie
FG Derek Mitchell, "Kiltoorish", Manor Avenue, 

Na Clocha Liatha, Co. Chill Mhantáin 01 2874115 mitchelld@ireland.com
FG George Jones, 2 La Touche Close, Na Clocha Liatha, 01 2875678(B)

Co. Chill Mhantáin 01 6363210(O)gjjones@wicklowcoco.ie
FG Grainne McLoughlin, Wilfield, Leabeg Middle, 

An Caisléan Nua, Co. Chill Mhantáin 01 2018912 cllrgrainnemcloughlin@gmail.com 

Toghcheantar Chill Mhantáin
FF Pat Casey, Óstán Ghleann Dá Loch, Gleann Dá Loch, 

Co. Chill Mhantáin 0404 45683 / 45122 pcasey@wicklowcoco.ie
LAB James O'Shaughnessy, Taobh na Coille, Ráth Droma, 

Co. Chill Mhantáin 0404 46844 joshaugh@wicklowcoco.ie
FG Irene Winters, 23 Wicklow Heights Court, 

Cill Mhantáin, Co. Chill Mhantáin 087 2443610 iwinters@wicklowcoco.ie
LAB Conal Kavanagh, 12 Springfield, Baile Chill Mhantáin 0404 61942 ckavanagh@wicklowcoco.ie
SF John Snell, 81 Seaview Heights, Ráth Naoi, 

Co. Chill Mhantáin 087 2210222 jsnell@wicklowcoco.ie

B = Baile   O = Oifig
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Comhaltaí Chomhairle Contae Chill Mhantáin 
(go dtí mí na Bealtaine 2014)



Comhaltaí Chomhairle Contae Chill Mhantáin 
(ó mí na Bealtaine 2014 )

Páirtí Ainm agus Seoladh Teileafón Ríomhphost
Toghcheantar an Inbhir Mhóir

FF Pat Fitzgerald, 32 Oaklands, An tInbhear Mór, 0402 39563
Co. Chill Mhantáin 087 2049013 pfitzgerald@wicklowcoco.ie

FF Pat Kennedy, Cíor Mhic Í, Grianán, Ráth Droma, 
Co. Chill Mhantáin 087 4198022 patkennedy1@outlook.com

FF Tommy Annesley, 'Clydebank', Bóthar Bhaile Átha Cliath, 0402 31705
An tInbhear Mór, Co. Chill Mhantáin 087 2508205 tomannesley@yahoo.co.uk

FG Sylvester Bourke, Three Oaks House, Killiniskyduff, 0402 24415
An tInbhear Mór, Co. Chill Mhantáin 087 2501734 sylvesterbourke@hotmail.com

NSP Miriam Murphy, 4 Avondale Crescent, An tInbhear Mór, 0402 33245
Co. Chill Mhantáin 086 2410065 murphyinmotion@gmail.com

SF Mary McDonald, 2 Willow Grove, An tInbhear Mór, 
Co. Chill Mhantáin 085 2251980 marymcdonaldsinnfein@gmail.com

Toghcheantar Bhealach Conglais
NSP Thomas Cullen, Páirc na bhFianna, Bealach Conglais, 059 6481786

Co. Chill Mhantáin 087 1934300 tommy@tommycullen.ie
SF Gerry O’Neill, Butterhill Lane, Baile Coimín, Co. Chill Mhantáin 087 2629129 Cllr.gerryoneill@gmail.com
NSP James Ruttle, Lisheen, Cill Bhríde, Baile Coimín, 

Co. Chill Mhantáin 01 4582234 jruttle@wicklowcoco.ie
FG Edward Timmins, Gráinseach Choinn, Dún Luáin, 

Co. Chill Mhantáin 087 2357914 etimmins@wicklowcoco.ie
FG Vincent Blake, Coolruss, Tigh na hÉille, Co. Chill Mhantáin 0402 38256

087 2322521 vblake@wicklowcoco.ie
FF Pat Doran, Tom an Choirce, Carn an Bhua, 05394 26249

Co. Chill Mhantáin 087 2770349 pdoran@wicklowcoco.ie 

Toghcheantar Bhré
SF John Brady, 63 Garrán Chill Bhríde, Bré, Co. Chill Mhantáin 087 0666780 johnbradysf@gmail.com
NSP Joe Behan, 55 Páirc Richmond, Bré, Co. Chill Mhantáin 01 2868125

086 8375602 joebehan@outlook.ie
NSP Christopher Fox, Ceallúrach Íochtarach, Cill Mocheanóg, 

Bré, Co. Chill Mhantáin 086 8374765 crfox@wicklowcoco.ie
SF Oliver O’Brien, ‘The Bungalow’, Cill Locha, Cill Mocheanóg, 

Co. Chill Mhantáin 087 1420586 olobriain@gmail.com
NSP Brendan Thornhill, 19 Glendale Drive, Bóthar Vevay, 

Bré, Co. Chill Mhantáin 086 0663144 jcbthornhill@gmail.com
GP Steven Matthews, 'Saoirse', 12 Sydenham Mews, 

Bóthar Shuí Mhantáin, Bré, Co. Chill Mhantáin 086 6086420 stevensgreenbray@gmail.com
FG John Ryan, 'Huntingdun', 13 Ardmore Lawn, Bré, 01 2761439

Co. Chill Mhantáin 087 2585738 jryan@wicklowcoco.ie
FF Pat Vance, 'Beachmount', Bóthar Putland, Bré, 01 2868169

Co. Chill Mhantáin 086 8391871 pvance@wicklowcoco.ie

Toghcheantar na gCloch Liath
NSP Jennifer Whitmore, 4 Dromont, Deilgne, Co. Chill Mhantáin 086 6634747 whitmore.jennifer@gmail.com
NSP Tom Fortune, 'DeLacey', Bóthar na Mara, Cill Chomhghaill, 01 2876135

Co. Chill Mhantáin 086 2488195 tfortune@wicklowcoco.ie
FG Derek Mitchell, 'Kiltoorish', Manor Avenue, Na Clocha Liatha, 

Co. Chill Mhantáin 01 2874115 mitchelld@eircom.net
FG Grainne McLoughlin, 'Wilfield', Leabeg Middle, 01 2018912

An Caisléan Nua, Co. Chill Mhantáin 086 8329686 cllrgrainnemcloughlin@gmail.com
FF Gerry Walsh, 33 Burnaby Heights, Na Clocha Liatha, 

Co. Chill Mhantáin 085 8639848 gerrywalsh00@gmail.com
SF Nicola Lawless, 25 Rivendell Grove, Na Clocha Liatha, 

Co. Chill Mhantáin 086 1607686 nicola.lawless.sf@gmail.com

Toghcheantar Chill Mhantáin
SF John Snell, 81 Seaview Heights, Ráth Naoi, Co. Chill Mhantáin 087 2210222 jsnell@wicklowcoco.ie
NSP Daire Nolan, 125 Season Park, Baile an Chinnéidigh, 

Co. Chill Mhantáin 085 1374099 daire.nolan.1988@gmail.com
FF Pat Casey, Óstán Ghleann Dá Loch, Gleann Dá Loch, 0404 45686

Co. Chill Mhantáin 086 2649483 pcasey@wicklowcoco.ie
FG Shay Cullen, 'The Crosses', Ballinahinch, Baile an Chinnéidigh, 

Co. Chill Mhantáin 086 7275000 shaycullen2014@gmail.com
FG Irene Winters, 23 Wicklow Heights Court, Cill Mhantáin, 

Co. Chill Mhantáin 087 2443610 irenewinters@eircom.net
NSP Pat Kavanagh, 14 Dunbur Glen, Cill Mhantáin, Co. Chill Mhantáin 086 2771871 1patkavanagh@gmail.com
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Bhur n-Ionadaithe Tofa

TOGHCHEANTAR AN INBHIR MHÓIR

Pat Fitzgerald
Fianna Fáil

Cathaoirleach Cheantair
Bhardasach an Inbhir Mhóir 

Sonraí Teagmhála
Seoladh: Ceantar Bardasach an Inbhir Mhór, 
Avoca River House, An Ché Thuaidh, 
An tInbhear Mór, Co. Chill Mhantáin. 
Teileafón: 0402 42700
Facs: 0402 42100
R-phost: arklowmd@wicklowcoco.ie 

Achar: 48,380 heicteár
Daonra: 24,450 

Sylvester Bourke
Fine Gael

Leas-Chathaoirleach Cheantair
Bhardasach an Inbhir Mhóir

Miriam Murphy
Neamhspleách

Tommy Annesley
Fianna Fáil

Pat Kennedy
Fianna Fáil

Mary McDonald
Sinn Féin

Oifig Cheantair
Bhardasach an
Inbhir Mhór
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Bhur n-Ionadaithe Tofa

TOGHCHEANTAR BHEALACH CONGLAIS

Pat Doran
Fianna Fáil

Cathaoirleach Cheantair
Bhardasach Bealach

Conglais

Sonraí Teagmhála
Seoladh: Ceantar Bardasach Bealach Conglais, 
Oifigí Pobal, Páirc Ghnó Bhaile Coimín, 
Baile Coimín, Co. Chill Mhantáin. 
Teileafón: 045 891222
Facs: 045 865813
R-phost: BaltinglassMD@wicklowcoco.ie 

Achar: 91,290 heicteár
Daonra: 25,267 

Jim Ruttle
Neamhspleách 

Leas-Chathaoirleach
Cheantair Bhardasach

Bealach Conglais

Edward Timmins
Fine Gael

Tommy Cullen
Neamhspleách

Gerry O’Neill
Sinn Féin

Vincent Blake
Fine Gael

Fo-Oifig 
(Tigh na hÉille)

Oifig Cheantair
Bhardasach

Bleach Conglais
(Baile Coimín)



Oifig Cheantair
Bhardasach Bhré
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Bhur n-Ionadaithe Tofa

TOGHCHEANTAR BHRÉ

John Brady
Sinn Féin

Cathaoirleach Cheantair
Bhardasach Bhré

Sonraí Teagmhála
Seoladh: Ceantar Bardasach Bhré, Oifigí Pobail,
Príomhshráid, Bré, Co. Chill Mhantáin. 
Teileafón: 01 2744900
Facs: 01 2860930
R-phost: BrayMD@wicklowcoco.ie 

Achar: 12,350 heicteár
Daonra: 34,335

Brendan Thornhill
Gan Pháirtí

Leas-Chathaoirleach
Cheantair Bhardasach Bhré

Christopher Fox
Neamhspleách

John Ryan
Fine Gael

Oliver O’Brien
Sinn Féin

Steve Matthews
Comhaontas Glas

Joe Behan
Neamhspleách

Pat Vance
Fianna Fáil
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Bhur n-Ionadaithe Tofa

TOGHCHEANTAR NA GCLOCH LIATH

Tom Fortune
Neamhspleách

Cathaoirleach Cheantair
Bhardasach na gCloch Liath

Sonraí Teagmhála
Seoladh: Ceantar Bardasach Na gCloch Liath, 
Oifigí Pobail, Bóthar an Mhuilinn, Na Clocha Liatha, 
Co. Chill Mhantáin. 
Teileafón: 01 2876694
Facs: 01 2877173
R-phost: GreystonesMD@wicklowcoco.ie 

Achar: 6,484 heicteár
Daonra: 24,846 

Gráinne McLoughlin
Fine Gael

Leas-Chathaoirleach
Cheantair Bhardasach 

na gCloch Liath

Jennifer Whitmore
Neamhspleách

Nicola Lawless
Sinn Féin

Derek Mitchell
Fianna Fáil

Gerry Walsh
Fianna Fáil

Oifig Cheantair
Bhardasach Na
Clocha Liatha
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Bhur n-Ionadaithe Tofa

TOGHCHEANTAR CHILL MHANTÁIN

Pat Casey
Fianna Fáil

Cathaoirleach Cheantair
Bhardasach Chill Mhantáin

Sonraí Teagmhála
Seoladh: Ceantar Bardasach Chill Mhantáin, 
Áras an Chontae, Bóthar an Stáisiúin, 
Baile Chill Mhantáin, Co. Chill Mhantáin. 
Teileafón: 0404 20100
Facs: 0404 67792
R-phost: WicklowMD@wicklowcoco.ie 

Achar: 43,240 heicteár
Daonra: 26,742

Irene Winters
Fine Gael

Leas-Chathaoirleach Cheantair
Bhardasach Chill Mhantáin

John Snell
Sinn Féin

Pat Kavanagh
Neamhspleách

Shay Cullen
Fine Gael

Daire Nolan
Neamhspleách

Oifig Cheantair Bhardasach
Chill Mhantáin
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Aontú na gComhairlí Contae agus na gComhairlí Baile

Ba bhliain í 2014 inar tharla athruithe ollmhóra sna húdaráis
áitiúla maidir le struchtúir rialtais áitiúil agus maidir le soláthar
seirbhísí. Bhí an cumasc idir Comhairle Contae Chill Mhantáin
agus Comhairlí Baile an Inbhir Mhóir, Bhré, na gCloch Liath
agus Cill Mhantáin ina chuid den atheagrú náisiúnta ar an
rialtas áitiúil ar a dtugtar 'Tús Áite do Dhaoine'. Tá an
cónascadh sin cumhdaithe sa reachtaíocht san Acht um
Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014.

Ba é príomhchuspóir na gcónascthaí costas a laghdú, cur le
héifeachtúlacht agus socruithe níos éifeachtaí a bhunú le
haghaidh an daonlathais áitiúil. Tá ról i bhfad níos láidre ná
mar a bhí ag Comhairle Contae Chill Mhantáin anois i ndáil le
forbairt gheilleagrach agus forbairt pobail a threorú ar an
leibhéal áitiúil.

Ón 1 Meitheamh, 2014, bhí deireadh leis na Comhairlí Baile
agus bunaíodh 5 Cheantar Bhardasacha, eadhon an tInbhear
Mór, Bealach Conglais, Bré, na Clocha Liatha agus Cill
Mhantáin.

Méadaíodh líon na gComhairleoirí Contae do Chill Mhantáin
ó 24 go 32, ach le díothú na gComhairlí Baile tá laghdú tagtha
ar líon foriomlán na gComhairleoirí, a raibh déshainordú ag
cuid díobh, ó 50.

Áiríodh leis na Comhairleoirí Baile a d'imigh ar scoir nó nár
atoghadh iad seo a leanas:

D'fhóin gach duine de na hiar-Chomhairleoirí ar son a gcuid
bailte agus a gcontae in amanna dúshlánacha, sheas siad lena
lán saincheisteanna do mhuintir a dtoghcheantar, agus rinne
siad a gcion ar son na polaitíochta áitiúla i ré ina raibh
athruithe móra ar bun. Ghníomhaigh siad go tiomanta agus
go dícheallach agus is mór againn go léir an méid a rinne sin
chun leasa an Chontae.

Ní mór aitheantas a thabhairt freisin don fhoireann, idir bhaill
foirne faoi dhíon agus bhaill foirne allamuigh, mar aon leis na
Cléirigh Baile atá imithe as oifig. Sna leathanaigh seo a leanas,
ina bhfuil cur síos ar thionscadail a cuireadh i gcrích i limistéir
uile na gComhairlí Baile, léirítear an difríocht a rinne an
fhoireann agus na Comhairleoirí agus iad ag obair as lámha a
chéile sna bailte dar fhóin siad.

Toghcheantar an Inbhir
Mhóir
John Byrne
Peter Dempsey
Nicky Kelly
Vincent McElheron R.I.P.
Úna Kelly 
Donal O’Sullivan

Toghcheantar Bhré
John Byrne
Mick Glynn
David Grant
Eugene Finnegan
Sarah Wray
Ronan McManus
Ciaran O’Brien
Rossa Murray
Tracy O’Brien

Toghcheantar na 
gCloch Liath
George Jones
James O’Sullivan
Stephen Stokes
Kathleen Kelleher
Ciaran Hayden
Chris Maloney

Toghcheantar Chill
Mhantáin
Pat Byrne
Gail Dunne
Malcolm Earls
Mervyn Morrison
Séan Smullen
Garrett O’Reilly
Conal Kavanagh

Comhairle Contae Chill
Mhantáin
John Byrne
George Jones
Conal Kavanagh
Jimmy O’Shaughnessy
Nicky Kelly
Mick Glynn
Barry Nevin



Slán le Comhairle Baile Bhré 

Cuirfidh an clár Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 deireadh le 157
mbliain de rialtais bhaile i mBré. Réamhdháitíonn stair an
bhaile an Ré Normannach, nuair a bronnadh talamh ar
Strongbow thar ceann an Choróin go Sir Walter Riddlesford
thart ar 1171. A bhuíochas ar theacht an iarnróid in 1834,
tháinig clú ar an mbaile bríomhar mar ionad saoire cáiliúil cois
trá le clú air mar ‘Bhrighton Éireann’. In 1857, ba Bhaile ann
féin é Bré, le daonra de breis agus 3,000. Inniu, tá fás ar
dhaonra Bhré go 32,000 le oidhreacht shaibhir, radharcanna
áille, láthair ealaíne chreathach, príomhshráid bhríomhar agus
tionscal séanmhar. 

Seo a leanas sampla gairid de rudaí a bhaintear amach ag an
gComhairle Bhaile le déanaí.  

Bratach Chorcra do Bhaile Bhré

Bronnadh an Bhratach idirnáisiúnta Chorcra mór le rá ar Bhré.
An-chosúil leis an mBratach Ghorm a bronntar ar ár dtránna
is fearr, is scéim chreidiúnaithe í an Bhratach Chorcra a
thugann onóir do feabhas in achainí agus bainistíocht
eacnamaíochta-oíche bhaile nó chathair. Cuireann ionaid
Bhratach Chorcra an caighdeán is airde de shiopadóireacht,
bia, tithe tabhairne agus siamsaíocht ar fáil ag cinntiú go
bhfuil gach rud atá ó chuairteoir acu le haghaidh oíche amach
den scoth. 

Chomhoibrigh Comhairle Bhaile Bhré go dlúth leis na Gardaí,
Turasóireacht Bhré, áitritheoirí áitiúla agus leis an bpobal gnó
áitiúil. Ba chuid lárnach de rath Láir Bhaile Bhré í an
chomhpháirtíocht a chruthaigh siad leis na breithimh.

Oibrithe Cosanta Tuilte Abhainn
an Deargaile

Tá Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) ag déanamh maoiniú ar
Scéim Thuilte an Deargaile. I measc na n-oibreacha atá ar bun
ag an Scéim Chosanta Tuilte tá doimhniú agus leathnú chuisle
na habhann, a dhéanfaidh an abhainn chomh éifeachtúil agus
is féidir ó thaobh hiodrálach de. Coimeádfaidh tógáil de
bhallaí agus claífoirt le taobh na habhann srian ar rith laistigh
de chuisle na habhann ó eachtra de 1 i 100 bliain de thuile
aibhneach an Deargaile agus eachtra de 200 bliain de thuile
taoide.     

Tá 35% de na hoibreacha críochnaithe faoi láthair agus
ceapfaidh ar roinnt mhion-chonraitheoirí chun oibreacha ar
an Abhainn a atosú an samhradh seo ag súil le Scéim
Chosanta Tuilte Abhann an Deargaile a chríochnú faoi 2016. 

Faiche Imeartha Nua Cois 
Trá do Bhré

Tá faiche imeartha pháistí nua á tógáil faoi láthair cois trá
trasna ó Óstán an Esplanade agus tá sé le bheith oscailte
roimh dheireadh Bhealtaine 2014. Cuirfidh faiche imeartha sa
suíomh fonn ar dhaoine cuairt a thabhairt ar an áit
tharraingteach seo agus cuirfidh sé áiseanna spraoi ar fáil do
pháistí áitiúla agus iadsan ar cuairt. 

Cuirfidh sé seo go mór leis na feabhsuithe nua cois trá a
déantar in 2013, uasghrádú ar an mbloc leithris Theas,
insealbhú de chúil ar na suíocháin Victeoiriacha, comaoin de
na soilse ar an bpromanáid, péinteáil chandaístríocach de na
stainníní cois trá agus raon rothar nua agus crainn ar an taobh
thuaidh den promanáid. Cuirfidh na rudaí éagsúla nua seo leis
na háiseanna íontacha saor in aisce a bhí ann cheana féin agus
bainfidh muintir Bhré agus a cuairteoirí an-sult astu.    

Oibreacha Feabhsúchána
Phríomhshráid Bhré

Fuair na bóithre agus na cosáin i bpríomhshráid Bhré
athnuachan le déanaí le trasrianta coisithe breise, dromchla
bóthar feabhsuithe, soilsiú feabhsuithe, leathnú de chosáin
eibhir, draein stoirme nua agus raon rothar nua ag cur cuma
tarraingteach ar an áit do chuairteoirí, siopadóirí agus an
muintir áitiúil maraon, agus iad ag baint taitneamh as an
siopadóireacht, na caiféanna agus bialanna. Cuireadh crainn
ar na cosáin anois freisin. Tá an tionscadal de €1 milliúin
maoinithe ag an NTA le bheith críochanithe i lár 2014.   
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Slán le Comhairle Baile na gCloch Liath 

Bunaíodh Comhairle Bhaile na Clocha Liatha mar
Choimisinéirí Bhaile na Clocha Liatha in Aibreán 1984 agus
thógadar an deis ó shin forbairt soisialta, cultúrtha agus
eacnamaíochta an bhaile a chur chun cinn. 

Thar na blianta, bhí baill páirteach go gníomhach i bhfeachtais
chun feabhas a chur ar an mbaile ar son a saoránaigh go léir.
Tá go leor feabhsuithe déanta ar infreastruchtúr agus ar
áiseanna spóirt agus caitheamh aimsire sna 30 bliain taobh
thiar dúinn, obair a bhí mar chúis do na Clocha Liatha ag fáil
an Gradam Órga Livcom mór le rá in 2008. Tugann an
Gradam idirnáisiúnta seo aitheantas ar na Clocha Liatha mar
an áit is fearr ar an domhan chun cónaí inti le daonra faoi
20,000. 

Ón méid mór forbraíochtaí a tharla sa bhaile le linn saoil na
gComhairle, bhí tionchar suntasach dearfach ag an síniú den
DART ó Bhré agus ag an bhforbairt den chuan go háitiúil. Bhí
baill den Chomhairle Bhaile páirteach go gníomhach i gcur
agus dul chun cinn an dá tionscadal thar na blianta. Cé go
raibh roinnt easaontú áitiúil, glactar leis go méadaíonn siad
leis an bpobal agus go bhfuil an-chuid daoine ag baint sult
astu, daoine ó phobal na Clocha Liatha agus níos faide ó
bhaile maraon. 

Chuir an Chomhairle réimse leathan de thionscnaimh soisialta
agus cultúrtha chun cinn gur dátaí tábhachtacha iad ar an
bhféilire soisialta sna Clocha Liatha. Meallann an Pharáid
Naomh Pádraig bhliantúil agus lasadh soilse na Nollag na
sluaite móra agus cuireann siad siamsaíocht clainne i láthair.
Tugann na Gradaim do Dhaoine na Bliana, ar siúl go bliantúil,
aitheantas ar éachtaí na ndaoine áitiúla a bhí baint acu le
cúrsaí spóirt, culúrtha, pobail agus gníomhaíocht
eacnamaíochta sa bhaile.    

Bunaíodh Coiste Oidhreachta La Touche in 1988 chun
iniúchadh a dhéanamh ar stair mhuintir La Touche, clann
Huguenot Fraincise a chur fúthú sna Clocha Liatha agus a bhí
páirteach i mbunú Bhainc na hÉireann. Reáchtáil an Coiste
seimineáir bhliantúla le 25 bhliain anuas, a mheallann ioncam
turasóireachta go dtí an baile agus ar a bhfreastalaíonn toscairí
ó gach páirt d’Éire. Sna 1990í chuir an Coiste fáilte roimh
Mhéara Bhaile Nua na hArda, Co. an Dúin agus ionadaithe ó
Chomhairle Bhuirge na hArda. D’fhás an gcomhpháirtíocht
thar na blianta agus roinneann baill cuairteanna rialta idir na
Clocha Liatha agus an Aird. 

Bhí an Chomhairle gníomhach i gcur chun cinn Nasctha idir
Bhailte. Bhí an chéad nasctha le Bicarosse sa Fhrainc agus bhí
Na Clocha Liatha nasctha le déanaí le Holyhead sa Bhreatain
Bheag. Bunaíodh naisc idir ghrúpaí áitiúla agus eagraíochtaí
agus a gcomheagraíochtaí sa Bhreatain Bheag agus bhí roinnt
malartuithe eatarthu. Chuir an Méara Clr. Stephen Stokes
fáitle roimh an gcéad bhád ó Holyhead, an Becky 1V, isteach
i Marina na Clocha Liatha ar an 5ú Iúil, 2013.     

Tá baill agus foireann a thug seirbhís sna Clocha Liatha ó 1984
bródúil as a n-éachta ag forbairt an baile mar áit íontach chun
cónaí inti agus tá siad muiníneach go n-oibreóidh an Ceantar
Bardasach le chéile chun cinntiú go leanann an sár-obair seo. 
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Slán le Comhairle Baile an Inbhir Mhóir 

D’fhreastail Comhairle an Inbhir Mhór ar phobal an Inbhir
Mhór ar feadh breis agus 100 bliain agus chuir sí go mór le
feabhsú an bhaile do a saoránaigh go léir. 

Bhí an-chuid éachtaí ag an gComhairle ag cur a gClár
Tithíochta ar fáil le linn saol an Chomhairle dheireanach.
Tugadh teas lárnach go dtí gach teach Comhairle ar costas
€2m. Cuireadh Deontas na nDaoine faoi Mhíchumas ar fáil
do 44 tithe ó 2009. Cuireadh fuinneoga agus doirse nua i 200
tithe leis an gclár ábhartha agus cuireadh 93 tithe i leataobh
faoin gcomhpháirtíocht Tithíochta Inacmhainne.

D’infheistíodh breis agus €1.01m i mBóithre i rith an tréimhse
seo leis an gComhairle Bhaile ag cur maoiniú rannpháirteach
ar fáil do na hoibreacha ar Dhroichead an Inbhir Mhór. Anuas
ar na forbairtí sin, bhí oibreacha ar Bhóthar an Mhuillinn agus
ar an gCé Thuaidh agus oibreacha feabhsúchána ar Bhóthar
Loch Gormán. Bhí mór-infheistíocht eile ann le cáblaí ESB a
thiomáint faoi thalamh.   

Bhí an-infheistíocht i Seirbhísí Uisce: tá Stáisiún Uisce an Bhaile
Dubh le bheith críochnaithe i bhFómhair 2014, tá athchóiriú
Thaiscumar Lamberton críochnaithe agus tá an Fhaiche Theas,
Bóthar an Chuain le tosú níos déanaí in 2014. Tá Stáisiún
Cóireála Uisce Fuíll an Inbhir Mhór gnóthach le himeachtaí
cúirte agus tá an Scéim Faoiseamh Tuilte bogtha ar aghaidh. 
Áiteanna eile inar sháraigh an Chomhairle ná i soláthar de
háiseanna chaithimh aimsire. Cuireadh faiche imeartha ar fáil
ag Plás Naomh Peadair agus ag an bhFaiche Theas. Cuireadh
páirc scátála, giom faoin aer agus páirceanna folláine ar fáil
freisin. Rinneadh uasghrádú ar an linn snámha le bealach
isteach do dhaoine faoi mhíchumas agus rinneadh uasdátú ar
an gcóras teasa. 

Chuir an Chomhairle freisin le bunú d’Ionad Óige an Inbhir
Mhór agus le soláthar de bhóthar isteach in Ionad Spóirt an
Inbhir Mhór/ páirc bhréige.

An chéad tionscadal eile d’Inbhear Mór ná an soláthar d’oifigí
nua agus áis leabharlainne a thosaíodh cheana féin agus tá
sé le bheith críochnaithe sa cheathrú deireanach de 2015, ag
cur baile ar fáil don cheantar bardasach chomh maith.  
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Slán le Comhairle Baile Chill Mhantáin 

Seo a leanas sampla beag d’éachtaí Chomhairle Bhaile Chill
Mhantáin le cúpla bliain anuas.

Feabhsuithe Bóthar

Chuir tionscadal atógála an Ché Theas feabhas suntasach ar
chúrsaí sábháilteachta, cuma na súl agus fadhbanna tuilte a
bhí ann ar feadh na blianta. Cruthaíodh roinnt ionaid páirceála
breise freisin chomh maith le feabhsuithe d’úsáideoirí an
phoirt.  

Chuir tús leis an gcóras aontreo ag ‘The Mall’ feabhas
ollmhór ar shruth an tráchta sa bhaile agus chuir sé le
sábháilteacht na háite d’úsáideoirí bóithre agus coisithe
maraon. 

Tithíocht

Maidir le tithíocht, nuair a bhí Comhairlí Bhaile eile níos mó ag
braith ar an gComhairle Bhaile chun scéim thógála tithíochta
an Chontae a dhéanamh, rinne Comhairle Bhaile Chill
Mhantáin a tógáil thithíochta féin leis a foireann tógála féin
fiú. Is é an t-Eastát Hillview, tógtha ag conraitheoirí, an
tioscadal togála tithíochta is déanaí atá críochnaithe ag an
gComhairle Bhaile.     

Páirceál

Feabhsaíonn an fhorbairt pháirceála ar cúl an Ghaol, agus an
soláthar de bhánna bus ach go háirithe, an ceantar. Chuir
trádálaithe agus siopadóirí maraon fáilte roimh an bhforbairt
de charrchlós ag Cnoc Kilmantin agus feabhsuithe ar Shráid
na Mainistreach agus ar an gCé Theas. Tá breis spáis
pháirceála sa cheantar ó thosaíodh páirceáil íoctha agus tá
siopadóireacht níos áisiúla dá bharr.  

Áiseanna Pobail

Glactar leis an easpa áiseanna pobail sa bhaile mar chonstaic
suntasach do na grúpaí agus na cumainn go léir a bhí 
na háiseanna sin uathu leis na blianta. Fuair an Chomhairle
an Halla Tionóil agus rinne sí forbairt ar Ionad Pobail. Thug an
Chomhairle cabhair freisin do choiste athfhorbairt an Halla
Pharóiste agus iad ag coimeád an halla mar Ionad Phobail. Bhí
ceann de na gníomhartha deireanacha den Chomhairle
Bhaile, sular cuireadh deireadh leithí, ná chun sean-halla 
an F.C.A. ag an Murrough a fháil. Cuirfidh seo áis phobail eile
ar fáil.   

Áiseanna pobail eile a d’fhorbair an Chomhairle Bhaile ná an
pháirc imeartha ag Baile an Oiriún, an pháirc scátála/BMX, an
giom faoin aer, faiche imeartha agus raon rothar ag an
Murrough.

Éachtaí Eile

• Síniú de Meamram de Cheangail le Comhlachas Tráchtála
Bhaile agus Ceantar Chill Mhántáin

• Comharthaí nua curtha suas tríd an bhaile

• Forbairt de Slí na Sláinte ag an Murrough

• Córais uiscithe do na ciseáin chrochta curtha isteach leis
an gComhlachas Tráchtála 

• Ath-fhorbairt ar Chearnóg an Mhargaidh

• Nascú Bhaile le Portmadog sa Bhreatain Bheag, Eichenzell
sa Ghearmáin agus Montigny-le-Bretonneux sa Fhrainc
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Ballraíocht agus Cruinnithe na Comhairle

Ó Thoghcháin Áitiúla mhí na Bealtaine 2014, cuimsíonn
Comhairle Contae Chill Mhantáin 32 Chomhalta atá tofa ó
chúig thoghcheantar, .i. an tInbhear Mór, Bealach Conglais,
Bré, na Clocha Liatha agus Cill Mhantáin. Déantar cruinnithe
na Comhairle a reáchtáil an chéad Luan de gach mí seachas
Lúnasa, tráth nach mbíonn aon chruinniú ar siúl. Déantar
ionadaíocht ar son na Comhairle ar choistí éagsúla, lena 
n-áirítear:

• An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Tithíocht
agus Eastát Corparáideach

• An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Pleanáil
agus Forbairt

• An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Seirbhísí
Iompair, Uisce agus Comhshaoil

• An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Forbairt
Pobail, Chultúrtha agus Shóisialta

• An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Forbairt
Gheilleagrach agus Tacaíocht Straitéiseach d'Fhiontair

• Wicklow County Tourism Ltd.

An Grúpa Beartais Chorparáidigh

Ceaptar an Grúpa Beartais Chorparáidigh chun sainúdarás
daonlathach agus ról déanta beartas na gcomhaltaí tofa a
chur chun cinn. Tugann an Príomhfheidhmeannach tacaíocht
don ghrúpa agus cuimsítear leis Cathaoirleach Chomhairle
Contae Chill Mhantáin agus Cathaoirligh na gcúig Choiste um
Beartais Straitéiseacha.

Is é príomhfheidhm an Ghrúpa Beartais Chorparáidigh obair
na gCoistí éagsúla um Beartais Straitéiseacha a chomhordú
agus fóram a chur ar fáil inar féidir teacht ar chomhaontú faoi
chinntí beartais a bhfuil tionchar acu ar an gComhairle iomlán,
ionas gur féidir iad a chur ar aghaidh chuig an gComhairle
iomlán d'fhonn cinneadh a ghlacadh. Tá ról tábhachtach ag
an nGrúpa Beartais Chorparáidigh freisin i dtaobh an Buiséad
Airgeadais Bliantúil a ullmhú.

Foireann Bhainistíochta Chomhairle Contae Chill
Mhantáin

An tUasal Eddie Sheehy
Príomhfheidhmeannach

An tUasal Sean Quirke
Stiúrthóir Seirbhísí
Iompar agus Bonneagar Bóithre

An tUasal Bryan Doyle
Stiúrthóir Seirbhísí
Seirbhísí Uisce agus Comhshaoil

An tUasal Des O’Brien
Stiúrthóir Seirbhísí
Pleanáil agus Forbairt

An tUasal Michael Nicholson
Stiúrthóir Seirbhísí
Tithíocht agus Eastát Corparáideach

An tUasal Joe Lane
Stiúrthóir Seirbhísí
Forbairt Pobail, Chultúrtha agus Shóisialta

An tUasal Thomas Murphy
Stiúrthóir Seirbhísí
Seirbhísí Fiontar agus Corparáideacha

An tUasal David Sweetman
Gníomhaire Dlí

An tUasal Liam Fitzpatrick
Ceannasaí Córais Faisnéise

Loraine Lynch Uasal
Ceannasaí Airgeadais

Foireann Bhainistíochta 
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Tithíocht agus Eastát Corparáideach

An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Tithíocht
agus Eastát Corparáideach

Cathaoirleach
Cllr. Nicky Kelly

Comhairle Contae Chill Mhantáin
An Clr John Snell
An Clr Joe Behan
An Clr Sylvester Bourke/Vincent Blake
An Clr Tommy Annesley
An Clr John Brady
An Clr Pat Kavanagh

Gníomhaireachtaí Seachtracha
Ceardchumainn 
Tony Robinson (SIPTU) 
Faoi Mhíbhuntáiste 
Pat Greene (Clann Shíomóin, Baile Átha Cliath)
Gnó/Tráchtáil
John Nolan (Comhlachas Bhré) 
Pobal
Ann Halpin 

BUNAÍOCHT
Stiúrthóir Seirbhísí
Michael Nicholson

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach Cúnta:
Margaret Malone

Innealtóir Sinsearach
Breege Kilkenny

• Pleanáil agus Soláthar Tithíochta Sóisialta
• Bainistíocht Tithíochta
• Cuimsiú Sóisialta
• Rialú Foirgníochta
• Eastát Corparáideach

Coiste um Beartais Straitéiseach maidir le
Tithíocht agus Eastát Corparáideach
Tionóladh an Coiste um Beartais Straitéiseach maidir le
Tithíocht agus Eastát Corparáideach ceithre huaire in 2014
agus díríodh ar bhuncheisteanna áirithe, lena n-áirítear:

• Buiséad 2014 – Impleachtaí d'Údaráis Tithíochta ar bhonn
náisiúnta i dtéarmaí saincheisteanna i ndáil le soláthar
tithíochta sa todhchaí, bainistiú agus infheistíocht

• Tosaíochtaí Tithíochta do 2014 lena n-áirítear
saincheisteanna i ndáil le soláthar tithíochta sa todhchaí,
bainistiú agus infheistíocht

• Impleachtaí d'Údaráis Tithíochta i dtéarmaí Atheagrú
Bardasach

• Bainistiú an tSoláthair Tithíochta

• Nuashonrú ar an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta
• Straitéis Tithíochta Nua
• An Clár Tógála atá Beartaithe
• Cóiríocht do Thaistealaithe
• Tithíocht Dheonach
• Nuashonrú maidir le hEaspa Dídine
• Rialú Capall

Pleanáil agus Soláthar Tithíochta Sóisialta

Lean Comhairle Contae Chill Mhantáin ar aghaidh lena cuid
oibre i rith na bliana ar bhonn Chlár Tógála Tithíochta na
Comhairle chun freastal orthu siúd a bhfuil cóiríocht ag
teastáil uathu trí thithíocht shóisialta ar cíos agus tithíocht
shóisialta ar léas a chur ar fáil.

Fuair an Chomhairle leithdháileadh caipitil €4,108 milliún ón
Roinn Comhshaoil mar chuid den Chlár Infheistíochta i
dTithíocht Shóisialta 2014 chun an clár tógála tithíochta
sóisialta dá cuid a chistiú. I measc na dtionscadal tógála caipitil
eile bhí ar siúl in 2014, bhí:

• Tógáil bungaló shainoiriúnaithe ina bhfuil ceithre sheomra
leapa ag 7a Seaview Cottages, An tÁth Rua, Na Clocha
Liatha, Co. Chill Mhantáin, trí shaothar díreach.

• Tús curtha le bungaló ina bhfuil ceithre sheomra leapa ag
Knockraheen, An Tóchar, Co. Chill Mhantáin.

Lochtanna tógála - leanadh de lochtanna tógála a cheartú in
eastáit spriocdhírithe in 2014, lena n-áirítear oibreacha a
rinneadh in Áth na Sceire, sna Clocha Liatha agus i mBaile
Coimín chun roinnt fadhbanna a réiteach.

Fuarthas cistiú, a bhí san áireamh sa tsuim €4,108 milliún, i
leith na scéimeanna seo a leanas: 

• An Scéim Cúnaimh Caipitil (Tithíocht Dheonach) –
€909,539

• Deontais do Thithe Príobháideacha – €753,799

Uasghráduithe Éifeachtúlachta Fuinnimh ar an Soláthar
Tithíochta Sóisialta i gCo. Chill Mhantáin 
Dheonaigh an Roinn Comhshaoil €860,039 do Chomhairle
Contae Chill Mhantáin le haghaidh oibreacha um
Éifeachtúlacht Fuinnimh in 2014. Faoin scéim sin, rinneadh
obair ar 284 theach san iomlán ar fud Chontae Chill Mhantáin
in 2014.

Cothabháil Sholáthar Tithíochta na Comhairle

Bainistíocht Tithíochta
De bharr easpa cistithe ar an leibhéal náisiúnta agus laghdú
suntasach ar líon na gCeannachán Tionóntaí, a d'fhág go
raibh easnamh sa chiste um Fháltais Chaipitil Inmheánacha,
bhí clár laghdaithe cothabhála i bhfeidhm in 2014. Rinneadh
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gach iarracht déileáil le cásanna éigeandála de réir mar a
tháinig siad chun cinn, áfach, agus aghaidh a thabhairt ar
chásanna ina raibh riachtanas sonrach i gceist. Ina theannta
sin, ó thaobh athleasaithe agus deisiúchán de, chinntigh an
Chomhairle gur cuireadh na seirbhísí seo a leanas ar fáil do
gach teach in 2014:

• Seiceáil leictreachais agus deisiú/athshreangú;
• Seiceáil pluiméireachta;
• Athsholáthar aonad cistine/earraí sláintíochta nuair ba ghá;
• Uasghrádú ar ionaid réadmhaoine chun an éifeachtúlacht
fuinnimh a fheabhsú.

Leithdháileadh Tithíochta 2014

Déanann Comhairle Contae Chill Mhantáin tithe a
leithdháileadh i gcomhréir leis an Scéim Tosaíochta Tithíochta
ar Cíos a ghlac Comhaltaí na Comhairle agus a d’fhormheas
an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Aon daoine
a bhfuil tithíocht ag teastáil uathu agus nach bhfuil in ann í a
fháil as a gcuid acmhainní féin, féadfar iad a chur ar Liosta
Feithimh Tithíochta na Comhairle.

Bhí 3,519 n-iarratasóir tithíochta san iomlán ar an liosta
tithíochta do Chontae Chill Mhantáin ar an 31 Nollaig 2014.
Leithdháileadh 71 teach san iomlán le linn 2014 in áiteanna
éagsúla ar fud an Chontae de réir an tábla thíos:

Ról na hEarnála Deonaí Tithíochta

Lean Comhairle Contae Chill Mhantáin de bheith ag obair i
ndlúthpháirt leis an earnáil tithíochta deonaí chun tacaíocht
do thithíocht shóisialta a chur ar fáil i gContae Chill Mhantáin
in 2014. 

Roghanna Tithíochta Eile

Ó thaobh roghanna tithíochta eile de, lean Comhairle Contae
Chill Mhantáin ar aghaidh ag cur chun cinn réimse leathan
roghanna tithíochta breise in 2014, lena n-áirítear:

• Scéim Liúntais Mhorgáiste
• Iasacht um Cheannach Tí
• Deontais Tithíochta
• Cíos in ionad Morgáiste

I measc na roghanna Tithíochta eile ar chuir Comhairle Contae
Chill Mhantáin chun cinn iad in 2014, bhí an Scéim um
Chóiríocht ar Cíos agus Léasú Sóisialta Fadtéarmach agus
Gearrthéarmach.

An Scéim um Chóiríocht ar Cíos

Freastalaíonn an Scéim um Chóiríocht ar Cíos ar riachtanais
chóiríochta daoine a fhaigheann liúntas cíosa, de ghnáth ar

feadh níos mó ná 18 mí, agus a bhfuil riachtanas fadtéarmach
tithíochta acu (níl ar áireamh anseo lucht iarrtha tearmainn ná
neamhnáisiúnaigh nach bhfuil cead acu fanacht sa Stát go
buan, ná mic léinn ná daoine a fhaigheann liúntas cíosa mar
dhreasacht um fhilleadh ar an obair).

Is é is aidhm leis an Scéim um Chóiríocht ar Cíos cáilíocht agus
caighdeán na cóiríochta ar cíos a fheabhsú agus daingne
tionachta níos fearr a chur ar fáil don tionónta.

Amhail an 31 Nollaig 2014, bhí na staitisticí seo a leanas
amhlaidh maidir leis an Scéim um Chóiríocht ar Cíos i gCo
Chill Mhantáin:

Aistríodh 63 iarrthóir chuig an Scéim um Chóiríocht ar Cíos in
2014.

Leasú tithíochta sóisialta, idir fhadtéarmach agus
ghearrthéarmach

Leanadh leis na hiarrachtaí ar feadh 2014 chun an léasú a chur
chun cinn mar rogha tithíochta sóisialta i gContae Chill
Mhantáin.

Faoin rogha sin, déantar áitribh san earnáil phríobháideach a
léasú agus úsáidtear iad chun cóiríocht a thabhairt do
theaghlaigh ar liostaí feithimh na n-údarás áitiúil. Déanfar
áitribh léasaithe a leithdháileadh do thionóntaí i gcomhréir le
scéimeanna leithdháilte na n-údarás áitiúil.

Níor glacadh leis an scéim seo go forleathan, áfach, agus bhí
7 n-aonad ar léas do Chomhairle Contae Chill Mhantáin
amhail an 31 Nollaig 2014.

Forbairt Eastát

De bharr fadhbanna acmhainne, thug Comhairle Contae Chill
Mhantáin faoi chlár oibre forbartha eastáit srianta in 2014.
Lean an tOifigeach Forbartha Eastát ag obair le líon mór
cumann cónaitheoirí agus daoine aonair chun cabhrú le
feabhsú agus bainistíocht fhoriomlán na n-eastát. Cuireadh
líon teoranta deontas ar fáil in 2014 chun cothabháil
ghinearálta a dhéanamh ar na heastáit, lena n-áirítear
plandáil, bearradh féir, comharthaí, gairdíní pobail, úlloird
bheaga, srl. Thairis sin, d'oibrigh an tOifigeach Forbartha
Eastát i ndlúthpháirt leis an bhfoireann Feasachta Comhshaoil,
Pobail agus Fiontar agus Innealtóireachta Ceantair in 2014,
chun cúnamh a thabhairt maidir le tionscadail éagsúla a
fhorbairt.

Oifigeach Teagmhála do Thionóntaí

Ar feadh 2014, lean an tOifigeach Teagmhála do Thionóntaí
ag cur seirbhís tacaíochta ar fáil d’eastáit na n-údarás áitiúil
sa chontae. Mar aon le tacú le tionóntaí a raibh deacrachtaí
sonracha acu lena dtionóntacht, ghlac an tOifigeach
Teagmhála do Thionóntaí ról gníomhach i dtaobh dul i ngleic

01/01/2014 – 31/12/14

Corrfholúntais 60

Tithe nua

Léasú sóisialta

Teachíní tuaithe

Ceannachán 6

Athchóirithe 5

IOMLÁN 71

Iomlán amhail an
31 Nollaig 2014

Aistrithe Gníomhaireachta Deonaí 31

Líon na nAgallamh le Tionóntaí 1395

Líon na gCigireachtaí ar Áitribh 1177

Comhaontuithe Tionóntaí/
Conarthaí Sínithe

622
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le saincheisteanna Iompraíochta Frithshóisialta de réir mar a
tháinig siad chun cinn. Tugadh faoin obair sin le tacaíocht ón
nGarda Síochána ar fud an chontae. Tacaíonn an tOifigeach
Forbartha Eastát leis an Oifigeach Teagmhála do Thionóntaí
chun dul i ngleic le roinnt de na cásanna iompraíochta
frithshóisialta níos tromchúisí.

Cíosanna Tithíochta

Ar an 31 Nollaig 2014, bhí 4,862 áitreabh ar cíos ag
Comhairle Contae Chill Mhantáin. Áirítear leis sin 486
áitreabh faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos agus 23 aonad
faoin Tionscnamh Léasaithe Tithíochta Sóisialta. Ba é €48.20
in aghaidh na seachtaine an cíos meánach in 2014, ba é
€23.00 an cíos íosta agus ba é €200.00 an cíos uasta. Is
ionann an t-iarmhéid dochair ar an gcuntas cíosa amhail an 31
Nollaig 2014 agus €845,600.

Rialú Capall

In 2014, tháinig méadú mór ar líon na gcapall ródach agus na
gcapall tréigthe sa Chontae. Chuathas i ngleic lena lán
fadhbanna tromchúiseacha leasa ar feadh na bliana 2014
agus rinneadh líon nach beag capall a urghabháil ar bhonn
ilghníomhaireachta. Lean an Stiúrthóireacht Tithíochta ag
fostú conraitheoirí chun seirbhísí rialaithe capall a sholáthar i
gContae Chill Mhantáin de réir an Achta um Rialú Capall,
1996. Gaibhníodh 253 chapall ar an iomlán in 2014.

Deontais Tithíochta

In 2014, fuarthas cistiú €753,799 ón Roinn, agus chuir
Comhairle Contae Chill Mhantáin ciste meaitseála
€135,824.85 leis. Deonaíodh 171 deontas mar seo a leanas:

• 18 nDeontas um Oiriúnú Tithe
• 56 Dheontas um Áiseanna Soghluaisteachta
• 97 nDeontas um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Aosta

Tabharfar na hiarratais atá fágtha ar aghaidh go 2015 agus
déanfar measúnú orthu de réir an leithdháilte cistithe do 2015
ón Roinn Comhshaoil.

Cóiríocht do Thaistealaithe

Chaith comhaltaí an Choiste Comhairliúcháin Áitiúil um
Chóiríocht do Thaistealaithe cuid mhór de 2014 ag forbairt
Plean Nua Cóiríochta do Thaistealaithe 2014 go 2018.
Leis an bPlean, táthar ag iarraidh freastal ar riachtanais
chóiríochta Taistealaithe a bhfuil cónaí orthu i gContae Chill
Mhantáin go dtí 2018. Áirítear leis an méid sin pleanáil maidir
le soláthar a dhéanamh ar thithíocht chaighdeánach,
láithreáin stad, grúpthithíocht, tithe tuaithe agus láithreáin
shealadacha/éigeandála.

Easpa Dídine

Lean Comhairle Contae Chill Mhantáin de chóiríocht
éigeandála a chur ar fáil go háitiúil in 2014 do dhaoine gan
dídean sa chontae. De bharr méadú ar an éileamh ar sheirbhísí
do dhaoine gan dídean, lean Comhairle Contae Chill
Mhantáin de bheith ag obair le Clann Shíomóin chun saoráid
cóiríochta tacaithe do dhaoine gan dídean a thógáil i mBaile
Chill Mhantáin. Ina theannta sin, chuir Clann Shíomóin lena
gcuid seirbhísí sa Chontae, trí bhaill nua a chur leis an
bhfoireann tacaíochta i gContae Chill Mhantáin.

Bhí brú mór ar acmhainní an Rannáin Tithíochta in 2014 de
bharr éileamh ar sheirbhísí do dhaoine gan dídean. De bharr
méadú ar chíosanna agus easnamh cóiríochta príobháidí ar
cíos ar fud an chontae, tháinig méadú ar líon na ndaoine a
d'iarr tacaíocht ó sheirbhísí na Comhairle do dhaoine gan
dídean.

Lean Comhairle Contae Chill Mhantáin ar aghaidh ag glacadh
páirte i gComhfhóram an Lár-Oirthir um Easpa Dídine le linn
2014. Is é is aidhm leis an bhfóram sin dul i ngleic le heaspa
fhadtéarmach dídine i gContae na Mí, i gContae Chill Dara
agus i gContae Chill Mhantáin agus beartais agus seirbhísí
éifeachtacha a chur ar fáil chun an easpa dídine a chosc. 

Rialú Foirgníochta

Tá an Stiúrthóireacht Tithíochta freagrach as spreagadh an
dea-chleachtais agus na nuálaíochta maidir le dearadh tógála
agus caighdeáin tógála i gContae Chill Mhantáin, chomh
maith le timpeallacht oibre fholláin agus shlán a sholáthar. I
measc na bhfreagrachtaí sin, ní mór dó a chinntiú go
gcomhlíonfar an tAcht um Rialú Foirgníochta, 2007 agus na
Rialacháin Foirgníochta.

Faoin Acht um Rialú Foirgníochta, 1990, ní mór don
Stiúrthóireacht Tithíochta cigireachtaí a dhéanamh i leith gach
forbraíochta nua. Déanann an Stiúrthóireacht Tithíochta
cigireachtaí ar bhonn randamach.

I dteannta le Rialú Foirgníochta, baintear leas as saineolas na
Foirne Rialaithe Foirgníochta chun cigireachtaí ar thithíocht ar
cíos a dhéanamh faoin scéim cláraithe de chuid an Bhoird um
Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha. Chuige sin, déantar
cistí a leithdháileadh ar an gComhairle as na fáltais a bhailíonn
an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha ó tháillí
clárúcháin. In 2013, rinne an Chomhairle cigireacht ar 128
dteaghais de réir na reachtaíochta.

Sláinte agus Sábháilteacht

Ceapadh Beartas Sláinte agus Sábháilteachta Chomhairle
Contae Chill Mhantáin lena chinntiú, ar mhaithe le gach duine
atá ag obair do Chomhairle Contae Chill Mhantáin nó ar a
son, go n-oibríonn siad sna dálaí is sábháilte agus is sláintiúla
agus is féidir, sa mhéid is a bhfuil sé sin indéanta le réasún. Tá
an beartas Sláinte agus Sábháilteachta sin formhuinithe ag an
Stiúrthóireacht Tithíochta mar cheann is infheidhme i leith
gach oibríochta de chuid Chomhairle Contae Chill Mhantáin
sa Rannán Tithíochta.

Cuireadh acmhainní cuí ar fáil in 2014 chun an Beartas a chur
i gcrích go héifeachtach. 

Eastát Corparáideach

Lean an Stiúrthóireacht Tithíochta lena cuid freagrachtaí a
chomhlíonadh in 2014 i dtaobh cheanncheathrú Chomhairle
Contae Chill Mhantáin (Áras an Chontae, Cill Mhantáin) a
bhainistiú, a chosaint agus a fhorbairt.

Ina theannta sin, leanadh leis an obair in 2014 chun Clár
Sócmhainní Réadmhaoine Chomhairle Contae Chill Mhantáin
a chothabháil agus a nuashonrú agus, mar thoradh air sin,
tugadh faoi thionscadal nua i gcomhar le Rannóg na gCóras
Faisnéise chun sonraí talún na Comhairle a dhigitiú.
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Iompar agus Bonneagar Bóithre

Coiste um Beartais Straitéiseacha

I ndiaidh na dtoghchán áitiúil i mBealtaine 2014 agus i ndiaidh
chónascadh na gComhairlí, rinneadh cónascadh ar na Coistí
um Beartais Straitéiseacha maidir le Comhshaol agus Iompar
agus maidir le Bóithre, ionas go ndearnadh díobh an Coiste
um Beartais Straitéiseacha maidir le Seirbhísí Iompair, Uisce
agus Comhshaoil, ar a bhfuil cúigear Comhairleoirí Contae
mar aon le ceathrar comhaltaí ó ghrúpaí leasa earnála.
Tionóltar cruinnithe an Choiste um Beartais Straitéiseacha go
rialta i rith na bliana agus déantar na saincheisteanna éagsúla
náisiúnta agus áitiúla a phlé.

Cathaoirleach
An Clr Derek Mitchell   

Comhairle Contae Chill Mhantáin
An Clr Daire Nolan
An Clr Mary McDonald
An Clr Pat Fitzgerald
An Clr Pat Doran

Gníomhaireachtaí seachtracha
Ceardchumann/SIPTU
An tUasal Christy Byrne

Comhshaol/Caomhnú
An tUasal Paul Leahy 

Talmhaíocht/Pobal Feirmeoireachta
An tUasal Richard Burke

Forbairt/Tógáil
An tUasal Paddy Mordaunt

FEIDHMEANNAS
Stiúrthóir Seirbhísí
Sean Quirke/ Bryan Doyle 

Oifigeach Feidhmeach Sinsearach/Cúnta 
Theresa O’Brien/ Helena Dennehy

Innealtóir Sinsearach/Cúnta
Declan Marnane/Michael Geaney

Cuspóir

“Soláthar iompair a chur chun cinn
agus a éascú ar bhealach comhtháite
d’fhonn forbairt shóisialta agus
gheilleagrach a spreagadh, agus aird
ar chúrsaí comhshaoil, forbairt
inbhuanaithe, cuimsiú sóisialta agus
Sláinte agus Sábháilteacht

Sábháilteacht ar Bhóithre

Tagann an Coiste um Shábháilteacht ar Bhóithre le Chéile,
lena n-áirítear baill den Gharda Síochána, den tSeirbhís
Dóiteáin, den Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, den
Údarás um Bóithre Náisiúnta agus Oifigigh de chuid
Chomhairle Contae Chill Mhantáin, le chéile uair sa ráithe
chun athbhreithniú a dhéanamh ar shábháilteacht ar bhóithre
i gContae Chill Mhantáin. Is é is príomhaidhm leis an bPlean
um Shábháilteacht ar Bhóithre líon na dtaismeach ar bhóithre
Chontae Chill Mhantáin a laghdú agus díriú ar shábháilteacht
Chontae Chill Mhantáin a fheabhsú do thiománaithe agus do
choisithe araon trí Oideachas, Forfheidhmiú, Innealtóireacht
agus Measúnú. Tá an plean sin ar fáil ar shuíomh Gréasáin
Chomhairle Contae Chill Mhantáin www.wicklow.ie

Lean an tOifigeach um Shábháilteacht ar Bhóithre de
chúnamh a thabhairt do scoileanna sa Chontae chun feasacht
i dtaobh sábháilteachta ar bhóithre a mhúscailt i measc na
ndaltaí mar seo a leanas:

• Busanna Siúil a chur chun cinn agus cabhrú chun iad a
bhunú

• Bileoga, DVDanna, seaicéid ard-infheictheachta agus
bandaí muinchille a chur ar fáil do scoileanna

• Seirbhís Mhaor Tráchta Scoile a sholáthar in áiteanna
éagsúla

Cuirtear i gcrích clár feabhsúcháin sábháilteachta ar chostas
íseal gach bliain le cistiú ón Údarás um Bóithre Náisiúnta.
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Cuspóir

“Na líonraí náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla bóithre
a thógáil agus a chothabháil ar an gcaighdeán is airde
agus is féidir i leith gach cineál bóthair, le haghaidh
úsáide anois agus sa todhchaí, agus ar an luach is fearr
ar airgead.”

Bóithre Náisiúnta

Scéim Feabhsúcháin Bóthair an N11 idir Ráth Naoi agus
an tInbhear Mór – Conradh CPP
• Tógáil ar siúl – meastar go mbeidh an tionscadal
críochnaithe i mí Lúnasa 2015

• Tá an fháil talún (lena n-áirítear cúiteamh a íoc) curtha i
gcrích ar 99% den achar tógála.

Cothabháil/Feabhsúcháin ar Phríomhbhóthar Náisiúnta
an N11/M11
Tionscadail a cuireadh i gcrích in 2014:
• Forleagan cosáin ag Cora Ballinameedsa
• Forleagan cosán idir Kilmurry (An Bhearn Dearg) agus Tí
Jack White

• Athnuachan ar chosán (ar bun ón mbliain 2012) curtha i
gcrích idir Tí Jack White Jack agus Scratarnach

• Díothú Phlúr na Gréine agus fiailí díobhálacha eile
• Cothabháil leanúnach na n-imeall feadh an N11 idir an
tInbhear Mór agus Ráth Naoi le béim ar leith ar acomhail

Bóthar Náisiúnta den Dara Grád an N81
Oibreacha a rinneadh in 2014:
Cuireadh cóiriú de chuid Tracblast Ltd agus cóiriú dromchla i
gcrích ag na háiteanna seo a leanas in 2014:
• Áth Gréine – Cóiriú dromchla
• Mullach Catha – Coiriú de chuid Tracblast Ltd
• Whitestown Lower – Cóiriú dromchla
• Saundersgrove – Cóiriú dromchla
• An Muileann Úctha – Coiriú de chuid Tracblast Ltd 

Cuireadh oibreacha dromchla, lena n-áirítear neartú agus
athghradú, i gcrích ag na háiteanna seo a leanas:
• Cor an Chnoic Rua
• Áth Gréine go Mullach Catha
• Bealach Conglais go Raheen

Rinneadh oibreacha dromchla lena n-áirítear paisteáil agus
deisiúcháin ag na háiteanna seo a leanas faoi chistiú
Gnáthchothabhála:
• Baile Coimín Theas
• Baile Uí Mheirgín

Scéimeanna Sábháilteachta an N81
Bhí dhá scéim sábháilteachta ar bun lena n-áirítear draenáil,
leagan dromchla agus suiteáil cholbha um shrianadh.
Cuireadh na hoibreacha i gcrích ag na háiteanna seo a leanas:
• Acomhal Áth na Leice – Oibreacha Dromchla agus
Oibreacha Draenála

• Acomhal Bhearna Bhealach Shailearnáin ag Tigh Nód –
Colbha Trief um shrianadh mar aon le draenáil agus
tírdhreachú. Bacainn adhmaid bainte.

Oibreacha draenála

Bhí dhá scéim draenála ar bun ar dhá thaobh an chontae.
Cuireadh na hoibreacha i gcrích ag na háiteanna seo a leanas:

• Bealach Conglais Thuaidh – Lintéar nua trasna an N81 ag
an gCumann Galf/foraois Choillte chun gabháil thart ar
sheandraenáil. Ba chóir go rachadh sé sin i ngleic le fadhb
tuilte ar scála beag.

• Cros Chúile – Suiteáil líonra draenála ar thrastomhas 1.2m
soir ón N81, chomh maith le bealach trasna an N81.
Córas draenála níos lú ar an taobh thiar den N81. Tugadh
aghaidh leis sin ar fhadhb tuilte a bhí ina bagairt do
shábháilteacht ar bhóithre agus d'ionaid réadmhaoine
phríobháideacha le fada an lá.

Tuairtbhacainn

Deisíodh na tuairtbhacainní ag na háiteanna seo a leanas:
• Droichead Eldon
• Pollaphuca – D'eascair sé seo ó dhamáiste de bharr brainsí
a thit le linn stoirme.

Oibreacha faoin Deontas Feabhsúcháin Shonraigh 2014
Cuireadh oibreacha i gcrích sna háiteanna seo a leanas 
in 2014:
• Áth na Cora
• Cill Bhríde

Cuireadh cistiú ar fáil freisin le haghaidh príomhchigireachtaí
a dhéanamh ar 141 droichead ar fud an Chontae. Droichid ar
bhóithre réigiúnacha a bhí i gceist leo sin ar fad, agus droichid
eile a bhí ar ár gclár inmheánach um dheisiú bóithre áitiúla.
Chomh maith leis na cigireachtaí sin, mar gheall ar oibreacha
a chosain níos lú airgid ná mar a bhí sa bhuiséad ina leith agus
mar gheall gur bhaineamar leas as ár n-acmhainní féin,
rinneamar cistiú ar dheisiú na n-uchtbhallaí a raibh damáiste
déanta dóibh ar 10 ndroichead ar fud an chontae. Thug ár
bhfoireann droichead faoi na deisiúcháin sin ag:

• Droichead Lockstown
• Droichead Bhaile na Gaoithe
• Droichead Kilbaylet
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• Droichead Bhaile Ghib
• Droichead Kilcarney
• Droichead Ballyteige Uachtarach
• Droichead Ballynamonoge
• Droichead Ballyduff
• Droichead Carrigmore
• Droichead Ghleann an Chláraigh

Oibreacha Feabhsúcháin Sábháilteachta ar Chostas Íseal 2014:
Rinneadh oibreacha feabhsúcháin sna háiteanna seo a leanas
in 2014:

• R755 Shramore, An Tóchar
• R117 Bóthar na hEaglaise, Áth na Sceire
• R752 Ballygahan, Abhóca
• R747 Borkill More, Cill Téagáin
• R117 Bóthar Chnoc Sinche, Áth na Sceire

Cuspóir

“Siúl, rothaíocht agus úsáid iompair phoiblí a éascú
agus a chur chun cinn chun an brú tráchta a laghdú,
stíleanna maireachtála níos sláintiúla a chur chun cinn
agus rochtain ar shaoráidí a chur ar fáil dóibh siúd
nach bhfuil tiomáint ná rochtain ar iompar poiblí acu.”

Cistiú Bainistíochta Tráchta ón Údarás Náisiúnta Iompair

Thug an tÚdarás Náisiúnta Iompair cistiú i leith na hoibre ar na
tionscadail seo a leanas in 2014:

• Príomhshráid Bhré
• Cill Chomhghaill, Achomal na Príomhshráide/Bhóthar na
Mara

• R761 Cosán Three Trouts
• Raon rothar Bhóthar na Móna, Bré – Uasghrádú QOS
• Timpealláin dhúbailte Choillín na Carraige
• Droichead Coise, Bóthar na Feá, An tInbhear Mór
• Trasrian Coisithe Ráth Droma
• Oibreacha Feabhsúcháin ag Scoileanna i nGleann Fhaidhle
agus Áth na Fuinseoige

• Uasghrádú ar Acomhal Bhré, Bóthar Bhaile Átha Cliath
• Acomhal an DART i mBré
• Sráidbhaile Dheilgine – Iniúchadh um Úsáideoirí Soghonta
Bóithre

• Acomhail san Inbhear Mór
• Gleann Dá Loch – Bearta rialaithe tráchta
• Cearnóg Mhic Liam, Cill Mhantáin
• Rochtain do Choisithe ar stáisiún traenach Chill Mhantáin
• Raon rothar ó bhóthar rochtana an Phoirt go dtí Baile Chill
Mhantáin

• An Cuan go dtí Lidl, Na Clocha Liatha – Raon Rothar
• Bainistíocht Tráchta i mBealach Conglais
• Lánaí Rothaíochta ar an R772, Bóthar Loch Garman
• Bainistíocht Tráchta i Ráth Droma
• Acomhal Bhearna Chill Mhantáin/Ghleann Dá Loch
• Raon Rothar idir Bré agus na Clocha Liatha
• Bóthar na Trá, Bré – Scéim Rothar
• Acomhal an N81/R410, Baile Coimín

Teagmháil le Soláthraithe Seirbhísí Iompair

Lean Comhairle Contae Chill Mhantáin ar aghaidh in 2014 
de bheith i dteagmháil agus ag obair i ndlúthpháirt leis 
na Soláthraithe Seirbhísí Iompair Phoiblí, agus feabhas 
ar sheirbhísí iompair phoiblí Chill Mhantáin ina 
phríomhaidhm aici. 

Rochtain do Dhaoine faoi Mhíchumas

Leanfaidh an Stiúrthóireacht Iompair agus Bonneagair Bóithre
de bheith cothrom le dáta le treoirlínte an Údaráis Náisiúnta
Míchumais, agus á áirithiú go mbainfear amach an caighdeán
is airde i dtaobh 'rochtain do chách' trí chaighdeáin
chomhlíontacha dearaidh.

Sláinte agus Sábháilteacht

Tá an Stiúrthóireacht Iompair agus Bonneagair Bóithre
tiomanta do chomhlíonadh na bprionsabal Sábháilteachta,
Sláinte agus Leasa ag an obair a chinntiú. Chuige sin, tá
pleananna agus beartais á bhforbairt agus á nuashonrú chun
ár gcuid nósanna imeachta sláinte agus sábháilteachta a
fheabhsú. Cuirtear cláir chuimsitheacha oiliúna ar fáil don
fhoireann ar bhonn leanúnach chun comhlíonadh na rialachán
tógála agus sábháilteachta a chinntiú. Déantar Ráitis
Sábháilteachta a athbhreithniú agus a nuashonrú go rialta. Tá
costais bhreise ag gabháil le cur chun feidhme dea-chleachtas
sláinte agus sábháilteachta i leith tionscadail éagsúla, ach in
ainneoin sin tá an Chomhairle fós tiomnaithe do shláinte agus
sábháilteachta a cuid fostaithe a chinntiú.
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Ag leanúint ar aghaidh ó na hathruithe in 2013 nuair a ghlac
an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre freagracht as
ceadúnais tiomána, agus ó na socruithe nua i ndáil le dearbhú
go bhfuil feithicil bainte den bhóthar chun críocha
mótarchánach, ní dhearnadh aon athruithe móra ar
fheidhmeanna in Oifigí Mótarchánach in 2014. Ní dhearnadh
aon athrú ar Rátaí Mótarchánach.

Soláthraíonn na hoifigí Mótarchánach, ina gcáil mar údaráis
cheadúnaithe, seirbhísí éagsúla i ndáil le creat reachtúil agus
rialála na n-údarás áitiúil agus comhlachtaí poiblí eile.
Cuireann siad comhairle ar fáil freisin don chustaiméir maidir
le seirbhísí arna bhfeidhmiú ag comhlachtaí áitiúla eile, lena n-
áirítear: daoine den phobal a bhfuil ceisteanna acu faoin
gceadúnas tiomána a chur ar aghaidh chuig an NDLS,
ceisteanna faoin NCT a chur ag aghaidh chuig NCTS, conas
teacht ar an tseirbhís ar líne náisiúnta de chuid na Roinne
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt.

Próiseálann Oifigí Mótarchánach iarratais ar aisíoc sa chás ina
lorgaíonn na húinéirí cláraithe aisíocaíocht ar na táillí
mótarchánach. Ina theannta sin, próiseálann siad athrú
úinéireachta ar fheithiclí a cláraíodh roimh an 1 Eanáir 1993.
Tháinig méadú suntasach ar líon na n-athruithe ar úinéireacht
feithicle ó tugadh isteach na rialacha nua maidir le dearbhú go
bhfuil feithicil bainte den bhóthar in 2013.

Cuirtear seirbhísí Mótarchánach ar fáil i gCill Mhantáin, i mBré
agus i mBaile Coimín, le linn na n-uaireanta oscailte seo a
leanas:

Cill Mhantáin: 
Luan-Aoine, 9.00r.n. go dtí 3.30i.n.

Bré: 
Máirt-Déardaoin, 10.30r.n. go dtí 2:00i.n.

Baile Coimín: 
Dé Máirt, 9.00r.n go dtí 12.30i.n., 2.00i.n. go dtí 3.30i.n.

Mótarcháin
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Cuspóir

“Saoráidí uisce óil agus dramhuisce 
a sholáthar agus a chothabháil 
chun freastal ar an éileamh reatha
agus an éileamh amach anseo, 
de réir phrionsabail na 
forbartha inbhuanaithe.

Timpeallacht nádúrtha Chontae 
Chill Mhantáin a chosaint agus a
fheabhsú de réir phrionsabail na
forbartha inbhuanaithe agus
cothroime, i gcomhar le hearnálacha
uile an phobail, agus aird á tabhairt
ar bheartais agus chláir náisiúnta
agus AE.”

Réamhrá

Bíonn an Rannán Seirbhísí Uisce agus Comhshaoil i
gComhairle Contae Chill Mhantáin ag plé le raon leathan
saincheisteanna, lena mbaineann dúshláin soláthair foirne
agus airgeadais. Airítear leo sin:

C01 Oibriú agus Cothabháil an tSoláthair Uisce
C02 Oibriú agus Cothabháil na Cóireála Dramhuisce
C03 Muirir Uisce agus Dramhuisce a bhailiú
C04 Oibriú agus Cothabháil Saoráidí Poiblí
C05 Fearais Ghrúpa agus Fearais Phríobháideacha a Riar
C06 Tacaíocht don Chlár Caipitil Uisce
C07 Seirbhísí Gníomhaireachta agus Inaisíoctha
E01 Oibríocht, Cothabháil agus Iarchúram Líonta Talún
E02 Oibríocht agus Cothabháil Saoráidí Aisghabhála 

agus Athchúrsála
E03 Oibríocht agus Cothabháil Saoráidí Tiontaithe

Dramhaíola go Fuinneamh
E04 Soláthar Seirbhísí Bailiúcháin Dramhaíola
E05 Bainistíocht Bruscair
E06 Glanadh Sráideanna
E07 Rialacháin Dramhaíola, Monatóireacht agus

Forfheidhmiú

E08 Pleanáil Bainistithe Dramhaíola
E09 Cothabháil Ionad Adhlactha
E10 Sábháilteacht Déantús agus Áiteanna
E11 Feidhmiú na Seirbhíse Dóiteáin
E12 Cosc Dóiteáin
E13 Cáilíocht Uisce, Truailliú Aeir agus Truailliú ó Thorann
F03 Oibríochtaí Ceantar Áineasa Lasmuigh
G02 Oibriú agus Cothabháil céanna agus cuanta
G03 Oibreacha um Chosaint Cósta agus um Maolú Tuile
G04 Seirbhísí Tréidliachta
H07 Feidhmiú Margaí agus Corr-Thrádála

Coiste um Beartais Straitéiseacha (CBS)

Tá an Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Seirbhísí
Iompair, Uisce agus Comhshaoil comhdhéanta de chúigear
Comhairleoirí Contae mar aon le ceathrar comhaltaí ó ghrúpaí
leasa earnála. Tionóltar cruinnithe an Choiste um Beartais
Straitéiseacha ar feadh na bliana agus déantar saincheisteanna
éagsúla beartais a phlé ag na cruinnithe sin. 

• An Clr Derek Mitchell
• An Clr Daire Nolan
• An Clr Mary McDonald
• An Clr Pat Doran
• An Clr Pat Fitzgerald
• Paul Leahy – Comhshaol/Caomhnú
• Shane O'Loughlin – Talmhaíocht/Feirmeoireacht
• Paddy Mordaunt – Forbairt/Tógáil
• Christy Byrne – Ceardchumann

Le linn 2014, tionóladh cruinniú amháin den Choiste um
Beartais Straitéiseacha roimh dheireadh na Comhairle mar a
bhíodh agus tionóladh cruinniú eile tar éis bhunú na comhairle
nua agus tar éis na gceapachán chuig an CBS. Pléadh na
réimsí beartais seo a leanas lena n-áirítear athbhreithniú ar an
obair a rinne an Coiste um Beartais Straitéiseacha roimhe seo:

• Ionaid Adhlactha
• Gléasraí Cóireála Dramhuisce
• Plean Oibriúcháin um Sheirbhísí Uisce agus Comhshaoil
2014

• Nuashonrú maidir le hUisce Éireann agus Ceantair
Bhardasacha

• Athbhreithniú ar Chonair an M50/M11
• Breithniú i dtaobh Seirbhís Dóiteáin lánaimseartha do
Bhré/Chill Mhantáin Thuaidh.

Seirbhísí Uisce, Dramhuisce agus Comhshaoil
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Seirbhísí Uisce agus Dramhuisce

Le héifeacht ón 1 Eanáir 2014, ghlac Uisce Éireann freagracht
as soláthar agus cothabháil Saoráidí Uisce agus Dramhuisce
ar fud na tíre. Shínigh Comhairle Contae Chill Mhantáin
Comhaontú Seirbhíse chun seirbhísí a sholáthar d'Uisce
Éireann maidir le feidhmeanna Seirbhísí Uisce agus, dá réir sin,
sainítear agus soláthraítear sa Chomhaontú creat don
chaidreamh agus don soláthar seirbhíse thar thréimhse 12
bhliain.

Tá Uisce Éireann freagrach as na réimsí seo a leanas:
• C01 Oibriú agus Cothabháil an tSoláthair Uisce
• C02 Oibriú agus Cothabháil na Cóireála Dramhuisce
• Áireofar anois le C01 agus C02 an ghné Cháilíochta um
Uisce agus Dramhuisce den Rialú ar Thruailliú agus den
Fhorfheidhmiú ina leith sin

• C03 Muirir Uisce agus Dramhuisce a bhailiú
• C06 Tacaíocht don Chlár Caipitil Uisce
• C07 Seirbhísí Gníomhaireachta agus Inaisíoctha

Beidh Comhairle Contae Chill Mhantáin fós freagrach as na
réimsí seo a leanas:
• C04 Oibriú agus Cothabháil Saoráidí Poiblí
• C05 Fearais Ghrúpa agus Fearais Phríobháideacha a Riar

Oibriú agus Cothabháil an tSoláthair Uisce 

Oibriú agus Cothabháil na Cóireála Dramhuisce
Is iad seo a leanas príomhdhualgais an rannáin oibríochta agus
cothabhála um Sheirbhísí Uisce:

• Leanúint ar aghaidh ag oibriú agus ag cothabháil
soláthairtí uisce agus saoráidí dramhuisce ar na caighdeáin
is airde agus leanúint ar aghaidh ag soláthar seirbhísí uisce
agus dramhuisce ardchaighdeáin i gContae Chill
Mhantáin, agus cuspóirí agus ceangaltais an
Chomhaontaithe Seirbhíse agus an Phlean Seirbhíse
Bliantúil á gcomhlíonadh, i gcomhar le hUisce Éireann

• A chinntiú go leanfaidh scéimeanna uisce poiblí agus
scéimeanna dramhuisce ar aghaidh ag feidhmiú go
héifeachtach

• Luach an uisce óil a chur chun cinn trí chláir feasachta
poiblí agus leanúint ar aghaidh le cur chun feidhme na
scéime um Chaomhnú Uisce.

Cáilíocht an Uisce agus an Dramhuisce – Rialú ar
Thruailliú agus Forfheidhmiú ina leith
Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin, thar ceann Uisce
Éireann, ag leanúint ar aghaidh ag déanamh monatóireachta
agus rialú ar thruailliú uisce agus dramhuisce i gcomhréir le
reachtaíocht agus rialacháin AE.

Muirir Uisce agus Dramhuisce a Bhailiú
Faoin mBeartas Náisiúnta um Praghsáil Seirbhísí Uisce,
ceanglaítear go ngearrfaí muirear ar gach custaiméir gnó as
seirbhísí uisce agus dramhuisce ar bhonn tomhaltas
méadraithe. Lean Comhairle Contae Chill Mhantáin ar
aghaidh ag cur billí chuig gach úsáideoir gnó thar ceann Uisce
Éireann i rith 2014. Socróidh an Rialtóir praghas an uisce sa
todhchaí.

Cuireadh tús le suiteáil na méadar baile i gCill Mhantáin in
2014. Beidh gach meádar baile á shuiteáil ag conraitheoir arna
cheapadh ar bhonn réigiúnach (Sierra Ltd) agus cuirfidh Uisce
Éireann tús le muirearú na gcustaiméirí baile ón 4ú Ráithe de
2014 ar aghaidh.

Tacaíocht don Chlár Caipitil Uisce
Cuireadh deireadh le Clár Infheistíochta na Seirbhísí Uisce ag
deireadh na bliana 2013 agus is é Uisce Éireann a chinnfidh
gach Clár Caipitil Uisce. Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin
fós ag tabhairt tacaíochta don réimse gníomhaíochta sin.

Seirbhísí Gníomhaireachta agus Inaisíoctha
Clúdaíonn an réimse seo na ceangail leis an líonra uisce poiblí
agus an líonra séarachais. Déanfaidh Uisce Éireann iarratais ar
cheangail a athbhreithniú ag céim luath phleanála.

Oibriú agus Cothabháil Saoráidí Poiblí
Áirítear leis an réimse leo oibriú na leithreas poiblí in Áth na
Sceire, sna Clocha Liatha, sa Tóchar, i nGleann Dá Loch agus
i mBaile Coimín. Áirítear leis an tseirbhís trí cinn de shaoráidí
uathoibrithe. Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin fós
freagrach as an réimse seo.

Fearais Ghrúpa agus Fearais Phríobháideacha a Riar
Beidh Comhairle Contae Chill Mhantáin ag coinneáil
freagrachta as an réimse oibríochta seo, lena n-áirítear:

• Riar an tsoláthair uisce do thithe príobháideacha trí chóras
Deontas Tobair.

• Dul chun cinn i leith na ngrúpscéimeanna uisce trí chistiú
a lorg faoin gClár Uisce Tuaithe náisiúnta agus na
scéimeanna sin a chur chun cinn ar bhonn tosaíochta.

Córais um Chóireáil agus Diúscairt Dramhuisce do
Thithe Aonair
Is iad na príomhchúiseanna is bun le cur chun feidhme an
chórais chlárúcháin agus cigireachta dabhcha seipteacha ná
sláinte an phobail agus an comhshaol a fheabhsú chun a
áirithiú go gcomhlíonfar rialú na Cúirte Eorpaí um Chearta an
Duine in aghaidh na hÉireann i nDeireadh Fómhair 2009 i
ndáil le cóireáil an dramhuisce ó dhabhcha seipteacha agus ó
chórais eile chóireála dramhuisce ar an láthair.
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I dtaobh an Chórais Cóireála Dramhuisce Baile, cuireadh tús
leis an gclárú i gcás áitribh phríobháideacha in 2012 agus
cuireadh tús le cigireachtaí in 2013. Tá 10,910 áitreabh
cláraithe.

2014
Líon na gcigireachtaí a cuireadh i gcrích – 4
Pasráta 100%

Déanfaidh an GCC measúnú ar líon na gcigireachtaí a bheidh
ag teastáil amach anseo.

Seirbhísí Comhshaoil

Nós Imeachta le Gearáin a Dhéanamh

Fuair na Seirbhísí Uisce agus Comhshaoil 1,734 ghearán ar an
iomlán in 2014 i réimsí na Dramhaíola, an Bhruscair, Truaillithe
Uisce, Torainn, Aeir, Dramhuisce agus sa chatagóir
Ilchineálach.

Bainistíocht Dramhaíola

An Fhoireann Forfheidhmithe Dramhaíola
Tá an Fhoireann Forfheidhmithe Dramhaíola tiomnaithe don
reachtaíocht bainistíochta dramhaíola a chur chun feidhme
agus is acmhainn fhíorluachmhar í don Chontae.

Dhéileáil an fhoireann le 1734 ghearán faoi nithe a bhaineann
leis an gcomhshaol in 2014. Tugadh ocht gcinn déag
d'ionchúisimh chun críche faoin Acht um Bainistiú Dramhaíola
1996 agus eisíodh 155 Fhíneáil Bhruscair.

Ghlac an Fhoireann Forfheidhmithe le freagracht eile i dtaobh
na rialachán um ghual toiteach. Cuireadh an cosc ar dhó guail
thoitigh sa bhaile i bhfeidhm i gCill Mhantáin, i Ráth Naoi, sna
Clocha Liatha agus i nDeilgne.

Leagadh tuilleadh béime ar dhramhbhia in áitribh thráchtála
a aistriú ón araid bhruscair go dtí an araid muirínithe agus bhí
leibhéal maith comhlíonta le sonrú ag deireadh 2014.

Tá Contae Chill Mhantáin i measc na gcúig chontae is fearr sa
tír ó thaobh chomhlíonadh na Rialachán Pacáistithe agus na
Rialachán Bonn Rotha Dramhaíola ag áitribh thráchtála.

Saoráidí Athchúrsála 
Idir 2007 agus 2013, tháinig laghdú 25% ar thonnáiste na n-
ábhar in-athchúrsáilte a bhailigh Comhairle Contae Chill
Mhantáin. In 2014, bhí leibhéal na n-ábhar athchúrsáilte a
bailíodh ar bhonn seasta den chéad uair, rud a chuir stop leis
an laghdú.

Rinneadh athbhreithniú ar na huaireanta oscailte i ngach
ceann de na hionaid athchúrsála, agus cuireadh síneadh leo
d'fhonn rochtain níos fearr a thabhairt orthu. Leanadh ar
aghaidh ag infheistiú in innealra nua, lena gcinntítear
iontaofacht na seirbhíse agus lena laghdaítear an gá na
hionaid athchúrsála a dhúnadh ar bhonn sealadach. Tá eolas
ar na hionaid athchúrsála agus ar an athchúrsáil féin á
scaipeadh trí na meáin shóisialta.
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Tá bailiú na dramhaíola guaisí ar bun i ngach ionad
athchúrsála anois. In ionaid athchúrsála Bhré agus an Inbhir
Mhóir, tá bailiú péinte dramhaíola ar fáil ar bhonn buan.

Déanann Comhairle Contae Chill Mhantáin athchúrsáil ó gach
ceann dá cuid láithreacha corparáideacha. In 2014, bhí baint
ag Comhairle Contae Chill Mhantáin freisin le bailiú ábhair in-
athchúrsáilte ó sheacht gcinn déag de scoileanna in iarthar
Chill Mhantáin.

I measc na dtionscnamh athchúrsála eile a rinneadh dul chun
cinn ina leith in 2014, tá siad seo a leanas:

• Bainc Buidéal
• Bailiúcháin Fón Póca
• Bailiúcháin Dramhaíola Guaisí
• Leanadh leis an tacaíocht do Chumann Forbartha Thigh
na hÉille maidir le hionad athchúrsála don phobal a oibriú
ag an Log Dubh, Tigh na hÉille

PURE (Cosaint Ardtailte agus Timpeallachtaí Tuaithe)
Is éard atá i gceist le PURE (Cosaint Ardtailte agus
Timpeallachtaí Tuaithe) ná tionscadal comhshaoil a cuireadh ar
bun chun dul i ngleic leis an méadú ar dhumpáil agus ar
dhiúscairt mhídhleathach in ardtailte Chill Mhantáin/Bhaile
Átha Cliath. Seoladh an tionscadal go hoifigiúil i mí Mheán
Fómhair 2006.

Tionscnaimh

PURE Mile
Tionscnamh comhshaoil is ea PURE Mile a bhfuil sé ina
chuspóir aige tuiscint agus feasacht níos fearr ar ár
dtírdhreacha bóithre tuaithe a chothú trí aitheantas a
thabhairt d'iarrachtaí an phobail áitiúil agus iad a chúiteamh.
Tagann grúpaí pobail áitiúla le chéile chun stráice míle de
bhóthar agus an gharthimpeallacht a choinneáil saor ó
bhruscar, agus aird acu ag an am céanna ar chaomhnú agus
cothabháil chúramach ar flora agus fauna, díogaí, fál-
sraitheanna, agus aon ghnéithe nádúrtha eile nó aon ghnéithe
de dhéantús an duine sa cheantar. Ghlac 24 áit páirt sa
chomórtas PURE Mile 2014 agus ba é PURE Mile Mhaigh
Chríodáin an buaiteoir foriomlán.

PURE Education
Tá pacáiste eolais ullmhaithe ag PURE do bhunscoileanna, atá
ceaptha chun faisnéis agus bileoga oibre a chur ar fáil do
mhúinteoirí faoin oideachas comhshaoil. Tá an clár oideachais
roinnte ina cheithre chuid agus clúdaíonn sé gach rang
bunscoile. Tá gach bileog deartha le haghaidh dhá rang.
Féadfar gach ceann de na bileoga ionsáite a phriontáil, a
fhótachóipeáil agus a dháileadh ar na daltaí. Leis an eolas agus

na cleachtaí, cuirtear bealaí spraoíúla, suimiúla ar fáil do leanaí
chun foghlaim faoina dtimpeallacht nádúrtha. Áirítear leo
scéalta, cluichí, gníomhaíochtaí, cluichí focal, tráth na gceist,
turgnaimh shimplí don seomra ranga, agus a lán eile.
Ullmhaíodh an pacáiste oideachais chun gabháil leis an
gcuraclam bunscoile reatha agus rinneadh é a dháileadh ar na
scoileanna go léir i réigiúin Chill Mhantáin, Bhaile Átha Cliath
Theas agus Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Bainistíocht Dramhaíola Ginearálta
In 2012, i measúnú ar an bPlean Bainistíochta Dramhaíola
2007, moladh Plean nua a ullmhú. Rinneadh cinneadh in
2013 go rachaidh Contae Chill Mhantáin isteach i Réigiún nua
an Oirthir agus Lár na Tíre chun críocha Bainistíochta
Dramhaíola. Tá sé beartaithe Plean nua Bainistíochta
Dramhaíola a fhoilsiú sula i bhfad.

Ó 2012 amach, is é Comhairle Contae Uíbh Fhailí atá ag
déanamh bainistíochta ar gach Ceadúnas Bailithe Dramhaíola.
Bhí an cur chuige sin ina chúnamh maidir le Forfheidhmiú i
réimse na Dramhaíola de bharr go bhfuil gach feithicil atá
údaraithe chun dramhaíl a bhailiú i gContae Chill Mhantáin
cláraithe ar bhunachar lárnach sonraí.

In 2013, sheol an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
Áitiúil comhairliúcháin phoiblí maidir leis na Rialacháin is
infheidhme i leith Feithiclí a bhfuil a Ré Caite, na Rialacháin um
Boinn Rotha agus an margadh um Bailiú Dramhaíola Tí.

Coinneofar ar bun go dtí 2016 an eisceacht lena dtugtar cead
d'fheirmeoirí dramhaíl ghlas a dhó chun cuspóirí
talmhaíochta.

Feasacht Chomhshaoil agus Oideachas Comhshaoil
Tá an fheasacht chomhshaoil agus an t-oideachas comhshaoil
dírithe ar mhaireachtáil inbhuanaithe, agus is iad dramhaíl,
bruscar, fuinneamh agus caomhnú uisce na príomhthéamaí.

Tá sé ina bhunchuspóir an pobal a spreagadh chun páirt a
ghlacadh ar bhonn áitiúil agus níos mó freagrachta a ghlacadh
as bainistíocht chomhshaoil. Bíonn an Oifig Feasachta
Comhshaoil ag obair le grúpaí pobail amhail na bailte
slachtmhara, cumainn áitritheoirí, clubanna agus gasraí ógra,
agus í ag cur cainteanna, seirbhís chomhairliúcháin agus cláir
chomhpháirtíochta ar fáil atá dírithe ar shaincheisteanna
áitiúla. Chuir an Oifig Feasachta Comhshaoil tacaíocht ar fáil
do thionscadail áitiúla chomhshaoil trí scéim deontais Chlár
21 Áitiúil agus trí na Dámhachtainí Bliantúla Chomhshaoil.
Leis na Dámhachtainí Comhshaoil, tugadh aitheantas don
chion a rinne grúpaí áitiúla sna réimsí seo a leanas:
príomhshráid shlachtmhar, eastáit shlachtmhara, cúram cósta,
laghdú dramhaíola, turasóireacht inbhuanaithe agus fiadhúlra
agus áiseanna nádúrtha. I measc bhuaiteoirí na



Comhairle Contae Chill Mhantáin Tuarascáil Bhliantúil 201428

ndámhachtainí in 2014 bhí na coistí bailte slachtmhara i
gCillín Chaoimhín agus in Eachroim, Cumann Áitritheoirí
Dhún Luáin, Coastcare an Inbhir Mhóir agus an Gairdín Pobail
Tearmainn i mBealach Conglais.

I measc na réimsí Feasachta Comhshaoil agus oideachais a
clúdaíodh in 2014 agus a rinneadh dul chun cinn ina leith, bhí
siad seo a leanas:

• Clár na Scoileanna Glasa/Clár na Brataí Glaise
• Comhairle agus Oiliúint i dtaobh Bailte Slachtmhara
• Oideachas Pobail
• Ceardlanna Muirínithe
• Garraíodóireacht Phobail
• Gníomhaíochtaí Samhraidh/Brataí Goirme ar an Trá do
Leanaí

• Comórtais Chomhshaoil
• Clár chun Dramhaíl a Chosc agus a Athúsáid
• Malartú Leabhar Scoile
• Athchúrsáil séasúrach, tráchtála agus scoile
• Cláir Náisiúnta um Maireachtáil Inbhuanaithe agus um
Pobail Ghlasa

• Athchúrsáil agus bainistíocht fuinnimh inmheánach in
Áras an Chontae

• An Tascfhórsa Náisiúnta Guma
• Green Dog Walkers
• Clár Taispeántais um Dhramhaíl a Chosc

Bainistíocht Fuinnimh
Faoi I.R. 542 de 2009 agus I.R. 426 de 2014, ceanglaítear ar
gach comhlacht poiblí tuairisciú bliantúil a dhéanamh ar ídiú
fuinnimh. Is é an sprioc atá leo an éifeachtúlacht fuinnimh a
fheabhsú de 33% faoi 2020. Tá an sprioc sin bunaithe ar
laghdú ídithe i gcileavatanna in aghaidh na huaire (kWh)
seachas laghdú caiteachais. Tá Comhairle Contae Chill
Mhantáin laistigh de 4% dá sprioc faoi láthair.

Rialú ar Thruailliú
Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin tiomnaithe
d'fhorfheidhmiú dian a áirithiú i dtaobh na reachtaíochta
rialaithe ar thruailliú. De bharr an mhéadaithe ar an
reachtaíocht um rialú ar thruailliú, tá brú mór á chur ar
acmhainní reatha, idir airgead agus bhaill foirne, i gComhairle
Contae Chill Mhantáin. Is é plean RMCEI (Critéir Íosta atá
Molta um Iniúchadh Imshaoil) is bonn leis an rialú ar thruailliú
comhshaoil.

Tá an Clár Suirbhé Feirme fós á chur chun feidhme ag an
gComhairle. Faoin gclár, tugtar rátáil do chomhlíonadh na
bhfeirmeacha i roinnt réimsí ar nós úsáid leasachán, táirgeadh
dramhaíola ainmhithe agus dramhaíola feirme, sciodar agus
umar uisce shalaigh agus clóis oscailte. Déantar sáruithe
tromchúiseacha a thuairisciú don Roinn Talmhaíochta, Iascaigh

agus Bia agus d'fhéadfaí pionós a ghearradh trí laghdú a
dhéanamh ar an aoníocaíocht feirme. De bharr suirbhéanna in
2014, rinneadh tuairisciú chuig an Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia i ndáil le sé ghabháltas feirme d'fhonn an
pionós cuí a ghearradh.

Rinneadh Pleananna Gníomhaíochta le haghaidh fo-
dhobharcheantar laistigh de na Ceantair Abhantraí a fhorbairt
agus a chur chun feidhme ar bhonn tosaíochta. Bhí na bearta
chun dobharlaigh a fheabhsú agus a chosaint i bhfeidhm in
2013.

Baineann an Chomhairle leas as an Scéim Cosanta
Screamhuisce mar chuid den mheasúnú comhshaoil a
dhéanann sí ar fhorbraíochtaí i gContae Chill Mhantáin.

Déanann an Chomhairle próiseáil ar iarratais ar dheimhnithe
chun rialú a dhéanamh ar astaíochtaí de Chomhdhúile
Shoghalaithe Orgánacha ó shuiteálacha amhail Tirimghlantóirí
agus Ath-Bhailchríochnú Feithiclí faoi rialacháin nua a tugadh
isteach in 2012. Rinne Comhairle Contae Chill Mhantáin
iniúchtaí ar bhonn Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Áitribh
agus Gníomhaíochtaí a úsáideann Tuaslagóirí Orgánacha)
2012 agus Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Péinteanna, Táirgí
agus Gníomhaíochtaí Ath-Bhailchríochnaithe Feithiclí) 2012.

Tá dul chun cinn á dhéanamh i ngach réimse eile den Rialú ar
Thruailliú agus airítear leis sin:

• Na Rialacháin um Aisbhaint Uisce Dromchla 1989
• Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Uisce Óil) (Uimh. 122)
2014

• An Treoir um Níotráití 1991 agus na Rialacháin um Dhea-
Chleachtas Talmhaíochta 2011

• Na Rialacháin um Dhramhuisce Uirbeach 1998 agus 2001
• An Treoir um Éisc Fionnuisce agus na Rialacháin um Uiscí
Salmainidí 1988

• An Chreat-Treoir Uisce 2000
• Na Rialacháin um Chuspóirí Cáilíochta Comhshaoil le
haghaidh Uisce Dromchla 2009

• Na Rialacháin um Chuspóirí Cáilíochta Comhshaoil le
haghaidh Screamhuisce 2010

• An scéim cosanta screamhuisce
• An tAcht um Thruailliú Aeir 1987, Rialacháin an Aontais
Eorpaigh Áitribh agus Gníomhaíochtaí a úsáideann
Tuaslagóirí Orgánacha) agus Rialacháin an Aontais
Eorpaigh (Péinteanna, Táirgí agus Gníomhaíochtaí Ath-
Bhailchríochnaithe Feithiclí) 2012

• Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Dea-chleachtas
Talmhaíochta um Uiscí a Chosaint) 2014

• Rialacháin an Aontais Eorpaigh um Cháilíocht \n Uisce
Snámha 2008
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Uisce Óil
Tugadh isteach rialacháin athbhreithnithe i ndáil le huisce óil
faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Uisce Óil) 2014. Mar
chuid dá sainchúram mar údarás maoirseachta, déanann an
Chomhairle monatóireacht ar sholáthairtí príobháideacha
uisce agus éilíonn sí bearta feabhais i gcás easpa cáilíochta. In
2014, dhírigh Comhairle Contae Chill Mhantáin a cuid
iarrachtaí ar sholáthairtí uisce príobháideacha agus ar a bheith
ag obair le húinéirí na soláthairtí uisce chun caighdeáin a
fheabhsú. Mar thoradh air sin, cuireadh ar ceal ocht gcinn
d'fhógraí um fhiuchadh uisce.

Uisce Snámha
Tá sé limistéar snámha aitheanta i gContae Chill Mhantáin.
Leanadh le monatóireacht a dhéanamh ar na limistéir sin in
2014, agus ar a lán limistéar eile a úsáidtear go coitianta.
Taispeántar an mhonatóireacht uisce snámha ag na tránna
agus ar an suíomh Gréasáin 'Splash' fad an tséasúir snámha,
ón 1 Meitheamh go dtí an 15 Meán Fómhair gach bliain.
Fuarthas roinnt torthaí i dtaobh drochcháilíocht uisce ag Cuan
an Bhriotáis, lenar léiríodh teagmhais a spreag imscrúdú
breise. In ainneoin sin, áfach, bhí an cháilíocht fhoriomlán
uisce snámha ag na sé uisce snámha a sainaithníodh idir
stádas 'go maith' agus 'den scoth' in 2014.

Brataí Gorma 
Choimeád Comhairle Contae Chill Mhantáin na trí Bhratach
Ghorma dá cuid in 2014: Cuan an Bhriotáis Thuaidh, Cuan
an Bhriotáis Theas agus Trá na gCloch Liath Theas.

Cuan an Inbhir Mhóir
Ghlac Comhairle Contae Chill Mhantáin freagracht as oibriú
agus cothabháil Chuan an Inbhir Mhóir ón 1 Eanáir 2012
amach.

Rinneadh mór-oibreacha in 2014. Leanadh ar aghaidh leis na
hoibreacha feabhais ar an ngeata cainéil atá ann cheana féin.
Cuireadh i gcrích, a bheag nó a mhór, na hoibreacha
dreidireachta ag an mbéal abhann agus an duga, agus
soláthraíodh saoráidí nua feistithe pontún. Chuir an Roinn
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia cistiú ar bhfiú breis is
€190,000 é ar fáil do na tionscadail sin.

Ionaid Adhlactha
Tá tríocha dó ionad adhlactha in úsáid faoi láthair, atá á rialú
ag an gComhairle. Fostaíonn an Chomhairle cláraitheoirí
páirtaimseartha chun spásanna a dhíol agus na cláir adhlactha
a chothabháil.

Trí mheán na n-innealtóirí ceantair, tugann an Chomhairle faoi
chothabháil níos troime a bhfuil innealra ag teastáil ina leith.

Cuireadh i gcrích an síneadh ag Ráth Bhrannaibh agus
rinneadh Caisleán Mhic Ádaim a bheannú in 2014 freisin.

Táthar ag leanúint den mhonatóireacht ar gach reilig.

An tSeirbhís Dóiteáin agus
Pleanáil Éigeandála

Pleanáil Mhóréigeandála

Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin ina cuid den Réigiún
Thoir um Pleanáil éigeandála mar aon le hÚdaráis Áitiúla
Bhaile Átha Cliath agus Chill Dara. Oibríonn Meitheal
Réigiúnach le hionadaithe de chuid na nÚdarás Áitiúil sa
réigiún, An Garda Síochána agus Feidhmeannach na Seirbhíse
Sláinte sa Réigiún Thoir chun Pleanáil Éigeandála an Réigiúin
a chomhordú.

Tá Coiste Bainistíochta Móréigeandála bunaithe i gComhairle
Contae Chill Mhantáin ar a bhfuil Baill Foirne Shinsearacha as
gach rannán de chuid Chomhairle Contae Chill Mhantáin
agus na n-údarás baile. Tionóladh cruinnithe rialta in 2014
agus tá an coiste ag díriú go fóill ar athbhreithniú leanúnach
ar phleanáil éigeandála mar aon le hoiliúint chuí a sholáthar
maidir le gnéithe éagsúla den Phleanáil Mhóréigeandála.
Reáchtáladh cleachtas barrbhoird móréigeandála
idirghníomhaireachta i mí na Nollag 2013 agus rinneadh
athbhreithniú air in 2014.

Áirítear leis na réimsí eile gníomhaíochta de chuid na Seirbhíse
Dóiteáin a ndearnadh dul chun cinn ina leith le linn 2014:

• Cigireachtaí ar Hiodraint Dóiteáin
• Cigireacht agus forfheidhmiú faoi na hAchtanna um
Sheirbhísí Dóiteáin 1981 agus 2003

• Deimhnithe um Measúnú ar Shábháilteacht Dóiteáin agus
Deimhnithe um Rochtain do Dhaoine faoi Mhíchumas faoi
na Rialacháin um Rialú Foirgníochta 1997 go 2009

• Sábháilteacht Dóiteáin sa Phobal
• Oiliúint ar Phearsanra na Seirbhíse Dóiteáin
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Seirbhísí Tréidliachta

Sábháilteacht Bia

Ina cáil mar ghníomhaire oifigiúil de chuid Údarás
Sábháilteachta Bia na hÉireann, cuireann Comhairle Contae
Chill Mhantáin seirbhísí rialaithe bia ar fáil le haghaidh trí
sheamlas agus sé áitreabh feola ísealacmhainne sa chontae.
Déanann Cigirí Tréidliachta na Comhairle cigireachtaí a chur i
gcrích.

Rialú Madraí

Cuireann an ISPCA seirbhís rialaithe madraí ar fáil ar son
Chomhairle Contae Chill Mhantáin. Tá beirt Bhardach Madraí
agus Cúntóir Botháin amháin fostaithe chun an tseirbhís seo
a chur ar fáil, seirbhís atá bunaithe sa phóna madraí i Ráth
Droma. Tá scéim neodraithe faoi fhóirdheontas ar fáil le
haghaidh madraí a fuarthas ón bpóna agus le haghaidh
tógálaithe is cúis faidhbe don phobal d'fhonn breith coileán
gan éileamh a laghdú. Cuirtear micrishlis ar mhadraí a
fuarthas ón bpóna chun críche aitheantais.

Cosaint Shibhialta

Le breis is caoga bliain anuas, tá an Chosaint Shibhialta, tríd
an údarás áitiúil agus a chuid seirbhísí éigeandála, ag cur
tacaíochta ar fáil ar fud an chontae. Cuireadh an tacaíocht sin
ar fáil ar leibhéal oibriúcháin agus ar leibhéal an phobail, chun
tairbhe mhuintir Chontae Chill Mhantáin. Tugadh aitheantas
go forleathan don chion atá déanta ag lucht na Cosanta
Sibhialta agus, mar chuid den aitheantas sin, chuir an t-údarás
áitiúil a gceannáras agus a n-ionad oiliúna saintógtha féin ar
fáil dóibh díreach taobh amuigh de na Clocha Liatha.

Réimsí eile den Chosaint Shibhialta a ndearnadh dul chun cinn
ina leith in 2014:

• Oiliúint bhunúsach d'oibrithe deonacha
• Oiliúint ar theagascóirí
• Imeachtaí/oibríochtaí pobail
• Nuashonrú fearais
• Dámhachtainí seirbhíse fada

Imeachtaí/Oibríochtaí Pobail

Bhí bliain an-ghníomhach ag Cosaint Shibhialta Chontae Chill
Mhantáin. Leanadh ar aghaidh leis an oiliúint ar fud an
Chontae agus ghlac pearsanra na Cosanta Sibhialta páirt i

nGníomhaíochtaí Oibriúcháin agus i gCleachtaí Oiliúna. Bhí
na gníomhaíochtaí sin ag teacht le Ráiteas Misin foriomlán an
Údaráis Áitiúil "...Cáilíocht beatha mhuintir agus phobail
Chontae Chill Mhantáin a fheabhsú..."

Ceanncheathrú agus Saoráid Oiliúna nua

Ba é buaicphointe na bliana é nuair a tógadh an chéad
Cheanncheathrú agus Ionad Oiliúna saintógtha do Chosaint
Shibhialta Chill Mhantáin. Cuireadh cistiú ar fáil don
tionscadal sin in ainneoin brú níos mó ar bhuiséid fhoriomlána
srl. Tá an cheanncheathrú suite díreach taobh amuigh de na
Clocha Liatha, le rochtain éasca uirthi ón N11, trína ndéantar
an tsaoráid a cheangal leis an gcuid eile den Chontae. Bhí an
tionscadal seo ina thoradh ar ionchur agus tacaíocht ó go leor
Rannóga laistigh den Údarás Áitiúil lena n-áirítear Seirbhísí
Fiontar agus Corparáideacha, Seirbhísí Uisce agus
Comhshaoil, Pleanáil agus Airgeadas. Le bunú na saoráide
seo, tá teachtaireacht shoiléir, a bhfuil fáilte mhór roimpi, á
tabhairt do na hoibrithe deonacha a thugann a gcuid ama go
fial flaithiúil, go bhfuil aitheantas á thabhairt dá gcuid
iarrachtaí agus gur mór ag Comhairle Contae Chill Mhantáin
agus a comhaltaí an méid a dhéanann siad.

Freachnamh Réigiúnach

I mí Aibreáin d'óstáil Cosaint Shibhialta Chill Mhantáin
Freachnamh Réigiúnach i gceantar na gCloch Liath. Ghlac cúig
Chontae páirt ann – Baile Átha Cliath, Cill Dara, an Mhí, Laois
agus Cill Mhantáin. Ghlac breis is 120 Oibrí Deonacha páirt
san fhreachnamh sin freisin. I láthair freisin bhí ionadaithe
sinsearacha ón Roinn Cosanta, an Stiúrthóir Seirbhíse – Uisce
agus Comhshaol, agus lucht Bainistíochta agus Baill Foirne ó
Choláiste na Cosanta Sibhialta, Ros Cré.

Sláinte agus Sábháilteacht

Tá foireann na Seirbhísí Uisce agus Comhshaoil oilte chun a
bheith ag plé le gach gné a bhaineann le soláthar seirbhíse na
stiúrthóireachta agus chun an chumarsáid inmheánach agus
sheachtrach a fheabhsú. Tá Ráitis Sábháilteachta
Coimhdeacha aonair i scríbhinn ar fáil do na réimsí seo a
leanas: Bainistíocht Dramhaíola, Oibríochtaí, Caomhnú Uisce,
an tSeirbhís Dóiteáin, an Oifig um Thionscadail Caipitil Uisce,
Saotharlann, Oifigí Ginearálta, Seirbhísí Tréidliachta agus
Cosaint Shibhialta. Ullmhaíodh breis is 95 Ráiteas Áitiúla
Sábháilteachta.

Cuireadh coiste sábháilteachta ar bun faoi chuimsiú an
Rannáin Seirbhísí Uisce agus Comhshaoil chun na ceanglais
uile Sláinte agus Sábháilteachta a bhainistiú.
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Coiste um Beartais Straitéiseacha

Cathaoirleach
An Clr Vincent Blake agus Sylvester Bourke 
(2.5 bliain an duine)

Comhairle Contae Chill Mhantáin
An Clr Pat Vance
An Clr Edward Timmins
An Clr Christopher Fox
An Clr Tommy Cullen
An Clr Steven Matthews
An Clr Gerry O’Neill

Gníomhaireachtaí seachtracha
Forbairt/Tógáil
Tony Lawlor
Talmhaíocht/Feirmeoireacht
Michael Byrne 
Comhshaol/Caomhnú
Matthew Wilson
Gnó/Tráchtáil
Trevor Wood 

Feidhmeannas
Stiúrthóir Seirbhísí
Des O'Brien
Pleanálaí Sinsearach Cúnta
Sorcha Walsh
Innealtóir Sinsearach
Fergal Keogh

I measc na bhFeidhmeanna, tá:

• An Plean Forbartha Contae agus na Pleananna Ceantair
Áitiúil a ullmhú.

• Monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht na mbeartas a
bhaineann leis an bPlean Forbartha.

• Bainistíocht Forbartha.
• Forfheidhmiú.
• Oidhreacht.

Cuspóir
"Foráil a dhéanamh do phleanáil
chuí, éifeachtach, ina bhfuil
cothromaíocht idir an riachtanas
atá ann maidir le forbairt
inbhuanaithe, cearta daoine
aonair, cosaint an chomhshaoil
agus na riachtanais shóisialta agus
gheilleagracha a bhaineann le gach
ceantar".

Bainistíocht Forbartha 

Is é Bainistíocht Forbartha an téarma ginearálta a chuirtear ar
na feidhmeanna a bhaineann le iarratais phleanála a
phróiseáil.

I dteannta na n-iarratas pleanála, i réimsí na Bainistíochta
Forbartha bítear ag plé freisin le réamhphleanáil,
comhlíonadh, achomhairc, bailiúcháin deonacháin forbartha
agus tarchuir faoi alt 5, i measc nithe eile.

Bliain Líon na nIarratas

1998 1671

1999 1844

2000 1758

2001 1607

2002 1460

2003 1889

2004 2118

2005 2326

2006 2560

2007 2799

2008 2146

2009 1359

2010 1147

2011 976

2012 939

2013 987

2014 1285

Pleanáil agus Forbairt
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Forfheidhmiú

I measc fheidhmeanna an Rannáin Forfheidhmithe sa Rannóg
Pleanála agus Forbartha, tá:

• Cur chun feidhme Chuid VIII (Forfheidhmiú) den Acht um
Pleanáil agus Forbairt 2000

• Monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairt na dtionscadal
cónaithe i gcomhréir le hAlt 180 den Acht thuasluaite le
go bhféadfaidh Comhairle Contae Chill Mhantáin na
forbraíochtaí sin a ghabháil de láimh

• Bainistíocht fógraí tosaithe i gcomhréir leis an Acht um
Rialú Foirgníochta 1990 agus leis na Rialacháin
Foirgníochta a ghabhann leis

Le Cuid VIII den Acht um Pleanáil agus Forbairt, cuireadh le
ról an Údaráis Pleanála i réimse an Fhorfheidhmithe. Tá
ceanglas níos mó ar an Údarás Pleanála anois i dtaobh gearáin
ón bpobal faoi fhorbraíochtaí a gcuirtear ina leith go bhfuil
siad neamhúdaraithe a bhreithniú agus a fhreagairt.

Pleanáil Chun Cinn

Plean Forbartha Contae Chill Mhantáin
Ní mór plean nua forbartha a ullmhú gach sé bliana. Cuireadh
tús leis an athbhreithniú ar an bplean 2010-2016 in 2014, leis
an chéad chéim den chomhairliúchán poiblí.

De réir na nAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, ní mór
straitéis fhoriomlán pleanála cuí agus forbartha inchothaithe
a leagan amach don Chontae sa phlean forbartha, ina
gcuimseofar ráiteas scríofa agus pleananna a léiríonn na
cuspóirí forbartha don Chontae. Go ginearálta, áireofar i
bplean forbartha cuspóirí ina leith seo a leanas:

• criosú talún d’fhonn limistéir áirithe a úsáid d’aon toisc nó
go príomha chun críoch áirithe;

• bonneagar a sholáthar nó soláthar bonneagair a éascú,
lena n-áirítear saoráidí iompair, fuinnimh agus cumarsáide,
soláthairtí uisce agus dramhuisce, saoráidí aisghabhála
agus diúscartha dramhaíola agus saoráidí coimhdeacha;

• caomhnú agus cosaint an chomhshaoil lena n-áirítear, go
háirithe, an oidhreacht seandálaíochta agus nádúrtha
agus caomhnú agus cosaint láithreán Eorpach agus aon
láithreán eile a fhorordófar;

• comhtháthú phleanáil agus fhorbairt inchothaithe an
limistéir le riachtanais shóisialta, pobail agus cultúrtha an
limistéir agus a dhaonra;

• slánchoimeád shainghné an tírdhreacha, lena n-áirítear
slánchoimeád radharc agus amharc agus taitneamhachtaí
áiteanna agus gnéithe áilleachta nádúrtha nó
spéisiúlachta ó thaobh an nádúir de;

• cosaint déanmhas, nó codanna de dhéanmhais, is díol
spéise ar leith ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta,
ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó cúrsaí sóisialta nó cúrsaí
teicniúla;

• slánchoimeád shainghné na limistéar caomhantais
ailtireachta;

• forbairt agus athnuachan limistéar a bhfuil athghiniúint de
dhíth orthu;

• cóiríocht a sholáthar don lucht siúil, agus úsáid limistéar
áirithe chun na críche sin;

• slánchoimeád, feabhsú agus leathnú taitneamhachtaí
agus taitneamhachtaí áineasa;

• soláthar, nó éascú soláthair seirbhísí don phobal, go
háirithe scoileana, naíolann agus saoráidí eile oideachais
agus cúraim leanaí.

Pleananna Lonnaíochta
Cuimsítear in Imleabhar 3 den Phlean Forbartha Contae a
glacadh in 2010 Pleananna Úsáide Talún atá mar chuid den
Phlean Forbartha Contae, agus dá ngairtear Pleananna Baile
agus Pleananna Ceantair d'fhonn idirdhealú a dhéanamh idir
iad agus na Pleananna Ceantair Áitiúil, a ghlactar de réir
próisis ar leithligh faoi Alt 20 den Acht um Pleanáil agus
Forbairt 2000 (arna leasú).

I measc na bPleananna Baile agus Ceantair san Imleabhar seo, tá:
• Plean Baile Eachroma
• Plean Baile Bhealach Conglais
• Plean Baile Charn an Bhua
• Plean Baile an Chaisleáin Nua
• Plean Baile an Tóchair
• Plean Baile Shíol Éalaigh
• Plean Baile Thigh na hÉille
• Plean Ceantair Ráth an Dúin uimhir 2

I rith 2014, glacadh Plean Baile Áth na Fuinseoige agus Plean
Baile Dhún Luáin. Cuireadh síneadh le tréimhsí Phlean
Ceantair Áitiúil Bhaile an Chinnéidigh agus Phlean Ceantair
Áitiúil Áth na Sceire freisin.

Oidhreacht Chill Mhantáin
Is é is aidhm leis an Oifig Oidhreachta mórtas a chur chun
cinn, feasacht a mhúscailt, comhairle a chur ar fáil agus
beartais a mholadh i dtaobh cúrsaí Oidhreachta i gContae
Chill Mhantáin. Cuirtear na feidhmeanna sin i gcrích trí rannán
pleanála na comhairle agus trí idirchaidreamh le rannóga eile.
Bíonn an tOifigeach Oidhreachta ag cur le forbairt pleananna
agus straitéisí ar bhonn leanúnach tríd an rannán um pleanáil
chun cinn, cuireann sé nó sí comhairle ar an rannóg
bainistíochta forbartha mar is gá agus déileálann sé nó sí le
ceisteanna ón bpobal.
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Déanann an tOifigeach Oidhreachta Fóram Oidhreachta Chill
Mhantáin a chomhordú agus tá freagracht air nó uirthi i
dtaobh maoirseacht a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí faoi
phleananna Oidhreachta agus Bithéagsúlachta an Chontae.

Le linn 2014:

• Tionóladh cruinnithe le haghaidh Fhóram Oidhreachta
Chill Mhantáin

• Cuireadh ionchur oidhreachta ar fáil do na pleananna
éagsúla ar tugadh fúthu in 2014 agus don athbhreithniú
ar an bPlean Forbartha Contae

• Cuireadh i gcrích an tionscadal Interreg 'Metal Links' chun
an oidhreacht mhianadóireachta i nGleann Dá Loch a
shainaithint, a thaifeadadh agus a chur chun cinn

• Bhíothas rannpháirteach ar bhonn leanúnach i bhforbairt
bhreathnóra Oidhreachta (GIS)

• Foilsíodh leabhar, 'Wicklow’s Traditional Farmhouses'
• Seoladh Cartlann Oidhreachta Pobail ar Líne Chill
Mhantáin agus rinneadh forbairt uirthi
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Comhaltaí an Choiste um Beartais Straitéiseacha (CBS)
maidir le Forbairt Pobail, Chultúrtha agus Shóisialta

Cathaoirleach                     
An Clr Jim Ruttle

Comhairle Contae Chill Mhantáin
An Clr Jim Ruttle
An Clr Gráinne McLoughlin
An Clr Nicola Lawless
An Clr Shay Cullen
An Clr Brendan Thornhill
An Clr Miriam Murphy
An Clr Pat Kennedy

Gníomhaireachtaí Seachtracha
Gnó/Tráchtáil         
Irene Sweeney Uasal [Comhlachas Tráchtála]
Líonra Rannpháirtíochta Poiblí
Gertie Salley Uasal [LRP um Chuimsiú Sóisialta]
Líonra Rannpháirtíochta Poiblí
An tUasal Ejvind Morgenson [LRP Pobail & Deonach]
Líonra Rannpháirtíochta Poiblí
Ann Halpin Uasal [LRP Pobail & Deonach]
Stiúrthóir Seirbhísí
An tUasal Michael Nicholson

Rinne an CBS maidir le Forbairt Pobail, Chultúrtha agus
Shóisialta réimse leathan saincheisteanna Beartais a bhreithniú
i rith 2014 agus thacaigh sí leo.

CBS – Forbairt Beartais agus Monatóireacht ar Chur chun
Feidhme:

• Clár Beartais Súgartha Chomhairle Contae Chill Mhantáin
• Scéim Dámhachtainí Pobail/Scéim Deontas Beag Bhaile na
gCrann/Scéim Dámhachtana Sparánachta Katie Taylor don
bhliain 2014

• An Clár Beartas um Spórt agus Áineas
• Beartas um Fhorbairt Pobail
• Clóis Súgartha Phobail agus Forbairt Pobail
inbhuanaithe/Áiseanna agus Bonneagar Sóisialta

• Cuireadh le próiseas pleanála agus forbartha na
Comhairle chun léiriú a dhéanamh ar riachtanais na
bPobal i dtaobh Bonneagar Sóisialta inbhuanaithe,
Forbairt Pobail agus Spóirt agus Áiseanna Áineasa,
d'fhonn Pleanáil chomhtháite, inbhuanaithe a chinntiú
lena gcuirfear chun cinn an Comhtháthú Pobail agus an
Caipiteal Sóisialta.

• Comhpháirtíocht Áitiúil Spórt Chill Mhantáin
• Athbhreithniú a dhéanamh ar Shnáithe an Phobail de
Scéim Ranníocaíochta Tobhach Forbartha Chomhairle
Contae Chill Mhantáin (Rang 3)

• Forbairt agus cur i bhfeidhm an Phlean Forbartha
Leabharlann agus Chlár agus Sheirbhíse na Leabharlanna i
gcomhair na bliana 2014

• Forbairt agus cur i bhfeidhm Straitéis Ealaíon Chontae
Chill Mhantáin agus an Chláir Ealaíon don bhliain 2014

• Rannpháirtíocht Chomhairle Contae Chill Mhantáin i raon
Scéimeanna Dámhachtainí Pobail/Dheonacha, lena 
n-áirítear na Dámhachtainí Bliantúla IPB Co-operation
Ireland um Mórtas Áite (Pride of Place)

• Straitéis Áineasa Lasmuigh do Chontae Chill Mhantáin
• Comhpháirtíocht Shlí Chill Mhantáin

Áirítear leis an bhFeidhm um Fhorbairt Pobail, Chultúrtha agus
Shóisialta:

• Foráiltear san Acht um Athchóiriú Rialtas Áitiúil 2014 do
bhunú Coistí Forbartha Pobail Áitiúil (CFPAanna)

• Tá an fheidhm um Fhorbairt Pobail, Chultúrtha agus
Shóisialta ag obair, de réir bheartas an Rialtais Náisiúnta,
chun an CFPA agus na fo-struchtúir a ghabhann leis a
bhunú, lena n-áirítear:
• Dul i dteagmháil leis an nGrúpa Beartais
Chorparáidigh/Comhaltaí Tofa maidir le bunú an CFPA

• Dul i dteagmháil le Páirtithe Leasmhara (de réir
Rialacháin an Rialtais Náisiúnta) maidir le Ballraíocht

• An CFPA a bhunú
• An ghné Pobail den Phlean Geilleagair agus Pobail
Áitiúil (PGPA) sé bliana a ullmhú

• Na gnéithe Pobail den PGPA a chur chun feidhme, nó

Forbairt Pobail, Chultúrtha agus Shóisialta
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socrú a dhéanamh maidir lena gcur chun feidhme
• Athbhreithniú a dhéanamh ar ghnéithe Pobail an PGPA
• Comhordú, bainistiú agus maoirseacht a dhéanamh ar
chur chun feidhme na gClár Forbartha Áitiúla agus
Pobail – LEADER agus SICAP

• Éifeachtacht, comhsheasmhacht agus comhordú a
áirithiú agus obair dhúbailte a sheachaint idir na Cláir
Forbartha Áitiúla agus Pobail a bhfuil cistiú poiblí ar fáil
dóibh

• Ionadaithe an Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP),
Nascghrúpa agus LRP – ról maidir le múnlú PGPA;
SICAP; LEADER agus monatóireacht agus meastóireacht
orthu

Cuimsítear i CFPA Chontae Chill Mhantáin: 
• Comhaltaí Údaráis Áitiúil: 3
• Oifigigh Údaráis Áitiúil: 2
• Údaráis Phobail: 2
• LRP: 5
• Comhpháirtithe Sóisialta/LCI: 3
• Cuideachtaí Forbartha Áitiúla: 2

Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chontae Chill Mhantáin
(LRP)

Is é Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chontae Chill Mhantáin
(LRP) an creat nua le haghaidh rannpháirtíocht phoiblí, atá á
fhorbairt faoi stiúir na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
Áitiúil. Beidh an LRP ina phríomhnasc idir Comhairle Contae
Chill Mhantáin agus Grúpaí Pobail agus Deonacha atá ag dul
i ngleic le heisiamh sóisialta, agus le Grúpaí Comhshaoil ar fud
an chontae. Is é is aidhm leis an Líonra struchtúir a sholáthar
a chuirfidh ar a gcumas do na Grúpaí agus na hEagraíochtaí
éisteacht a fháil agus éascú dá n-ionadaíocht ar choistí agus
ar chomhlachtaí cinnteoireachta laistigh den Rialtas Áitiúil.

Táscaire Feidhmíochta Gníomhaíochta 2014

Céatadán na n-ainmniúchán i gcomhair ballraíochta sa
Choiste Forbartha Pobail Áitiúil trí struchtúir an Líonra
Rannpháirtíochta Pobail ó na grúpaí SICAP is imeallaithe
= 5.88%

An tAonad um Chuimsiú Sóisialta

Lean an tAonad um Chuimsiú Sóisialta lena ról i dtaobh
tacaíocht a chur ar fáil do thionscnaimh fhrithbhochtaineachta
agus feasacht a mhúscailt maidir le saincheisteanna
tábhachtacha a bhaineann le cuimsiú sóisialta le linn 2014. Le
linn na tréimhse sin, d'éascaigh sé dóibh seo a leanas: 

• Grúpa Bearta Cuimsithe Shóisialta Chontae Chill
Mhantáin

• Grúpa Idirghníomhaireachta Chontae Chill Mhantáin do
Thaistealaithe

• Coiste Frithchiníochais agus Éagsúlachta Chontae Chill
Mhantáin

• Comhordú agus cur chun cinn imeachtaí le linn
Sheachtain an Chuimsithe Shóisialta 2014

• Obair leis an bpobal chun áiseanna áineasa agus
taitneamhachta a fhorbairt

• Ionadaíocht a dhéanamh ar shaincheisteanna um
Chuimsiú Sóisialta ar an CBS maidir le Forbairt Pobail,
Chultúrtha agus Shóisialta

• Éascú d'ionadaíocht na hearnála um Chuimsiú Sóisialta ar
an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (CFPA)

• Cuidiú le hullmhú an Phlean Geilleagair agus Pobail Áitiúil
(PGPA) – Gníomhartha um Chuimsiú Sóisialta sa Phlean

• Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chontae Chill Mhantáin
(LRP)

• Sonraí staidrimh agus anailís ar thaighde a sholáthar do
Stiúrthóireachtaí Chomhairle Contae Chill Mhantáin agus
do Ghníomhaireachtaí seachtracha eile

• Páirt a ghlacadh i gcoistí, líonraí agus struchtúir
réigiúnacha agus náisiúnta

• Clár Imeasctha a chur chun cinn

Grúpa Bearta Cuimsithe Shóisialta Chontae Chill
Mhantáin

Cuimsíonn Grúpa Bearta Cuimsithe Shóisialta Chontae Chill
Mhantáin ionadaithe ó raon leathan gníomhaireachtaí
pobail/deonacha agus gníomhaireachtaí reachtúla a bhíonn
ag plé le Cuimsiú Sóisialta.

Lean an Coiste Bearta Cuimsithe Shóisialta leis an méid seo a
leanas le linn 2014:

• Cur chun Feidhme an Phlean Oibre um Bearta Cuimsithe
Shóisialta

• Éascú do mhalartú faisnéise agus líonrú idir comhaltaí
• Pleananna Bliantúla Chomhpháirtíocht Chontae Chill
Mhantáin agus Chomhpháirtíocht Cheantar Bhré a
fhormheas

• Tacaíocht a thabhairt do na fo-struchtúir agus na grúpaí a
bhaineann leis na Bearta Cuimsithe Shóisialta

An tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta 2014

Rinne an tAonad um Chuimsiú Sóisialta comhordú ar chlár ina
raibh breis is 30 imeacht, ón 10 – 16 Samhain 2014, chun an
tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta a cheiliúradh.
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Le linn na seachtaine sin, bhí an deis ag grúpaí agus
eagraíochtaí ó gach cearn de Chontae Chill Mhantáin léargas
a thabhairt ar an tsárobair atá ar siúl acu sa phobal chun an
bhochtaineacht agus an míbhuntáiste a chomhrac.

D'fhoilsigh an tAonad um Chuimsiú Sóisialta bróisiúr faisnéise
agus imeachtaí i gcomhair na seachtaine chomh maith.

Oibríochtaí Áiseanna Fóillíochta

Páirc Spóirt agus Áineasa agus Páirc Scátála Acra na
mBodach
Acra na mBodach, Na Clocha Liatha, Co. Chill Mhantáin. 
Á bhfeidhmiú ag Shoreline Leisure  Teil. 01 - 2016145

Linn Snámha, Giomnáisiam agus Ionad Spóirt Pobail na
gCloch Liath         
Tá an linn snámha úrscothach seo ina bhfuil linn snámh sé
lána 25m agus halla spóirt/pobail dúbailte (ina bhfuil suíocháin
inghiorraithe do thart ar 500 duine) lonnaithe ar Bhóthar an
Mhuilinn, Na Clocha Liatha, Cill Mhantáin. Á feidhmiú ag
Shoreline Leisure Teil. 01 – 2878180

Linn Snámha agus Giomnáisiam Bhré
Southern Cross Road, Bré, Co. Chill Mhantáin. Tá an t-ionad
seo á fheidhmiú ag Shoreline Leisure Teil. 01 – 2765660

Príosún Stairiúil Chill Mhantáin
Cnoc Chill Mhártain, Baile Chill Mhantáin.
Teil. 0404 – 61599
Ríomhphost wicklowgaol@gmail.com
Greasán: www.wicklowshistoricgaol.com
Tá Príosún Stairiúil Chill Mhantáin á fheidhmiú ag W.E.P. Gaol
Ltd.

Seirbhís Leabharlainne

Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin ag cur seirbhís
leabharlainne ar ardchaighdeán ar fáil don phobal. Cinntítear
trí bheartas 'ballraíocht leabharlainne shaor in aisce' na
Comhairle go bhfuil an tseirbhís leabharlainne poiblí ar fáil do
chách. Bhí an leibhéal ballraíochta seasmhach ag breis is
30,000 duine in 2014.

Tá trí bhrainse leabharlainne déag de chuid Sheirbhís
Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Mhantáin ar fud an
Chontae. Freastalaíonn an Leabharlann Taistil ar 34 áit bhreise
ar fud an chontae. Cuirtear seirbhís leabharlainne ar fáil
chomh maith do Phríosún Oscailte Mhainistir Shelton. Ina
theannta sin, tá seirbhís mhíosúil á cur ar fáil do thart ar naoi
dteach altranais déag sa chontae, lena n-áirítear Cúram Pobail
Charn an Bhua, Áras Cheshire, Síol Éalaigh agus Ospidéal Ráth
Droma.

Leabharlann an Inbhir Mhóir agus Oifigí Cheantar
Bardasach an Inbhir Mhóir

Cuireadh tús le tógáil Leabharlann nua an Inbhir Mhóir agus
Oifigí Cheantar Bardasach an Inbhir Mhóir ar an
bpríomhshráid san Inbhear Mór in 2014 agus beidh an
tionscadal curtha i gcrích agus na foirgnimh in úsáid ag
teannadh le deireadh na bliana 2015.

Ar an gClár Gníomhaíochtaí in 2014, bhí na nithe seo a
leanas:  
• Cuairteanna rialta ó ranganna scoile
• Taispeántais lena n-áirítear Gníomhaíochtaí Sheachtain
Leabhar an Domhain 'Gallant Sons'

• Imeachtaí Oíche Chultúir 2014
• Clubanna Leabhar do dhaoine fásta agus do dhéagóirí
• Gníomhaíochtaí ealaíon agus ceardaíochta
• Cainteanna Bealtaine i Leabharlann Bhré
• Cainteanna i gcomhair Sheachtain na hOidhreachta
• Cainteanna staire, lena n-áirítear faoin gcéad Chogadh
Domhanda

• Taispeántas agus Cainteanna chun comóradh a dhéanamh
ar an gCéad Chogadh Domhanda

• Ciorcal Ceoil
• Scéalta do leanaí
• Tráthanna na gCeist
• Maths Eyes i Leabharlann Bhaile Coimín
• Féile Ealaíon Chill Mhantáin i Leabharlann Chill Mhantáin
• An tSeachtain Eolaíochta i Leabharlann na gCloch Liath –
Samhain 2014
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For-Rochtain agus Cuimsiú Sóisialta

Is tionscnamh sláinte intinne é "Shelf Help" idir FSS,
Comhairle Contae Chill Dara agus Comhairle Contae Chill
Mhantáin. Is cnuasach 60 leabhar maidir le hábhair éagsúla a
bhaineann leis an meabhairshláinte atá i gceist, atá ar
taispeáint i leabharlanna Bhealach Conglais, Bhaile Coimín
agus Dhún Luáin.

“Inrochtaineacht do Chách"
• Tuilleadh taighde ar sholáthar leabhar i bhformáid
leictreonach

• Tabhairt isteach clár deimhnithe atá aitheanta go
hidirnáisiúnta – Touch, Type, Read and Spell, atá dírithe go
háirithe ar chabhrú le daoine a bhfuil riachtanais speisialta
acu nó ar dhaoine a bhfuil disléicse orthu

Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin tiomanta don fhor-
rochtain agus do chomhionannas rochtana poiblí agus cuimsiú
sóisialta, lena chinntiú go mbeidh an rochtain chéanna ag
cách ar a cuid seirbhísí leabharlainne poiblí trí: 

• Leanúint ar aghaidh leis an tSeirbhís Leabharlainne
mhíosúil a fhorbairt do Thithe Altranais agus Ospidéil sa
Chontae

• An tSeirbhís Leabharlainne a chur chun cinn d'inimircigh,
lena n-áirítear rochtain shaor in aisce ar an idirlíon ag
gach leabharlann agus rochtain ar líne ar Nuachtáin i 33
theanga

• Clár Taispeántas, Comóradh agus Láithreoireachtaí sna
Leabharlanna, nuair a bhíonn spás ann chuige sin 

“Digitise the Nation” agus “Get Ireland Online”
Bhí ranganna ríomhaireachta ar bun i Leabharlanna Bhaile
Bhaltraim, Bhré, Bhealach Conglais, Bhaile Coimín agus na
gCloch Liath in 2014.

Rochtain Wi-Fi
Tá an-tóir ag an bpobal ar rochtain Wi-Fi (gan sreang) sna
leabharlanna agus baineadh leas as breis is 20,000 seisiún 
Wi-Fi in 2014.

An Nuatheicneolaíocht agus TF
Chruthaigh an tSeirbhís Leabharlainne leathanach ar
'Facebook' chun teagmháil dhíreach a dhéanamh le
húsáideoirí agus le gníomhaireachtaí eile d'fhonn imeachtaí,
áiseanna agus seirbhísí nua a chur chun cinn agus a fhógairt,
de réir mar a gcuirtear ar bun iad.

An Plean Forbartha Leabharlann 2015–2019
Cuireadh comhairliúchán poiblí ar bun le linn 2014 maidir le
nuashonrú an Phlean Forbartha Leabharlann reatha.

An tIonad Staire Teaghlaigh agus Cartlann an Chontae

Ionad Staire Teaghlaigh Chill Mhantáin
Is seirbhís taighde ghinealaigh é Ionad Staire Teaghlaigh Chill
Mhantáin a bhunaigh Comhairle Contae Chill Mhantáin agus
FÁS in 1987 agus tá cláir pharóiste Chontae Chill Chontae de
chuid na hEaglaise Caitlicí agus Eaglais na hÉireann
ríomhairithe aige.

Fondúireacht Staire Teaghlaigh na hÉireann (IFHF)
Ionadaíonn Fondúireacht Staire Teaghlaigh na hÉireann breis
is 30 ionad de chuid chontaetha na hÉireann agus riarann sí
an suíomh Rootsireland.

Seirbhís Taighde ar Líne – Taifid 'Íoc ar Fhéachaint' ar
www.rootsireland.ie
Tá 19 milliún taifead ar an suíomh Rootsireland faoi láthair. Tá
Ionad Staire Teaghlaigh Chill Mhantáin le feiceáil ar an suíomh
domhanda, a chuireann taifid pharóiste na hÉireann ar fáil mar
acmhainn ginealais.

Fóram Oidhreachta Chontae Chill Mhantáin
Déanann an Fóram Oidhreachta Contae Chill Mhantáin a chur
chun cinn ó thaobh an ghinealais agus na turasóireachta
oidhreachta de.

Tionscadail
Tá an tseirbhís ghinealais ag leanúint de Thionscadail Taighde
a phróiseáil do theaghlaigh Diaspóra a bhfuil sinsir acu as Cill
Mhantáin. Tá Suíomh Gréasáin Oidhreachta Chill Mhantáin
ina chuid den líonra suíomhanna gréasáin Oidhreachta a
chruthaigh Ard-Mhúsaem na hÉireann. Tá faisnéis ar fáil ar an
suíomh maidir le ginealas, stair agus oidhreacht Chill
Mhantáin.

Seirbhís Chartlainne Chontae Chill Mhantáin
Clár Bainistíochta Taifead:
• D'fhorbair an tseirbhís chartlainne córais doiciméadaithe
chun taifid Chomhairle Contae Chill Mhantáin a
choimeád agus a dhiúscairt, i gcomhpháirt le Filestores.
Leanadh ar aghaidh leis an gclár sin in 2014.

Samplaí de na gníomhaíochtaí pobail a raibh
Comhairle Contae Chill Mhantáin páirteach iontu le
linn 2014:

Comhairle na nÓg 2014
I gcomhar le Bord Oideachais agus Oiliúna Chontae Chill
Mhantáin agus Chontae Chill Dara, lean Comhairle Contae
Chill Mhantáin le struchtúir Chomhairle na nÓg a fhorbairt i
gCill Mhantáin. Tá timpeall is trí cinn is fiche de scoileanna
agus grúpaí ógra áitiúla páirteach i scéim áitiúil Chomhairle
na nÓg.
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Tá brainse réigiúnach amháin de Chomhairle na nÓg i ngach
ceann de na cúig Thoghcheantar Áitiúla i gContae Chill
Mhantáin:

• Cill Mhantáin
• Bré
• Na Clocha Liatha
• An tInbhear Mór
• Bealach Conglais

Tagann na cúig Chomhairle na nÓg/Fhóram Óige réigiúnacha
le chéile go rialta agus bíonn siad i dteagmháil lena nÚdarás
Áitiúil agus le Comhlachtaí eile cinnteoireachta. Tá ionadaithe
tofa acu ar Chomhairle na nÓg ar leibhéal an chontae, a
bheidh i dteagmháil le Comhairle Contae Chill Mhantáin, le
Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin,
le Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chill Mhantáin, le
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus le Comhlachtaí eile
cinnteoireachta sa Chontae. Toghfar ionadaithe ón struchtúr
sin chuig Dáil na nÓg ar an leibhéal náisiúnta.

Dámhachtainí Pobail 2014

Bhí cistiú €70,000 ar fáil do Scéim na nDámhachtainí Pobail
in 2014, agus deonaíodh é sin do thimpeall is 117 Iarrthóir
faoi Scéim na nDámhachtainí Pobail sna catagóirí seo a leanas:

• Dámhachtain um Ghníomhaíocht Pobail
• Dámhachtain Fiúntais

Mórtas Áite 2014

Bhí áthas ar fhoireann Chomhairle Contae Chill Mhantáin
páirt a ghlacadh i gComórtas na nDamhachtainí Mórtais Áite
(Pride of Place) 2014 de chuid IPB/Cooperation Ireland. Is
comórtas uile-Éireann atá i gceist, arna eagrú ag Co-operation
Ireland i gcomhar leis na hÚdaráis Áitiúla Thuaidh agus Theas
chun mórtas sibhialta a chur chun cinn agus gníomhaíochtaí
agus éachtaí an phobail a cheiliúradh.

Is iad Festina Lente, Bré; Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin
agus Páirc Phobail Áth na Fuinseoige a rinne ionadaíocht ar
son Chontae Chill Mhantáin sna Dámhachtainí Bliantúla
Mórtas Áite de chuid IPB/Co-operation Ireland in 2014.
Comhghairdeas le Festina Lente, Bré, Co. Chill Mhantáin, a
rug leo an chéad áit sa Chatagóir Nuálaíochta Phobail, ag
Mórshearmanas na nDámhachtainí Bliantúla Mórtais Áite de
chuid IPB/Co-operation Ireland, a bhí ar siúl in Inis, Co. an
Chláir ar an Satharn an 15 Samhain 2014.

Oibríochtaí Ceantar Áineasa
Lasmuigh
Is éard atá i gceist anseo ná na saoráidí áineasa lasmuigh atá
sonraithe thíos a oibriú, a chothabháil agus a fheabhsú.

Clóis súgartha arna gcur ar fáil ag Comhairle Contae
Chill Mhantáin ar fud Chontae Chill Mhantáin.
• An tInbhear Mór: Ascaill Radharc na Mara, 
An tInbhear Mór

• An tInbhear Mór: St. Peter's Place, An tInbhear Mór
• An tInbhear Mór: South Green, An tInbhear Mór
• Bré:  Baile Bhaltraim, Bré
• Bré:  An Fásach Rua, Bré
• Bré:  Arda Ghiolaspar, Bóthar Chros an Deiscirt, Bré
• Bré:  Páirc an Phobail, Bóthar na Deargaile, Bré
• Bré:  Páirc Shuí Mhantáin, Bré
• Bré:  Bóthar na Trá, An Phromanáid
• Baile Chill Mhantáin: Baile an Oiriún
• Baile Chill Mhantáin: Radharc an Chnoic
• Baile Chill Mhantáin: An Muirbheach
• Páirc Áineasa agus Clós Súgartha Bhealach Conglais
• Clós Súgartha Bhaile Coimín, An Pháirc Ghnó, Baile
Coimín

• Clós Súgartha Áth na Sceire, Garrán na Mainistreach, 
Áth na Sceire

• Clós Súgartha na gCloch Liath, Bóthar an Mhuilinn, Na
Clocha Liatha

• Clós Súgartha Chill Mocheanóg, Páirc Ghort na Carraige
• Clós Súgartha an Chaisleáin Nua, Bóthar Chósta Chill
Mhantáin, An Caisleán Nua

Páirceanna Scátála
• Páirc Scátála an Inbhir Mhóir, Ascaill Radharc na Mara
• Páirc Scátála Bhaile Chill Mhantáin: Bóthar na Trá, An
Muirbheach

• Páirc Scátála Bhaile Coimín, An Pháirc Ghnó, Baile Coimín
• Páirc Spóirt, Áineasa agus Scátála Acra na mBodach, Acra
na mBodach, Na Clocha Liatha, ag 01 2016145

Clóis súgartha arna n-éascú ag Comhairle Contae 
Chill Mhantáin i gcomhpháirtíocht
• Clós Súgartha Eachroma
• Páirc Scátála an Inbhir Mhóir, Ascaill Radharc na Mara
• Clós Súgartha Pháirc an Phobail, Áth na Fuinseoige
• Páirc Spóirt, Áineasa agus Scátála Acra na mBodach, Acra
na mBodach, Na Clocha Liatha, ag 01 2016145

• Clós Súgartha Dhún Luáin
• Clós Súgartha Eden Gate, Acra na mBodach, Na Clocha
Liatha

• Gráinseach Choinn, Clós Súgartha
• Clós Súgartha Chnoc an Eanaigh
• Clós Súgartha Ráth Droma
• Clós Súgartha Thigh na hÉille
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Páirc Phobail Bhealach Conglais
Is saoráid mhórthaibhseach áineasa í Páirc Phobail Bhealach
Conglais, arna forbairt ag Comhairle Contae Chill Mhantáin i
gcomhpháirtíocht le Coiste Páirce Bhealach Conglais.

Tá go leor gnéithe breithe sa Pháirc lena n-áirítear clós
súgartha, clárchosán inrochtana cois na Sláine, láthair picnicí,
páirceanna imeartha agus sraith cosán ar fud na páirce. Is dea-
shampla í an Pháirc seo den chomhpháirtíocht i ngníomh idir
an tÚdarás Áitiúil agus an Pobal Áitiúil. 

Forbairt Pobail agus Forbairt Spórt agus Áineasa
I gComhpháirtíocht ag:
• Páirc Phobail Áth na Fuinseoige; Áis Ghasóg agus Óige an
Inbhir Mhóir; Cumann Forbartha Áth na Fuinseoige; Ionad
Pobail Ráth Naoi; Fóram Gníomhach Ráth Naoi, Raon
Siúil/Bogshodair; Spóirt agus Fóillíocht Phobail Eachroma;
Halla Baile Ghleann Fhaidhle; Conairí Fhóram Bhaile
Coimín agus a Dhúiche; Páirc Scátála agus Spórtlann
Allamuigh Chill Mhantáin; Ionad Pobail Chill Chomhghaill

• Turasóireacht/Straitéis Áineasa Lasmuigh do Chill
Mhantáin/Conairí Áineasa

• Comhpháirtíocht Shlí Chill Mhantáin
• Comhpháirtíocht Siúlóide Ghlasbhealach Bhaile Coimín
• Fáilte Éireann Chill Dara/Chill Mhantáin
• Straitéis Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chill Mhantáin.

Straitéis Áineasa Lasmuigh do Chontae Chill Mhantáin
Bunaíodh an Coiste Áineasa Lasmuigh do Chontae Chill
Mhantáin i mí Iúil 2009 d’fhonn na straitéisí atá leagtha
amach sa Straitéis Áineasa Lasmuigh do Chontae Chill
Mhantáin a chur chun feidhme.

Is toradh í an straitéis sin ar phróiseas leathan comhairliúchán
ar bhainistigh Comhpháirtíocht Chontae Chill Mhantáin é i
gcomhar le Coillte, Fáilte Éireann, an Chomhairle Spóirt, an
tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, Comhairle
Contae Chill Mhantáin, IFA Chill Mhantáin agus Comhairle
Ardtailte Chill Mhantáin. Mar thoradh ar an bpróiseas
comhairliúchán sin socraíodh fís fhoriomlán i leith Áineas
Lasmuigh i gContae Chill Mhantáin.

Sainaithníodh cúig chuspóir straitéiseacha don tréimhse
pleanála 2009 – 2013 a bheidh ina gcúnamh chun an fhís sin
a bhaint amach. Is iad seo a leanas na cuspóirí:
• Bainistíocht chomhtháite i leith áineas lasmuigh
• Feabhas a chur ar dheiseanna agus saoráidí maidir le
háineas inbhuanaithe lasmuigh

• Tacú le caomhnú trí áineas lasmuigh
• Cur chun cinn an áineasa lasmuigh, oideachas ina thaobh
agus múscailt feasachta ina leith

• Spreagadh na turasóireachta áineasa lasmuigh agus na
fiontraíochta i ndáil leis an áineas lasmuigh

Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chill Mhantáin
Shoreline Leisure, Bóthar an Mhuilinn, Na Clocha Liatha.  
(01 – 2878184)

Dhírigh Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chill Mhantáin ar chur
leis an rannpháirtíocht i ngach spórt i rith 2014, i
gcomhpháirtíocht le clubanna spóirt, comhlachtaí reachtúla,
cuideachtaí forbartha áitiúla agus grúpaí pobail agus grúpaí
deonacha ar fud an Chontae.

Sainaithnítear na cuspóirí atá ag Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt
Chill Mhantáin sa Phlean Straitéiseach 2010-2013 dá cuid
(faoi athbhreithniú). Áirítear le príomhfheidhmeanna
Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chill Mhantáin iad seo a
leanas: 

1. Soláthar faisnéise: lena n-áirítear comhordú a dhéanamh
ar fhaisnéis spóirt áitiúil, taighde a thionscnamh,
bunachar sonraí/eolairí spóirt a chur i dtoll a chéile,
acmhainní agus riachtanais a shainaithint mar bhonn
don phleanáil áitiúil agus fóram comhairliúcháin spóirt 
a bhunú.

2. Oideachas agus Oiliúint: deiseanna a sholáthar i dtaobh
oideachais agus oiliúna ar an leibhéal áitiúil, lena 
n-áirítear cúrsaí oiliúna cineálacha i réimsí amhail Cód
Eitice, Garchabhair agus Ceannasaíocht Ghníomhach,
agus tacaíocht a thabhairt i dtaobh cúrsaí a bhaineann 
le spóirt shonracha i gcomhar le Ceann-Eagraíochtaí
Náisiúnta Rialaithe Spóirt.

3. Cur chun feidhme: raon clár náisiúnta a chur chun
feidhme d'fhonn rannpháirtíocht a spreagadh, mar
shampla, Buntús, Mná sa Spórt, Beir Beo ar an Saol.
Seachadtar cláir i réimsí amhail Forbairt Spóirt, Spórt
agus Gníomhaíocht Choirp sa Phobal, Spórt Scoile, Spórt
na nÓg agus Cuimsiú Spóirt. Ina theannta sin, cuirfidh
Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chill Mhantáin cláir spóirt
chun feidhme i gcomhthéacs an phlean straitéisigh áitiúil
maidir le Spórt agus Gníomhaíocht Choirp agus i
gcomhréir le tosaíochtaí na Comhairle Spóirt.

Gníomhaíocht in 2014

• Thug Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chill Mhantáin
cúnamh maidir le seachadadh réimse leathan tionscnamh
atá dírithe ar an rannpháirtíocht sa spórt agus sa
ghníomhaíocht choirp a chur chun cinn.

• Thacaigh sí le grúpaí a raibh baint acu le Operation
Transformation agus d'éascaigh sí dóibh, agus d'eagraigh
sí Siúlóidí Contae i mBré agus i mBaile Chill Mhantáin.

• Chuir sí trí chlár Link It Up ar bun in éineacht le
Comhpháirtíocht Chontae Chill Mhantáin agus leis an
Tionscadal um Ithe Sláintiúil de chuid Fheidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte.
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• Ghlac sí páirt réamhghníomhach i Seachtain na Rothar
2014 agus chuir sí ar bun imeachtaí éagsúla i gcomhair
Sheachtain na Rothar i gcomhar le Bunscoileanna.

• Cuireadh ar bun dhá Chúrsa Oiliúna um Chuimsiú Daoine
faoi Mhíchumas i gcomhpháirtíocht leis an Ionad CARA.

• Cuireadh tús leis an gclár Basketball for All i mBré.
• Cuireadh trí Chúrsa um Oifigeach Leanaí ar bun.
• Cuireadh ar bun deich gCúrsa Bunfheasachta um Chód
Eitice.

• Ghlac dhá cheann déag de Bhunscoileanna páirt sa Chlár
Lúthchleasaíocht sa Chlós Scoile in 2014.

• Chríochnaigh fiche trí rannpháirtí Cúrsa do Cheannairí um
Ghníomhaíocht Choirp i gcomhpháirtíocht le Age and
Opportunity.

Gníomhaíocht Bheartaithe do 2015

Leanfaidh Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chill Mhantáin ar
aghaidh ag seachadadh raon leathan clár lena spreagfar
forbairt na gclubanna agus a bhfuil mar chuspóir acu cur leis
an rannpháirtíocht sa spórt agus sa ghníomhaíocht choirp:

• Cúrsaí um Oifigeach Leanaí
• Cúrsaí Bunfheasachta um Chód Eitice
• Faisnéis do Chlubanna agus Eagraíochtaí Spóirt tríd an
suíomh gréasáin, an Leathanach Facebook agus Twitter

• Cláir Bhunúsacha agus Cláir Chineálacha Bhuntúis
• Obair i gcomhpháirtíocht le hAonaid an Inbhir Mhóir agus
Bhré um Chur Chun Cinn an Spóirt

• Tacaíocht do Ghrúpaí Operation Transformation i gContae
Chill Mhantáin

• Tráthnónta eolais a eagrú do Chlubanna Spóirt maidir le
Cód Rialachais, agus éascú dóibh

• Seachtain na Scoileanna Gníomhacha a chur chun cinn
• Oiliúint um Chuimsiú Daoine faoi Mhíchumas i gcomhar
le hIonad CARA don Ghníomhaíocht Choirp Oiriúnaithe

• Cumann Go For Life a bhunú i gContae Chill Mhantáin in
éineacht le Líonra Chontae Chill Mhantáin do Dhaoine
Scothaosta

• Clár Píolótach Get Ireland Walking i dtaobh Siúl
Gníomhach sa Phobal

• Cláir Link It Up a fhorbairt agus a chur ar bun in éineacht
leis an Aonad um Ithe Sláintiúil de chuid
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

• Seachtain na Rothar 2015

Tá Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chill Mhantáin ar Facebook
agus Twitter, gréasán: www.wicklowlsp.ie

Oifig Ealaíon Chontae Chill
Mhantáin 

Tá traidisiún saibhir ealaíne agus cultúir i gContae Chill
Mhantáin agus bíonn raon leathan gníomhaíochtaí beoga ar
siúl i réimsí na n-amharcealaíon, an cheoil, na
hamharclannaíochta, na litríochta, na dealbhóireachta, na n-
ealaíon don aos óg, na n-ealaíon pobail agus na bhféilte.

Is é an ról atá ag Clár Ealaíon Chomhairle Contae Chill
Mhantáin an traidisiún saibhir sin a chothú agus a fhorbairt
agus a chinntiú go mbeidh fáil ag gach duine sa chontae ar na
healaíona.

Is ionann Straitéis Ealaíon Chontae Chill Mhantáin 2014 –
2016 agus an Ráiteas Straitéiseach maidir leis an tacaíocht ó
Oifig Ealaíon Chontae Chill Mhantáin d'Earnáil na nEalaíon
idir 2014 agus 2016:

• Clár Ealaíon Poiblí
• Faoi chlár Chill Mhantáin de Music Generation, caithfear

€1.4 milliún ar oideachas/ceachtanna ceoil do leanaí agus
do dhaoine óga faoi bhun 18 mbliana d'aois i gContae
Chill Mhantáin sa tréimhse trí bliana 2012 – 2014.

• Thar ceann Music Generation Chill Mhantáin agus Wide
Open Music, chuir Comhairle Contae Chill Mhantáin
'BLUEBOTTLE' i láthair sa Bord Gáis Energy Theatre i mí na
Samhna 2014, i gcomhar le Ceolfhoireann Shiansach
Náisiúnta RTÉ.

• Dámhachtainí agus cistiú maidir le Forbairt Féilte srl.
• Cuirtear comhairle agus tacaíocht ar fáil d’ealaíontóirí
aonair, cleachtóirí ceirde, éascaitheoirí ealaíne, ionaid
ealaíne, grúpaí ealaíne, eagraíochtaí ealaíne, coistí féile,
grúpaí scoile agus grúpaí pobail i dtaobh na nEalaíon i
gContae Chill Mhantáin.

• Clár Forbartha d'Amharcealaíontóirí
• Grúpa Díospóireachta i dtaobh na nAmharcealaíon
• Forbairt Líonra Teagascóirí Ceoil
• An clár Artlinks
• Cónaitheachtaí d'Ealaíontóirí – i gcomhthéacsanna
oideachais agus pobail

• Absolutely Wicklow
• Deontais agus sparánachtaí
• An Clár Wicked Young Film Makers do Scannánóirí Óga
• Clár Ealaíon agus Oideachais don Aos Óg i ndáil le
Scannán, Ceol, na hAmharcealaíona, Ealaín agus
Drámaíocht

• Leathnú amach Chlár Córúil na nDaoine Scothaosta Get
Vocal chuig ceithre áit i gContae Chill Mhantáin

• Oíche Chultúir
• An Clár 'Céatadán do na hEalaíona'
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Rochtain

I gcomhréir leis an Acht um Míchumas 2005, chinntigh
Oifigeach Rochtana Chomhairle Contae Chill Mhantáin go
bhfuil seirbhísí na Comhairle inrochtana do dhaoine faoi
mhíchumas trí rochtain chuimsithe ar ghnáthsheirbhísí a chur
ar fáil nuair is cuí agus nuair is féidir. Faoin Acht um Míchumas
2005, tá dualgas sonrach ar chomhlachtaí poiblí a gcuid
foirgneamh poiblí agus a gcuid seirbhísí a bheith inrochtana
do dhaoine faoi mhíchumas faoi 2005.

Grúpa Rochtana Údarás Áitiúil Chill Mhantáin

Lean an Grúpa Rochtana ar aghaidh ag tabhairt tacaíochta
agus comhairle do Chomhairle Contae Chill Mhantáin i
dtaobh saincheisteanna rochtana ar feadh 2014. Cuireann an
grúpa seo, atá comhdhéanta de dhaoine faoi mhíchumas agus
ionadaithe de chuid eagraíochtaí míchumais, saineolaithe ar
fáil don Údarás Áitiúil i réimse an mhíchumais agus na
rochtana. Bíonn an Oifig Rochtana i dteagmháil rialta le grúpaí
agus eagraíochtaí, idir náisiúnta agus áitiúla, a bhíonn ag plé
le rochtain lena chinntiú go bhfuil a gcuid oibleagáidí á
gcomhlíonadh ag Údaráis Áitiúla Chill Mhantáin.

Chuir Líonra Oifigigh Rochtana an Údaráis Áitiúil tionscadal
nua ar bun le linn 2012, dar teideal ‘Enabling Access across
Generations’ (Rochtain a Éascú do na Glúine go léir).
Cuimsítear sa tionscadal sin modúl ríomhfhoghlama
idirbhliana ar tugadh cuireadh do gach scoil i gContae Chill
Mhantáin páirt a ghlacadh ann. Ag deireadh an mhodúil sin
reáchtáiltear comórtas náisiúnta ealaíne chun póstaer A4 a
dhearadh a mbainfidh gach Oifigeach Rochtana ar fud na
hÉireann leas as ar feadh na bliana d’fhonn béim a chur ar
shaincheisteanna rochtana. Is í Gaelcholáiste na Mara san
Inbhear Mór a bhuaigh an comórtas náisiúnta ealaíne in 2012.
Ghlac dhá scoil páirt sa mhodúl ríomhfhoghlama in 2014 ach
níor chuir siad aon obair ealaíne isteach ar an gcomórtas.

An Coiste Iniúchóireachta

Bunaíodh Coiste Iniúchóireachta Chomhairle Contae Chill
Mhantáin in 2007 faoin Acht um Rialtas Áitiúil (Ceantair
Feabhsú Gnó) 2005 agus ar an gcoiste tá an tUasal Tom
Gregan, Cathaoirleach, an tUasal Noel Geraghty, Leas-
Chathaoirleach, an Clr Pat Casey, Mary Savage Uasal agus an
Clr Edward Timmins.

Áirítear le feidhmeanna an Coiste Iniúchóireachta an méid seo
a leanas:

• Athbhreithniú a dhéanamh ar chleachtais agus nósanna
imeachta maidir le tuairisciú airgeadais agus tuairisciú
buiséadach laistigh den Údarás Áitiúil

• Forbairt an dea-chleachtais a chur cinn san fheidhm
Iniúchóireachta Inmheánaí

• Athbhreithniú a dhéanamh ar na Tuarascálacha Iniúchta
Rialtais Áitiúil agus na Tuarascálacha Speisialta agus
gníomh leantach an lucht Bainistíochta a mheasúnú

• Measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht agus ar luach ar
airgead agus na nithe sin a chur chun cinn

• Moltaí a thabhairt don Chomhairle de réir mar a
mheasann an coiste is cuí

• Athbhreithniú a dhéanamh ar thorthaí agus ar mholtaí an
Choimisiúin Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta
(NOAC) agus ar fhreagra an Phríomhfheidhmeannaigh
orthu agus gníomh breise a ghlacadh mar is cuí

Mar chuid den phróiseas tuairiscithe, chuir an Coiste
Iniúchóireachta an Tuarascáil Bhliantúil faoi bhráid na
Comhairle i mí Aibreáin 2014. Sa tuarascáil, d'fháiltigh an
Coiste roimh chur i gcrích na nithe seo a leanas le linn na
bliana:

• Measúnú ar na Nósanna Imeachta um Bainistiú Fiachais
• Athbhreithniú ar Oibríochtaí Párolla
• Comhlíonadh Nós Imeachta – Fáltais Airgid
• Leanúnachas Gnó – Aisghabháil Sonraí
• An Fheidhm Soláthair

Iarradh ar an Iniúchóir Rialtais Áitiúil labhairt leis an gCoiste le
linn na bliana. Ba dheis úsáideach é sin don Choiste agus don
Iniúchóir Rialtais Áitiúil réimse leathan ábhar agus smaointe a
phlé.

Seirbhísí Fiontar agus Corparáideacha 
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Comhdhálacha ar freastalaíodh orthu in 2014

Comhdháil Dáta Lucht freastail

Cistiú Spóirt an Aontais Eorpaigh, Bun Raite 10 – 11 Eanáir 2014 2

Fiontair a Fhorbairt agus Tacú Leo ar Bhonn Áitiúil, Gaillimh 10 – 11 Eanáir 2014 1

An Bille Rialtais Áitiúil, Trá Lí 17 – 18 Eanáir 2014 3

An Próiseas Luachála maidir le Rátáil Áitreabh, Luimneach 17 – 19 Eanáir 2014 1

Bainistiú Dramhaíola, Cathair na Mart 24 – 25 Eanáir 2014 3

Bainistiú Ama agus Táirgiúlacht, Ros Ó gCairbre, Corcaigh 24 – 26 Eanáir 2014 1

Seimineár an Earraigh de chuid Chumann Chomhaltaí 30 Eanáir – 1 Feabhra 2014 4
na nÚdarás Áitiúil, Muineachán

Comhdháil maidir le Fuinneamh In-athnuaite, Port Láirge 1 – 2 Feabhra 2014 2

AMAI, Bun Dobhráin 14 – 15 Feabhra 2014 3

Iompraíocht Fhrithshóisialta, Trá Lí 14 – 15 Feabhra 2014 1

Comhdháil Turasóireachta, Inis Díomáin 21 – 23 Feabhra 2014 3

Oideachas chun an Geilleagar a Chur chun Cinn, Gaillimh 28 Feabhra – 1 Márta 2014 2

Comhdháil Bhliantúil ACCC, An Cabhán 6 – 7 Márta 2014 4

Piolóin agus Feirmeacha Gaoithe, Leitir Ceanainn 7 – 9 Márta 2014 2

Luach ar Airgead sa Rialtas Áitiúil, Leitir Ceanainn 14 – 16 Márta 2014 1

Athruithe ar Chonarthaí Tógála, Cairlinn, Co. Lú 21 – 23 Márta 2014 1

Ról an Ombudsman, Luimneach 21 – 23 Márta 2014 1

Comhdháil um Shaoráil Faisnéise, Baile Átha Cliath 27 Márta 2014 1

Comhdháil Turasóireachta Cheatharlach, Ceatharlach 3 – 4 Aibreán 2014 2

Cosaint Sonraí, An Muileann gCearr 4 – 5 Aibreán 2014 1

Comhdháil Turasóireachta Phort an Pheire 9 – 10 Aibreán 2014 2

Clár Náisiúnta Aitheantóirí na Soláthraithe Seirbhísí Sláinte, Gaillimh 11 – 12 Aibreán 2014 1

MABS agus Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann, Ros Ó gCairbre 11 – 13 Aibreán 2014 1

Tuilte Abhann agus Saincheisteanna Bainistíochta 2 – 3 Bealtaine 2014 1

Athchóiriú an Rialtais Áitiúil, Bun Clóidí 9 – 10 Bealtaine 2014 1

Oiliúint AILG, Tulach Mhór 26 Meitheamh 2014 18

Oiliúint AILG, Dún Dealgan 11 Meán Fómhair 2014 10

Oiliúint AILG, Ceatharlach 16 Meán Fómhair 2014 10

Oiliúint de chuid La Touche Legacy 26 – 28 Meán Fómhair 2014 11

Comhdháil Phleanála, Baile Átha Cliath 10 Deireadh Fómhair 2014 1

Oiliúint AILG, Baile Átha Luain 23 Deireadh Fómhair 2014 10

Oiliúint AILG, An Cabhán 29 – 30 Deireadh Fómhair 2014 8

Oiliúint AILG, Baile Átha Troim 17 Samhain 2014 3

Comhdháil Rialtais Áitiúil, Gaillimh 5 – 6 Nollaig 2014 1

An Teicneolaíocht ag Athrú na Turasóireachta Domhanda, 13 – 15 Nollaig 2014 1
Ros Ó gCairbre
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Coimisiún Scannán Chontae 
Chill Mhantáin

Is é Coimisiún Scannán Chontae Chill Mhantáin an coimisiún
scannán is sine in Éirinn agus tá sé tiomanta do léiriúcháin
chlosamhairc a mhealladh chuig an gcontae. Tá an Coimisiún
á chistiú ag Comhairle Contae Chill Mhantáin agus ag Ceantar
Bardasach Bhré. Is in Áras Clermont, Campas Chontae Chill
Mhantáin, atá sé lonnaithe, ach déanann sé ionadaíocht ar an
gcontae ar fad.

Is é príomhchuspóir Choimisiún Scannán Chontae Chill
Mhantáin margú a dhéanamh ar an gcontae agus é a chur
chun cinn mar láthair scannánaíochta le haghaidh aon chineál
léiriúcháin closamhairc, idir phríomhscannáin, scannáin
ghearra, léiriúcháin teilifíse agus phromóisin cheoil.
Cabhraíonn an oifig scannán le tionscadal ar bith, beag beann
ar mhéid an bhuiséid, agus é ina aidhm aige sochair
gheilleagracha a thabhairt isteach sa cheantar.

Mar dhara cuspóir, tá Coimisiún Scannán Chontae Chill
Mhantáin tiomanta don leas is fearr a bhaint as dea-thionchar
na gníomhaíochta scannánaíochta ar an turasóireacht. Is
margadh í an turasóireacht scannán atá ag dul i méid toisc go
roghnaíonn go leor turasóirí ceann scríbe ar bhonn scannán
nó sraitheanna teilifíse atá feicthe acu. Mealltar turasóirí anseo
trí mheán scannán ar nós 'PS I love You' agus 'The Tudors',
trína gcur faoi thrácht ar ár suíomh gréasáin agus trí Léarscáil
Scannán Chontae Chill Mhantáin, a ndearnadh athchló uirthi
in 2012. Déantar cóipeanna den léarscáil scannán a dháileadh
ar gach oifig turasóireachta agus ar gach phríomhláthair is díol
spéise do thurasóirí i gContae Chill Mhantáin. Ina theannta
sin, cabhraíonn Coimisiún Scannán Chill Mhantáin le
Turasóireacht Éireann i ndáil le turais do na meáin agus turais
taithíocha feadh na gcosán scannán i gCill Mhantáin.

Bhí a lán gníomhaíochta léiriúcháin ar bun i gContae Chill
Mhantáin in 2014. Rinneadh breis is 340 lá scannánaíochta a
thaifeadadh, ina raibh meascán de gach cineál léiriúchán
closamhairc i gceist. Is iondúil go n-eascraíonn buntáistí
airgeadais níos mó ó phríomhscannáin ná ón teilifís i ndáil le
léiriúcháin chlosamhairc.

I measc na seirbhísí atá ar fáil do cheann ar bith de na
léiriúcháin tá cuardach suímh, comhairle, cúnamh agus moltaí
suíomh trí bhróisiúir ghréasáin phearsantaithe, idirchaidreamh
le baill foirne de chuid na nÚdarás Áitiúil agus le pobail áitiúla.

Ar cheann de na tionscadail iomadúla a rinneadh a
thaifeadadh i gContae Chill Mhantáin in 2014 bhí an tríú
sraith de 'Vikings' sna stiúideonna scannán nua in Ballyhenry,

Áth na Fuinseoige. Meastar gur fostaíodh níos mó ná 500
Éireannach, idir aisteoirí agus chriú, sa léiriúchán sin a chosain
€30m, agus gur infheistíodh an tsuim mhór €20m sa chontae
dá bharr, agus gach rud san áireamh amhail dearadh seit,
áiseanna stiúideo, agus na mílte aisteoirí breise a fhostú.

I measc na scannán eile a taifeadadh i gContae Chill Mhantáin
in 2014 bhí an comhléiriúcham de chuid na Gearmáine agus
na hÉireann A Dangerous Fortune, Sacrifice inar ghlac Radha
Mitchell, Ian McElhinney agus Rupert Graves na príomhróil
agus My Name is Emily, faoi stiúir Simon Fitzmaurice as na
Clocha Liatha. Bhí an dara sraith den léiriúchán 'Penny
Dreadfull' idir lámha in Ardmore Studios ar feadh míonna fada
agus baineadh leas as go leor áiteanna ar fud an chontae sa
scannán sin freisin.

Le linn Fhómhar na bliana 2014, reáchtáladh an clár oiliúna
Pure Wicked Young Film Makers agus an fhéile
scannánaíochta a ghabhann leis. Is í an chuideachta Zucca
Films a rinne bainistiú orthu i gcomhar le Seirbhís Óige Bhré.
Rinne breis agus 20 scannánóir óg roinnt gearrscannán a
scríobh, a scannánú agus a léiriú i gceantar Bhré agus Bhaile
an Chinnéidigh, agus cuireadh na scannáin sin ar an scáileán
le linn an Wicked Film Festival san Mermaid Arts Centre i mBré
i mí na Nollag 2014. Tá súil ag Coimisiún Scannán Chill
Mhantáin cur leis an móiminteam a chruthaigh an clár oiliúna
le linn na bliana 2013 ag brath ar an gcistiú agus na
hacmhainní a bheidh ar fáil dó.
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Campas Chontae Chill Mhantáin,
Áras Clermont, Ráth Naoi

Forbhreathnú ar Úsáid Fuinnimh in 2014

Is i ndáil leis na foirgnimh go léir sa champas a théamh is mó
a ídítear fuinneamh. Úsáidtear gás GPL i gcomhair na
dtéitheoirí. 

Ídiú iomlán GPL in 2014: 37,287 Lítear.  

Ídiú iomlán leictreachais in 2014:
Lá 109.140KWH
Oíche: 94.080KWH
Iomlán: 203.220KWH

In 2014, táirgeadh an leictreachas a sholáthair Energia de
bharr úsáid na mbreoslaí seo a leanas:
74.6% Foinsí in-athnuaite
25.5% Breoslaí iontaise: gás/gual/móin/eile

Ní úsáidtear gás nádúrtha ná ola gháis in Clermont.

Baineadh úsáid as 348 lítear peitril i gcomhair gearradh féir
agus struimeála.

Gníomhartha a Rinneadh in 2014

In 2014 thug Comhairle Contae Chill Mhantáin faoi réimse
tionscnamh chun ár bhfeidhmíocht fuinnimh a fheabhsú, lena
n-áirítear:

• Na radaitheoirí a ísliú de lámh ar laethanta teo i rith an
gheimhridh

Gníomhartha atá Beartaithe do 2015

Tá sé ar intinn ag Comhairle Contae Chill Mhantáin in Áras
Clermont ár bhfeidhmíocht fuinnimh a fheabhsú a thuilleadh
in 2015 trí thabhairt faoi na tionscnaimh seo a leanas:

• Fuinneoga nua a chur in ionad na bhfuinneog i
bhfoirgnimh an chlóis. Ní fios cé mhéad fuinneamh a
spárálfar gach bliain.

• An córas téimh a ísliú d'aon chéim amháin i
bpríomhfhoirgneamh an choláiste

• Córas um scaradh dramhaíola a thabhairt isteach
• A iarraidh ar Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann
iniúchadh leantach a dhéanamh, ag leanúint ar aghaidh
ón tuarascáil a ullmhaíodh in 2007

• Tá sé beartaithe againn leas a bhaint as an tuarascáil sin
chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh sna
blianta amach romhainn, faoi réir costais agus buiséad.

Campas Chontae Chill Mhantáin, Coláiste Clermont,
Ráth Naoi, Co. Chill Mhantáin

Is forbairt nua den scoth é Campas Chontae Chill Mhantáin i
Ráth Naoi, atá á fhorbairt ag Comhairle Contae Chill
Mhantáin ionas go mbeidh sé ina Ionad Barr Feabhais i réimse
na Fiontraíochta, an Oideachais agus na Nuálaíochta i
gContae Chill Mhantáin, agus chun Forbairt Gheilleagrach a
spreagadh sa Chontae. Is áis mhórthaibhseach, a chlúdaíonn
65 acra, é Campas Clermont. Sna foirgnimh éagsúla tá oifigí,
seomraí cruinnithe, ionad comhdhála agus taispeántais,
seomraí léachta, seomraí TF agus leabharlann an choláiste. Tá
Bord Fiontar Contae Chill Mhantáin agus Teagasc lonnaithe
in Áras Clermont.

Tá comhpháirtíocht láidir ar bun le gníomhaireachtaí forbartha
náisiúnta agus áitiúla amhail GFT Éireann, Fiontraíocht
Éireann, an Oifig Fiontair Áitiúil, Comhpháirtíocht Chontae
Chill Mhantáin agus na Comhlachais Tráchtála d’fhonn an fhís
a bhaint amach agus d’fhonn timpeallacht ardchaighdeáin a
chruthú ionas go mbeidh ceantar gnó faoi bhláth ar an
gcampas.

Plean Straitéiseach 2008-2013

Le linn 2008, ghlac na comhaltaí tofa Plean Straitéiseach do
Champas Chontae Chill Mhantáin don tréimhse 2008-2013,
inar cuimsíodh ár ráiteas misin agus na cuspóirí agus
spriocanna dár gcuid faoi na ceannteidil seo a leanas:

1. Punann Acadúil agus Pobal Foghlama
2. Fiontar agus Forbairt Gheilleagrach
3. Bainistíocht agus Eagraíocht
4. Bonneagar Fisiceach
5. Pleanáil Airgeadais

Cuireadh tús le hathbhreithniú ar an straitéis sin in 2014, a
bheidh le cur i gcrích in 2015.

Campas Chontae Chill Mhantáin agus Institiúid
Teicneolaíochta Cheatharlach

Tá Campas Contae Chill Mhantáin, i gcomhar le hInstitiúid
Teicneolaíochta Cheatharlach, ag cur ar bun réimse cúrsaí
páirtaimseartha Oideachais agus Oiliúna ar bhonn na
Foghlama ar Feadh an tSaoil. In 2014, bhí timpeall is 310 mac
léinn ag freastal ar chúrsaí páirtaimseartha oíche i gCampas
Chontae Chill Mhantáin agus táthar ag súil go dtiocfaidh
méadú mór ar an bhfigiúr sin sna blianta amach romhainn
nuair a chuirfear cláir nua acadúla ar bun. Tá timpeall is 300
mac léinn tar éis céimeanna éagsúla de chuid an Choláiste a
bhaint amach ó 2006 i leith.
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Tá na cúrsaí seo a leanas ina measc siúd atá ar fáil:
Iarchéimithe
• Máistir Ealaíon sa Staidéar Óige, Leanaí agus Teaghlaigh
• Ard-Dioplóma san Oideachas agus Cúram Luath-Óige
• Ard-Dioplóma sa Staidéar Sóisialta Feidhmeach
• Ard-Dioplóma sa Bhainistíocht Ghnó
• Ard-Dioplóma sa Ghnó
• Ard-Dioplóma sa Chuntasaíocht Chiste agus Anailís Riosca
• Ard-Dioplóma sna hEalaíona (Dearadh i gcomhair na
Meán Digiteach)

Fochéimithe
• Gnó agus Cuntasaíocht
• BA sa Bhainistíocht Ghnó (Onóracha)
• Ard-Teastas sa Ghnó
• Teastas sa Bhainistíocht Tionscadal
• Teastas sna Meáin Dhigiteacha
• Teastas sa Dearadh Gréasáin
• Teastas sa Mhargaíocht ar Líne

Daonnachtaí
• Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) san Oideachas agus Cúram
Luath-Óige

• Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa Staidéar Sóisialta
Feidhmeach

• Teastais in ábhair éagsúla Dlí

Innealtóireacht
• Baitsiléir Eolaíochta sa Bhainistíocht Fuinnimh
• Ríomhaireacht agus Eolaíocht
• Teastas sa tSláinte, sa tSábháilteacht agus sa Bhainistíocht
Comhshaoil

Áirítear leis na mórimeachtaí a reáchtáladh ar Champas
Chontae Chill Mhantáin le linn 2014 iad seo a leanas:

• Seoladh na hOifige Fiontair Áitiúil leis an Taoiseach, Enda
Kenny T.D.

• Cuairt a thug an tAire Fiontar agus Poist, Richard Bruton,
ar Clermont

• Na Dámhachtainí Fiontair Mac Léinn de chuig na hOifige
Fiontair Áitiúil

• Babhtaí ceannais Chontae Chill Mhantáin de chuid
Ghradam na hOifige Fiontair Áitiúil don Fhiontraí Óg is
Fearr

• Dhá Shearmanas Bronnta Dámhachtainí agus Duaiseanna
– Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach. Bronnadh

dámhachtain ar bhreis agus 100 mac léinn ag na
searmanais sin.

• Ligtear na seomraí i gColáiste Clermont agus in Áras
Clermont ar cíos do ghnólachtaí agus gníomhaireachtaí
éagsúla ó lá go lá le haghaidh cúrsaí oiliúna agus
cruinnithe iomadúla.

De thoradh ar na himeachtaí agus na cruinnithe go léir atá
thuasluaite, cuirtear Clermont chun cinn ar bhonn leanúnach
mar scoth-ionad ar leith le haghaidh raon úsáidí, agus dírítear
aird ar na cláir oiliúna agus na cláir ardoideachais a
reáchtálann Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach ar bhonn
Foghlama ar feadh an tSaoil. Déantar na himeachtaí sin a
reáchtáil d'fhonn coincheap foriomlán Champas Chontae
Chill Mhantáin a chur chun cinn agus d'fhonn aird an phobail
a dhíriú ar an gCampas, den chuid is mó.

Saoráil Faisnéise

Tháinig an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 i bhfeidhm ar an
14 Deireadh Fómhair 2014. Faoin Acht sin, cuireadh deireadh
leis an gceanglas táille a íoc nuair atáthar ag déanamh
iarratais.
Sna hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, déantar dearbhú ar an
gceart atá ag baill den phobal chun rochtain a fháil ar fhaisnéis
oifigiúil a mhéid agus is féidir i gcomhréir le leas an phobail
agus leis an gceart chun príobháideachta atá ag daoine aonair.

Bunaíodh trí cheart reachtúla nua faoin Acht:
• Ceart dlíthiúil ag gach duine faisnéis atá i seilbh
comhlachtaí poiblí a rochtain;

• Ceart dlíthiúil ag gach duine go ndéanfaí faisnéis oifigiúil
a bhaineann leis féin nó léi féin a leasú nuair atá sí
neamhiomlán, mícheart nó míthreorach; agus

• Ceart dlíthiúil ag gach duine chun cúiseanna le cinntí a
bhaineann leis nó léi féin a fháil.

Fuair Údarás Áitiúil Chontae Chill Mhantáin 34 iarratas ar an
iomlán le linn 2014 faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise
1997, 2003 agus 2014. Sa tábla seo a leanas, tá anailís ar na
cinntí a rinneadh maidir leis na hiarratais sin.

Líon na gcásanna beo tugtha ar aghaidh amhail an
1/1/2014

2

Líon na n-iarratas a fuarthas 34

Líon na n-iarratas a deonaíodh 11

Líon na n-iarratas a deonaíodh go páirteach 10

Líon na n-iarratas a diúltaíodh 7

Líon na n-iarratas a aistríodh 0

Líon na n-iarratas a tarraingíodh siar nó a
láimhseáladh lasmuigh de Shaoráil Faisnéise

7

Líon na n-iarratas beo amhail an 31/12/2014 1
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Sláinte agus Sábháilteacht

Tacaíonn Comhairle Contae Chill Mhantáin le próiseas Sláinte
agus Sábháilteachta atá dinimiciúil agus idirghníomhach. Mar
sin, baineann an Oifig um Shláinte agus um Shábháilteacht
leas as gach deis chun na prionsabail sin a léiriú i dtéarmaí
comhairliúcháin, oiliúna agus forbairt a dhéanamh ar chóras
cuimsitheach Bainistíochta Sláinte agus Sábháilteachta.

Cuirtear oiliúint ar fáil ar bhonn réamhghníomhach ar feadh
na bliana. Áirítear leis an oiliúint a chuirtear ar fáil: Pas
Sábháilte, Feasacht Sábháilteachta, Úsáid Sábha Slabhracha
(City & Guilds), Dul Isteach i Spásanna Cúnga, Roithleáin
Scríobacha, Láimhsiú, Scéim Deimhniúcháin um Scileanna
Tógála (CSCS), Garchabhair, agus Pleananna um Chóras Slán
Oibre, i measc cúrsaí oiliúna eile.

Déantar athbhreithniú leanúnach ar bheartais agus ar nósanna
imeachta i gComhairle Contae Chill Mhantáin i gcomhréir leis
an dea-chleachtas nua agus le hathruithe reachtaíochta agus
tionscnaimh náisiúnta. Spreagtar na baill foirne chun páirt a
ghlacadh sa phróiseas agus is mór againn ionchur na
nIonadaithe Sábháilteachta.

Deontais Ardoideachais

Feidhmíonn Comhairle Contae Chill Mhantáin thar ceann na
Roinne Oideachais agus Scileanna maidir leis an Scéim
Ardoideachais a riar. In 2011, rinneadh an Scéim Deontais
Ardoideachais a neartú tuilleadh trí thabhairt isteach an Achta
um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011 agus na Rialachán um
Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011. Féadfaidh an Roinn
Oideachais agus Scileanna iadsan a leasú gach bliain chun aon
athruithe a chur san áireamh. Faoi na hathruithe reachtaíochta
nua sin, tugadh isteach comhscéim amháin, an Scéim
Deontais Ardoideachais, do na húdaráis go léir a thugann
deontais.

Is inaisíoctha é an t-airgead go léir a íoctar i leith cothabhála
agus táillí, ach amháin i gcás ranníocaíocht sheasta €6,019.83
nach mór don Chomhairle a íoc faoi Acht na bliana 1968.

Deontais Chothabhála

Íoctar an deontas cothabhála ag ocht ráta éagsúla. Is iad na
rátaí neamhchóngaracha (NC) a bhíonn i bhfeidhm nuair a
bhíonn cónaí ar an iarrthóir breis is 45 chiliméadar ón gcoláiste
agus is iad na rátaí cóngaracha (C) a bhíonn i bhfeidhm nuair
a bhíonn cónaí ar an iarrthóir 45 ciliméadar ón gcoláiste nó
níos lú. Is iad seo a leanas na rátaí cothabhála le haghaidh na
bliana acadúla 2014/2015:

Ráta Speisialta Deontas Cothabhála do mhic léinn faoi
mhíbhuntáiste (Deontais Bhreisithe)

I mí Iúil 2001, thug an Roinn Oideachais agus Scileanna rátaí
speisialta isteach le haghaidh deontais chothabhála do mhic
léinn faoi mhíbhuntáiste a fhaigheann deontais den chatagóir
NC1 agus C1. Is é €5,915 an ráta speisialta don deontas
neamhchóngarach iomlán agus €2,375 an ráta don deontas
cóngarach iomlán.  Is é €22,703 an teorainn ioncaim don
bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2013 (glan ó ghnátheisiaimh
a leagtar amach i gClásal 1 den Scéim agus ón liúntas do
leanaí cleithiúnacha) agus ní mór go n-áireofaí mar chuid den
ioncam gné Leasa Shóisialaigh (íocaíocht shonraithe
fhadtéarmach incháilithe amháin, de réir na Scéime).

An Tionscnamh Táillí in Aisce

Tugadh isteach an tionscnamh táillí in aisce in 1995 agus
tháinig sé i bhfeidhm go hiomlán sa bhliain acadúil 1996/97.
Faoin tionscnamh, ní ghearrtar ach táille chlárúcháin €2,750*
ar mhic léinn fhochéime as freastal ar chúrsaí tríú leibhéal. I
gcás mic léinn a fhreastalaíonn ar chúrsaí iarchéime in
institiúidí faofa in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann, tá siad i
dteideal deontas táille nach mó ná €6,270 a fháil má
chomhlíonann siad clásail ábhartha na scéime deontais. Níl
aon chistiú ar fáil i leith staidéar iarchéime taobh amuigh
d'Éirinn.

*Gach mac léinn a cháilíonn do dheontas, tá sé nó sí i
dteideal na táille clárúcháin freisin.

Ráta
Neamhchóngarach

Ráta
Cóngarach

Cothabháil Iomlán €3,025 NA1 €1,215 C1

Páirtchothabháil
(75%)

€2,270 NA2 €910 C2

Páirtchothabháil
(50%)

€1,515 NA3 €605 C3

Páirtchothabháil
(25%)

€755 NA4 €305 C4
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An Tionscadal Acmhainní Daonna, Párolla agus
Aoisliúntais

In aitheantas na n-athruithe móra atá ag teacht i bhfeidhm i
dtaobh rialtas áitiúil, rinne an Bord Seirbhísí Bainistíochta
Rialtais Áitiúil an chuideachta PA Consultants a choimisiúnú
chun athbhreithniú fadréimseach a dhéanamh ar fheidhmiú
na feidhme Acmhainní Daonna in údaráis áitiúla chun aghaidh
a thabhairt ar na struchtúir, na hacmhainní agus na próisis atá
riachtanach chun riachtanais straitéiseacha agus riachtanais
eagraíochtúla na n-údarás áitiúil a chomhlíonadh.

Fostaíodh Core International chun an tionscadal sin a chur
chun cinn ar bhonn náisiúnta. Chuir Údaráis Áitiúla Chill
Mhantáin tús leis an tionscadal i mí Eanáir 2009. Críochnaíodh
Céim 1 in 2011 nuair a tugadh isteach struchtúr eagraíochtúil,
párolla, tuairisceáin don Phríomh-Oifig Staidrimh agus
tuairisceáin roinne, earcaíocht, am agus freastal, agus
féinseirbhís fhostaithe, i ngach ceann de na ceithre Údarás
Áitiúla i gCill Mhantáin.

Le críochnú na modúl i gcéim 1, tá próiseas comhtháite,
sruthlínithe i bhfeidhm idir na príomhfheidhmeanna, eadhon
Acmhainní Daonna, Párolla, Aoisliúntas agus Airgeadas.
D'fhág an méid sin gur spáráladh méid ollmhór ama agus
airgid agus go bhfuil buntáistí eile le baint amach sna blianta
atá le teacht.

De bharr gur córas comhtháite Acmhainní Daonna, Párolla
agus Aoisliúntais é Core, tá Údaráis Áitiúla Chill Mhantáin in
ann aon athruithe reachtúla ar an reachtaíocht nó aon
cheanglas a éiríonn as Comhaontú Pháirc an Chrócaigh nó as
Comhaontú Bhóthar Haddington a chur chun feidhme ar shlí
níos éifeachtúla agus níos tráthúla. In 2012, cuireadh
athruithe i bhfeidhm faoi Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh ar
an scéim saoire breoiteachta; teidlíochtaí agus féilire maidir le
saoire bhliantúil; agus minicíochtaí párolla.

Cuireadh tús leis an obair ar Chéim 2 agus tá sí fós ar bun.
Baineann an obair sin le feidhmiú céimneach na modúl MyPay,
Aoisliúntais, Sláinte agus Sábháilteachta agus Bainistíochta
Feidhmíochta, chomh maith le cur chun feidhme na gcumasc
ar na Comhairlí Baile. Táthar ag súil freisin go mbeidh leagan
19 de CORE á chur chun feidhme in 2015.

Teorainneacha Ioncaim
Tá na teorainneacha ioncaim do Scéim 2014/2015 leagtha amach sa tábla seo a leanas:

Líon na
leanaí
cleithiúnacha

Cothabháil
iomlán agus
táillí iomlána

Páirtchothab
háil (75%)
agus táillí
iomlána

Páirtchothab
háil (50%)
agus táillí
iomlána

Páirtchothab
háil (25%)
agus táillí
iomlána

Táillí (100%)
amháin*

Táillí (50%)
amháin*

Níos lú ná 4 €39,875 €40,790 €43,380 €45,790 €49,840 €54,240

4 – 7 €43,810 €45,025 €47,670 €50,325 €54,765 €59,595

8 nó níos mó €47,575 €48,890 €51,760 €54,630 €59,455 €64,700

*Íoctar an Táille Sheirbhíse Mac Léinn iomlán má tá an t-ioncam ar an leibhéal seo nó faoina bhun.
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Fiontar agus Forbairt

In ainneoin na ndúshlán agus na ndeacrachtaí móra atá ann
mar thoradh ar chúinsí geilleagracha, is iontach an
acmhainneacht ghnó atá ag Contae Chill Mhantáin agus tá
leathnú agus forbairt nach beag tagtha air le blianta beaga
anuas. Tá Cill Mhantáin ar cheann de na contaetha leis an ráta
fáis is sciobtha in Éirinn. Tá sé suite aistear níos lú ná uair a
chloig ó Bhaile Átha Cliath agus tá rochtain éasca ar an M50
agus ar na mótarbhealaigh náisiúnta ann. Is iomaí buntáiste
atá ar fáil sa Chontae i dtaobh suíomh straitéiseach,
bonneagar forbartha, agus fáil ar Ollscoileanna agus Institiúidí
Teicneolaíochta laistigh d'achar gearr taistil.

Tá Aonad Fiontair na Comhairle freagrach as Contae Chill
Mhantáin agus a chuid bailte a chur chun cinn agus a mhargú
mar áit le haghaidh poist agus fiontar a chruthú. Cabhraíonn
sé le hionaid fiontar a fhorbairt agus a chur chun cinn agus
sealbhaíonn sé talamh chun forbairt tionscail agus tráchtála a
éascú. Tá ról lárnach ag an aonad maidir le forbairt
gheilleagrach an Chontae agus tá sé tiomanta do bhonn
oideachais tríú leibhéal a fhorbairt i gcomhar le hInstitiúid
Teicneolaíochta Cheatharlach ag Campas Chontae Chill
Mhantáin agus i gColáiste Clermont, Ráth Naoi.

Bíonn an Chomhairle ag obair i ndlúthpháirt le
gníomhaireachtaí forbartha eile amhail GFT Éireann,
Fiontraíocht Éireann, agus Oifig Fiontar Áitiúil Chill Mhantáin,
agus déanann sí cothabháil agus leathnú ar naisc le forbróirí
agus tionscnóirí tionscail/tráchtála féideartha ar mhaithe le
poist a chruthú agus le fás geilleagrach a bhaint amach.
Cuireann sí Contae Chill Mhantáin chun cinn mar láthair
scannánaíochta den scoth thrí Choimisiún Scannán Chill
Mhantáin.

Tá foireann an Aonaid Fiontar ar fáil chun treoir agus cabhair
a thabhairt d’fhorbróirí gnó a d'fhéadfadh a bheith ag
smaoineamh faoi ghnó a thosú i gCill Mhantáin. Cuireadh
roinnt tionscnamh ar bun in 2014 d’fhonn an Contae a chur
chun cinn mar áit mhaith chun gnó a bhunú ann.

Forbairt na nIonad Fiontar

Bíonn an Chomhairle, i gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí
forbartha áitiúla agus náisiúnta agus i gcomhar le comhlachais
áitiúla tráchtála, ag obair i ndlúthpháirt le hionaid fiontar atá
i gContae Chill Mhantáin cheana féin. Cé gur bhraith na
hIonaid Fiontar éifeachtaí na géarchéime airgeadais, tá
leathnú agus forbairt shuntasach déanta sa réimse seo i
gContae Chill Mhantáin d'ainneoin sin.

Cuimsítear 74,000 troigh chearnach de spás fiontar in Ionad
Fiontar/Páirc Ghnó Chill Mhantáin, ina bhfuil gach saoráid a
theastaíonn ó ghnólachtaí nua agus ó ghnólachtaí atá
bunaithe cheana féin. Ar na saoráidí sin tá spásanna oibre,
aonaid taighde agus forbartha, aonaid déantúsaíochta agus
dáileacháin agus aonaid oiliúna maidir le táirgeacht bhia, ina
bhfuil achar idir 180 agus 5,000 troigh chearnach an ceann.
Tá cóiríocht oifige ardteicneolaíochta ann freisin mar aon le
saoráidí oiliúna agus seomra comhdhála. Cuireadh i gcrích
oibreacha athchóirithe ar an bhfoirgneamh le déanaí agus tá
11 aonad nua oifige saindeartha ann anois mar aon le dhá
sheomra oiliúna úrscothacha.

Is tionscnamh pobail é Ionad Fiontar agus Gnó an Inbhir Mhóir
a bunaíodh chun spás oibre agus réimse saoráidí tacaíochta a
chur ar fáil do ghnólachtaí nua atá i dtús fáis agus do
ghnólachtaí beaga atá ag méadú. Tá tuairim is 30,000 troigh
chearnach de spás oibre san ionad lena gcuimsítear 14 aonad
táirgeachta bheaga/mheánmhéide agus 14 oifig, agus tá spás
ann do 34 ghnólacht.

Ina theannta sin, tá sé beartaithe ionaid nua fiontar a fhorbairt
sna Clocha Liatha agus i mBré.

Láithreáin i gcomhair úsáidí Fiontar/Fostaíochta

Le ceithre bliana anuas, d’infheistigh Comhairle Contae Chill
Mhantáin tuairim is €1.3m i dtógáil Pháirc Ghnó Avondale i
Ráth Droma. Tá ceithre bhóthar ag dul tríd an bpáirc, agus iad
nasctha leis an bpríomhthimpeallán. Tá cuid mhór de Bhóthar
a hAon agus Bóthar a Dó críochnaithe chomh maith leis an
timpeallán nua agus leagadh formhór phíopaí agus duchtanna
na soláthraithe fóntais ar na Bóithre sin freisin. Cuireadh fálú
d’ardchaighdeáin in airde ar imlíne thosaigh an láithreáin agus
tógadh cuaillí iontrála agus geata i measc eile.

Cuireadh tús le tógáil an chéad áitribh gnó i mí na Bealtaine,
2014, agus osclaíodh le haghaidh gnó é gar do thús na bliana
2014. Is dearfach an chéim é sin do Pháirc Ghnó Avondale, i
gcomhthéacs na ndálaí geilleagracha atá i réim anois, faoinar
laghdaíodh gníomhaíocht agus faoinar díspreagadh an
infheistíocht phríobháideach a bheag nó a mhór roimhe seo.
Tá an tAonad Fiontar i dteagmháil le gnólachtaí a bhfuil suim
acu a bheith lonnaithe sa Pháirc Ghnó, agus leanfaidh an
Chomhairle ar aghaidh le cur chun cinn a chuid pleananna
maidir le forbairt an láithreáin sa todhchaí.

Chomh maith leis an láithreán sin, tá bunachair talún de
mhéideanna éagsúla ag an gComhairle in áiteanna ar fud an
Chontae, lena n-áirítear an tInbhear Mór, Eachroim, Baile
Coimín, Áth na Fuinseoige agus Tigh na hÉille.
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An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Forbairt
Gheilleagrach agus Tacú le Fiontair

I gcomhréir leis na treoirlínte maidir le bunú agus oibriú na
CBSanna (Coistí um Beartais Straitéiseach), bhunaigh
Comhairle Contae Chill Mhantáin an Coiste um Beartais
Straitéiseacha maidir le Forbairt Gheilleagrach agus Tacú le
Fiontair i mí Mheán Fómhair, 2014. Is é an fheidhm is mó de
chuid an CBS cabhrú leis an gComhairle i dtaobh ceapadh,
forbairt agus athbhreithniú beartas sa réimse seo. Cuimsíonn
an CBS seachtar comhaltaí tofa agus seisear comhaltaí
seachtracha as na colúin éagsúla, amhail:
Comhshaol/Caomhnú, Talmhaíocht/An Pobal Feirmeoireachta,
Ceardchumainn, Forbairt/Tógáil/Gnó tráchtála agus Gnó
(Iarthar Chill Mhantáin), agus tionóladh a chruinniú
tionscnaimh ar an 10 Samhain 2014. Tá an CBS, in éineacht
leis an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil, i mbun
rannpháirtíochta d'fhonn an Plean Geilleagrach agus Pobail
Áitiúil a ullmhú, ina leagfar amach na cuspóirí agus na
gníomhartha a theastaíonn chun tacú le forbairt gheilleagrach
agus le forbairt pobail áitiúil.

Meitheal Machnaimh Chontae Chill Mhantáin i dtaobh
an Gheilleagair

I gClár Gníomhaíochta an Rialtais i gcomhair Rialtas Áitiúil
éifeachtach, dar teideal 'Putting People First', tugtar ról níos
fearr d’Údaráis Áitiúla maidir le Forbairt Gheilleagrach agus
Fiontar a éascú agus a chur chun cinn. D'fhonn cur chuige
níos comhordaithe a ghlacadh maidir le forbairt fiontar agus
cruthú post bhunaigh Comhairle Contae Chill Mhantáin
Meitheal Machnaimh Chontae Chill Mhantáin i dtaobh an
Gheilleagair amach sa bhliain 2013. Is ionann an Mheitheal
Machnaimh sin agus próiseas rannpháirtíochta ar bhonn
comhair idir gnólachtaí áitiúla agus Comhairle Contae Chill
Mhantáin, a bhfuil sé ina chuspóir aige plean gníomhaíochta
praiticiúil don Chontae ar fad a ullmhú a dhéanfaidh an
ghníomhaíocht gheilleagrach a chothú agus a chothabháil
agus cur leis an bhfostaíocht i gContae Chill Mhantáin. Faoi
mhaoirseacht Coiste Stiúrtha, chuaigh an Mheitheal
Machnaimh i mbun próiseas forbartha straitéise ar feadh
2014, faoina ndeachthas i gcomhairle le grúpaí páirtithe
leasmhara ábhartha, agus d'fhorbair sí dréacht-Phlean
Gníomhaíochta Geilleagraí Chontae Chill Mhantáin a bheidh
le cur faoi bhráid chomhaltaí tofa Chomhairle Contae Chill
Mhantáin go luath in 2015.

Sainaithníodh cúig chuspóir straitéiseacha sa phlean, le
tacaíocht ó shraith phraiticiúil gníomhartha a bhí grúpáilte faoi
na cúig cheannteideal seo a leanas: – Branda, the Big Idea,
Margú agus Cumarsáid, Scannán, Miondíol agus Áineas agus
Tionscal agus Bonneagar.

Cuirfidh Meitheal Machnaimh Chontae Chill Mhantáin i
dtaobh an Gheilleagair bonn eolais ar fáil don Phlean
Geilleagrach Áitiúil agus don Phlean Pobail Geilleagrach
Áitiúil.  

Comhchoiste Póilíneachta Chomhairle Contae Chill
Mhantáin – cruinnithe poiblí

In Alt 36(2)(c) d’Acht an Gharda Síochána, foráiltear gurb é
feidhm comhchoiste póilíneachta, i measc eile, cruinnithe
poiblí a eagrú agus a óstáil maidir le hábhair a mbíonn
tionchar acu ar phóilíneacht limistéar riarachán an údaráis
áitiúil. Reáchtáil Comhchoiste Póilíneachta Chomhairle Contae
Chill Mhantáin Cruinniú Poiblí ar an 10 Feabhra 2014 i
mBealach Conglais. I ndiaidh na dtoghchán áitiúil in 2014,
rinneadh Comhchoiste Póilíneachta Chontae Chill Mhantáin a
athbhunú agus tionóladh a chruinniú tionscnaimh ar an 8
Nollaig, 2014. Tionólfar tuilleadh cruinnithe poiblí in 2015.

Costais Chomhaltaí

Ombudsman

Má tá aon duine míshásta leis an gcaoi inar dhéileáil an
tÚdarás Áitiúil leis nó léi, féadfaidh an té sin achomharc a
dhéanamh chuig an Ombudsman.
Bhí iomlán de 24 chás oscailte ag Comhairle Contae Chill
Mhantáin, lena n-áirítear na Ceantair Bhardasacha, leis an
Ombudsman ag deireadh na bliana 2014.

Comhaontú Comhpháirtíochta le Würzburg

Síníodh an Comhaontú Comhpháirtíochta idir Comhairle
Contae Chill Mhantáin/Bré agus cathair Würzburg i gCill
Mhantáin agus i mBré sa bhliain 1999. Bhí ceiliúradh ar
chothrom 15 bliana shíniú an chomhaontaithe ar siúl ar an 31
Deireadh Fómhair, 2014. Thug toscaireacht mhór ó Würzburg
cuairt ar Chill Mhantáin chun an ócáid a cheiliúradh agus
ghlac siad páirt in imeachtaí lena n-áirítear turas ar
Stiúideonna Áth na Fuinseoige, cuairt ar Chill Ruaidhrí agus
tráthnóna Bavárach san Barracuda.

Liúntas Bliantúil an Chathaoirligh €38,283.04

Liúntas Bliantúil an Leas-Chathaoirligh €3,099.67

Liúntas Bliantúil an CBS €30,000.00

Liúntas Ionadaíochta Bliantúil €552,712.00

Liúntas Bliantúil na gComhairleoirí €217,779.00

Comhdhálacha (Costais, Taisteal agus
Liúntas Cothaithe)

€40,243.00

Iomlán €882,116.71
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Cuireadh Cumann na hÉireann agus na Gearmáine de chuid
Chontae Chill Mhantáin ar bun in 2014. Is é an tOllamh Ernst
Burgschmidt a thug an léacht tionscnaimh os comhair an
chumainn, faoi na naisc idir an Ghearmáin agus Éire, i Halla an
Bhaile, Bré.

B'ionann an caiteachas ar Nascadh in 2014 agus €9,785.

Clár na dToghthóirí

Faoi na hAchtanna Toghcháin, tá sé de chúram ar Chomhairle
Contae Chill Mhantáin Clár na dToghthóirí don Chontae a
ullmhú agus a fhoilsiú gach bliain. Ba é 93,213 líon iomlán na
dtoghthóirí i dtaobh an rialtais áitiúil ar chlár na bliana
2014/2015. De bharr ceanglais saoránachta a bheith i
bhfeidhm, is lú é líon na dtoghthóirí i gcás Toghchán chun
Parlaimint na hEorpa, chun na Dála agus chun oifig Uachtarán
na hÉireann, agus líon níos lú i gceist i ngach ceann díobh sin
faoi seach.

Déanann an Chomhairle dianiarracht Clár Toghthóirí atá cruinn
agus cuimsitheach a sholáthar d’fhonn an próiseas
daonlathach a éascú tráth an toghcháin. Ullmhaítear Clár i
gcomhair gach toghcháin trí mheán tionscnaimh agus
fógraíocht fhorleathan sa cheantar áitiúil, idir fhógraí
traidisiúnta agus fhógraí ar líne, mar aon le cabhair ón
bhfoireann 39 n-oibrí allamuigh ar fud an chontae, oibrithe a
bhfuil sár-oiliúint orthu agus acmhainní den scoth acu. Tugtar
gach deis d’aon duine atá cáilithe é nó í féin a chur san
áireamh ar an gClár.

Fostaítear an fhoireann oibrithe allamuigh chun cuairt a
thabhairt ar gach teaghlach sa Chontae i rith mhí
Iúil/Lúnasa/Mheán Fómhair gach bliain. Mura dtagann duine
ar bith chuig an doras, fágtar glao-chárta pearsanta ann
chomh maith le foirm um chlárú vótálaithe, nach bhfuil táille
poist ar bith i gceist léi, ionas go gcuirfidh sealbhóir an tí ar ais
í chuig Rannóg Toghchórais na Comhairle.

I gcás toghthóirí reatha nár casadh oibrí allamuigh orthu ag a
ndoras nó nár thug freagra tríd an bhfoirm chlárúcháin a
fágadh ag a n-áit chónaithe, déanfar teagmháil leo i scríbhinn
sna 10 lá dheireanacha de mhí Dheireadh Fómhair chun a chur
in iúl dóibh go mbainfear den chlár críochnaitheach iad mura
ndéanfaidh siad teagmháil le Rannóg Toghcórais na Comhairle
Contae faoin 25 Samhain.

Tá soláthar sa Bhuiséad ionas go n-íocfar párolla agus
speansais taistil na foirne allamuigh agus na foirne oifige
chomh maith leis na costais a bhaineann le fógraíocht áitiúil,
le postas agus le priontáil.

Oiliúint agus Forbairt

Aithníonn Comhairle Contae Chill Mhantáin go gcabhraíonn
oiliúint agus forbairt le baill foirne agus le comhaltaí tofa a n-
acmhainneacht iomlán a bhaint amach, agus gur féidir leo a
bheith ina gcabhair maidir le feidhmíocht eagraíochtúil níos
fearr agus sásamh níos fearr as poist a bhaint amach, agus dá
bhrí sin tá sí tiomanta dá chinntiú go mbeidh an deis agus an
tacaíocht sin ar fáil do gach ball foirne.

Freastalaíonn baill foirne go rialta ar sheimineáir agus ar
chomhdhálacha a bhfuil baint dhíreach acu lena gcuid oibre
agus lena réimse saineolais.

Ina theannta sin, spreagann an Chomhairle baill foirne chun
dul i mbun breisoideachas ábhartha ag gach céim dá ngairm,
agus cuidíonn sí leo ina leith sin.

Le linn 2014 cuireadh oiliúint ar fáil do na baill foirne i réimse
leathan ábhar, ar a n-áirítear: Sláinte agus Sábháilteacht,
Cúram Custaiméirí, Oiliúint um Fhorás Pearsanta, Oiliúint
Agresso, Oiliúint Reachtaíochta, Oiliúint TF, Oiliúint um
Bainistíocht Riosca, Oiliúint um Fheasacht ar Mhíchumas agus
Oiliúint um Fhorbairt Bhainistíochta.
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Tá sé ina chuspóir againn na páirtithe leasmhara go léir a
nascadh le cumhacht na teicneolaíochta ina gcuid spásanna
oibre agus ina gcuid pobal. Áirítear lenár bpríomhchuspóirí:

• tacú le seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí trí úsáid
nuálaíoch a bhaint as TFC

• cur chun cinn a dhéanamh ar mhodhanna i dtaobh
rannpháirtíocht na saoránach san fhéinrialú áitiúil

• feabhas a chur ar ról na gcomhairleoirí áitiúla trína ról
ionadaíoch a éascú agus trí fháil níos éasca a thabhairt
dóibh ar an bhfaisnéis atá riachtanach chun tacú lena ról
cinnteoireachta

• tacú le feabhas ar an bpróiseas gnó inmheánach agus an
feabhas sin a spreagadh

Aithníonn Comhairle Contae Chill Mhantáin go bhfuil an
Teicneolaíocht Faisnéise agus Chumarsáide ina gné
ríthábhachtach lena n-éascaítear don chóras Rialtais Áitiúil in
Éirinn dul chun cinn a dhéanamh agus na seirbhísí
ardchaighdeáin a theastaíonn ó shochaí an lae inniu a chur ar
fáil ar shlí atá éifeachtúil ó thaobh costais de.

Bímid gníomhach freisin i dtaobh deiseanna a lorg chun
airgead a spáráil trí thionscnaimh seirbhísí comhroinnte i
gcomhar le Comhairlí eile.

Feidhmíonn Rannóg na gCóras Faisnéise feidhmchláir
riaracháin agus theicniúla agus tugann sí tacaíocht do líonraí
achair logánta agus fhairsing, ina bhfuil níos mó ná 500 nód
scaipthe thar shuímh áitiúla agus suímh chianda.

Chun tacaíocht a chur ar fáil don timpeallacht sin, ní mór
feidhmiú agus cothabháil a dhéanamh ar níos mó ná 60 córas
atá bunaithe ar fhreastalaí lena n-éascaítear d'fheidhmeanna
gnó na heagraíochta. Ina theannta sin, cuirimid ar fáil seirbhísí
cineálacha is infheidhme ar fud na heagraíochta. Áirítear leo
sin gnáthchothabháil líonraí, seirbhísí comhad agus priontála,
ríomhphost agus sceidealú, rochtain Idirlín agus tacaíocht do
ríomhairí deisce.

Tá deichniúir ar an bhfoireann lena n-áirítear
ríomhchláraitheoirí, anailísithe, foireann tacaíochta le
haghaidh bonneagair agus le haghaidh na gcóras freastalaithe
agus ríomhairí pearsanta, lucht bainistíochta na foirne agus
na rannóige, riarthóirí bunachar sonraí agus lucht tacaíochta
riaracháin.

I measc na mbuaicphointí ó 2014 bhí siad seo a leanas:
• Tairiscint a chur isteach ar bhonneagar nua freastalaí
fhíorúil mar aon le Líonra Limistéar Stórála (SAN) nua,
agus iad a chur chun feidhme,

• Aistriú chuig leagan cothrom le dáta de Microsoft
Exchange, a fhágfaidh go bhfuil ceann dár gcórais is
tábhachtaí ullamh don todhchaí agus teacht aniar níos
fearr ann

• Ullmhú doiciméad tairisceana agus dul go dtí an margadh
le haghaidh córas teileafónaíochta nua ar bhonn na
teicneolaíochta VOIP

• Cur le luas an nasc LAN idir Oifigí Cathartha Bhré agus
Líonraí an Rialtais

• Líonra Sonraí gan Sreang
• Creat um Sheirbhísí Móibíleacha Gutha agus Sonraí

Suímh Ghréasáin

Déanann Comhairle Contae Chill Mhantáin ár suíomh
gréasáin poiblí www.wicklow.ie poiblí a chothabháil agus a
nuashonrú ar bhonn laethúil i dtaobh na seirbhísí éagsúla a
chuirimid ar fáil.

Le linn 2014 leanamar orainn ag cur le húsáid na Meán
Sóisialta trí Twitter (timpeall is 1,500 leantóir) agus Facebook.
D'fhág sé sin go bhfuil ar ár gcumas eolas láithreach a
thabhairt don phobal maidir le bóithre atá dúnta agus le
drochaimsir, srl. Bíonn roinnt rannóga ag nuashonrú a gcuid
fothaí nuachta ar bhonn rialta.

Feidhmchláir

Déanann feidhm na gcóras faisnéise feidhmchláir
shaincheaptha a fhorbairt agus a chothabháil, lena
gcomhlíontar sainriachtanais neamhchaighdeánacha.

Tá an Chomhairle réamhghníomhach maidir le leas a bhaint as
an teicneolaíocht chun uasmhéadú a dhéanamh ar
éifeachtúlachtaí maidir le bainistíocht agus íocaíocht na
gcuntas fóin phóca.

Córais Faisnéise Geografaí

• Cuireann Rannóg na gCóras Faisnéise seirbhís theicniúil
inmheánach um Chórais Faisnéise Geografaí (GIS) ar fáil
chun próisis chinnteoireachta a shruthlíniú agus a
fheabhsú. Caitheadh méid suntasach ama le linn 2014 ar
Mheasúnachtaí Straitéiseacha Timpeallachta a sholáthar.
Tá obair maidir le tacú le táirgeadh na bPleananna
Ceantair Áitiúla fós ar siúl freisin.

• Le linn na ráithe deiridh de 2014, chuireamar tús le
tionscadal chun breathnóir léarscáile gréasáin agus sraith

Córais Faisnéise
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uirlisí (giuirléidí) a chur ar fáil a thacaíonn le gabháil sonraí
spásúla i ndáil le pleanáil próiseas eile atá bunaithe ar GIS
sa Chomhairle.

• Tá obair ar an gClár um Leasanna Maoine fós ar bun mar
aon le sonraí ábhartha a chur isteach in Myplan.ie
(www.myplan.ie)

• Cuireadh tús leis an obair i dtaobh ullmhú do
chomhtháthú Éirchód isteach inár mbunachar sonraí GIS
agus i mbunachair shonraí eile dár gcuid.

Bonneagar na Teicneolaíochta Faisnéise

• Tacaíocht theicniúil a sholáthar
• freastal ar aon athruithe bonneagair a tharla i rith na
bliana

• infheistíocht leanúnach i gcosaint ár líonra
• tástáil leanúnach ar chur sonraí agus córas i gcúltaca agus
iad a aisghabháil i gcás tubaiste

• córas slándála atá níos athléimní a chruthú ar an Líonra
Achair Fhairsing

• ionchur comhtháite acmhainní TF maidir le pleanáil don
Bhainistíocht Móréigeandála agus do na saincheisteanna
gaolmhara a bhaineann le leanúnachas gnó

Cuimsítear sa líonra roinnt comhpháirteanna casta a
dteastaíonn bainistíocht, cothabháil agus monatóireacht
leanúnach a dhéanamh orthu. Mar chuid den chúram maidir
leis an líonra a bhainistiú, ní mór cothabháil a dhéanamh ar
Líonra Achair Fhairsing lena gceanglaítear gach oifig chianda
leis na foirgnimh chontae, ag baint úsáide as línte léasaithe,
naisc gan sreang agus naisc snáthoptaice.
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CEANTAR BARDASACH AN
INBHIR MHÓIR 

Comhaltaí an Cheantair 

Cathaoirleach:
An Clr Pat Fitzgerald (FF)

Leas-Cathaoirleach:
An Clr Sylvester Bourke (FG)

Comhaltaí na Comhairle
An Clr Tommy Annesley (FF)
An Clr Pat Kennedy (FF)
An Clr Miriam Murphy (IND)
An Clr Mary McDonald (SF)

Foireann Cheantair    
Stiúrthóir Seirbhísí
Bryan Doyle
Riarthóir Ceantair
Linda McDonald 
Innealtóir Ceantair
Jack Kelly 
Teicneoir 
Sean Dunne 
Oifigeach Cúnta Foirne  
Iris Gould 
Oifigeach Cléireachais 
Jacinta Jameson
Oifigeach Cléireachais 
Julie Kenny
Oifigeach Cléireachais 
Pauline Canavan 

Sonraí Teagmhála
Seoladh: Urlár 2, Áras Abhainn Abhóca, An Cé Thuaidh, 
An tInbhear Mór, Co. Chill Mhantáin.
Teileafón: 0402 42700
R-phost: arklowmd@wicklowcoco.ie 
Suíomh Gréasáin: www.wicklow.ie 
Achar: 48,380 heicteár
Daonra: 24,450 

Mar chuid den phróiseas cónasctha rinneadh Ceantair
Bhardasacha de na Comhairlí Baile amhail an 1 Meitheamh
2014.  Is i gCeantar Bardasach an Inbhir Mhóir atá 26% de
bhóithre Chontae Chill Mhantáin (598 km), sa dara háit i
measc Cheantair an Chontae. Is ionann líon na dtithe údaráis
áitiúil laistigh de Cheantar Bardasach an Inbhir Mhóir agus
860. Rinneadh 1611 iarratas san iomlán don bhliain 2014, idir
iarratais ar dheisiú tithíochta agus iarratais ghinearálta.

Bíonn an cuntar poiblí ar oscail idir 9.00 agus 1.00 agus idir
2.00 agus 5.00 gach lá agus déileáiltear le fiosrúcháin i ndáil
le hiarratais ar thithíocht, deisiú tithíochta, bóithre srl. Bíonn
fáltais airgid i gCeantar Bardasach an Inbhir Mhóir freisin
maidir le cíos tithíochta, rátaí, muirear um Áit Chónaithe
Phríobháideach Neamhphríomha, fíneálacha páirceála,
léasanna srl. Eisíodh 5884 admháil ón gcuntar in 2014.

Tionólann Comhaltaí Cheantar Bardasach an Inbhir Mhóir a
gcuid Cruinnithe Bardasacha ar an dara Céadaoin de gach mí
ag 3.30 i.n., cé is moite de mhí Lúnasa nuair nach mbíonn aon
chruinniú ar siúl.

Earnáil an Phobail 

An Scéim Deontais Phobail 
Fuarthas 24 iarratas ar chúnamh faoin scéim seo i gcomparáid
le 42 iarratas don bhliain 2013. Bronnadh cistiú iomlán ar
bhfiú €12,400 é. 

Scéim na nDeontas Ealaíon 
Fuarthas 11 iarratas ar chúnamh faoin scéim seo i gcomparáid
le 18 n-iarratas don bhliain 2013. Bronnadh cistiú iomlán ar
bhfiú €5,000 é.

An Scéim Sparánachta 
Chuir Comhaltaí Cheantar Bardasach an Inbhir Mhóir cistiú ar
fáil do Mheánscoil na mBráithre Críostaí agus do Choláiste
Pobail an Inbhir Mhóir i gcomhair Scéim Sparánachta.

Soilse na Nollag 
Bhí Ceantar Bardasach an Inbhir Mhóir fós freagrach as tógáil,
cothabháil agus costas Shoilse na Nollag i mBaile an Inbhir
Mhóir. Ina theannta sin, chuir na Comhaltaí ranníocaíocht
€5,000 ar fáil do Choiste Ráth Droma i leith costas soilse
Nollag nua.

Scéim Feabhsúcháin na Limistéar Poiblí
In 2014 fuair Ceantar Bardasach an Inbhir Mhóir deontas
€27,500 ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil don
dá thionscadal seo a leanas. B'éigean an cistiú sin a
mheaitseáil le 25% ón gCeantar.

Ceantair Bhardasacha
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• An Trá Theas, An tInbhear Mór – Athsholáthar cuid den
Dréimire Gainimh

• Athchóiriú Reilig na Mainistreach, Páirc an Chaisleáin, An
tInbhear Mór. Bhí oscailt oifigiúil na Reilige ar siúl ar an 10
Nollaig.

An Earnáil Mhiondíola/Ghnó

Deontais i leith Péinteáil Siopaí
Cuireadh deontais i leith Péinteáil Siopaí ar fáil do 26
ghnólacht i mBaile an Inbhir Mhóir in 2014, agus chosain sé
sin thart ar €20,000.

Páirceáil Shaor in Aisce
Lean Ceantar Bardasach an Inbhir Mhóir ar aghaidh ag tacú
leis an earnáil mhiondíola/ghnó trí pháirceáil shaor in aisce a
cheadú ar feadh trí seachtaine i rith thréimhse na Nollag.

Cruinnithe
Bíonn Ceantar Bardasach an Inbhir Mhóir i mbun oibre agus i
mbun cruinnithe rialta le trádálaithe áitiúla, leis an
gComhlachas Tráchtála agus le Coiste na mBailte Slachtmhara
chun tairbhe an bhaile.

IBAL
Rinneadh Baile an Inbhir Mhóir a rangú sa 11ú háit as 40 baile
agus cathair maidir le bheith saor ó bhruscar i suirbhé IBAL
(Irish Business Against Litter) na bliana 2014. Fágann sé sin go
bhfuil stádas "Níos Glaine ná mar is Iondúil san Eoraip" ag an
Inbhear Mór anois.

Bailte Slachtmhara
Fógraíodh torthaí Chomórtas Náisiúnta na mBailte
Slachtmhara ar an 8 Meán Fómhair, 2014. Bronnadh Bonn Óir
ar Eachroim, a bhain amach 310 bpointe i gCatagóir C, 3
phointe de bhreis ar líon na bliana 2013. Bronnadh Bonn Cré-
Umha ar an Inbhear Mór, a bhain amach 291 phointe i
gCatagóir F, 6 phointe de bhreis ar líon na bliana 2013.

Aithníonn Ceantar Bardasach an Inbhir Mhóir gur
ríthábhachtach iad na hiarrachtaí a dhéanann foirne oibrithe
deonacha ar fud an bhaile a bhíonn ag obair as lámha a chéile
le foireann na Comhairle, maidir leis an rath a bhíonn ar
shráidbhailte agus bailte i léigeanna agus i gcomórtais ar nós
an IBAL agus na mBailte Slachtmhara. 
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CEANTAR BARDASACH
BHEALACH CONGLAIS

Comhaltaí na Comhairle

Cathaoirleach:
An Clr Pat Doran
Leas-Cathaoirleach:
An Clr James Ruttle
Comhaltaí na Comhairle:
An Clr Vincent Blake
An Clr Thomas Cullen
An Clr Gerry O’Neill
An Clr Edward Timmins

Foireann Sinsir
Stiúrthóir Seirbhísí:
Sean Quirke
Innealtóir Ceantair:
Declan Geraghty
Innealtóir Feidhmiúcháin (Limistéar Thigh na hÉille):
Ken Jones
Riarthóir Ceantair:
Gail Walsh

Sonraí Teagmhála
Seoladh: Oifigí na Cathrach, Páirc Ghnó Bhaile Coimín,
Baile Coimín, Co. Chill Mhantáin
Teileafón: 045 891222
Facs: 045 865013
R-phost: BaltinglassMD@wicklowcoco.ie
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CEANTAR BARDASACH BHRÉ

Comhaltaí na Comhairle 
Cathaoirleach:
An Clr John Brady (SF)
Leas-Cathaoirleach:
An Clr Brendan Thornhill (Neamhspleách) 
Comhaltaí na Comhairle
An Clr Joe Behan (Neamhspleách)
An Clr Christopher Fox (Neamhspleách)
An Clr Steven Mathews (Páirtí Glas)
An Clr Oliver O’Brien (SF)
An Clr John Ryan (Fine Gael)
An Clr Pat Vance (FF)

Foireann Sinsir
Stiúrthóir Seirbhísí
Des O’Brien
Riarthóir Ceantair
David Forde
Innealtóir Ceantair
Liam Bourke
Oifigeach Riaracháin
Tithíocht / Scéim Cosanta Tuilte na Deargaile: Triona Irving

Sonraí Teagmhála
Seoladh: Oifigí na Cathrach, An Phríomhshráid, 
Bré, Co. Chill Mhantáin.
Teileafón: 01 2744900
Facs: 01 2860930
R-phost: braymd@wicklowcoco.ie
Suíomh Gréasáin: www.braytowncouncil.ie 
Achar: 12,350 heicteár
Daonra: 35,000 

An Pobal
Féilte

Rannpháirtíocht an Phobail

Forbairt agus Cur Chun Cinn na Turasóireachta: €55,500

Sa liosta seo a leanas, léirítear roinnt de na príomh-
imeachtaí a raibh baint ag Ceantar Bardasach Bhré leo
in 2014

• Athchóiriú ar Pháirc Spraoi Bhaile Bhaltraim, lena n-
áirítear luascáin, trealamh do dhaoine faoi mhíchumas
gluaiseachta, fráma dreapadóireachta, sleamhnán srl.

• Suiteáil clóis súgartha ar aghaidh na farraige
• Suiteáil trealaimh aclaíochta do dhaoine fásta ar aghaidh
na farraige

• Feabhsúcháin ar Pháirc Phobail an Phailliúin
• Fáiltiú d'Aire Turasóireachta Háití, Karine Condae, agus
Tom Lennon, Ceann Staidéar Mara i Stáit Aontaithe
Mheiriceá

• Fáiltiú Cathartha do na Bray Emmets
• Tosaíodh Scéim um Chosaint ar Thuile na Deargaile in
athuair i lár mhí Iúil 2014. I measc na n-oibreacha
leanúnacha, tá 50% den bhalla cosanta ag Coburg curtha
i gcrích agus tá bóithre iompair in situ ionas gur féidir leis
na hoibreacha leanúint ar aghaidh i rith an gheimhridh.
Táthar ag súil go mbeidh an obair críochnaithe i mí
Dheireadh Fómhair 2016.

• Cuireadh Oibreacha Feabhsúcháin i gcrích ar
Phríomhshráid Bhré.

• Cuireadh tús le Céim 2 de Thionscadal Éifeachtúlachta
Fuinnimh na Seanchúirte.

• Bronnadh Bratach Chorcra i mí na Bealtaine 2014.
• Rinneadh oibreacha ar an bpríomhphíobán uisce ar
Bhóthar na Deargaile Uachtarach.

• Cuireadh isteach séarach nua uisce dromchla ón bhFásach
Rua go dtí Sutton Villas.

• Rinneadh scaradh uisce dromchla idir Páirc Mhic Easmainn
agus Bóthar na Feá.

• Oibreacha draenála ar Bhóthar na Mainistreach – Áth na
Sceire

• Draein tascraidh Cheann Bhré
• Draenáil Pháirc Ráithín
• An Fásach Rua – Draenáil Abhainn na Deargaile, Céim 1
agus Céim 2

• Oscailt Oifigiúil Chlub Dornálaíochta Bhré
• Deontais Trealaimh agus Traenála (Aonuaire) do
Chlubanna Spóirt agus do Ghrúpaí Spóirt

• Deontas um Aghaidh Shiopa
• Oscailt Shlí de Buitléar
• Cur Chun Cinn na Cásca
• I measc imeachtaí chlár gníomhaíochta na Nollag i mBré
bhí Siúlóid Siopadóireachta, Soilse na Nollag, Daidí na
Nollag agus Taispeántais Chócaireachta.

Féile Naomh Pádraig €17,000

Bray Summerfest €12,000

Taispeántas Eitleoireachta Bhré €3,000

Snagcheol Bhré €4,800

Cistiú na nEalaíon €9,000

Gradaim Chathartha €9,000

Soilse na Nollag €20,000

Sábháilteacht Uisce €29,500
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CEANTAR BARDASACH NA
gCLOCH LIATH

Comhaltaí an Cheantair
Cathaoirleach:
An Clr Tom Fortune (Neamhpháirtí)
Leas-Cathaoirleach:
An Clr Grainne McLoughlin (FG)
Comhaltaí:
An Clr Derek Mitchell (FG)
An Clr Nicola Lawless (SF)
An Clr Gerry Walsh (FF)
An Clr Jennifer Whitmore (Neamhpháirtí)

Foireann Cheantair:
Stiúrthóir Seirbhísí:
Joe Lane
Innealtóir Ceantair:
Ruairi O’ Hanlon
Riarthóir Ceantair:
Myra Porter
Teicneoir:
Vincent Byrne
Oifigeach Cúnta Foirne:
Anne Marie Roberts
Oifigigh Chléireachais:
Kay Coughlan
Lily Davis
Andrea Egan

Sonraí Teagmhála
Seoladh: Bóthar an Mhuilinn, Na Clocha Liatha, 
Co. Chill Mhantáin.
Teileafón: 01 – 2876694.  
Facs: 01 – 2877173.   
R-phost: greystonesmd@wicklowcoco.ie
Daonra: 24,846

Mar chuid den phróiseas cónasctha, ó 1 Meitheamh, 2014,
cuireadh deireadh le Comhairle Baile na gCloch Liath mar a
bhíodh agus cuireadh Ceantar Bardasach na gCloch Liath ina
háit. Áirítear sa Cheantar Bardasach nua sráidbhailte Dheilgne,
Cill Chomhghaill, an Chaisleáin Nua agus cuid bheag de Bhaile
an Chinnéidigh. Is i gCeantar Bardasach na gCloch Liath atá
6.5% de bhóithre Chontae Chill Mhantáin (146 km). Is ionann
líon na dtithe sóisialta laistigh den cheantar agus 575.

Tá oifigí an Cheantair Bhardasaigh lonnaithe ar Bhóthar an
Mhuilinn, na Clocha Liatha.

Tionóltar cruinnithe ar an Máirt dheireanach de gach mí ag
7.30 i.n., seachas i mí Lúnasa.

Ginearálta

Cuireadh roinnt tionscadail feabhsúcháin bóithre i gcrích
laistigh den Cheantar in 2014. Cuireadh dromchla nua ar
bhóithre agus deisíodh cosáin i bPáirc Kindlestown, Páirc
Grattan Íochtarach agus in Oaklands. Cuireadh soilse íseal-
leibhéil feabhsaithe ar fáil ag an dá cheann de na trasrianta
síogacha i gCill Chomhghaill ionas go mbeadh an solas ní ba
ghile ansin ná mar atá sa limistéar máguaird. Chuir an tÚdarás
Náisiúnta Iompair cistiú ar fáil do mhór-oibreacha
feabhsúcháin ag timpealláin Choillín na Carraige agus ag
acomhal Phríomhshráid Chill Chomhghaill agus Bhóthar na
Mara, chun áiseanna feabhsaithe a sholáthar d'úsáideoirí
soghonta bóithre.

Bronnadh stádas na Brataí Goirme ar Thrá Theas na gCloch
Liath de bharr gur comhlíonadh sraith dianchritéar amhail
cáilíocht an uisce snámha, bainistíocht comhshaoil agus
oideachas, chomh maith le sábháilteacht agus seirbhísí.

Bhí díospóireacht bhríomhar ar shaincheisteanna éagsúla ar
bun ag cruinnithe míosúla an Cheantair Bhardasaigh. Chuir
na comhaltaí fáilte roimh Ghníomhaíocht um Míchumas na
gCloch Liath, Eircom, Sisk, Apcoa agus Cumann Áitritheoirí
Hillside ag a gcruinnithe.

Cuireadh soilse Nollag ar fáil i gcomhar le Grúpa Pobail Gnó
na gCloch Liath, a d'eagraigh tráthnóna siamsaíochta
teaghlaigh i bpáirc Burnaby chun na soilse Nollag a lasadh.
Bhí slua mór teaghlach i láthair agus ghlac Daidí na Nollag an
t-am ina sceideal gnóthach chun bualadh le gach duine de na
leanaí. Lean Ceantar Bardasach na gCloch Liath ar aghaidh ag
tacú leis an earnáil mhiondíola agus ghnó trí pháirceáil shaor
in aisce a chur ar fáil ar an Satharn sa tréimhse roimh Nollaig.

Lean comhaltaí agus baill foirne ar aghaidh ag obair le grúpaí
na mBailte Slachtmhara sa Cheantar agus thug siad aitheantas
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d'iarrachtaí na n-oibrithe deonacha a dhéanann obair
ríthábhachtach i dtaobh an ratha a bhíonn ar na sráidbhailte
agus na bailte áitiúla i léigeanna agus i gcomórtais ar nós an
IBAL agus na mBailte Slachtmhara.

Chuir Ceantar Bardasach na gCloch Liath fáilte roimh
shocrúchán na chéad rannpháirtithe ar an Scéim
Gníomhachtaithe Saothair Gateway in 2014. Tionscnamh
rialtais is ea Gateway chun oiliúint agus taithí oibre a chur ar
fáil do dhaoine atá ag fáil liúntas lucht cuardaigh fostaíochta,
d'fhonn cabhrú leo dul ar ais isteach san áit oibre. Oibríonn
rannpháirtithe ar feadh 19.5 uair an chloig in aghaidh na
seachtaine agus bíonn siad i mbun roinnt tionscadal a bhíonn
dírithe ar limistéir phoiblí agus áiseanna poiblí a fheabhsú.

Leanadh leis an obair chun feabhas a chur ar an rochtain ar
chonláistí na forbraíochta cuain, lena n-áirítear socruithe chun
tús a chur le tógáil na gclubthithe pobail go luath in 2015. Is
comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí é an tionscadal sin
idir Sisk agus Comhairle Contae Chill Mhantáin. Is mór an
tairbhe atá le baint ag an bpobal as agus cuireadh áiseanna
suntasacha nua ar fáil dá bharr, ar a n-áirítear calafort nua
agus oibreacha cosanta cósta. Áireofar leis an bhforbraíocht
chríochnaithe saoráidí do chlubanna áitiúla spóirt, cearnóg
agus páirc phoiblí, clárchosán agus rochtain níos fearr ar
shiúlán na n-aillte. Beidh saoráidí miondíola ann chomh maith
lena n-áirítear siopaí, bialanna agus aonaid chónaithe.



Comhairle Contae Chill Mhantáin Tuarascáil Bhliantúil 2014  59

CEANTAR BARDASACH CHILL
MHANTÁIN

Comhaltaí an Cheantair
Cathaoirleach:
An Clr Pat Casey (FF)
Leas-Cathaoirleach:
An Clr Irene Winters (FG)
Comhaltaí na Comhairle:
An Clr Daire Nolan (Neamhspleách)
An Clr John Snell (SF)
An Clr Shay Cullen (FG)
An Clr Pat Kavanagh (Neamhspleách)

Foireann Cheantair
Bainisteoir Ceantair
Loraine Lynch  
Innealtóir Ceantair
Paul Byrne
Riarthóir Ceantair
David Porter                                                  
Innealtóir Feidhmiúcháin
Alan Martin
Teicneoir
Aidan Doyle
Oifigeach Cúnta Foirne
Catherine McCann
Oifigeach Cléireachais
Caroline Lynch
Oifigeach Cléireachais
Frances Clinton
Oifigeach Cléireachais
Sinead Turner

Sonraí Teagmhála
Seoladh: Ceantar Bardasach Chill Mhantáin, 
Comhairle Contae Chill Mhantáin, Áras an Chontae, 
Bóthar an Stáisiúin, Cill Mhantáin.
Teileafón: 0404 20100
R-phost: wicklowmd@wicklowcoco.ie
Suíomh Gréasáin: www.wicklow.ie

Mar chuid den phróiseas cónasctha rinneadh Ceantair
Bhardasacha de na Comhairlí Baile amhail an 1 Meitheamh
2014. Tá Ceantar Bardasach Chill Mhantáin freagrach as 880
Teach Údaráis Áitiúil agus 423 km de bhóthar.

Bíonn an cuntar poiblí oscailte idir 9:00 – 1:00 agus idir 2:00
– 5:00 gach lá agus déileálann sé le raon leathan ceisteanna
lena n-áirítear: deisiúcháin tithíochta, bóithre agus fiosruithe
ginearálta. Tionólann comhaltaí Cheantar Bardasach Chill
Mhantáin a gcuid cruinnithe ar an ceathrú Luan de gach mí ag
3.30 i.n., cé is moite de mhí Lúnasa nuair nach mbíonn aon
chruinniú ar siúl.

Earnáil an Phobail

Chuir Comhairle Baile Chill Mhantáin / Ceantar Bardasach
Chill Mhantáin tacaíocht ar fáil do roinnt grúpaí éagsúla ar
feadh na bliana 2014 lena n-áirítear iad seo a leanas:

Ina theannta sin, chuir Comhairle Baile Chill Mhantáin /
Ceantar Bardasach Cill Mhantáin €20,000 ar fáil i dtreo
Shoilse na Nollag i mBaile Chill Mhantáin.

D'éascaigh comhaltaí tofa Cheantar Bardasach Chill Mhantáin
do roinnt grúpaí freisin trí bhualadh leo d'fhonn a gcuid
cúraimí ar leith a phlé.

An Earnáil Mhiondíola/Ghnó

Lean Ceantar Bardasach Chill Mhantáin ar aghaidh ag tacú le
gnó trí pháirceáil shaor in aisce a chur ar fáil ar feadh breis is
3 seachtaine le linn thréimhse na Nollag agus suas go dtí dhá
uair an chloig páirceála saor in aisce gach Satharn.

Bíonn Ceantar Bardasach Chill Mhantáin i mbun oibre agus i
mbun cruinnithe rialta le trádálaithe áitiúla, leis an
gComhlachas Tráchtála agus le coistí na mBailte Slachtmhara
chun tairbhe an cheantair.

An Coiste Nasctha Bailte €3,000

Paráid Lá Fhéile Pádraig €1,500

Bailte Slachtmhara Chill Mhantáin €5,000

Féile Geallta Bád Chill Mhantáin €1,000

Féile Ealaíona Chill Mhantáin €1,500

Music Generation €3,000
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Bailte Slachtmhara

Fógraíodh torthaí Chomórtas Náisiúnta na mBailte
Slachtmhara ar an 8 Meán Fómhair, 2014. Bronnadh Bonn
Cré-Umha ar Bhailte Slachtmhara Chill Mhantáin, a bhain
amach 290 bpointe, 4 phointe de bhreis ar líon na bliana seo
caite.

Aithníonn Ceantar Bardasach Chill Mhantáin gur
ríthábhachtach iad na hiarrachtaí a dhéanann foirne oibrithe
deonacha ar fud an Bhaile agus an Cheantair a bhíonn ag
obair as lámha a chéile le foireann na Comhairle, maidir leis an
rath a bhíonn ar na sráidbhailte agus na bailte.

Dhéileáil Ceantar Bardasach nuabhunaithe Chill Mhantáin le
raon leathan saincheisteanna le linn na chéad sé mhí di ar an
bhfód, lena n-áirítear:

• Plean Forbartha Áth na Fuinseoige
• Tograí leasaithe maidir le Cearnóg Mhic Liam
• Dréacht-Phlean Buiséid don Cheantar Bardasach
• Eastát Hillview
• Creimeadh Cósta 
• An tSiúlóid Aille

Tá go leor de na nithe sin fós idir lámha. Bhí sé páirteach
freisin i soláthar áiseanna nua, amhail an pháirc spraoi ar an
Muirbheach.
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Faoin bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Éifeachtúlacht
Fuinnimh, leagtar roinnt oibleagáidí ar chomhlachtaí poiblí
chun dea-shampla a léiriú i dtaobh éifeachtúlacht fuinnimh.
Tá sé sonraithe ann go bhfeabhsóidh an earnáil phoiblí a
héifeachtúlacht fuinnimh de 33% agus go mbeidh dea-
shampla á léiriú aici – ag taispeáint do gach earnáil cad is féidir
a dhéanamh trí ghníomh láidir, tiomanta.

I.R. 542 de 2009 agus I.R. 426 de 2014 – Ceanglaítear ar
gach Comhlacht Poiblí tuairisciú bliantúil a dhéanamh ar a ídiú
fuinnimh agus ar a fheidhmíocht i dtaobh fuinnimh. An t-ídiú
fuinnimh a laghdú de 33% faoi 2016, nó 3% in aghaidh na
bliana.

Chuir Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann, thar ceann
na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha,
próiseas agus córas TF i bhfeidhm i gcomhair monatóireachta
agus tuairiscithe ar éifeachtúlacht fuinnimh ionas gur féidir le
comhlachtaí poiblí a gcuid feidhmíochta i dtreo na sprice 33%
a thomhas.

Sa Tuarascáil Bhliantúil 2014 ar Fheidhmíocht um
Éifeachtúlacht Fuinnimh na hEarnála Poiblí, leagtar amach
anailís ar na sonraí arna dtuairisciú ag comhlachtaí poiblí a
chuir tuairiscí iomlána isteach tríd an gcóras MandR faoin
spriocdháta tuairiscithe in 2014.

Cuimsítear sa tuarascáil anailís ar na sonraí a tuairiscíodh ar:
• ídiú fuinnimh bliantúil agus an caiteachas ar fhuinneamh
• coigiltis fuinnimh a baineadh amach
• feidhmíocht éifeachtúlachta fuinnimh in 2013 i
gcomparáid le spriocanna 2020

Seo a leanas léiriú ar stádas foriomlán Chill Mhantáin i dtaobh
fheabhsú na héifeachtúlachta fuinnimh le hais bhonnlíne na
bliana 2013:

• Bhain Comhairle Contae Chill Mhantáin amach coigilt
fhoriomlán 4% ar bhonnlíne na bliana 2009.

• Níos éifeachtúlaí ná an bhonnlíne, ach níl sé ar an gcosán
i dtreo sprioc 2020 go fóill

Níl Tuarascáil na bliana 2014 ar Fhuinneamh san Earnáil
Phoiblí foilsithe go fóill ach chuaigh Comhairle Contae Chill
Mhantáin faoi Mheasúnú Fíoraithe Sonraí ar shonraí na bliana
2014 agus d'éirigh léi sa mheasúnú sin. Beidh Comhairle
Contae Chill Mhantáin á liostú sa tuarascáil i measc na
gcomhlachtaí poiblí a chuir isteach tuarascáil iomlán agus ar
éirigh leo.

In 2014, d'ídigh Comhairle Contae Chill Mhantáin 12,867.48
MWh d'fhuinneamh, lena gcuimsítear:

• 8815.604 MWh de leictreachas greille
• 3961.881 MWh de bhreoslaí iontaoise
• 89.995 MWh de bhreoslaí in-athnuaite

Chaith Comhairle Contae Chill Mhantáin €2,877,698 ar
fhuinneamh in 2014.

Tá 1300+ MPRNanna agus 8 GPRNanna i gCill Mhantáin

I measc na dtionscadal Spárála Fuinnimh atá curtha i gcrích
ag Comhairle Contae Chill Mhantáin nó atá ar an sceideal aici
tá siad seo a leanas:

• Soilsiú Poiblí – Tionscadal Maolaithe atá Beartaithe in
Farrankelly, Soilse poiblí LED 55wPLLH a shuiteáil in áit
lóchrainn Sox 55w, faoi réir maoiniú a bheith ar fáil.

• Fuinneamh Inmheánach – Athrú ar an uainiú ar théitheoirí
uisce, anailís ar úsáid leictreachais in ionaid athchúrsála

• Campas Clermont
• Uasghrádaithe Éifeachtúlachta Fuinnimh ar an soláthar
tithíochta sóisialta

Bíonn Comhairle Contae Chill Mhantáin ag obair i
ndlúthpháirt le meantóir arna shannadh ó Údarás Fuinnimh
Inmharthana na hÉireann d'fhonn an éifeachtúlacht fuinnimh
is fearr is féidir a bhaint amach.

Ídiú Fuinnimh Údaráis Áitiúla Chill Mhantáin
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Ráiteas Airgeadais

Déantar achoimre sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais ar an bhfáltas agus an caiteachas go léir a bhaineann le hioncam.
Léirítear ann an barrachas/an t-easnamh don bhliain.

Ráiteas an chuntais ioncaim agus caiteachais don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2014

Caiteachas de Ollchaiteachas Ioncam Glanchaiteachas Glanchaiteachas 
réir Clárghrúpa 2014 2014 2014 2013

€ € € €
Tithíocht agus Tógáil 15,109,781 17,653,413 (2,543,632 ) (3,078,499)
Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre 22,941,361 12,583,362 10,357,999 10,155,942 
Uisce agus Séarachas 9,378,587 8,962,888 415,699 16,106,153 
Dreasachtaí agus Rialú Forbartha 7,257,949 2,497,409 4,760,540 4,401,825 
Cosaint an Chomhshaoil 18,818,599 8,578,525 10,240,074 9,292,013 
Áineas agus Conláistí 5,927,592 543,719 5,383,873 5,166,891 
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas 2,288,077 1,633,620 654,457 320,601 
Ilghnéitheach 16,650,085 10,292,033 6,358,052 7,423,284 
Muirear Contae - - - 8,151,177 
Caiteachas/Ioncam Iomlán 98,372,030 62,744,970
Glanchostas na Rannóg atá le cistiú 
ó Rátaí agus ón gCiste Rialtais Áitiúil 35,627,060 57,939,387 
Asbhaint a Bhaineann le Pinsean 1,700,937 1,796,702 
Ciste Rialtais Áitiúil 6,846,310 19,839,289 
Muirear Contae 8,245,941 
Rátaí 29,937,895 29,154,881 
Barrachas/(Easnamh) don Bhliain roimh Aistrithe 2,858,082 1,097,425 
Aistrithe ó Chúlchistí /(chuig Cúlchistí) (2,557,611) (3,787,952)
Barrachas/(Easnamh) Iomlán don Bhliain 300,471 (2,690,527)
Cúlchiste Ginearálta amhail an 1 Eanáir (4,084,331) (1,393,804)
Cúlchiste Ginearálta amhail an 31 Nollaig (3,783,860) (4,084,331)

Ráiteas iarmhéideanna an chuntais caipitil don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2014 

2014 2013
€ €

Tithíocht agus Tógáil (11,452,662) (8,110,890)
Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre 33,273,090 31,865,831 
Uisce agus Séarachas (1,910,750) (2,296,205)
Dreasachtaí agus Rialú Forbartha 13,776,719 10,875,985 
Cosaint an Chomhshaoil 283,032 (699,864)
Áineas agus Conláistí (1,941,706) (952,995)
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas 545,865 689,707 
Ilghnéitheach 17,408,346 16,934,617 
Iomlán 49,981,933 48,306,187
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Clár Comhardaithe don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2014

2014 2013
€ €

Sócmhainní Seasta
Oibriúcháin 1,063,416,340 1,064,292,296
Bonneagair 1,454,707,772 1,646,100,014
Pobail 18,031,962 17,946,864
Neamh-Oibriúcháin 220,000 220,000

2,536,376,074 2,728,559,174

Obair idir Lámha agus Réamhchostais 153,313,014 226,072,076
Féichiúnaithe Fadtéarmacha 24,626,085 26,675,464

Sócmhainní Reatha
Stoc 270,959 305,831
Féichiúnaithe Trádála agus Réamhíocaíochtaí 56,468,537 40,370,397
Infheistíochtaí Bainc 46,038,217 53,090,900
Airgead sa Bhanc 3,682,099 8,586,143
Airgead faoi Bhealach 425,143 282,224
Cuntas Uirbeach - 81,152

106,884,954 102,716,648
Dliteanas Reatha
Rótharraingt Bhainc - -
Creidiúnaithe agus Fabhruithe 45,067,282 39,963,854
Léasanna Airgeadais - -

45,067,282 39,963,854

Glansócmhainní Reatha/(Dliteanais) 61,817,672 62,752,793

Creidiúnaithe (Méideanna atá dlite tar éis aon bhliain amháin)
Iasachtaí Iníoctha 91,089,894 123,552,180
Léasanna Airgeadais - -
Taiscí Inaisíoctha 13,761,059 14,236,257
Eile 2,018,267 2,034,966

106,869,220 139,823,403
Glansócmhainní /(Glandliteanais) Reatha 2,669,263,626 2,904,236,104

Arna maoiniú ag
Cuntas Caipitlithe 2,536,376,074 2,728,559,174 
Ioncam ó Obair idir Lámha 140,072,843 211,737,996 
Cúlchiste Ioncaim Sonrach 642,771 642,771 
Cúlchiste Ioncaim Ginearálta (3,783,860) (4,084,331)
Iarmhéideanna Eile (4,044,202) (32,619,505)
Cúlchistí Iomlána 2,669,263,626 2,904,236,105
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Caiteachas 2014

Caiteachas 2013

Tithíocht & Tógáil

Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre

Uisce agus Séarachas

Dreasachtaí agus Rialú Forbartha

Cosaint an Chomhshaoil

Áineas agus Conláistí

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas

Ilghnéitheach

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000

Caiteachas Ioncam 2014 €
Tithíocht agus Tógáil 17,653,413
Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre 12,583,362
Uisce agus Séarachas 8,962,888
Dreasachtaí agus Rialú Forbartha 2,497,409
Cosaint an Chomhshaoil 8,578,525
Áineas agus Conláistí 543,719
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte 
agus Leas 1,633,620
Ilghnéitheach 10,292,033

62,744,969

Caiteachas 2014 Caiteachas 2013
Tithíocht agus Tógáil 15,109,781 14,395,926
Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre 22,941,361 24,031,900
Uisce agus Séarachas 9,378,587 24,305,890
Dreasachtaí agus Rialú Forbartha 7,257,949 5,964,778
Cosaint an Chomhshaoil 18,818,599 19,446,210
Áineas agus Conláistí 5,927,592 5,628,534
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas 2,288,077 3,274,231
Ilghnéitheach 16,650,085 19,308,660
Caiteachas iomlán 98,372,031 116,356,129

Caiteachas Ioncaim 2014 €
Tithíocht agus Tógáil 15,109,781
Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre 22,941,361
Uisce agus Séarachas 9,378,587
Dreasachtaí agus Rialú Forbartha 7,257,949
Cosaint an Chomhshaoil 18,818,599
Áineas agus Conláistí 5,927,592
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte 
agus Leas 2,288,077
Ilghnéitheach 16,650,085

98,372,031
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Cuntais Ioncaim 2014 / Sracfhéachaint ar an bPróifíl Airgeadais



  

    

  

   

  

  

    

Fóirdheontais Stáit

Ranníocaíochtaí ó Údaráis Áitiúla eile - 0%

Earraí agus Seirbhísí

Ciste Rialtais Áitiúil – 
Deontas Ilchuspóireach

Asbhaint a Bhaineann le Pinsean

Rátaí
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Costais Riaracháin

Costais Bunaithe
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Anailís ar Chaiteachas Ioncaim 2014 €
Costais Phárolla 38,036,567
Costais Oibriúcháin 46,641,287
Costais Riaracháin 3,573,838
Costais Bunaithe 1,463,752
Costais Airgeadais 8,656,586
Caiteachas Ioncaim Iomlán 98,372,030

Anailís ar Ioncam 2014 €
Deontais agus Fóirdheontais Stáit 18,809,811
Ranníocaíochtaí ó Údaráis Áitiúla eile 368,885
Earraí agus Seirbhísí 43,566,275
Ciste Rialtais Áitiúil – Deontas 
Ilchuspóireach 6,846,310
Asbhaint a Bhaineann le Pinsean 1,700,937
Rátaí 29,937,895
Muirear Contae
Ioncam Iomlán 101,230,113
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Táscairí Seirbhíse 

C: GNÓTHAÍ CORPARÁIDEACHA

C1 / C2: Líon Iomlán na Laethanta Oibre nó a gCoibhéis caillte de dheasca Breoiteachta

C1-A An líon ball foirne lánaimseartha coibhéiseach amhail an 31 Nollaig 2014 (ag teacht le 
figiúirí a cuireadh faoi bhráid an RCPRÁ mar thuairisceáin foirne do mhí na Nollag 2014) 684.65

C2-A Céatadán na laethanta oibre a cailleadh de dheasca neamhláithreacht bhreoiteachta trí 
shaoire a bhí deimhnithe ag dochtúir 2.86

C2-B Céatadán na laethanta oibre a cailleadh de dheasca neamhláithreacht bhreoiteachta 
trí shaoire fhéindeimhnithe 0.30

Chun an fhaisnéis seo a thiomsú, ba chóir d'údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur isteach:

Líon na laethanta oibre a cailleadh de dheasca neamhláithreacht bhreoiteachta trí shaoire 
a bhí deimhnithe ag dochtúir 4,451.55

Líon na laethanta oibre a cailleadh de dheasca neamhláithreacht bhreoiteachta trí 
shaoire fhéindeimhnithe 467.5

Líon na laethanta oibre gan phá a cailleadh de dheasca neamhláithreacht bhreoiteachta agus 
a áiríodh i líon na laethanta saoire breoiteachta a bhí deimhnithe ag dochtúir 655.5

Líon na laethanta oibre gan phá a cailleadh de dheasca neamhláithreacht bhreoiteachta agus 
a áiríodh i líon na laethanta saoire breoiteachta a bhí féindeimhnithe 27.5

C3: Líon na gcuairteanna leathanach ar shuíomh gréasáin an Údaráis Áitiúil

A. An líon iomlán carnach amharc leathanach don tréimhse ón 01/01/2014 go dtí an 31/12/2014 
mar a fuarthas ó sheirbhís anailísíochta gréasáin trí chlibeáil leathanach ar an suíomh 787,662

Anailísíocht ghréasáin don suíomh atógtha www.wicklow.ie ó 14 Aibreán pro rata don bhliain iomlán

C4: Costas foriomlán an tsoláthair TFC in aghaidh na Cóibhéise Lánaimseartha (CL)

A. Gach caiteachas ioncaim ar chrua-earraí agus bogearraí móide dímheas roinnte ar an CL faoi ‘C1’ thuas 3341

E: DRAMHAÍL / AN COMHSHAOL

E1: Líon na Saoráidí Dramhaíola atá ceadúnaithe ag an údarás áitiúil

A. Líon na gceadanna saoráidí dramhaíola agus na ndeimhnithe clárúcháin arna ndeonú ag an údarás 
áitiúil agus nach bhfuil imithe in éag go fóill amhail an 31/12/2014 30

E2: Líon/Céatadán na dTeaghlach a bhfuil rochtain acu ar sheirbhís 3 araid

A. Líon na dteaghlach, bunaithe ar Dhaonáireamh 2011, a fhaigheann seirbhís 3 araid amhail an 31/12/2014 8088 
Arna sholáthar ag an Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola

B. Céatadán na dteaghlach laistigh de limistéar an údaráis áitiúil (de réir Dhaonáireamh 2011 freisin) a 
ionadaítear leis an uimhir ag 'A' thuas 17.00

E3: Líon na ngearán Dramhaíola a taisceadh leis an Oifig Forfheidhmithe i leith cúrsaí 
Comhshaoil de chuid an GCC

A. Líon na ngearán ar leith a bhaineann le dramhaíl laistigh de limistéar an údaráis áitiúil a atreoraíodh 
go dtí an Oifig Forfheidhmithe i leith cúrsaí Comhshaoil sa tréimhse ón 01/01/2014 go dtí an 31/12/2014 
toisc gurb ann fós don fhadhb tar éis gur imscrúdaigh an t-údarás áitiúil an gearán 2 
PAE 2014/40; PAE 2014/111
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E4: Céatadán na ngearán eile um thruailliú comhshaoil a dúnadh

Céatadán na gcásanna truaillithe Bruscair a bhí dúnta faoin 31/12/2014 75.68

Céatadán na gcásanna truaillithe Aeir a bhí dúnta faoin 31/12/2014 80.74

Céatadán na gcásanna truaillithe ó Thorann a bhí dúnta faoin 31/12/2014 60.0

Céatadán na gcásanna truaillithe Uisce a bhí dúnta faoin 31/12/2014 78.57

Chun an fhaisnéis seo a thiomsú, ba chóir d'údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur isteach:

Líon iomlán na gcásanna truaillithe Bruscair a ndearnadh gearán nó gearáin ina leith trí aon mheán le linn 
2014 cibé acu arna dtionscnamh ag an bpobal nó ag an údarás áitiúil féin 333 
Tá sonraí Chomhairle Contae Chill Mhantáin bunaithe ar líon na ngearán toisc nach bhfuil taifead 
ná achoimre sa chóras ar líon na gcásanna.

Líon na gcásanna truaillithe Bruscair a fuarthas in 2014 a ndearnadh cinneadh ina leith nach raibh údar 
le haon imscrúdú nó ar cuireadh imscrúdú i gcrích i ndáil leo (cibé acu trí ionchúiseamh nó ar shlí eile) 
le linn na bliana 252 
Tá sonraí Chomhairle Contae Chill Mhantáin bunaithe ar líon na ngearán toisc nach bhfuil taifead 
ná achoimre sa chóras ar líon na gcásanna.

Líon iomlán na gcásanna truaillithe Aeir a ndearnadh gearán nó gearáin ina leith trí aon mheán le linn 2014 
cibé acu arna dtionscnamh ag an bpobal nó ag an údarás áitiúil féin 135 
Tá sonraí Chomhairle Contae Chill Mhantáin bunaithe ar líon na ngearán toisc nach bhfuil taifead 
ná achoimre sa chóras ar líon na gcásanna.

Líon na gcásanna truaillithe Aeir a fuarthas in 2014 a ndearnadh cinneadh ina leith nach raibh údar le haon 
imscrúdú nó ar cuireadh imscrúdú i gcrích i ndáil leo (cibé acu trí ionchúiseamh nó ar shlí eile) le linn na bliana 109 
Tá sonraí Chomhairle Contae Chill Mhantáin bunaithe ar líon na ngearán toisc nach bhfuil taifead 
ná achoimre sa chóras ar líon na gcásanna.

Líon iomlán na gcásanna truaillithe ó Thorann a ndearnadh gearán nó gearáin ina leith trí aon mheán le linn 
2014 cibé acu arna dtionscnamh ag an bpobal nó ag an údarás áitiúil féin 10 
Tá sonraí Chomhairle Contae Chill Mhantáin bunaithe ar líon na ngearán toisc nach bhfuil taifead 
ná achoimre sa chóras ar líon na gcásanna.

Líon na gcásanna truaillithe ó Thorann a fuarthas in 2014 a ndearnadh cinneadh ina leith nach raibh údar le haon 
imscrúdú nó ar cuireadh imscrúdú i gcrích i ndáil leo (cibé acu trí ionchúiseamh nó ar shlí eile) le linn na bliana 6 
Tá sonraí Chomhairle Contae Chill Mhantáin bunaithe ar líon na ngearán toisc nach bhfuil taifead 
ná achoimre sa chóras ar líon na gcásanna.

Líon iomlán na gcásanna truaillithe Uisce a ndearnadh gearán nó gearáin ina leith trí aon mheán le linn 2014 
cibé acu arna dtionscnamh ag an bpobal nó ag an údarás áitiúil féin 14 
Tá sonraí Chomhairle Contae Chill Mhantáin bunaithe ar líon na ngearán toisc nach bhfuil taifead 
ná achoimre sa chóras ar líon na gcásanna.

Líon na gcásanna truaillithe Uisce a fuarthas in 2014 a ndearnadh cinneadh ina leith nach raibh údar le haon 
imscrúdú nó ar cuireadh imscrúdú i gcrích i ndáil leo (cibé acu trí ionchúiseamh nó ar shlí eile) le linn na bliana 11 
Tá sonraí Chomhairle Contae Chill Mhantáin bunaithe ar líon na ngearán toisc nach bhfuil taifead 
ná achoimre sa chóras ar líon na gcásanna.

E5: Céatadán de limistéar an údaráis áitiúil laistigh de na 5 leibhéal truaillithe bruscair

Gheofar na sonraí sin ar bhonn díreach ó Tobin Consulting Engineers

An céatadán den achar taobh istigh de limistéar an údaráis áitiúil a bhí neamhthruaillithe nó saor ó bhruscar 
nuair a rinneadh suirbhé air 8

Comhairle Contae Chill Mhantáin Tuarascáil Bhliantúil 2014  67



An céatadán den achar taobh istigh de limistéar an údaráis áitiúil a bhí beagán truaillithe nuair a rinneadh 
suirbhé air 70

An céatadán den achar taobh istigh de limistéar an údaráis áitiúil a bhí measartha truaillithe nuair a rinneadh 
suirbhé air 21

An céatadán den achar taobh istigh de limistéar an údaráis áitiúil a bhí truaillithe go suntasach nuair a 
rinneadh suirbhé air 1

An céatadán den achar taobh istigh de limistéar an údaráis áitiúil a bhí truaillithe go dona nuair a 
rinneadh suirbhé air 0

F: AN tSEIRBHÍS DÓITEÁIN

F1: Costas na Seirbhíse Dóiteáin in aghaidh an Duine

A. Costas in aghaidh an Duine 41.82

Chun an fhaisnéis seo a thiomsú, ba chóir d'údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur isteach:

Sonraí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil 2014, Clár E, atá comhdhéanta de E11 – Oibriú na Seirbhíse 
dóiteáin agus E12 – Cosc Dóiteáin agus an cion ábhartha den mhuirear bainistíochta lárnaí do Chlár E
5713629 Aguisín 2 den Ráiteas Airgeadais Bliantúil 2014

F2: Slógadh na Seirbhíse Dóiteáin

A. An meán-am i nóiméid a thóg sé chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Lánaimseartha chun 
dul i ngleic le dóiteán 0 
Seirbhís Dóiteáin Choimeádta Amháin

B. An meán-am i nóiméid a thóg sé chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Pháirtaimseartha 
(seirbhís dóiteáin choimeádta) chun dul i ngleic le dóiteán 5.5

C. An meán-am i nóiméid a thóg sé chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Lánaimseartha chun 
dul i ngleic le gach teagmhas éigeandála eile (seachas dóiteáin) 0 
Seirbhís Dóiteáin Choimeádta Amháin

D. An meán-am i nóiméid a thóg sé chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Pháirtaimseartha 
(seirbhís dóiteáin choimeádta) chun dul i ngleic le gach teagmhas éigeandála eile (seachas dóiteáin) 6.04

F3: Céatadáin maidir le freastal ar láithreacha

A. Céatadán na gcásanna dóiteáin inar shroich an chéad bhriogáid an láthair laistigh de 10 nóiméad 39.08

B. Céatadán na gcásanna dóiteáin inar shroich an chéad bhriogáid an láthair i ndiaidh 10 nóiméad 
ach laistigh de 20 nóiméad 50.85

C. Céatadán na gcásanna dóiteán inar shroich an chéad bhriogáid an láthair i ndiaidh 20 nóiméad 10.07

D. Céatadán na dteagmhas éigeandála eile go léir inar shroich an chéad bhriogáid an láthair laistigh 
de 10 nóiméad 25.71

E. Céatadán na dteagmhas éigeandála eile go léir inar shroich an chéad bhriogáid an láthair i ndiaidh 
10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad 61.14

F. Céatadán na dteagmhas éigeandála eile go léir inar shroich an chéad bhriogáid an láthair i ndiaidh 
20 nóiméad 13.14
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Chun an fhaisnéis seo a thiomsú, ba chóir d'údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur isteach:

Líon iomlán na nglaonna amach i leith dóiteán idir an 01/01/2014 agus an 31/12/2014 586 
Is ionann líon iomlán na dteagmhas agus 621, agus cláraíodh 586 ghlao mar chinn a raibh am 
láithreachta ar fáil ina leith

Líon na gcásanna dóiteáin inar shroich an chéad bhriogáid an láthair laistigh de 10 nóiméad 229

Líon na gcásanna dóiteáin inar shroich an chéad bhriogáid an láthair i ndiaidh 10 nóiméad ach roimh 
20 nóiméad 298

Líon na gcásanna dóiteán inar shroich an chéad bhriogáid an láthair i ndiaidh 20 nóiméad 59

Líon iomlán na nglaonna amach i leith teagmhais éigeandála eile (gan teagmhais dóiteáin san áireamh) 
idir an 01/01/2014 agus an 31/12/2014 175 
Is ionann líon iomlán na dteagmhas agus 191, agus cláraíodh 175 ghlao mar chinn a raibh am
láithreachta ar fáil ina leith

Líon na dteagmhas éigeandála eile go léir inar shroich an chéad bhriogáid an láthair laistigh de 10 nóiméad 45

Líon na dteagmhas éigeandála eile go léir inar shroich an chéad bhriogáid an láthair i ndiaidh 10 nóiméad 
ach laistigh de 20 nóiméad 107

Líon na dteagmhas éigeandála eile go léir inar shroich an chéad bhriogáid an láthair i ndiaidh 20 nóiméad 23

H: TITHÍOCHT

H1 / H2: Soláthar Tithíochta Sóisialta / Tithe Folmha

H1-A. Líon foriomlán na dteaghaisí arna soláthar ag an údarás áitiúil sa tréimhse ón 01/01/2014 go dtí an 31/12/2014, lena
gcuimsítear:

H1-B. Líon na n-áitreabh a chuir an t-údarás áitiúil ar fáil ar bhonn díreach (tógáil nó ceannach) in 2014 10

H1-Ba. Líon a tógadh (ó B thuas) 1

H1-Bb. Líon a ceannaíodh (ó B thuas) 9

H1-C. Líon na n-aonad a cuireadh ar fáil faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos in 2014 62

H1-D. Líon na n-aonad a cuireadh ar fáil faoin Scéim Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta in 2014 má bhí an scéim 
sin i bhfeidhm (nó cur in iúl é mura raibh an scéim á feidhmiú fós ag an údarás áitiúil) 0

H1-E. Líon na n-aonad a cuireadh ar fáil faoin Tionscnamh um Thithíocht Shóisialta ar Léas (lena n-áirítear 
aonaid nár díoladh faoin Scéim Inacmhainne agus áitribh a fuarthas ón GNBS agus an Scéim Cíosa in 
ionad Morgáiste) in 2014 0

H1-F. Líon foriomlán na n-áitreabh tithíochta sóisialta sa limistéar údaráis áitiúil amhail an 31/12/2014, 
lena gcuimsítear: 4862

H1-G. Líon iomlán na n-áitreabh a chuir an t-údarás áitiúil ar fáil ar bhonn díreach (tógáil nó ceannach) 4353

H1-H. Líon na n-aonad a cuireadh ar fáil faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos 486

H1-I. Líon na n-aonad a cuireadh ar fáil faoin Scéim Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta má bhí an scéim sin 
i bhfeidhm (nó cur in iúl é mura raibh an scéim á feidhmiú fós ag an údarás áitiúil) 0

H1-J. Líon na n-aonad a cuireadh ar fáil faoin Tionscnamh um Thithíocht Shóisialta ar Léas (lena n-áirítear 
aonaid nár díoladh faoin Scéim Inacmhainne agus áitribh a fuarthas ón GNBS agus an Scéim Cíosa in 
ionad Morgáiste) 23

H2-A. An céatadán de líon iomlán na n-áitreabh ag H1-G thuas a bhí folamh ar an 31/12/2014 1.33

Líon na n-aonad cónaithe laistigh den soláthar foriomlán nach raibh tionóntaí iontu ar an 31/12/2014 58
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H3: Meán-Am agus Meán-Chostas maidir le hAthligean ar Cíos

A. An t-am a tógadh ón dáta ar ar fágadh an teaghais go dtí an dáta in 2014 nuair a cuireadh tús le 
tionóntacht nua sa teaghais, agus meán-am glactha thar gach aonad a athligeadh ar cíos in 2014 20.97

B. An costas a bhain leis na haonaid ar cuireadh tionóntaí nua iontu a fháil faoi réir in 2014 le haghaidh 
athligin ar cíos, agus meánchostas glactha thar gach aonad a athligeadh ar cíos in 2014 14016.59

Chun an fhaisnéis seo a thiomsú, ba chóir d'údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur isteach:

Líon na n-aonad a ndeachaigh tionóntaí eile chun cónaí iontu ar aon dáta in 2014 (seachas iad siúd go 
léir a bhí folamh mar gheall ar scéim athchóirithe ar fud eastáit) 93

An líon seachtainí ón uair ar fhág an tionónta roimhe sin an teaghais suas go dtí dáta an chéad dochair 
cíosa ón tionónta nua, agus aon chuid de sheachtain ceart go dtí dhá ionad dheachúlacha, agus an 
t-iomlán ríofa maidir le gach aonad atá san áireamh thuas 1950

Caiteachas iomlán ar obair deisiúcháin a raibh gá léi ionas go bhféadfaí na haonaid atá san áireamh 
thuas a athligean ar cíos 1303542.63

H4: Costas Cothabhála Tithíochta

A. Caiteachas i rith 2014 maidir le deisiú agus cothabháil tithíochta ar cheannaigh nó ar thóg an 
t-údarás áitiúil í, agus é tiomsaithe ar bhonn leanúnach ón 01/01/2014 go dtí an 31/12/2014, 
roinnte ar an líon aonad a soláthraíodh ar bhonn díreach i soláthar an údaráis áitiúil amhail 
an 31/12/2014 (H1G thuas) 2416723.28

H5: Cigireachtaí ar an tithíocht ar cíos san earnáil phríobháideach

A. Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe i limistéar an údaráis áitiúil (faighte díreach ón mBord 
um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha) 6981

B. Líon na gcigireachtaí a rinneadh 366

H6: Long-term Homeless Adults

A. Líon na ndaoine fásta atá gan dídean ar bhonn fadtéarmach mar chéatadán de líon iomlán 
na ndaoine fásta atá gan dídean 46.34

Chun an fhaisnéis seo a thiomsú, ba chóir d'údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur isteach:

Líon na ndaoine fásta aonair a bhí aicmithe mar dhaoine gan dídean sa Chóras PASS 
(Córas Pathway um Chóiríocht agus Thacaíocht) amhail an 31/12/2014 41

Líon na ndaoine fásta aonair a bhí, ar an 31/12/2014, i gcóiríocht éigeandála ar feadh 6 mhí ar bhonn 
leanúnach, nó ar feadh 6 mhí ar bhonn carnach thar an tréimhse 12 mhí roimhe sin 19

J: FORBAIRT GHEILLEAGRACH

J1: Líon na bpost a cruthaíodh

A. Líon na bpost a cruthaíodh le cabhair ón Oifig Fiontair Áitiúil le linn na tréimhse ón 01/01/2014 
go dtí an 31/12/2014 106.5
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L: SEIRBHÍSÍ LEABHARLAINNE AGUS ÁINEASA

L1: Cuairteanna Leabharlainne

Líon na gcuairteanna ar leabharlanna in aghaidh gach 1,000 duine 3283.23

Chun an fhaisnéis seo a thiomsú, ba chóir d'údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur isteach:

Líon iomlán na gcuairteanna ar leabharlanna 448621

L2: An costas a bhaineann le Seirbhís Leabharlainne a fheidhmiú

A. An costas a bhaineann le Seirbhís Leabharlainne a fheidhmiú in aghaidh gach 1,000 duine 20787.80

Chun an fhaisnéis seo a thiomsú, ba chóir d'údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur isteach:

Sonraí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil 2014, Clár F, atá comhdhéanta de F02 – Oibriú na Seirbhíse 
Leabharlainne agus Cartlainne agus an cion ábhartha den mhuirear bainistíochta lárnaí do Chlár 
F2840445 Aguisín 2 den Ráiteas Airgeadais Bliantúil 2014

M: AIRGEADAS

M1: Achoimre 5 bliana ar iarmhéid an Chuntais Ioncaim

A. An t-iarmhéid dochair/sochair amhail an 31/12/2010 sa Chuntas Ioncaim ón Ráiteas Cuntais Ioncaim 
agus Caiteachais sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil 1143247

B. An t-iarmhéid dochair/sochair amhail an 31/12/2011 sa Chuntas Ioncaim ón Ráiteas Cuntais Ioncaim 
agus Caiteachais sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil 1420281

C. An t-iarmhéid dochair/sochair amhail an 31/12/2012 sa Chuntas Ioncaim ón Ráiteas Cuntais Ioncaim 
agus Caiteachais sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil 1393802

D. An t-iarmhéid dochair/sochair amhail an 31/12/2013 sa Chuntas Ioncaim ón Ráiteas Cuntais Ioncaim 
agus Caiteachais sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil 4084331

E. An t-iarmhéid dochair/sochair amhail an 31/12/2014 sa Chuntas Ioncaim ón Ráiteas Cuntais Ioncaim 
agus Caiteachais sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil – (fiú mura bhfuil iniúchadh déanta air) 3783860

M2: Achoimre 5 bliana ar chéatadán an leibhéil bailiúcháin i gcás mórfhoinsí ioncaim

2010

Rátaí 72

Cíos agus Blianachtaí 95

Iasachtaí Tithíochta 80

2011

Rátaí 69

Cíos agus Blianachtaí 93

Iasachtaí Tithíochta 74
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2012

Rátaí 65

Cíos agus Blianachtaí 92

Iasachtaí Tithíochta 74

2013

Rátaí 64

Cíos agus Blianachtaí 93

Iasachtaí Tithíochta 74

2014 (fiú mura bhfuil iniúchadh déanta air)

Rátaí 69

Cíos agus Blianachtaí 92

Iasachtaí Tithíochta 73

P: PLEANÁIL

P1: Foirgnimh Nua ar a nDearnadh Cigireacht

A. Foirgnimh ar a ndearnadh cigireacht mar chéatadán de na foirgnimh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil 12.85

Chun an fhaisnéis seo a thiomsú, ba chóir d'údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur isteach:

Líon iomlán na bhfoirgneamh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil 1432 
Fuarthas fógra tosach tógála amháin i leith thart ar 800 aonad. Go dtí seo tá tús curtha le thart ar 50 aonad

Líon na bhfoirgneamh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil in 2014 a ndearna an t-údarás áitiúil ar 
a laghad cigireacht amháin orthu faoi alt 11 den Acht um Rialú Foirgníochta 1990 184

P2: Líon/Céatadán na gCinntí Pleanála ar dhearbhaigh an Bord Pleanála iad

A. Líon na gCinntí Pleanála de chuid an údaráis áitiúil a bhí faoi réir achomhairc chuig an mBord Pleanála 
agus a ndearna an Bord cinneadh ina leith ar aon dáta le bliain anuas: Rinneadh 53 749 cinneadh 
agus cuireadh isteach achomharc i leith 53 (7%) chinneadh Seasadh le 39 n-achomharc as 53

B. An céatadán de na cinntí ag 'A' thuas inar deimhníodh, cibé le hathrú nó gan athrú, an cinneadh 
a rinne an t-údarás áitiúil 73.58

Chun an fhaisnéis seo a thiomsú, ba chóir d'údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur isteach:

Líon na gcinntí inar deimhníodh cinneadh an Údaráis áitiúil le hathrú nó gan athrú 39

P3: Céatadán na gcásanna Forfheidhmithe Pleanála atá dúnta i gcáil cinn atá réitithe

A. Líon foriomlán na gcásanna pleanála a scrúdaíodh (gan na gearáin san áireamh) a cuireadh faoi bhráid 
an údaráis áitiúil nó ar thionscain an t-údarás áitiúil iad sa tréimhse ón 01/01/2014 go dtí an 31/12/2014 227

B. An líon iomlán cásanna ar dúnadh iad le linn 2014 244

Comhairle Contae Chill Mhantáin Tuarascáil Bhliantúil 201472



C. Céatadán na gcásanna ag 'B' thuas ar díbheadh iad faoi alt 152(2) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 2.05

D. Céatadán na gcásanna ag 'B' thuas a réitíodh chun sástacht an údaráis áitiúil trí idirbheartaíocht 16.80 
Níor eisíodh litir rabhaidh ach réitíodh an cas toisc nach raibh forbairt neamhúdaraithe i gceist, 
go raibh sí díolmhaithe, gur comhlíonadh coinníollacha, srl.

E. Céatadán na gcásanna ag 'B' thuas ar dúnadh iad de bharr imeachtaí forghníomhaithe 56.15 
Cásanna ar dúnadh iad tar éis Litir Rabhaidh, Fógra Forghníomhaithe nó Caingean dlí.

F. Líon iomlán na gcásanna pleanála a bhí faoi scrúdú amhail an 31/12/2014 836

Chun an fhaisnéis seo a thiomsú, ba chóir d'údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur isteach:

Líon na gcásanna ag 'B' thuas ar díbheadh iad faoi alt 152(2) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 5

Líon na gcásanna ag 'B' thuas a réitíodh chun sástacht an údaráis áitiúil trí idirbheartaíocht 41

Líon na gcásanna ag 'B' thuas ar dúnadh iad de bharr imeachtaí forghníomhaithe 137

P4: Costas na Seirbhíse Pleanála in aghaidh an Duine

A. Costas in aghaidh an Duine 29.26

Chun an fhaisnéis seo a thiomsú, ba chóir d'údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur isteach:

Sonraí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil 2014, Clár D, atá comhdhéanta de D01 – Pleanáil Chun Cinn, 
D02 – Bainistíocht Forbartha, D03 – Forghníomhú agus an cion ábhartha den mhuirear bainistíochta 
lárnaí do Chlár D 3997743 
Aguisín 2 den Ráiteas Airgeadais Bliantúil 2014

R: BÓITHRE

R1: Rátálacha san Innéacs um Staid Dromchla na gCosán

Dromchla na mBóithre Réigiúnacha

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 1 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 2 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 3 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 4 0.19

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 5 0.93

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 6 0.31

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 7 31.35

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 8 48.92

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 9 10.18

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 10 8.12

An Céatadán Foriomlán (ar bhonn faid) i ndáil lena staid mar atá taifeadta ar MapRoad 100
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Dromchla na bPríomhbhóithre Áitiúla

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 1 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 2 0.86

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 3 1.1

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 4 4.67

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 5 4.49

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 6 6.74

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 7 51.13

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 8 25.62

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 9 4.49

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 10 0

An Céatadán Foriomlán (ar bhonn faid) um staid mar atá taifeadta ar MapRoad [GACH BÓTHAR ÁITIÚIL]  100

Dromchla na mBóithre Áitiúla den Dara Grád

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 1 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 2 2.21

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 3 9.63

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 4 13.28

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 5 12.23

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 6 11.42

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 7 22.51

R: BÓITHRE

R1: Rátálacha san Innéacs um Staid Dromchla na gCosán

Dromchla na mBóithre Áitiúla den Dara Grád

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 8 16.63

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 9 12.02

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 10 0.08

Dromchla na mBóithre Áitiúla den Tríú Grád

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 1 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 2 13.48

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 3 18.48

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 4 8.26

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 5 3.55

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 6 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 7 27.84

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 8 28.39

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 9 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 10 0
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R2: Céatadán na n-idirbheart mótarchánach a rinneadh ar líne

Gheofar na sonraí sin ar bhonn díreach ón Aonad Cláraithe Feithiclí

A. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach a ndéileáiltear leo ar líne (is é sin, déantar an t-idirbheart 
a phróiseáil agus eisítear an diosca cánach) 61.06

Líon iomlán na n-idirbheart mótarchánach a ndéileáiltear leo thar an gcuntar 59413

Líon iomlán na n-idirbheart mótarchánach a ndéileáiltear leo ar an bpost 8000

Líon iomlán na n-idirbheart mótarchánach a ndéileáiltear leo ar líne 105713

W: Uisce

W1: Uisce gan Tásc mar chéatadán den uisce go léir a chuirtear ar fáil faoi Scéimeanna an údaráis áitiúil

Uisce gan tásc mar chéatadán den toirt uisce iomlán arna sholáthar in 2014 faoi na scéimeanna soláthair 
uisce a bhfuil an t-údarás áitiúil freagrach astu faoi Chomhaontú Seirbhíse 24.25

Chun an fhaisnéis seo a thiomsú, ba chóir d'údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur isteach:

An toirt iomlán uisce (m3) a soláthraíodh ón 01/01/2014 go dtí an 31/12/2014 faoi na scéimeanna soláthair 
uisce as a bhfuil an t-údarás áitiúil freagrach faoi Chomhaontú Seirbhíse, roinnte ar 365 lá 965 
Tá sonraí Chomhairle Contae Chill Mhantáin bunaithe ar shonraí 9 mí in 2014 agus ar 273 lá.

An toirt uisce gan tasc (m3) a cailleadh ón 01/01/2014 go dtí an 31/12/2014 faoi na scéimeanna soláthair 
uisce as a bhfuil an t-údarás áitiúil freagrach faoi Chomhaontú Seirbhíse, roinnte ar 365 lá 234

W2: An céatadán den uisce óil a chomhlíon na ceanglais reachtúla

Gheofar na sonraí sin ar bhonn díreach ón GCC

Scéimeanna poiblí 97.8

Scéimeanna príobháideacha 93

Y: ÓIGE / POBAIL

Y1: Rannpháirtíocht i Scéim Chomhairle na nÓg

Céatadán na scoileanna áitiúla agus na ngrúpaí óige a bhfuil baint acu leis an scéim áitiúil de chuid 
Chomhairle na nÓg 21.10

Chun an fhaisnéis seo a thiomsú, ba chóir d'údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur isteach:

Líon iomlán na meánscoileanna agus na ngrúpaí óige i gceantar an údaráis áitiúil amhail an 31/12/2014 109

Líon iomlán na meánscoileanna agus na ngrúpaí óige i gceantar an údaráis áitiúil as ar fhreastail ionadaithe 
ar chruinniú cinn bliana an bhrainse áitiúil de Chomhairle na nÓg a tionóladh in 2014 23

Y2: Líon na rannpháirtithe Gateway a fostaíodh mar chéatadán den sprioc

A. Líon na rannpháirtithe Gateway a chuir tús le socrúchán oibre le linn 2014 mar chéatadán de 
na socrúcháin a leithdháileadh ar an údarás áitiúil 102.50
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Chun an fhaisnéis seo a thiomsú, ba chóir d'údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur isteach:

Líon na rannpháirtithe fostaithe Gateway a chuir tús le socrúchán oibre ag am ar bith le linn 2014 
(lena n-áirítear iad siúd a d'fhág an scéim roimh dheireadh na bliana) 82

Líon na socrúchán Gateway arna leithdháileadh ar an Údarás áitiúil mar a comhaontaíodh idir an 
Roinn Coimirce Sóisialaí agus an CCMA 80

Y3: Céatadán na n-ainmniúchán i gcomhair ballraíochta sa Choiste Forbartha Pobail Áitiúil trí 
struchtúir an Líonra Rannpháirtíochta Pobail ó na grúpaí SICAP is imeallaithe

Líon iomlán na mball earnála príobháidí den Choiste Forbartha Pobail Áitiúil amhail an 31/12/2014 arna 
n-ainmniú trí struchtúir an Líonra Rannpháirtíochta Pobail atá i gceann de na grúpaí seo a leanas: Taistealaithe, 
Romaigh, Daoine Dífhostaithe, Daoine faoi Mhíchumas, Tuismitheoirí Aonair nó Teaghlaigh i gCeantair faoi 
Mhíbhuntáiste nó i bPobail faoi Mhíbhuntáiste nó Pobail Nua 1

Y4: Líon daoine a bhfuil post lánaimseartha nó post páirtaimseartha acu nó atá féinfhostaithe laistigh 
de 6 mhí ón tráth a fuarthas tacaíocht fostaíochta faoi Sprioc 3

Líon na ndaoine sa chatagóir 'Daoine Aonair ar tugadh tacaíocht dóibh agus atá fostaithe nó féinfhostaithe', 
a chuaigh i mbun na fostaíochta sin laistigh de 6 mhí tar éis dóibh tacaíocht a fháil faoi Sprioc 3, san áireamh 
i dTuarascáil Bhliantúil an Chláir Forbartha Pobail Áitiúil don bhliain 2014 112

76





Comhairle Contae Chill Mhantáin, Áras an Chontae, Bóthar an Stáisiúin, Baile Chill Mhantáin 

Teileafón: 0404 20100   Suíomh Gréasáin: www.wicklow.ie

R-phost: cosec@wicklowcoco.ie   Facs: 0404 67792


