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Ráiteas Misin
“Feabhas a chur ar an gcáilíocht beatha do dhaoine agus do 

do phobail Chontae Chill Mhantáin trí fhorbairt inbhua-
naithe, seirbhísí éifeachtacha a sheachadtar go héifeachtúil,
ceannaireacht chathartha dhaonlathach, agus comhordú le
heagraíochtaí poiblí, pobail agus príobháideacha eile chun

na hacmhainní atá ar fáil a bharrfheabhsú.”
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Mar Chathaoirleach ar
Chomhairle Contae Chill
Mhantáin tá an-áthas
orm an Tuarascáil 
Bhliantúil don bhliain

2015 a chur i láthair.  Déantar breac-chuntas sa tuarascáil seo ar
ghníomhaíochtaí líonmhara agus éagsúla Chomhairle Contae Chill
Mhantáin ar fud na seirbhísí.

Le linn 2015, ghlac na comhaltaí tofa an Dréachtphlean Forbartha
Contae, 
2016-2022 agus cuireadh ar taispeáint go poiblí é.  Dírítear den
chuid is mó sa Phlean, ina leagtar amach an creat spásúil
straitéiseach maidir le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe
Chontae Chill Mhantáin, ar cheisteanna pleanála an ‘phictiúir
mhóir’ agus leagtar amach an creat ann inar cheart forbairtí a
dhéanamh thar an tréimhse 6 bliana.

Bliain thar a bheith táirgiúil a bhí sa bhliain 2015 inar lainseáladh
Plean Gníomhaíochta Mheitheal Machnaimh Eacnamaíoch Chon-
tae Chill Mhantáin (MMECCM) i dtús mhí Eanáir.  Sainaithnítear cúig
chuspóir straitéiseacha sa Phlean, lena dtacaíonn sraith phraiticiúil
gníomhaíochtaí atá grúpáilte le chéile faoin gcúig cheannteideal;
Branda, An Smaoineamh Mór, Margaíocht agus Cumarsáid, 
Scannáin, Miondíol agus Caitheamh Aimsire agus Tionsclaíocht
agus Bonneagar.  Cuireann Plean Gníomhaíochta MMECCM le
próiseas an Phlean Eacnamaíoch Áitiúil agus an Phlean Pobail 
Eacnamaíoch Áitiúil ar cuireadh tús leo in 2015. 

Cuireadh borradh mór faoi thiomantas na Comhairle do thionscal
na scannán i gContae Chill Mhantáin agus staid Chill Mhantáin mar
“Hollywood na hÉireann” in 2015 mar thoradh ar an laghdú 100% a
rinne an Chomhairle ar ranníocaíochtaí forbartha don bhonneagar
stiúideo scannán, beart gan dabht lena spreagfar tuilleadh 
forbartha saoráidí déanta scannán i gContae Chill Mhantáin.

Táim an-sásta gur neartaigh an Chomhairle a tiomantas d’fhorbairt
agus d’fheabhsú na ndeiseanna turasóireachta trí chiste cur chun
cinn turasóireachta de €100,000 a leithdháileadh agus roinneadh é
idir cúig thionscadal i ngach ceantar bardasach.  Tá leas bainte
chomh maith ag 180 grúpa/club Pobail agus eagraíocht dheonach
as na Deontais Dámhachtainí Pobail dar luach €260,000 a
sholáthair na comhaltaí tofa in 2015.  

Ghlac Comhairle Contae Chill Mhantáin páirt go bródúil i 
ndámhachtainí ‘All Island Pride of Place 2015’ Chomhar na 
hÉireann.  Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don obair iontach
atá á déanamh laistigh de phobail Chontae Chill Mhantáin agus
comhghairdeas a ghabháil le Cúram Pobail Charn an Bhua as an
gcéad duais i gCatagóir an Tionscnaimh Phobail Aoisbhá agus
Ionad Athshlánúcháin Thigh Glinne a bhuachan agus as teacht sa
dara háit sa chatagóir um Thionscnamh Sláinte Pobail.
Cuireadh roinnt tionscadal i bhfeidhm go rathúil ar fud sheirbhísí
éagsúla na Comhairle amhail tionscadail feabhais um chothabháil
na mbóithre náisiúnta, forbairt na turasóireachta, seirbhísí
comhshaoil agus caitheamh aimsire agus conláistí, agus tá cur síos
déanta ar lear díobh sa tuarascáil seo.   Rinneadh ionad oiliúna
ealaíne agus ceanncheathrú úrscothach do Chosaint Shibhialta

Chontae Chill Mhantáin a oscail go hoifigiúil i mí an Mhárta.  Ba
mhaith liom moladh a thabhairt do shaorálaithe uile na Cosanta
Sibhialta a thugann seirbhís don phobal áitiúil i gcuidiú a thabhairt i
ndrochdhálaí aimsire agus i gcuardach do dhaoine atá ar iarraidh.
Tá an ndíograis agus a dtiomantas do sheirbhís a thabhairt don
phobal thar barr.  Rinneadh Mótarbhealach N11/M11 Ráth Naoi go
hArcló a oscailt go hoifigiúil roimh an sprioc i mí Iúil, 2015.  
Iompraítear de bhreis ar 20,000 feithicil in aghaidh an lae ar an
débhealach 16.5 km seo agus déanann sé difríocht ollmhór do
chomaitéirí laethúla agus úsáideoirí ginearálta bóithre go háirithe i
gcomhthéacs sábháilteachta.

Tá ról tábhachtach ag an tseirbhís leabharlainne maidir le
caitheamh aimsire agus conláistí agus le beartas na Comhairle
“ballraíocht leabharlainne saor in aisce” cinntítear go bhfuil 
seirbhís na leabharlainne poiblí fós inrochtana do gach duine agus
bhí an bhallraíocht fós seasmhach ag os cionn 30,000.  Oibríonn an
tseirbhís leabharlainne trí bhrainse leabharlainne dhéag ar fud an
Chontae agus freastalaíonn an leabharlann taistil ar 34 suíomh eile.
Rinneadh Leabharlann úr Arcló agus oifigí Cheantar Bardasach
Arcló a chumhdaíonn 1,400 méadar cearnach thar thrí urlár a 
fheistiú, a stócáil agus a chur i gcrích ag tarraingt ar dheireadh na
bliana seo.  

Ar deireadh, ba mhaith liom moladh a thabhairt do mo Chomh-
chomhaltaí Tofa agus buíochas a ghabháil leo as a gcomhoibriú
agus as a gcúnamh dom le linn na bliana, go háirithe comhaltaí an
Ghrúpa Beartais Chorparáidigh agus gach grúpa den chuig Ghrúpa
Beartais Straitéisigh a raibh ról an-tábhachtach acu ag cur leis an
bhfóram beartas agus cinnteoireachta a bhain leis an gComhairle
ina hiomláine.  Ba mhaith liom an deis seo a ghlacadh chomh maith
chun buíochas a ghabháil leis an Uasal Eddie Sheehy, an
iar-Phríomhfheidhmeannach a d’éirigh as i dtús 2015 agus leis an

Uasal Bryan Doyle, an Príomhfheidhmeannach agus le foireann uile
Chomhairle Contae Chill Mhantáin as an dóigh ar chuidigh siad liom
i bhfeidhmiú mo róil mar Chathaoirleach.   

An Comhairleoir John Ryan
CATHAOIRLEACH
COMHAIRLE CONTAE CHILL MHANTÁIN
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Teachtaireacht ón gCathaoirleach
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Tá an-áthas orm fáilte a
chur roimh fhoilsiú
Thuarascáil Bhliantúil
2015. In ainneoin 
dhúshlán na srianta

buiséadeacha i ngach Stiúrthóireacht, baineadh a lán amach agus
cuireadh a lán tionscadal fiúntach i gcrích ar fud an Chontae amhail
soláthar clós súgartha úr do Ráth Naoi agus Newtown chomh maith
le páirc scátála agus BMX in Blessington.   Cuireadh 
príomhthionscadail infheistíochta caipitil ar aghaidh amhail Scéim
Cosanta Tuile na Deargaile dar luach €40 milliún a rinne Comhairle
Contae Chill Mhantáin agus Oifig na nOibreacha Poiblí.    

In 2015 chuir an Chomhairle lena hiarrachtaí forbairt eacnamaíoch
agus cruthú post a spreagadh sa Chontae agus shroich siad céim
cur chun feidhme Phlean Mheitheal Machnaimh Eacnamaíoch
Chontae Chill Mhantáin.  Aithnítear an Ghníomhaíocht 
Eacnamaíoch anois mar fheidhm phríomhshrutha na Comhairle an
dóigh chéanna a n-aithnítear soláthar seirbhísí tithíochta, bóithre,
pleanála agus comhshaoil.   Tá ról mór ag an gComhairle san fhor-
bairt eacnamaíoch trína róil um sheachadadh seirbhíse, éascaithe
agus rialála agus is mórcheannaitheoir earraí agus seirbhísí í sa
Chontae.   Ba mhaith liom moladh a thabhairt d’Oifig Fiontar Áitiúil
(OFÁ) Chill Mhantáin, a thug tacaíocht do na gnólachtaí 
nuathionscanta áitiúla i gContae Cill Mhantáin trí na tréimhse eac-
namaíocha is crua agus le Foireann Forbartha Eacnamaíche na
Comhairle a leanfaidh le chéile le tacaíocht a thabhairt do ghnóthaí
úra amach sa todhchaí.  

Bhí an t-athchóiriú ar “Tús Áite a Thabhair do Dhaoine” de chuid an
Rialtais Áitiúil ina athrú suntasach i mbeartas an rialtais maidir leis
an dóigh a seachadaimid seirbhísí ar an leibhéal áitiúil.  Chuir an
Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil i gcomhar le CBS na Tacaíochta
um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Fiontraíocht tús leis an bPlean 
Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (PÁEP).  Mórchomhar is ea PÁEP
idir an fhorbairt pobail áitiúil agus an forbairt eacnamaíoch áitiúil
sa Chontae agus léirítear sé an ról neartaithe atá ag an údarás 
áitiúil sa dá réimse gníomhaíochta.  Táim ag súil leis a bheith curtha
i gcrích agus curtha i bhfeidhm in 2016.

Bhí ríméad orainn roinnt imeachtaí gnó a óstáil ag Campas
Chomhairle Contae Chill Mhantáin i mbliana, áit ina bhfuil Institiúid
Teicneolaíochta Cheatharlach ina príomh-gheallsealbhóir agus tá
oideachas ar feadh an tsaoil agus cúrsaí oiliúna á soláthar ag
Comhairle Contae Chill Mhantáin do thart ar 300 mac léinn don 
bhliain acadúil 2015.  Bhí fuadar oibre ar siúl ar lá Oscailte “Grow
your Business” a d’eagraigh OFÁ ag an gCampas ar a thug thart ar
180 úinéir-bainisteoir ar FBManna atá lonnaithe i gContae Chill
Mhantáin cuairt i rith an lae chun tacaíocht a fháil maidir lena ngnó
a fhás.  

Cuireadh an-fháilte roimh an bhfógra a rinne an Roinn Comhshaoil,
Pobail agus Rialtais Áitiúil in 2015 go bhfuil maoiniú á chur ar fáil
don Chomhairle chun 74 teach úr a sholáthar.   Tá an t-éileamh ar
thithíocht shóisialta ard ar fud an Chontae agus neartaigh an
Chomhairle a foireann deartha do thógáil tithíochta le hoibriú chun
freastal ar an riachtanas seo.  

Táim ag súil le ceiliúradh céad bliain 1916 a bheidh ar siúl an bhliain
seo chugainn agus ba mhaith liom moladh a thabhair do na grúpaí
áitiúla ar fud an Chontae a bhfuil cuidiú á thabhairt acu chun brí a

chur le ceiliúradh na bliana seo chugainn.  Ba mhaith liom na coistí
áitiúla díograiseacha agus dúthrachtacha atá bainteach le bailte
Slachtmhara Chontae Chill Mhantáin a lua agus go háirithe ba
mhaith liom comhghairdeas a ghabháil le hEachroim as bonn óir a
bhuachan sa chomórtas agus le Bailte Arcló agus Chill Mhantáin a
bhuaigh boinn chré-umha.  Tá an-áthas ar an gComhairle a
tacaíocht airgeadais a thairiscint chun cuidiú le pobail áitiúla 
feabhas a chur ar a gceantair.    Tá rath na mbailte i dtionscadail
amhail ‘Local Pure Mile’ agus REDZ ina samplaí de choistí áitiúla a
oibríonn go maith leis an gComhairle chun an Contae is fearr le
cónaí ann, le hoibriú ann agus le cuairt a thabhairt air a dhéanamh
de Chontae Chill Mhantáin.

Cuirtear bonn taca faoinár ngníomhaíochtaí go léir le Plean Cor-
paráideach na Comhairle.  Cuirtear creat agus comhthéacs ar fáil
leis don Phlean Bliantúil um Sheachadadh Seirbhíse ina 
sainaithnítear na seirbhísí atá le soláthar agus an caighdeán ar a
ndéanfar iad a sholáthar, a mhonatóiriú agus a thomhas.  Sna
Pleananna sin leagtar amach go soiléir beartais agus cuspóirí
éagsúla Chomhairle Contae Chill Mhantáin agus leantar de
dhlúthmhonatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn ar chur
chun feidhme na gcuspóirí iontu laistigh de gach rannóg de chuid
na Comhairle.      

Tá táscairí seirbhíse ina sásra tábhachtach chun monatóireacht
agus rianú a dhéanamh ar fheidhmíocht na n-údarás áitiúil.
Cuirtear faisnéis thábhachtach ar fáil dúinn leo, rud a chuireann ar
ár gcumas dea-chleachtas agus droch-chleachtas a shainaithint
agus maidir leis sin, tá feidhmíocht na Comhairle maidir leis an
gceathrach a dó táscaire seirbhíse náisiúnta cuimsithe sa tu-
arascáil.

D’oiriúnaigh comhaltaí tofa agus foireann Chomhairle Contae Chill
Mhantáin go maith d’athrú agus leanann siad le seirbhísí cáilíochta
a sholáthar do mhuintir Chontae Chill Mhantáin ar bhealach
éifeachtach agus éifeachtúil.  Ba mhaith liom moladh a thabhairt
do chomhaltaí tofa Chomhairle Contae Chill Mhantáin, do
Chomhaltaí na gCoistí Beartais Straitéisigh agus don Ghrúpa
Beartais Straitéisigh, agus do na coistí díograiseacha go léir eile as
leanúint dá n-obair chrua agus dá gcúnamh i seachadadh na 
seirbhísí chuig an bpobal in 2015.   Ba mhaith liom buíochas a 
ghabháil go háirithe leis an gCathaoirleach, an Comhairleoir John
Ryan, ár n-iar-Phríomhfheidhmeannach Eddi Sheehy agus le 
foireann iomlán Chomhairle Contae Chill Mhantáin as a dtacaíocht
agus a gcúnamh leanúnach le linn na bliana.    

Bryan Doyle
AN PRÍOMHFHEIDHMEANNACH
COMHAIRLE CONTAE CHILL MHANTÁIN

Brollach an Phríomhfheidhmeannaigh
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Comhairleoirí Chontae Chill Mhantáin ón 1 Meitheamh 2015

Toghlimistéar Arcló

FF Pat Fitzgerald 32 Oaklands, Arklow, Co. Wicklow 0402 39563 087 2049013 pfitzgerald@wicklowcoco.ie

SF Mary McDonald 2 Willow Grove, Arklow, Co. Wicklow 085 2251980 marymcdonaldsinnfein@gmail.com

IND Miriam Murphy 4 Avondale Crescent, Arklow, Co. Wicklow 0402 33245 086 2410065 murphyinmotion@gmail.com

FG Sylvester Bourke Three Oaks House, Killiniskyduff, Arklow,
Co. Wicklow

0402 24415 087 2501734 sylvesterbourke@hotmail.com

FF Tommy Annesley ‘Clydebank’, Dublin Road, Arklow,
Co. Wicklow

0402 31705 087 2508205 tomannesley@yahoo.co.uk

FF Pat Kennedy Kirikee, Greenane, Rathdrum, Co. Wicklow 087 4198022 patkennedy1@outlook.com

Toghlimistéar Bhealach Conglais

Toghlimistéar Bhré

IND Thomas Cullen Deerpark, Baltinglass, Co. Wicklow 059 6481786 087 1934300 tommy@tommycullen.ie

IND Joe Behan 55 Richmond Park, Bray, Co. Wicklow 01 2868125 086 8375602 joebehan@outlook.ie

FF Pat Vance ‘Beachmount’, Putland Road, Bray,
Co. Wicklow

01 2868169 086 8391871 pvance@wicklowcoco.ie

FG John Ryan ‘Huntingdon’, 13 Ardmore Lawn, Bray,
Co. Wicklow

01 2761439 087 2585738 jryan@wicklowcoco.ie

GP Steven Matthews ‘Saoirse’, 12 Sydenham Mews, Sid-
monton Road, Bray, Co. Wicklow

086 6086420 stevensgreenbray@gmail.com

IND Brendan Thornhill 19 Glendale Drive, Vevay Road, Bray,
Co. Wicklow

086 0663144 jcbthornhill@gmail.com

SF Oliver O’Brien ‘The Bungalow’, Killough, Kilmacanogue,
Co. Wicklow

087 1420586 olobriain@gmail.com

IND Christopher Fox Calary Lower, Kilmacanogue, Bray,
Co. Wicklow

086 8374765 crfox@wicklowcoco.ie

SF John Brady 63 Kilbride Grove, Bray, Co. Wicklow 087 0666780 johnbradysf@gmail.com

FG Vincent Blake Coolruss, Tinahely, Co. Wicklow 0402 38256 087 2322521 vblake@wicklowcoco.ie

FF Pat Doran Tomacork, Carnew, Co. Wicklow 05394 26249 087 2770349 pdoran@wicklowcoco.ie 

FG Edward Timmins Grangecon, Dunlavin, Co. Wicklow 087 2357914 etimmins@wicklowcoco.ie

IND James Ruttle Lisheen, Manor Kilbride, Blessington, 
Co. Wicklow

01 4582234 jruttle@wicklowcoco.ie

SF Gerry O’Neill Butterhill Lane, Blessington, Co. Wicklow 087 2629129 cllr.gerryoneill@gmail.com
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Comhairleoirí Chontae Chill Mhantáin ón 1 Meitheamh 2015

Toghlimistéar na gCloch Liath

Toghlimistéar Chill Mhantáin

IND Jennifer 
Whitmore

4 Dromont, Delgany, Co. Wicklow 086 6634747 whitmore.jennifer@gmail.com

IND Tom Fortune ‘DeLacey’, Sea Road, Kilcoole, Co. Wicklow 01 2876135 086 2488195 tfortune@wicklowcoco.ie

SF John Snell 81 Seaview Heights, Rathnew, Co. Wicklow 087 2210222 jsnell@wicklowcoco.ie

FF Pat Casey Glendalough Hotel, Glendalough, 
Co. Wicklow

0404 45686 086 2649483 pcasey@wicklowcoco.ie

FG Shay Cullen ‘The Crosses’, Ballinahinch, Newtown-
mountkennedy, Co. Wicklow

086 7275000 shaycullen2014@gmail.com

FG Irene Winters 23 Wicklow Heights Court, Wicklow, 
Co. Wicklow

087 2443610 irenewinters@eircom.net

IND Pat Kavanagh 14 Dunbur Glen, Wicklow, Co. Wicklow 086 2771871 1patkavanagh@gmail.com

IND Daire Nolan Main Street, Newtownmountkennedy,
Greystones, Co. Wicklow A63 D938

085 1374099 daire.nolan.1988@gmail.com

FF Gerry Walsh 33 Burnaby Heights, Greystones, 
Co. Wicklow

085 8639848 gerrywalsh00@gmail.com

SF Nicola Lawless 25 Rivendell Grove, Greystones, 
Co. Wicklow

086 1607686 nicola.lawless.sf@gmail.com

FG Grainne 
McLoughin

‘Wilfield’, Leabeg Middle, Newcastle,
Co. Wicklow

01 2018912 086 8329686 cllrgrainnemcloughlin@gmail.com

FG Derek Mitchell ‘Kiltoorish’, Manor Avenue, Greystones,
Co. Wicklow

01 2874115 mitchelld@eircom.net
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Foireann Bainistíochta Chomhairle Contae Chill Mhantáin

An tUasal Eddie Sheedy
Príomhfheidhmeannach go dtí
Aibreán 2015

An tUasal Bryan Doyle
Príomhfheidhmeannach ó
Aibreán 2015
Stiúrthóir Seirbhísí
Seirbhísí Uisce & Comhshaoil

An tUasal Sean Quirke
Stiúrthóir Seirbhísí
Bonneagar Iompair agus
Bóithre

An tUas. Michael Geaney
A/Stiúrthóir na Seirbhísí
Uisce & Comhshaoil

An tUasal Des O’Brien 
Stiúrthóir Seirbhísí 
Pleanáil

An tUasal Michael Nicholson
Stiúrthóir Seirbhísí
Tithíocht & Eastát 
Corparáideach

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

An tUasal Thomas Murphy
T/Stiúrthóir na Seirbhísí
Seirbhísí Fiontraíochta agus
Corparáideacha

An tUasal David Sweetman
Gníomhaí Dlí

An tUasal Liam Fitzpatrick
Ceann na gCóras Faisnéise

Loraine Lynch, Uasal
An Ceann Airgeadais
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Comhairle Contae Chill Mhantáin
An Comhairleoir John Snell
An Comhairleoir Joe Behan
An Comhairleoir Tommy Annesley
An Comhairleoir Michael O’Connor
An Comhairleoir Pat Kavanagh

GNÍOMHAIREACHTAÍ SEACHTRACHA
Ceardchumainn ICTU (folamh) 
Daoine faoi mhíbhuntáiste Vicky Harris (Simon)
Gnó/Tráchtáil Nicole Vance (Comhlachas)  
Pobal Ann Halpin
Grúpa Taistealaithe 
Chill Mhantáin Eamonn McCann

Stiúrthóir Seirbhísí:
Joe Lane

A/Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach:
Margaret Malone

Innealtóir Sinsearach:
Breege Kilkenny

•       Soláthar Tithíochta Sóisialta              
         & Pleanála
•       Bainistíocht Tithíochta
•       Cuimsiú Sóisialta
•       Rialú Foirgneamh 
•       Eastát Corparáideach

Tháinig Coiste um Beartas Straitéiseach Tithíochta agus Eastáit
Chorparáidigh le chéile ceithre huaire in 2015 agus dhírigh siad ar
líon réimsí tosaíochta lena n-áirítear:  

•       Buiséad 2015 - Impleachtaí do na hÚdaráis Tithíochta 
         ar bhonn náisiúnta i dtéarmaí ceisteanna soláthair tithíochta, 
         bainistíochta agus infheistíochta amach anseo  
•       Tosaíochtaí Tithíochta do 2015 lena n-áirítear ceisteanna 
         soláthair tithíocht, bainistíochta agus infheistíochta 
         amach anseo
•       Impleachtaí do na hÚdaráis Tithíochta i dtéarmaí 
         Atheagrú Bardasach           
•       Bainistíocht ar Stoc Tithíochta
•       Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta - cur i bhfeidhm go náisiúnta
•       Straitéis úr Tithíochta
•       Clár Tógála 
•       Cóiríocht Taistealaithe 
•       Tithíocht Dheonach 
•       Easpa Dídine 
•       Rialú Capall

Soláthar agus Pleanáil na Tithíochta Sóisialta
Lean Comhairle Contae Chill Mhantáin ag obair i rith na bliana chun
freastal ar riachtanais na ndaoine a raibh cóiríocht de dhíth orthu
trí chlár tógála tithe na Comhairle, agus trí rogha tithíochta
sóisialta ar chíos nó léasaithe a chur ar fáil. 

D’fhaomh an Roinn Comhshaoil leithdháileadh caipitil de €22.9 mil-
liún don Chomhairle faoin gClár Infheistíochta do Thithíocht
Shóisialta 2015, chun a clár tógála do thithe sóisialta a mhaoiniú.   

Fuarthas maoiniú a bhí cuimsithe sa €4,108 milliún i ndáil leis na
scéimeanna seo a leanas
•        An Scéim Cúnaimh Caipitil (SCC):
         (Tithíocht Dheonach) - €7,305,500
•        Deontais Tithe Príobháideacha - €869,052

Uasghrádú Éifeachtúlachta Fuinnimh ar Stoc na Tithíochta
Sóisialta i gContae Chill Mhantáin 
D’éiligh Comhairle Contae Chill Mhantáin suim €768,233 ón Roinn
Comhshaoil d’oibreacha Éifeachtúlachta Fuinnimh in 2015.  

An Coiste um Beartas Straitéiseach Tithíochta agus Eastáit Chorparáidigh



Bainistíocht Tithíochta
Mar thoradh ar easpa maoinithe ar an leibhéal náisiúnta agus
laghdú suntasach ar Cheannach ag Tionóntaí, a raibh easnamh ar
an gciste Fáltas Caipitil Inmheánach mar thoradh air, rinneadh
laghdú ar an gclár cothabhála in 2015.   Rinneadh gach iarracht, mar
sin féin, chun déileáil le cásanna éigeandála de réir mar a tháinig
siad chun cinn agus chun dul i ngleic le cásanna riachtanais faoi
leith.  Lena chois sin, i dtéarmaí tithe a athligean agus deisiúchán,
chinntigh an Chomhairle go bhfuarthas an méid seo a leanas do na
tithe sin in 2015:

•        Seiceálacha agus deisiú/athshreangú earraí leictreacha;
•        Seiceálacha ar an bpluiméireacht;
•        Athsoláthar aonad cistine/earraí sláintíochta de réir mar ba 
         ghá;
•        Uasghrádú ar réadmhaoine chun éifeachtúlacht fuinnimh a 
         fheabhsú.

Leithdháiltí Tithíochta 2015
Leithdháileann Comhairle Contae Chill Mhantáin tithe de réir na
Scéime um Maoine a Ligean a ghlac Comhaltaí na Comhairle agus a
d’fhaomh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.   Is féidir
duine ar bith a theastaíonn teach uathu agus nach bhfuil ábalta é a
fháil óna n-acmhainní féin a chur ar Liosta Feithimh Tí na
Comhairle.  

Bhí 3,771 iarratasóir ar thithíochta ar an iomlán ar an liosta feithimh
do Contae Chill Mhantáin amhail an 31 Nollaig 2015.  Leithdháileadh
59 teach san iomlán le linn 2015 ag suíomhanna éagsúla ar fud an
Chontae de réir an tábla thíos:

Ról Earnáil na Tithíochta Deonaí
WLean Comhairle Contae Chill Mhantáin ag obair go dlúth le
hearnáil na tithíochta sóisialta i soláthar tacaíochtaí tithíochta
sóisialta i gContae Chill Mhantáin in 2015. In 2015, faoin gclár um
Scéim Cúnaimh Caipitil (SCC) 2014 – 2016 d’iarr Comhairle Contae
Chill Mhantáin aighneachtaí ó Chomhlachtaí Ceadaithe Tithíochta i
dtaca le tograí cost-éifeachtúla agus inbhuanaithe a sheachadadh
chun freastal ar na riachtanais tithíochta a sainaithníodh laistigh de

Chontae Chill Mhantáin.  I gcomhréir le beartas an Rialtais, go
hidéalach thiomnófaí sna tograí sin i leith freastal ar riachtanais
chóiríochta na ndaoine gan dídean, daoine scothaosta agus daoine
faoi mhíchumas meabhairshláinte agus intleachtúil nó 
coirp/céadfaí.

Ba é an tosaíocht is airde de chuid Chomhairle Contae Chill 
Mhantáin forbairt tríocha a dó aonad a cheannach ag Baile an 
Chinnéidigh le linn 2015.  Is éard a bhí i gceist leis an scéim sin go
ndearna Cumann Tithíochta Thuaithe na haonaid a cheannach agus
a bhainistiú agus choinnigh Comhairle Chill Mhantáin na cearta 
ainmniúcháin iomlána. Lena chois sin, lean Comhairle Contae Chill
Mhantáin le cuspóirí na dtosaíochtaí eile a chur chun cinn i
gcomhar leis an Roinn agus an Comhlacht Ceadaithe ábhartha. I
measc na gcuspóirí sin bhí -

•        Cumann Ark Housing chun maoin a cheannach chun 
         é a thiontú go ceithre haonad le seomra codlata amháin do 
         dhaoine gan dídean.  Comheagraíocht is ea Ark Housing de 
         W.H. Five Loaves Ltd, comhlacht deonach a shainfheidhmíonn i 
         gcúram agus tacaíocht do dhaoine gan dídean i gceantar Bhré.  
         Faomhadh maoiniú €305,626 don tionscadal seo.

•        Ceannach réadmhaoine i gcomhar le Clann Shíomóin le húsáid 
         chun cóiríocht tacaithe níos inbhuanaithe a sholáthar do 
         dhaoine a bhí, go dtí seo, ina gcónaí i gcóiríocht níos 
         ghearrthéarmaí i mBré.

•        Clann Shíomóin Bhaile Átha Cliath le hathchóiriú a dhéanamh 
         ar fhoirgneamh dhá urlár atá ann cheana ina bhfuil 5 aonad san 
         iomlán – ceithre aonad le seomra codlata amháin agus aonad
         amháin le trí sheomra codlata.  Tá na foirgnimh, atá lonnaithe i 
         mbaile Chill Mhantáin tréigthe ó bhí thart ar 2007 ann i ngeall 
         ar cheisteanna suntasacha struchtúrtha/turgnaimh.  
         Faomhadh maoiniú €622,206 don tionscadal seo.

Faoin Scéim Cúnaimh Caipitil, coimeádann Comhairle Contae Chill
Mhantáin 100% de na cearta ainmniúcháin i ndáil leis na
tionóntachtaí ionchasacha eile i.e. ní mór gach ainmniúchán a

dhéanamh ó liosta feithimh tithíochta an údaráis áitiúil.

Roghanna Eile Tithíochta
I dtéarmaí roghanna eile tithíochta, lean Comhairle Contae Chill
Mhantáin de raon leathan roghanna breise tithíochta a chur ar fáil
in 2015 lena n-áirítear:

•        Scéim um Liúntas Morgáiste
•        Iasacht Ceannaigh Tí
•        Deontais Tithíochta 
•        Cíos in Aonad Morgáiste

Áiríodh ar roghanna eile Tithíochta a chuir Comhairle Contae Chill
Mhantáin chun cinn in 2015 SCC agus Léasú Sóisialta Fadtéarmach
agus Gearrthéarmach.
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FOLÚNTAIS ÓCÁIDEACHA 59

IOMLÁN 70

CEANNACHÁIN 9

ATHCHÓIRITHE 2

TEACHÍNÍ TUAITHE

LÉASÚ SÓISIALTA

TITHE ÚRA
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SCC (Scéim um Chóiríocht ar Chíos).
Freastalaíonn an Scéim um Chóiríocht ar Chíos (SCC) ar riachtanais
chóiríochta daoine a bhfuil fóirdheontas cíosa á fháil acu, ar feadh
níos mó ná 18 mí de ghnáth agus a bhfuil riachtanas tithíochta
fadtéarmaí acu (seachas iarrthóirí tearmainn nó neamhnáisiúnaigh
nach bhfuil gá dóibh fanacht sa stát ar bhonn buan, mic léinn agus
daoine a bhfuil fóirdheontas cíosa á fháil acu amhail dreasacht 
“filleadh ar an obair”). 

Is é is aidhm le SCC feabhas a chur ar cháilíocht agus ar chaighdeán
na cóiríochta ar cíos agus daingneacht tionachta níos fearr a chur
ar fáil don tionónta

Amhail an 31 Nollaig 2015, bhain na staitisticí seo a leanas leis an
scéim SSC i gContae Chill Mhantáin:

D’aistrigh 56 iarratasóir san iomlán chuig an scéim SCC in 2015.  

Léasú Fadtéarmach agus Gearrthéarmach Tithíochta
Sóisialta
Leanadh le hiarrachtaí le linn 2015 chun léasú a chur chun cinn mar
rogha tithíochta sóisialta i gContae Chill Mhantáin.  

•        Is é sin nuair a léasaítear réadmhaoine ón earnáil 
          phríobháideach agus nuair a úsáidtear chun cóiríocht a chur ar 
          fáil do theaghlaigh ó liostaí feithimh na n-údarás.  Déanfar 
          réadmhaoine léasaithe a leithdháileadh ar thionóntaí, de réir 
          scéimeanna um leithdháileadh na n-údarás.  

Bhí glacadh na scéime sin teoranta, áfach, agus léasaíodh 11 aonad
ar an iomlán do Chomhairle Contae Chill Mhantáin amhail an 31
Nollaig 2015.

Forbairt Eastát
Níl sé ar chumas na Rannóige Tithíochta faoi láthair seirbhís
Forbartha Eastát a sholáthar i ngeall ar easpa foirne.

Oifigeach Idirchaidrimh Tionóntaí
Le linn 2015, lean an tOifigeach Idirchaidrimh Tionóntaí (OIT) le
seirbhís tacaíochta a chur ar fáil d’eastáit údaráis áitiúil sa chontae.
Chomh maith le tacaíocht a thabhairt do thionóntaí a bhfuil
deacrachtaí faoi leith acu maidir lena dtionóntacht, bhí ról
réamhghníomhach ag an Oifigeach Idirchaidrimh Tionóntaí i ndul i
ngleic le fadhbanna Iompair Fhrithshóisialta de réir mar a tháinig
siad chun cinn.  Déantar an obair seo le tacaíocht ó na Gardaí ar fud
na tíre.  

Cíosanna Tithíochta
Mar thoradh ar an Acht Rialtais Áitiúil (Leasú) 2014, rinneadh na 
húdaráis riaracháin i mBré, Cill Mhantáin agus Arcló, ar a dtugtaí
Comhairlí Baile roimhe seo, a chorprú i gComhairle Contae Chill
Mhantáin agus dá réir sin, tá an fhreagracht anois ag Comhairle
Contae Chill Mhantáin as Scéim Cíosa Chaighdeánaithe a riar ar fud
Chontae Chill Mhantáin. Dá bhrí sin tá Athbhreithniú iomlán um
Chíos Difreálach á iarraidh ón 11 Samhain 2015 agus tá sé le cur i
gcrích agus chun feidhme in 2016.

Amhail an 31 Nollaig 2015 bhí 4878 áit chónaithe ar cíos ag
Comhairle Contae Chill Mhantáin.  Áirítear air sin 501 réadmhaoin
SCC agus 13 réadmhaoin um Léasú Fadtéarmach agus 
Gearrthéarmach.  Ba ionann an meánchíos agus €48.20 in aghaidh
na seachtaine agus ba ionann an cíos íosta agus €23.00 agus an cíos
uasta agus €258.50.  Ba ionann an t-ioncam a gineadh ó
réadmhaoin ar cíos in 2015 agus €10.9 milliún agus iarmhéid
dochair de €674,200.

Deontais Tithíochta
Dámhadh €869,052 do Chomhairle Contae Chill Mhantáin do
dheontais in 2015. 

40 Deontas um Oiriúnú Tithe
84 Deontais d’Áiseanna Soghluaisteachta
71 Cúnamh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta

Tabharfar na hiarratais eile ar aghaidh go dtí maoiniú 2016 agus
déanfar measúnú orthu ag brath ar leithdháileadh maoinithe 2016
ón Roinn Comhshaoil.  
Stoc Tithíochta na Comhairle a Chothabháil.

Cóiríocht Taistealaithe
Tháinig comhaltaí an Choiste Chomhairligh Áitiúil um Chóiríocht
Taistealaithe (LTACC) le chéile go rialta le linn 2015.  Leanadh lena
chinntiú go bhfreastalófar ar riachtanais chóiríochta na 
dTaistealaithe a bhfuil cónaí orthu i gContae Chill Mhantáin  go dtí
2018 le cur chun feidhme na gcuspóirí faoin bPlean úr do Chóiríocht 
Taistealaithe 2014-2018.  Áirítear air sin pleanáil chun tithíocht
chaighdeánach, láithreáin stad, grúpthithíocht, tithe tuaithe agus
láithreáin shealadacha/éigeandála a sholáthar. 

Tithíocht agus Eastát Corparáideach

Iomlán amhail an 31 Nollaig, 2015

Aistrithe Gníomhaireachtaí Deonacha 31

Comhaontuithe / Conartha Tionóntachta
a Síníodh

679

Líon na gCigireachtaí Réadmhaoine 1302

Líon na nAgallamh le Tionóntaí 1508



Easpa Dídine
Lean Comhairle Contae Chill Mhantáin le cóiríocht éigeandála a
chur ar fáil ar bhonn áitiúil do dhaoine gan dídean sa chontae le linn
2015.   Mar thoradh ar éileamh méadaithe ar sheirbhísí do dhaoine
gan dídean, tá Comhairle Contae Chill Mhantáin tiomanta d’oibriú
le Clann Shíomóin chun saoráid chóirithe tacaithe a fhorbairt i
mbaile Chill Mhantáin do dhaoine gan dídean.  Lena chois sin, 
leathnaigh Pobal Shíomóin a sheirbhísí sa chontae, trí fhoireann
mhéadaithe d’oibrithe tacaíochta bunaithe a chur ar fáil i gCo. Chill
Mhantáin, agus tá ceann díobh bunaithe i Rannóg Tithíochta
Chomhairle Contae Chill Mhantáin.  Leis an Oibreoir Tacaíochta 
Inmheánach breise seo do Chlann Shíomóin éascaíodh 
an tacaíocht leanúnach do dhaoine aonair ag teacht go Foirgnimh
an Chontae. 

Chuir an t-éileamh ar sheirbhísí do dhaoine gan dídean an-strus ar
acmhainní na Rannóige Tithíochta in 2015.  Mar thoradh ar ardú ar
chíos agus ar easpa roghanna cóiríochta príobháidí ar cíos ar fud an
chontae bhí tacaíocht á lorg ag líon méadaithe daoine ó sheirbhísí
do dhaoine gan dídean na Comhairle. 

Rialú Foirgneamh
Tá an Stiúrthóireacht Tithíochta freagrach as dea-chleachtas agus
nuálaíocht a spreagadh i ndearadh foirgneamh agus i gcaighdeáin
tógála i gCo. Chill Mhantáin chomh maith le timpeallacht oibre
fholláine agus shábháilte a chur ar fáil.  Áirítear air sin an tAcht um
Rialú Foirgníochta, 2007 agus na Rialacháin Foirgníochta a 
chomhlíonadh.

Faoin Acht um Rialú Foirgníochta, 1990, tá sé ceangailte ar an
Stiúrthóireacht Tithíochta cigireachtaí a dhéanamh i dtaca le gach
forbairt úr. Déanann an Stiúrthóireacht Tithíochta cigireachtaí ar
bhonn randamach.

Chomh maith le Rialú Foirgneamh, tá saineolas agus eolas na
Foirne um Rialú Foirgneamh á n-úsáid sa chigireacht ar
réadmhaoine ar cíos faoi scéim chlárúcháin an Bhoird um 
Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha. Leithdháiltear maoiniú
ar an gComhairle chun na críocha sin as fáltas na dtáillí clárúcháin a
bhailíonn an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha
(BTCP).   

Sláinte agus Sábháilteacht
Bunaíodh Beartas Sláinte agus Sábháilteachta Chomhairle Contae
Chill Mhantáin lena chinntiú a mhéid is indéanta, go n-oibríonn
gach duine a oibríonn ar son Chomhairle Contae Chill Mhantáin sna
dálaí is sábháilte agus is folláine agus is féidir. D’fhormhuinigh an
Stiúrthóireacht Tithíochta an Beartas Sláinte agus Sábháilteachta
seo mar a bheith infheidhme i leith oibríochtaí uile Chomhairle
Contae Chill Mhantáin laistigh den Rannóg Tithíochta.

Cuireadh acmhainní cuí ar fáil in 2015 ionas go n-oibreoidh an
Beartas go héifeachtúil. 

Eastát Corparáideach
Lean an Stiúrthóireacht Tithíochta dá freagrachtaí a chomhlíonadh
i rith 2015 chun ceanncheathrú Chomhairle Contae Chill Mhantáin
(Foirgnimh an Chontae, Cill Mhantáin) a bhainistiú, a chosaint agus
a fhorbairt. 

Lena chois sin, leanadh le hobair in 2015 chun Clár Sócmhainní
Réadmhaoine Chomhairle Contae Chill Mhantáin a chothabháil
agus a thabhairt cothrom le dáta agus rinneadh comhthionscadal
le rannóg na gCóras Faisnéise mar thoradh air sin chun sonraí talún
na Comhairle a dhigitiú.
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An Coiste um Beartas Straitéiseach
Cuimsítear i mballraíocht an Choiste um Beartas Straitéiseach
Iompair, Uisce agus Comhshaoil cúig Chomhairleoir Contae mar
aon le ceithre chomhalta ó ghrúpaí leasa earnála. Tionólann an
Coiste um Beartas Straitéiseach cruinnithe rialta i rith na bliana ina
ndéantar ceisteanna náisiúnta agus áitiúla araon a phlé. 

CATHAOIRLEACH:                       An Comhairleoir Derek Mitchell

CONTAE CHILL MHANTÁIN Councillor Daire Nolan
AN CHOMHAIRLE:                             Councillor Mary McDonald

Councillor Pat Fitzgerald
Councillor Pat Doran

GNÍOMHAIREACHTAÍ SEACHTRACHA:

CEARDCHUMAINN/CSTGT:                                         
An tUasal Christy Byrne
COMHSHAOL/CAOMHNÚ:                
Tháinig an tUasal Tim Morgan in aonad an Uasail Paul Leahy
TALMHAÍOCHT/AN POBAL FEIRMEOIREACHTA:  
An tUasal Shane O’Loughlin
FORBAIRT/TÓGÁIL:                   
An tUasal Paddy Mordaunt

AN FEIDHMEANNACH:

STIÚRTHÓIR SEIRBHÍSÍ:                               
Sean Quirke/ Bryan Doyle
A/OIFIGEACH FEIDHMIÚCHÁIN SINSEARACH      
Theresa O’Brien/ Helena Dennehy
A/INNEALTÓIR SINSEARACH:
Declan Marnane/Michael Geaney

Le linn 2015, tionóladh ceithre chruinniú de chuid an Choiste um
Beartas Straitéiseach. Pléadh na réimsí beartais seo a leanas lena
n-áirítear athbhreithniú ar an obair a rinne an Coiste um Beartas
Straitéiseach roimhe sin.

•        Iarnród Éireann – Beartaíodh athruithe seirbhíse ar amchláir 
         Iarnróid
•        Reiligí – Athbhreithniú Beartais
•        Uisce Éireann
•        An Tionscadal Soláthair Uisce – Réigiún an Oirthir agus Lár 
         Tíre –  Aighneacht chuig Uisce Éireann
•        Oibríochtaí Saincheadúnais – Carrchlóis ag Cuan an Bhriotáis & 
         Gleann Dá Loch
•        Athbhreithniú ar an Teorainn Náisiúnta Luais
•        Athbhreithniú ar an Straitéis Náisiúnta Iompair
•        Comhairliúcháin Phoiblí – Oifig na nOibreacha Poiblí, Tuile, 
         Uisce Treoir-chreat, Ceisteanna um Bainistíocht Uisce Éire
•        Acomhal – LUAS / DART
•        Maoiniú Comhshaoil agus Pobail
•        An Coiste do Leas Ainmhithe
•        Pleananna Bliantúla um Sheachadadh Seirbhíse
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Cuspóir 1
Soláthar an iompair ar fad a chur chun cinn agus a
éascú ar bhealach comhtháite agus chun forbairt
shóisialta agus eacnamaíoch a chothú, ag cur san
áireamh ceisteanna comhshaoil, forbairt 
inbhuanaithe agus cuimsiú sóisialta agus sláinte
agus sábháilteacht

Cur chun chinn agus Oideachas um Shábháilteacht ar
Bhóithre
Tháinig an Comhchoiste um Shábháilteacht ar Bhóithre le chéile ar
bhonn ráithiúil in 2015.  Tá na comhaltaí sa ghrúpa seo ó na Gardaí,
ón tSeirbhís Dóiteáin, ón Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, ón
Údarás um Bóithre Náisiúnta agus oifigiúil de chuid Chomhairle
Contae Chill Mhantáin. Is é cuspóir an choiste seo athbhreithniú a
dhéanamh ar shábháilteacht bóithre i gContae Chill Mhantáin.  In
2015 ullmhaíodh Plean úr um Shábháilteacht ar Bhóithre Chontae
Chill Mhantáin ina raibh béim ar laghdú a dhéanamh ar líon na 
ngortuithe tromchúiseacha ar Bhóithre Chontae Chill Mhantáin
agus chun béim a chur ar chontae sábháilte a dhéanamh de Chill
Mhantáin do thiománaithe agus do choisithe araon trí Oideachas,
Forfheidhmiú, Innealtóireacht agus Measúnacht.

Cuspóir 2
Gréasáin na mbóithre náisiúnta, réigiúnacha agus 
áitiúla a thógáil agus a chothabháil ar an gcaighdeán
is airde agus is féidir do gach cineál bóthair, an úsáid
reatha agus amach anseo astu agus an luach is fearr
ar airgead orthu

N11/M11 Scéim Feabhsúcháin Bhóthar Ráth Naoi go
Arcló – Conradh PPP
Rinne an tUasal Pascal Donohoe, T.D., an tAire Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt Mótarbhealach N11/M11 Ráth Naoi go
hArcló a oscailt go hoifigiúil an 13 Iúil, 2015. Tá an débhealach 16.5
km ar an tosaíocht ba mhó de chuid Chomhairle Contae Chill 
Mhantáin ó osclaíodh seachbhealach Ráth Naoi/Áth na Fuinseoige
in 2004. Iompraítear sa bhreis ar 20,000 feithicil ar an mbóthar seo
gach lá.  Ba ionann luach foriomlán an chonartha PCC seo agus
€282 milliún, lena n-áirítear limistéar seirbhíse beartaithe ó
thuaidh ó Ghuaire ar an N11 chomh maith le huasghrádú ar an N7 ag
Crois an Fhearainn Nua i mBaile Átha Cliath. 

I measc na n-oibreacha feabhsúcháin a rinneadh ar bhóthar
N11/M11 in 2015 bhí:

•        Cothabháil ciumhaise feadh N11 idir Arcló agus 
         Ráth Naoi inar cuireadh béim faoi leith ar acomhail.
•        Oibreacha feabhsúcháin ag Lána Bhaile an Mhaoil / Bóthar 
         Ceangail Lána Bhaile Sheáin.
•        Mionfheabhsuithe Draenála feadh N11, lena n-áirítear 
         píblínte agus draenacha úra a shuiteáil.

•        Bainistíocht ar an bhfásra idir The Beehive agus 
         Seachbhóthar Arcló.
•        Glanadh silteán agus canálacha idir The Beehive 
         agus Seachbhóthar Arcló.
•        Deisiúcháin ar Phábháil lochtach N11 idir Arcló agus 
         Ráth Naoi.
•        Marcanna líne athnuaite nuair ba ghá.
•        Cosán nua a shuiteáil in aice le nasc an N11 ag nascadh 
         acomhal Tap agus Teachíní Tap.

Áiríodh ar Oibreacha Tánaisteacha Náisiúnta N81
a Rinneadh in 2015:

Cóiriú dromchla ag Baile na Croiche agus oibreacha dromchla ag na
suíomhanna seo a leanas:

•        Tigh Nód
•        Nolans Bend
•        Baile Uí Mheirgín
•        Acomhal Chaisleán an Ridire
•        Droichead Eldon

Rinneadh oibreacha dromchla lena n-áirítear paisteáil agus
deisiúcháin chomh maith le hoibreacha colbha agus draenála ag an
suíomh seo a leanas faoin Maoiniú um Chothabháil: 

•        An N81 ó Thuaidh ó Thimpeallán na Buiríse Móire, Blessington.
•        Scéim um Athrú Cúrsa an N81 ag Chora an Chnoic Rua.

Rinne Comhaltaí Chomhairle Contae Chill Mhantáin Cuid V111 de
Scéim um Athrú Cúrsa an N81 ag Chora an Chnoic Rua a fhaomhadh
ag an gGnáthchruinniú i mí na Samhna 2015.

Ag deireadh 2015, bhíothas ag fanacht le cinneadh ó Aonad
Pleanála Straitéisí Bhonneagar Iompair Éireann (TII) maidir le
haighneacht an C.P.O. don scéim seo chuig an mBord Pleanála.
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Cothabháil agus Feabhas ar Bhóithre 
Neamh-Náisiúnta
Rinne na haonaid saothair dhírigh sna cúig Cheantar Bhardasacha
na hoibreacha cothabhála ar Bhóithre Neamh-Náisiúnta in 2015
agus rinne conraitheoirí príobháideacha cúpla uair iad. Is féidir an
chothabháil a miondealú ina dhá chatagóir: 

Cothabháil a Bheartaítear 
Áireofar leis sin clár oibreacha don bhliain a ullmhaítear i ndiaidh
comhairliúcháin le foireann an Cheantair Bhardasaigh agus is féidir
é a fhoroinnt ina chothabháil ar charrbhealaí, ar chosáin, 
cothabháil atógála agus cothabháil gheimhridh. 

Cothabháil Fhrithghníomhach 
Áirítear leis sin gach rud seachas cothabháil a bheartaítear agus
cuimsítear leis den chuid is mó deisiúcháin ar phoill sna bóithre
agus oibreacha ar chórais draenála uisce dromchla agus 
d’fhéadfadh sé teacht chun cinn chomh maith ó cheisteanna
Comhaltaí nó ó chomhfhreagras agus gearáin ó bhaill an phobail. 

Oibreacha Deontas Sainfheabhsúcháin 2015
Rinneadh oibreacha ag na suíomhanna seo a leanas in 2015:

•        Droichead Ghleann Crí (deisiúchán éigeandála)
•        Droichead na Croise Deirge
•        Droichead Ballanagh, Abhóca
•        Cigireacht Speisialta ar an Droichead Bán
•        Droicheadh Aldborough, Baile an Úilínigh
•        Droichead na Life Íochtarach, Bearna Bhealach Sailearnáin 
         (neamhchríochaithe go dtí seo)

Cuireadh tograí um maoiniú isteach i gcomhair na dtionscadal seo a
leanas do 2016:

•        Droichead Grennhall, Baile an Ráithín
•        An Droichead Bán, Abhóca
•        Droichead Ráth Droma
•        Droichead Fortgranite
•        Droichead na Bá, Síol Éalaigh

Oibreacha Feabhsúcháin Sábháilteachta ar Chostas
Íseal in 2015: 
Rinneadh oibreacha sábháilteachta ar chostas íseal ag na
suíomhanna seo a leanas in 2015:

•        SlaughterHill, Baile an Chinnéidigh
•        Ráth Droma (Moilliú Tráchta)
•        Arcló (Bóthar Bhaile Átha Cliath)
•        Corrán na hEorna, Carn an Bhua

Oibreacha Feabhsúcháin Sábháilteachta ar Chostas
Íseal atá beartaithe do 2016:

Ceallúrach Uachtarach
Tinoranhill South
Carraig Chrochta Ballyduff Uachtarach
Mainéar Chill Bhríde 
Débhealach Farrankelly
Sráidbhaile Áth na mBó 
Bóthar an Chaisleáin Nua, Cill Chomhghaill
Bóthar Bhodastoig Cill Chomhghaill
Acomhal Lána Chúil Dreasa

Cuspóir 3
Siúl agus rothaíocht a éascú agus a chur chun cinn
agus iompar poiblí a úsáid mar bhealach leis an mbrú
tráchta a laghdú, stíl mhaireachtála níos sláintiúla a
chur chun cinn agus rochtain a chur ar fáil ar
shaoráidí dóibh siúd nach dtiomáineann nó nach 
bhfuil rochtain acu ar iompar poiblí

Maoiniú um Bainistíocht Tráchta ÚNI (an tÚdarás
Náisiúnta Iompair)
Mhaoinigh an tÚdarás Náisiúnta Iompair na tionscadail seo a leanas
in 2015:

Tógáil agus Dearadh
Acomhal Dart Bhré
Arcló – Scéim Rothaíochta 
Cearnóg Mhic Liam, Cill Mhantáin
Cosán go faiche CLC Chill Chomhghaill
Bainistíocht Tráchta Bhealach Conglais
Cosán R761 Three Trout
Bearta Rialaithe Tráchta Ghleann Dá Loch
Uasghrádú QOS Rothaíochta Bhóthar na Móna
Acomhail Arcló
Scéim Rothaíochta Bhóthar na Trá
Lána Rothar ó bhóthar Rochtana an Chalafoirt go dtí Baile Chill
Mhantáin
Timpealláin Dhúbailte Choillín na Carraige
Droichead Coise Bhóthar na Feá, Arlcó
Plean Tráchta Áth na Sceire
Feabhsúchán Scoile Áth na Fuinseoige 
Lána Rothar Bhóthar Chill Áirne
Lána Rothar Bhóthar Vevay 
Síneadh Lána Bus an N11

14
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Áiríodh iad seo a leanas ar na tionscadail a cuireadh
isteach i gcomhair maoinithe chuig an Údarás
Náisiúnta Iompair in 2016:
•        Raon Rothar Bhóthar na Trá, Bré
•        Bóthar na Trá - Scéim na Ríochta Poiblí ag láthair an Uisceadáin 
         Bré. 
•        Bóthar na Móna - uasghrádú curtha i gcrích
•        Bré - Lána Rothar Bhóthar Chill Áirne/Bhóthar Vevay
•        Moilliú tráchta agus carrpháirceáil ag Áth na Sceire
•        Lána Rothar Bhré go dtí na Clocha Liatha 
•        R761 Bóthar Ráth an Dúin; Lidl go Bóthar Kindlestown Upper 
         Lána Rothar, na Clocha Liatha
•        Timpeallán Acra na mBodach go Cosán Chill Chomhghaill 
•        Scéim Inrochtaineachta Dheilgne 
•        Feabhsuithe cosáin feadh bhóthar an Chlochair, Deilgne 
•        Cearnóg Mhic Liam, Baile Chill Mhantáin - feabhas ar 
         inrochtaineacht
•        Acomhail na Sráide Móire, Arcló - an tSráid Mhór/bóthar an 
         Ghleanntáin/ Bóthar Loch Garman 
•        Bearta Rialaithe Tráchta Ghleann Dá Loch/Acomhal 
         Ghleann Dá Loch
•        Bainistíocht Tráchta Bhealach Conglais - dearadh chun feabhas 
         a chur ar pháirceáil agus gluaiseacht coisithe thart ar an mbaile
         Feabhas ar Acomhal N81 Bhealach Conglais 
•        Raon Rothar Arcló go Síol Éalaigh 

Cothabháil agus Bainistíocht ar Charrpháirceáil
Tá Páirceáil Íoc i bhfeidhm i mBré, sna Clocha Liatha, Arcló agus
Bailte Chill Mhantáin. Cuireadh tús le hathbhreithniú ar pháirceáil
íoctha in 2015 le suirbhé ar fud na tíre maidir le ceisteanna i dtaca le
páirceáil íoctha. Tá sé beartaithe go mbeidh an t-athbhreithniú
curtha i gcrích in 2016. 

Idirchaidreamh le Soláthraí Iompair
Leis an bhfeabhas ar an tseirbhís iompair phoiblí do Contae Chill
Mhantáin mar an bpríomhchuspóir,  lean Comhairle Contae Chill
Mhantáin le hidirchaidreamh a dhéanamh le Soláthraithe Iompair
na Seirbhíse Poiblí agus ag obair go dlúth leo le linn 2015.

Rochtain do dhaoine faoi Mhíchumas
Leanfaidh an Stiúrthóireacht um Bonneagar Iompair agus Bóithre
le coinneáil cothrom le dáta leis na treoirlínte ón Údarás Náisiúnta
Míchumais, ag cinntiú go mbainfear amach an caighdeán is airde
‘rochtana do gach duine” trí chaighdeáin chomhlíontacha um
dhearadh.

Sláinte agus Sábháilteacht
Tá an Stiúrthóireacht um Bonneagar Iompair agus Bóithre
tiomanta dá chinntiú go gcomhlíontar na prionsabail maidir le 
Sábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an obair. Maidir leis sin 
forbraíodh agus tugadh cothrom le dáta pleananna agus beartais
agus táthar ag leanúint leis sin chun feabhas a chur ar ár nósanna
imeachta sláinte agus sábháilteachta. Cuirtear cláir fhairsinge 
oiliúna ar fáil don fhoireann ar bhonn leanúnach lena chinntiú go
gcloítear leis na rialacháin tógála agus sábháilteachta. Déantar 
Ráitis ar Shábháilteachta a athbhreithniú agus a thabhairt cothrom
le dáta ar bhonn rialta. Bhí costais bhreise do thionscadail éagsúla
mar thoradh ar dhea-chleachtais sábháilteachta agus sláinte, ach
in ainneoin sin, tá an Chomhairle fós tiomanta do shláinte agus do
shábháilteacht a fostaithe.

Bonneagar Iompair agus Bóithre



Cuspóir
Saoráidí uisce óil agus fuíolluisce a chur ar fáil agus a chothabháil
chun freastal ar an éileamh reatha agus amach anseo, ag cloí le 
prionsabail na forbartha inbhuanaithe.

Timpeallacht nádúrtha Chontae Chill Mhantáin a chosaint agus a
fheabhsú i gcomhréir le prionsabail na forbartha inbhuanaithe agus
cothromaithe, i gcomhpháirtíocht le gach rannán den phobal, ag
cur san áireamh na beartais agus na cláir náisiúnta agus AE.

Réamhrá
Déileálann Rannóg na Seirbhísí Uisce agus Comhshaoil i gComhairle
Contae Chill Mhantáin le raon leathan ceisteanna, agus tá dúshláin
shuntasacha soláthair foirne agus airgeadais fós á gcur i láthair leo
sin. Áirítear orthu:

C01        Oibríocht agus Cothabháil an tSoláthair Uisce
C02        Oibríocht agus Cothabháil na Cóireála Fuíolluisce
C03        Bailiúchán Muirear Uisce agus Fuíolluisce
C04        Oibríocht agus Cothabháil Áiseanna Poiblí
C05         Riaracháin Suiteálacha Grúpa agus Príobháideacha
C06        Tacaíocht don Chlár Caipitil Uisce
C07         Seirbhísí Gníomhaireachta agus Infhorchúitithe
E01         Oibríocht, Cothabháil agus Iarchúram Líonta Talún
E02         Oibríocht agus Cothabháil Saoráidí Aisghabhála agus 
                  Athchúrsála
E03         Oibríocht agus Cothabháil Saoráidí Dramhaíola 
                  go Fuinneamh
E04         Soláthar Seirbhísí Bailithe Dramhaíola
E05         Bainistíocht Bruscair
E06         Glanadh Sráideanna
E07         Rialacháin, Monatóireacht agus Forfheidhmiú um 
                  Dhramhaíl
E08         Pleananna Bainistíochta Dramhaíola
E09         Cothabháil Reiligí
E10         Sábháilteacht Struchtúr agus Áiteanna
E11          Oibríocht na Seirbhíse Dóiteáin
E12          Cosc Dóiteáin
E 13         Cáilíocht an Uisce, Truailliú Aeir agus Torainn
F03         Oibríochtaí Láithreacha Caithimh Aimsire Lasmuigh 
G02        Oibríocht agus Cothabháil Céanna agus Cuanta
G03        Oibreacha ar Chosaint an Chósta agus ar Mhaolú Tuilte
G04        Seirbhísí Tréidliachta
H07        Oibríocht Thrádáil an Mhargaidh agus Trádála Ócáidí
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Seirbhísí Uisce & Fuíolluisce
Le héifeacht ón 1 Eanáir 2014, ghlac Uisce Éireann freagracht as
soláthar agus cothabháil Saoráidí Uisce agus Fuíolluisce ar fud na
tíre. Chuaigh Comhairle Contae Chill Mhantáin isteach i
gComhaontú Seirbhíse chun seirbhísí a chur ar fáil d’Uisce Éireann i
dtaca le feidhmeanna Seirbhísí Uisce agus dá réir sin sainítear agus
soláthraítear creat sa Chomhaontú maidir le caidreamh agus
seachadadh seirbhíse thar thréimhse 12 bhliain.
Tá freagracht ag Uisce Éireann sna réimsí seo a leanas:
•        C01 Oibríocht agus Cothabháil an tSoláthair Uisce 
•        C02 Oibríocht agus Cothabháil na Cóireála Fuíolluisce
•        Áireofar Uisce & Fuíolluisce anois ar C01 agus C02 
         An ghné cháilíochta um Rialú agus Forfheidhmiú Truaillithe
•        C03  Bailiúchán Muirear Uisce agus Fuíolluisce
•        C06 Tacaíocht don Chlár Caipitil Uisce
•        C07 Seirbhísí Gníomhaireachta agus Infhorchúitithe

Coinneoidh Comhairle Contae Chill Mhantáin freagracht sna réimsí
seo a leanas:
•        C04 Oibríocht agus Cothabháil Áiseanna Poiblí
•        C05 Riaracháin Suiteálacha Grúpa agus Príobháideacha

Oibríocht agus Cothabháil an tSoláthair Uisce 

Oibríocht agus Cothabháil na Cóireála Fuíolluisce
Is iad seo a leanas príomhdhualgais oibríochtaí agus cothabhála na
Seirbhísí Uisce:

•        Leanúint leis na saoráidí soláthairtí uisce agus fuíolluisce 
         a oibriú agus a chothabháil ar na caighdeáin is airde agus 
         leanúint le seirbhísí uisce agus fuíolluisce ardchaighdeáin 
         a sholáthar i gContae Chill Mhantáin agus cuspóirí agus 
         ceanglais an Chomhaontaithe Seirbhíse agus an Phlean 
         Seirbhíse Uisce á mbaint amach i gcomhar le hUisce Éireann
•        A chinntiú go leanfar de na scéimeanna uisce phoiblí agus 
         fuíolluisce a fheidhmiú go héifeachtach agus go héifeachtúil
•        Luach an uisce óil a chur chun cinn trí chláir um fheasacht poiblí 
         agus leanúint le cur chun feidhme na scéime um Chaomhnú 
         Uisce.

Cáilíocht an Uisce agus an Fhuíolluisce – Rialú agus
Forfheidhmiú Truaillithe

Leanann Comhairle Contae Chill Mhantáin, thar ceann Uisce
Éireann, le truailliú uisce agus fuíolluisce a mhonatóiriú agus a rialú

de réir na reachtaíochta agus rialacháin an AE.
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Bailiúchán Muirear Uisce agus Fuíolluisce
Ceanglaítear i mBeartas Praghsála na Seirbhísí Uisce Náisiúnta go
ngearrfar táille ar gach custaiméir tráchtála as seirbhísí uisce agus
fuíolluisce ar bhonn úsáid mhéadraithe. Tá bille le cur ag Comhairle
Contae Chill Mhantáin chuig gach úsáideoir tráchtála thar ceann
Uisce Éireann le linn 2015. 
Tá sé tuartha go ndéanfar méadrú agus billeáil tráchtála a aistriú
chuig Uisce Éireann go hiomlán le linn 2016

Tacaíocht don Chlár Caipitil Uisce

Plean Straitéiseach um Sheirbhísí Uisce (PSSU)
Faoi Alt 33 den Acht um Sheirbhísí Uisce (2) ceanglaítear ar Uisce
Éireann Plean Straitéiseach um Sheirbhísí Uisce a ullmhú ina
mbeidh breac-chuntas déanta ar chuspóirí Uisce Éireann maidir le
seirbhísí uisce a sholáthar go dtí 2040.

Sa Phlean Straitéiseach um Sheirbhísí Uisce (PSSU) leagtar amach
na straitéisí nach mór dúinn a chur chun feidhme sa 
ghearrthéarma, meántéarma agus fadtéarma ionas go gcinnteofar
infhaighteacht uisce óil sábháilte, timpeallacht atá cosanta ó
thionchar scaoilte fuíolluisce, córais chomhaimseartha 
éifeachtacha lena bhfreastalaítear ar riachtanais custaiméirí, lena
gcuirtear le fás agus forbairt eacnamaíoch, agus lena soláthraítear
luach ar airgead. Pléitear sé phríomhthéama sa doiciméad maidir le
seirbhís do chustaiméirí, uisce óil sábháilte, cóireáil éifeachtúil
fuíolluisce, comhshaol inbhuanaithe, tacú le fás eacnamaíoch agus
infheistíocht a dhéanamh don todhchaí.
Is féidir tuilleadh sonraí a fháil ag WATER.ie
I mí Dheireadh Fómhair 2015 lainseáil Uisce Éireann a Phlean Gnó
http://www.water.ie/docs/Irish-Water-Business-Plan.pdf , ina
leagtar amach an bunathrú chun feabhais atá leagtha amach don
tionscal uisce. 

Leanann Comhairle Contae Chill Mhantáin le tacaíocht a chur ar fáil
sa réimse gníomhaíochta seo.

Seirbhísí Gníomhaireachta & Infhorchúitithe
Tugtar cuntas sa réimse seo i leith nasc le gréasáin an uisce phoiblí
agus séarachais. Déanfaidh Uisce Éireann athbhreithniú ar iarratais
ar naisc ag céim luath sa phleanáil. 

Oibríocht agus Cothabháil Áiseanna Poiblí
Áirítear ar an réimse seo oibríocht leithreas poiblí in Áth na Sceire,
sna Clocha Liatha, sa Tóchar, i nGleann Dá Loch agus in Blessington.
Áirítear trí shaoráid uathoibríocha ar an oibríocht. Coinneoidh
Comhairle Contae Chill Mhantáin freagracht as an réimse seo.

Riaracháin Suiteálacha Grúpa agus Príobháideacha
Coinneoidh Údaráis Áitiúla Chill Mhantáin freagracht as an réimse
oibríochta seo ina gcuimsítear:
•         Riarachán soláthair uisce do thithe príobháideacha 
           trí chóras Deontas Toibreacha. 
•         Grúpscéimeanna uisce a chur chun cinn trí mhaoiniú a lorg 
           faoin gClár náisiúnta um Uisce Tuaithe agus 
           scéimeanna dá leithéid a chur ar aghaidh de réir ord
tosaíochta.

Córais Chóireála agus Diúscartha Fuíolluisce a
Fhreastalaíonn ar Thithe Singile
Is iad na príomhchúiseanna leis an gcóras clárúcháin agus 
cigireachta do dhabhcha séarachais a chur i bhfeidhm an tsláinte
phoiblí agus an comhshaol a fheabhsú agus a chosaint lena 
chinntiú go gcloífear le rialú Chúirt Bhreithiúnais i gcoinne na 
hÉireann a rinneadh i mí Dheireadh Fómhair 2009 i dtaca le cóireáil
uiscí fuíolluisce ó dhabhcha séarachais agus ó chórais eile chóireála
fuíolluisce ar an láithreán.
Córas Cóireála Fuíolluisce Tí, clárú do thithe cónaithe 
príobháideacha in 2012 agus cuireadh tús le cigireachtaí in 2013. Tá
os cionn 10,000 réadmhaoin cláraithe sa chontae.

Seirbhís Comhshaoil

Nós Imeachta Gearán
Ba ionann an líon iomlán na ngearán a fuair na Seirbhísí Uisce agus
Comhshaoil in 2015 agus 1406 agus cumhdaíodh fúthu réimsí
Uisce, Bruscair, Truaillithe Uisce, Torainn, Aeir, Fuíolluisce agus
réimsí Éagsúla eile.

Bainistíocht Dramhaíola
In 2012, moladh i measúnacht a rinneadh ar Phlean Bainistíocht
Dramhaíola 2007 go raibh gá le Plean úr.  Cinneadh in 2013 go
rachadh Contae Chill Mhantáin isteach i Réigiún úr an Oirthir agus
Lár Tíre chun críche Bainistíocht Dramhaíola.  Foilsíodh Plean 
Bainistíochta Dramhaíola úr do Réigiún an Oirthir agus Lár Tíre in
2015. Suíonn baill foirne Chomhairle Contae Chill Mhantáin ar
Choiste Stiúrtha an Phlean Bainistíochta Dramhaíola Réigiúnaí.

Ó 2012 i leith, rinne Comhairle Contae Uíbh Fhailí Ceadanna do
Bhailiú Dramhaíola a bhainistiú.  Chuidigh sé sin le Forfheidhmiú na
Dramhaíola toisc go sábháiltear gach feithicil atá údaraithe chun
dramhaíl a bhailiú i gContae Chill Mhantáin ar bhunachar sonraí 
lárnach.



In 2015 bunaíodh Oifig um Fhorfheidhmiú Dramhaíola Réigiúnaí i
gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Leagfar amach spriocanna
inti maidir le forfheidhmiú agus soláthróidh sí cur chuige
comhsheasmhach idir na hÚdaráis Áitiúla sa Réigiún agus iad ag
déileáil le dumpáil neamhdhleathach.

Leanadh leis an díolúine lena dtugtar cead d’fheirmeoirí dramhaíl
ghlas a dhó do thairbhí talmhaíochta go dtí 2018.  

An Fhoireann Forfheidhmithe Dramhaíola
Tá an Fhoireann Forfheidhmithe Dramhaíola tiomanta don 
reachtaíocht maidir le bainistíocht dramhaíola a fhorfheidhmiú
agus is buntáiste luachmhar iad don Chontae.  

Dhéileáil an fhoireann le 1929 gearán comhshaoil le linn 2015 arb é
sin méadú ó bhlianta roimhe sin. Tionscnaíodh cúig ionchúiseamh
déag faoi na hAchtanna um Bainistiú Dramhaíola 1996 agus 
gearradh fíneálacha suas le €3000 móide €1500 i gcostais ar
dhaoine aonair. Eisíodh 177 Fíneáil Bruscair in 2015.  

Saoráidí Athchúrsála 
Ó 2007 go 2013 tháinig laghdú 25% ar thonnáiste na n-earraí 
in-athchúrsáilte a bhailigh Comhairle Contae Chill Mhantáin.  In
2014 d’éirigh leibhéil na n-earraí in-athchúrsáilte a bailíodh
cothrom den chéad uair, rud a chur stop leis an laghdú agus
taifeadadh feabhsuithe eile in 2015.

Thaifead Cill Mhantáin na leibhéil is airde in aghaidh an duine
d’athchúrsáil Leictreach agus Leictreonach Dramhaíola sa tír in
2015.   

Leis an méadú ar uaireanta oscailte in 2014 cuireadh deiseanna níos
fearr ar fáil do phobal.  Leanadh le hinfheistíocht, lena soláthraíodh
comharthaíocht úr chun cuidiú leis an bpobal a n-ábhair a chur mar
is ceart.  Tugtar faisnéis agus athchúrsáil ghinearálta cothrom le
dáta ar bhealach traidisiúnta agus ar na meáin shóisialta.  

Bhí bailiúcháin dramhaíola guaisí tí ar siúl ag Bré, Cill Mhantáin, 
Abhóca agus Blessington le linn 2015. Soláthraítear asraonta buana
in ionaid athchúrsála Bhré agus Arlcó chun péinteanna a dhiúscairt.

Déanann Comhairle Contae Chill Mhantáin athchúrsáil óna
suíomhanna corparáideacha ar fad.  Bhí Comhairle Contae Chill
Mhantáin bainteach i mbailiúchán earraí in-athchúrsáilte in 2015
chomh maith ó os cionn 40 suíomh bainc ar fud an chontae.

Tacaíonn Comhairle Contae Chill Mhantáin go leanúnach le hIonad
Athchúrsála Phobal Thigh na hÉille. 
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PURE (Timpeallachtaí Ardtailte agus Tuaithe a Chosaint)
Tionscadal Comhshaoil is ea PURE (Timpeallachtaí Ardtailte agus
Tuaithe a Chosaint) a bunaíodh chun dul i ngleic le dumpáil
neamhdhleathach/diúscairt mhídhleathach in ardtailte Chill 
Mhantáin/Bhaile Átha Cliath agus lainseáil go hoifigiúil é i Meán
Fómhair 2006.

Tionscnaimh

PURE Mile
Tionscnamh comhshaoil is ea PURE Mile a bhfuil sé d’aidhm leis níos
mó tuisceana agus feasachta a chothú maidir lenár mbóithre 
tuaithe trí luach saothair agus aitheantas a thabhairt d’iarrachtaí
an phobail.  Tagann grúpaí áitiúla pobail le chéile chun fad míle den
bhóthar agus an timpeallacht láithreach a choinneáil saor ó 
bhruscar agus ó dhramhaíl, agus caomhnú agus cothabháil 
chúramach an fhlóra agus an fhána, díoga, fálta sceacha, agus a lán
gnéithe nádúrtha nó saorga den limistéar á gcur san áireamh ag an
am céanna.  Ghlac 11 shuíomh páirt i gcomórtas PURE Mile 2015
agus ba é PURE Mile Drumgoff, Baile Átha Bhuí agus 
Ballinafunshogue an mórbhuaiteoir. 

Feasacht PURE
In 2015 thionóil PURE taispeántas comhshaoil ilmheán ina raibh 16
bhuachan ghairide comhshaoil a bhfuil duaiseanna buaite aige de
chuid an tionscadail, 7 bhfíseán ceoil comhshaoil, scannán gairid ar
an tionscnamh pobail/comhshaoil, PURE Mile, an clár faisnéise
gairid, PURE WISDOM, agus scannáin ghairide ar dhumpáil
neamhdhleathach in Ardtailte Chill Mhantáin/Bhaile Átha Cliath.
Thug os cionn 600 duine cuairt ar an taispeántas thar thréimhse trí
seachtaine.

Feasacht agus Oideachas ar an gComhshaol
Dírítear san fheasacht agus Oideachas ar an gcomhshaol ar
mhaireachtáil inbhuanaithe agus is iad na príomthéamaí dramhaíl,
bruscar, fuinneamh agus caomhnú uisce.

Príomhchuspóir is ea é an pobal a spreagadh le páirt a ghlacadh ar
an leibhéal áitiúil agus níos mó freagrachta a ghlacadh as 
bainistíocht an chomhshaoil. Oibríonn an Oifig Feasachta
Comhshaoil le grúpaí pobail amhail na bailte slachtmhara, cumainn
cónaitheoirí, grúpaí agus clubanna na hóige, ag tairiscint 
cainteanna, seirbhís chomhairleach agus cláir chomhpháirtíochta
ina ndírítear ar cheisteanna áitiúla.  Thug an Oifig Feasachta
Comhshaoil tacaíocht do thionscadail áitiúla comhshaoil tríd an
scéim deontas, Clár 21 Áitiúil agus trí Dhámhachtainí bhliantúla um
Chomhshaol.  Leis na Dámhachtainí um Chomhshaol aithnítear an
cuidiú a thugann grúpaí áitiúla sna réimsí maidir le príomhshráid
shlachtmhar, eastáit shlachtmhara, aire don chósta, íoslaghdú
dramhaíola, turasóireacht inbhuanaithe agus fóntais an fhiadhúlra
agus an dúlra.  

I measc na réimsí um Fheasacht agus oideachas ar an gComhshaol
a cumhdaíodh agus a cuireadh ar aghaidh le linn 2015 bhí:
•         Clár na Scoileanna Glasa/na mBratach Glasa
•         Comhairle agus Oiliúint faoi na Bailte Slachtmhara
•         Oideachas Pobail
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•         Ceardlanna faoi Mhúiríniú
•         Garraíodóireacht Phobail
•         Gníomhaíochtaí Samhraidh Páistí/Tránna Bratach Gorm
•         Comórtais Chomhshaoil 
•         Clár Coisc agus Athúsáide Dramhaíola
•         Malartú Leabhar Scoileanna
•         Athchúrsáil shéasúrach, tráchtála agus scoileanna
•         Pobail Náisiúnta Maireachtála Inbhuanaithe agus Ghlasa 
           Cláir
•         Bainistíocht athchúrsála agus fuinnimh inmheánacha i bh
           foirgnimh an Chontae
•         An Tascfhórsa Náisiúnta Guma
•         Siúlóirí Madraí Glasa
•         Clár Taispeánta do Chosc Dramhaíola

Bainistíocht Fuinnimh
In IR 542 de 2009 agus IR 426 de 2014 ceanglaítear ar gach 
comhlacht poiblí tuarascáil ar úsáid fuinnimh a dhéanamh ar bhonn
bliantúil.  Is é an sprioc feabhas 33% a dhéanamh ar an
éifeachtúlacht fuinnimh faoi 2020.  Tá an sprioc bunaithe ar
choigiltis cileavata in haghaidh na huaire (KWH) i gcodarsnacht le
coigilteas i dtéarmaí airgeadaíochta.  Tá Comhairle Contae Chill
Mhantáin ag 8% dá sprioc faoi láthair.

Rialú ar Thruailliú
Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin tiomanta dá chinntiú go
ndéanfar reachtaíocht ar rialú ar thruailliú a fhorfheidhmiú go
docht. Tá an méadú ar reachtaíocht um rialú ar thruailliú ag cur
ualach trom ar an hacmhainní reatha, acmhainní airgeadais agus
pearsanra araon, i gComhairle Contae Chill Mhantáin. Tá plean
RMCEI (Íoschritéir Mholta i gcomhair Iniúchadh Comhshaoil) ina
chuid den bhonn faoin rialú ar thruailliú an chomhshaoil. 

Leanann an Chomhairle den Chlár um Shuirbhé Feirmeacha a chur
chun feidhme.  Leis an gclár déantar rátáil ar chomhlíonadh na
feirme maidir le roinnt réimsí amhail úsáid leasachán, táirgeadh
dramhaíola ainmhithe agus feirme, umar sciodair agus uisce 
thruaillithe agus clóis oscailte.   Déantar sáruithe tromchúiseacha a
thuairisciú don Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia agus
d’fhéadfadh pionóis i bhfoirm laghdaithe san íocaíocht feirme 
aonair bheith mar thoradh air sin.  

Ní mór Pleananna Gníomhaíochta do fho-dobharcheantair laistigh
de Cheantair Abhantraí a fhorbairt agus a chur chun feidhme de réir
ord tosaíochta.  Bhí na bearta chun dobharlaigh a fheabhsú agus a
chosaint i bhfeidhm le linn 2015. 

Baineann an Chomhairle leas as an Scéim Cosanta Screamhuisce
ina measúnú comhshaoil ar fhorbairtí i gContae Chill Mhantáin. 

Próiseálann an Chomhairle iarratais ar dheimhnithe chun rialú a
dhéanamh ar astú Comhdhúile So-ghalaithe Orgánacha ó
shuiteálacha amhail Glantóirí Tirime agus Athchríochnaitheoirí 
Feithiclí faoi rialacháin úra a tugadh isteach in 2012.   Rinne
Comhairle Contae Chill Mhantáin cigireachtaí chun Rialacháin an
Aontais Eorpaigh (Suiteálacha agus Gníomhaíochtaí ag baint úsáid
as Tuaslagóirí Orgánacha) 2012 agus Rialacháin an Aontais Eorpaigh

(Péinteanna, Táirgí agus Gníomhaíochtaí Athchríochnaitheoirí 
Feithiclí) 2012.

Leantar le gach réimse eile um Rialú ar Thruailliú a
chur chun cinn agus áirítear orthu sin:
•        Na Rialacháin maidir le hAistarraingt Uisce Dromchla 1989
•        Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Uisce Óil) (Uimh. 122) 
         2014
•        Rialacháin na Treorach maidir le Níotráití 1991 agus 
         Dea-Chleachtas Talmhaíochta 2011
•        Na Rialacháin um Fhuíolluisce Uirbeach 1998 agus 2001
•        Rialachán na Treorach maidir le hÉisc Fionnuisce agus na 
         Rialacháin um Uiscí Salmainidí 1988
•        An Chreat-treoir Uisce 2000 
•        Na Rialacháin um Spriocanna Cáilíochta Comhshaoil d’Uisce 
         Dromchla 2009
•        Na Rialacháin um Spriocanna Cáilíochta Comhshaoil do 
         Screamhuisce 2010
•        An Scéim Cosanta Screamhuisce
•        An tAcht um Thruailliú Aeir, 1987, Rialacháin an Aontais 
         Eorpaigh (Suiteálacha agus Gníomhaíochtaí ag baint úsáid as 
         Tuaslagóirí Orgánacha ) agus an Aontais Eorpaigh (Péinteanna, 
         Táirgí agus Gníomhaíochtaí Athchríochnaithe Feithiclí) 2012
•        Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Dea-Chleachtas Talmhaíochta 
         chun Uiscí a Chosaint) 2014
•        Rialacháin an Aontais Eorpaigh um Cháilíocht an Uisce Snámha 
         2008



Uisce Óil
Tugadh na rialacháin leasaithe um uisce óil isteach faoi Rialacháin
an Aontais Eorpaigh (Uisce Óil) 2014.  Déanann an Chomhairle,
faoina sainordú mar údarás maoirseachta, monatóireacht ar
sholáthairtí príobháideacha uisce agus éilíonn sí gníomh 
feabhsúcháin sa chás go bhfaightear cáilíocht easpach.  In 2015
dhírigh Comhairle Contae Chill Mhantáin a cuid iarrachtaí ar
sholáthairtí príobháideacha uisce agus d’oibrigh sí le húinéirí na
soláthairtí uisce chun caighdeáin a fheabhsú.  Mar thoradh air sin
tógadh roinnt fógraí ‘fiuch an t-uisce’.

Uisce Snámha
Tá sé uisce snámha ainmnithe i gcontae Chill Mhantáin. Leanadh
leis an monatóireacht orthu sin agus a lán limistéir snámha a
úsáidtear go minic in 2015. Tá monatóireacht an uisce snámha 
taispeánta ag na tránna agus ar shuíomh gréasáin Splash trí
shéasúr an uisce snámha, an 1 Meitheamh go dtí an 15 Meán
Fómhair gach bliain.  Ar an iomlán bhí stádas maith go sármhaith ag
cáilíocht an uisce snámha ag na sé uisce snámha a sainaithníodh in
2015.  

Bratacha Gorma 
Chaill Comhairle Contae Chill Mhantáin ceann dá Bratacha Gorma
ar an drochuair ag Trá Chuan an Bhriotáis le linn 2015. Tharla sé sin i
ngeall ar chlár samplála carnach 4 bliana. Choinnigh Comhairle
Contae Chill Mhantáin a Bratacha Gorma eile in 2015 ag Cuan an
Bhriotáis Theas agus Trá na gCloch Liath Theas 

Cuan Arcló
Ghlac Comhairle Contae Chill Mhantáin freagracht as oibríocht
agus cothabháil Chuan Arcló ón 1 Eanáir 2012.
In 2015 fuair Comhairle Contae Chill Mhantáin cead agus maoiniú
ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus na Mara i gcomhair na dtionscadal
seo a leanas:
Cuan Arcló, múráil ag limistéar duga cosanta – “Córas Garda do
Bháid Iascaireachta – ba ionann an méid a leithdháileadh agus
€62,114.87
Taobh thuaidh de Avoca River – “Fánán do Bháidíní Seoltóireachta”
– ba ionann an méid a leithdháileadh agus €41,250.00.
Limistéar Chuan Arcló – “Stór Baoití le Fuaraitheoir d’Iascairí – ba
ionann an méid a leithdháileadh agus €17,250.00.
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Cuan / Calafort Chill Mhantáin
Shínigh an tUachtarán an Bille Cuanta an 25 Nollaig 2015 agus beidh
an tAcht ar fáil gan mhoill ar Shuíomh Gréasáin an Oireachais i.e. an
tAcht Cuanta 2015 Uimh. 61 de 2015.

Le linn 2015 rinne Comhairle Contae Chill Mhantáin dícheall cuí ar
gach réimse gníomhaíochta ar Chalafort Chill Mhantáin d’fhonn
Cuideachta Poirt Chill Mhantáin a aistriú ina hiomláine faoin 
reachtaíocht thuas am éigin i dtús 2016.

Reiligí
Tá tríocha a dó reilig a n-úsáid faoi láthair, atá faoi rialú na
Comhairle. Fostaíonn an Chomhairle cláraitheoirí páirtaimseartha
chun spásanna uaighe a dhíol agus cláir adhlactha a choinneáil.
Déanann an Chomhairle dá páirt an cineál níos troime cothabhála
trí innealtóirí an cheantair sa chás go gcaithfear innealra etc. a
úsáid. 

Rinneadh athbhreithniú iomlán ar an mBeartas Adhlactha ar fud an
Chontae le linn 2015 trí CBS na Seirbhísí Iompair, Uisce &
Comhshaoil, agus leanadh le hobair sa réimse seo.
Táthar ag leanúint le monatóireacht a dhéanamh ar na reiligí uile.
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Pleanáil d’Éigeandálaí Móra
Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin ina cuid de Réigiún an Oirthir
do phleanáil Éigeandála le hÚdaráis Áitiúla Bhaile Átha Cliath agus
le Cill Dara. Oibrítear Grúpa Oibre Réigiúnach le hionadaithe ó na
hÚdaráis Áitiúla sa réigiún, ón nGarda Síochána agus ó 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i Réigiún an Oirthir chun
Pleanáil Éigeandála don Réigiún a chomhordú. 

Tá Coiste um Bainistíocht Éigeandálaí Móra i bhfeidhm i gComhairle
Contae Chill Mhantáin ina gcuimsítear Pearsanra Sinsearach ó gach
rannóg de chuid Chomhairle Contae Chill Mhantáin lena n-áirítear
na Ceantair Bhardasacha. Tionóladh cruinnithe rialta in 2015 agus
tá athbhreithniú leanúnach ar shocrú pleanála éigeandála mar aon
le hoiliúint chuí a sholáthar i ngnéithe éagsúla den Pleanáil 
d’Éigeandálaí Móra ina bhfócas leanúnach de chuid an choiste.
Thionóil agus d’éascaigh Comhairle Contae Chill Mhantáin 
cleachtadh idirghníomhaireachta um mór-éigeandála timpiste ar
an mótarbhealach i mí na Nollag 2015 ar mhótarbhealach úr an
M11. 

Áirítear iad seo a leanas ar réimsí eile de ghníomhaíocht na 
Seirbhíse Dóiteáin a cuireadh ar aghaidh le linn 2015:
•        Cigireacht ar Hiodrant Dóiteáin
•        Cigireachtaí agus forfheidhmiú faoi na hAchtanna Seirbhísí 
         Dóiteáin 1981 agus 2003
•        Measúnú a dhéanamh ar Dheimhnithe um Shábháilteacht 
         Dóiteáin agus Rochtain do dhaoine faoi Mhíchumas 
         Deimhnithe faoi na Rialacháin um Rialú Tógála 1997 go 2009:
•        Sábháilteacht Dóiteáin Pobail
•        Oiliúint ar Phearsanra Dóiteáin

Seirbhísí Tréidliachta

Sábháilteacht Bia
Mar ghníomhaí oifigiúil d’Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann
(FSAI) déanann Comhairle Contae Chill Mhantáin soláthar do
sheirbhísí rialaithe bia le haghaidh trí sheamlas agus sé áitreabh
feola ísealchumais sa chontae.  Rinne Cigirí Tréidliachta na
Comhairle cigireachtaí. Beidh Comhaontú Seirbhíse i bhfeidhm go
dtí lár na bliana 2016 ag tráth ina bhféadfaí breathnú ar Sholáthar
Seirbhíse Tréidliacht Comhroinnte.

Rialú Madraí
Soláthraíonn an ISPCA seirbhís um rialú madraí thar ceann
Chomhairle Contae Chill Mhantáin. Tá dhá mhaor madraí agus 
cúntóir botháin fostaithe chun an tseirbhís seo a oibriú agus tá sé
bunaithe sa phóna madraí atá lonnaithe i Ráth an Droma.  Tá scéim
neodraithe fóirdheontais ar fáil do mhadraí a athshocraítear sa
phóna agus do thógálaithe deacra sa phobal mar iarracht táirgeadh
coileán gan iarraidh a laghdú.  

Cuirtear micrishlis i madraí athshocraithe ag an bpóna madraí
ionas go mbeifear ábalta iad a aithint amach anseo.

Cosaint Shibhialta 
Tá tacaíocht á soláthar ag an gCosaint Shibhialta ar feadh sa bhreis
ar chaoga bliain tríd an údarás áitiúil agus a sheirbhísí éigeandála ar
fud na chontae. Cuireadh an tacaíocht sin ar fáil ar leibhéal 
oibriúcháin agus ar leibhéal an phobail araon chun sochair na
ndaoine laistigh de Chontae Chill Mhantáin.  

Réimsí na Cosanta Sibhialta a cuireadh ar aghaidh in 2015:
•       Oiliúint bhunata do shaorálaithe
•       Oiliúint teagascóirí
•       Imeachtaí/oibríochtaí pobail
•       Uasghrádú ar fheithiclí agus ar threalamh
•       Tabhairt isteach an Chórais Raidió Tetra
•       Freagairt do thuilte agus do dhrochaimsir
•       Cuardach agus athshlánú daoine ar iarraidh

Imeachtaí / Oibríochtaí Pobail
Bhí bliain an-ghníomhach ag Cosaint Shibhialta Chontae Chill
Mhantáin. Leanadh le hoiliúint ar fud an Chontae agus ghlac
pearsanta na Cosanta Sibhialta páirt i nGníomhaíochtaí 
Oibriúcháin agus Cleachtaí Oiliúna.  Bhí na gníomhaíochtaí sin ar
aon dul le Ráiteas Misin foriomlán an Údaráis Áitiúil chun 
“....Feabhas a chur ar an gcáilíocht beatha do dhaoine agus do
Chontae Chill Mhantáin...”

Ceanncheathrú agus Saoráid Oiliúna úr
D’oscail an Cathaoirleach, an Comhairleoir Christopher Fox an
chéad cheanncheathrú agus Ionad Oiliúna saincheaptha de chuid
Chosaint Shibhialta Chomhairle Contae Chill Mhantáin i mí an
Mhárta i láthair Eddie Sheehy, an Príomhfheidhmeannach agus Bill
Smith, Ard-Stiúrthóir na Cosanta Sibhialta.
Tá an cheanncheathrú lonnaithe ag Bóthar an Mhuillin, na Clocha
Liatha agus is féidir é a rochtain go héasca ón N11, ag nascadh na
saoráide leis an gcuid eile den Chontae. Bhí an tionscadal seo mar
thoradh ar ionchur agus ar thacaíocht ó chuid mhór rannóg laistigh
den Údarás Áitiúil lena n-áirítear Seirbhísí Fiontraíochta agus Cor-
paráideacha, Seirbhísí Uisce & Comhshaoil, Pleanáil agus
Airgeadas. Bhí fáilte an-mhór roimh bhunú na saoráide seo agus
comhartha soiléir a bhí ann do na saorálaithe a thugann an n-am
faoi chroí mór maith go n-aithníonn Comhairle Contae Chill Mhan-
táin agus a comhaltaí a n-iarrachtaí agus go bhfuil siad buíoch astu.



Seimineár Náisiúnta Oiliúna
In mí na Samhna d’óstáil Cosaint Shibhialta Chill Mhantáin
Seimineár agus Comhdháil Náisiúnta Oiliúna Chumann Oifigigh na
Cosanta Sibhialta in Arcló. D’fhreastail os cionn céad toscaire air
thar thrí lá. Ba é an Príomhaoire, an tAire Stáit ag Ranna an Taoisigh
agus an tAire Cosanta Paul Kehoe a d’oscail an chomhdháil i láthair
an Chathaoirligh, an Comhairleoir John Ryan agus Bryan Doyle, an
Príomhfheidhmeannach.

D’fhreastail ionadaithe sinsearacha air chomh maith ón Roinn
Cosanta, Stiúrthóirí na Seirbhíse agus Bainistíochta & Baill foirne ó
Choláiste na Cosanta Sibhialta, Ros Cré.
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Sláinte agus Sábháilteacht
Cuirtear oiliúint ar fhoireann na Seirbhísí Uisce agus Comhshaoil
chun déileáil le gach gné den seachadadh seirbhíse laistigh den
stiúrthóireacht agus chun feabhas a chur ar an gcumarsáid 
inmheánach agus sheachtrach. Tá Ráitis aonair um Shábháilteacht
Choimhdeach scríofa do na réimsí seo a leanas: Bainistíocht
Dramhaíola, Seirbhís Uisce agus Fuíolluisce, Rialú ar Thruailliú agus
Saotharlanna, Oifigí Ginearálta, Seirbhísí Tréidliachta agus Cosaint
Shibhialta agus ullmhaíodh sa bhreis ar 95 Ráiteas um 
Shábháilteacht Áitiúil.  

Chun na ceanglais ar fad maidir le Sláinte agus Sábháilteacht a
bhainistiú bunaíodh coiste sábháilteachta i Rannóg na Seirbhísí
Uisce agus Comhshaoil.
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Pleanáil & Forbairt

An Coiste um Beartas Straitéiseach

AN CATHAOIRLEACH: An Comhairleoir Vincent Blake & 
Sylvester Bourke(2.5 bliain an duine)

CONTAE CHILL MHANTÁIN 
AN CHOMHAIRLE:

An Comhairleoir Pat Vance
An Comhairleoir Edward Timmins
An Comhairleoir Christopher Fox 
An Comhairleoir Tommy Cullen 
An Comhairleoir Steven Matthews
An Comhairleoir Gerry O’Neill 

Gníomhaireachtaí Seachtracha:

FORBAIRT/TÓGÁIL: 
Tony Lawlor
TALMHAÍOCHT / FEIRMEOIREACHT:
Michael Byrne 
COMHSHAOL/CAOMHNÚ:
Joan Campbell
GNÓ / TRÁCHTÁIL:
Trevor Wood 

An Feidhmeannach: 

STIÚRTHÓIR SEIRBHÍSÍ:
Des O'Brien
PLEANÁLAÍ SINSEARACH:
Sorcha Walsh
INNEALTÓIR SINSEARACH:
Fergal Keogh

Áirítear ar na Feidhmeanna:

•        Pleananna Forbartha Contae agus Pleananna 
         Limistéar Áitiúil a ullmhú.
•        Monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtúlacht bheartais 
         an Phlean Forbartha.
•        Bainistíocht Forbartha
•        Forfheidhmiú.
•        Oidhreacht.

SPRIOC:
“Pleanáil chuí agus éifeachtach a sholáthar lena
gcothromófar an gá le forbairt inbhuanaithe, cearta
daoine aonair, cosaint an chomhshaoil agus riach-
tanais shóisialta agus eacnamaíocha gach limistéir”.

Bainistíocht Forbartha
Is é Bainistíocht Forbartha an téarma ginearálta a úsáidtear chun
cur síos a dhéanamh ar na feidhmeanna a bhaineann le próiseáil
iarratas ar phleanáil.

Bliain                                        Líon na nIarratas
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
2015                                           1361

Chomh maith le hiarratais ar phleanáil, déileálann an lucht 
Bainistíochta Forbartha chomh maith le comhlíonadh 
réamhphleanála, achomhairc, bailiú ranníocaíochtaí forbartha
agus atreoruithe alt 5 i measc cúrsaí eile

Forfheidhmiú
Áirítear iad seo a leanas ar fheidhmeanna na Rannóige Forfhei-
dhmiúcháin laistigh den Rannóg Pleanála & Forbartha:

•        Cur chun feidhme Chuid VIII (Forfheidhmiú) den 
         An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú).
•        Monatóireacht ar fhorbairt na dtionscadal cónaithe i 
         gcomhréir le hAlt 180 den Acht thuas chun ceannas a ghlacadh 
         ar fhorbairtí dá leithéid a dhéanann Comhairle Contae Chill 
         Mhantáin.

Cuspóir mór de chuid na rannóige pleanála is é comhlíonadh
méadaithe maidir leis an dlí pleanála agus cur chuige réamhgh-
níomhach leanúnach maidir le cur chun feidhme comhsheasmhach
Chuid VIII den Acht a chinntiú.  Tá forálacha forfheidhmiúcháin an
chóid phleanála ceaptha ní amháin chun an cás a thabhairt chun ri-
altachta, ach chun stop a chur le forbairt neamhúdaraithe amach
anseo.

Eisíodh 224 Litir Rabhaidh ar an iomlán in 2015, agus seirbheáladh
87 Fógra Forfheidhmiúcháin.  Réitíodh 140 cás ar an iomlán agus
dúnadh 249 cás.
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Pleanáil & Forbairt

Réamhphleanáil

Plean Forbartha Contae Chill Mhantáin 2016 - 2022
Leagfar amach sa Phlean Forbartha Contae creat spásúil
straitéiseach i gcomhair pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe
Chontae Chill Mhantáin don tréimhse 2016-2022.

Dírítear den chuid is mó sa phlean ar cheisteanna pleanála an
“phictiúir mhóir” agus leagtar amach an creat ann ina bhféadfaí na
forbairtí a dhéanamh, sa chás go mbeadh an maoiniú ag an pobal
nó ag na hearnálacha príobháideacha chun forbairt a dhéanamh.

Is é struchtúr an phlean:
Imleabhar 1: An ráiteas príomhúil i scríbhinn agus na pleananna ina
léirítear na cuspóirí forbartha do Chontae Chill Mhantáin.
Imleabhar 2: Sraith pleananna baile/lonnaíochta do- Áth na 
Fuinseoige, Eachroim, Abhóca, Síol Éalaigh, Bealach Conglais, Carn
an Bhua, Dún Ard, Dún Luáin, Áth na Sceire, Cill Mocheanóg, an
Láithreach-Gleann Dá Loch, an Caisleán Nua, an Tóchar agus Tigh
na hÉille.
Imleabhar 3: Aguisíní 

Le linn 2015, ghlac na Comhaltaí Tofa an Dréachtphlean agus
cuireadh an plean ar taispeáint go poiblí.

Oidhreacht Chill Mhantáin
Is é aidhm na hOifige Oidhreachta bród a chur chun cinn, feasacht a
ardú, comhairle a sholáthar agus beartas a mholadh i dtaca leis an
Oidhreacht i gContae Chill Mhantáin. Cuireann an tOifigeach
Oidhreachta le forbairt pleananna agus straitéisí ar bhonn leanú-
nach, soláthraíonn sé comhairle don rannóg bainistíochta for-
bartha de réir mar is gá agus déileálann sé le raon leathan fiosruithe
poiblí. 

Comhordaíonn an tOifigeach Oidhreachta Fóram Oidhreachta Chill
Mhantáin agus tá an fhreagracht aige as maoirseacht a dhéanamh
ar sheachadadh gníomhaíochtaí i bPlean Oidhreachta an Chontae.

Le linn 2015
•        Tionóladh cruinnithe d’Fhóram Oidhreachta Chill Mhantáin
•        Ionchur Oidhreachta in athbhreithniú an Phlean Forbartha 
         Contae athbhreithniú ar an RPS
•        Comhordú ar Thionscadal Oidhreachta Chois Locha
•        Óstáil “Seó Fhoirgnimh Oidhreachta Chill Mhantáin” thar 
         dhá lá i nGleann Dá Loch
•        Foilsiú leabhair, “ Here Lyeith – the 18th Century 
         Headstones of Co Wicklow”
•        Comhordú agus cur chun cinn os cionn 100 gníomhaíocht don 
         tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta
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Comhaltaí Choiste um Beartas Straitéiseach na 
Forbartha Pobail, Cultúrtha agus Sóisialta (CBS).

AN CATHAOIRLEACH: An Comhairleoir Jim Ruttle

CONTAE CHILL MHANTÁIN 
AN CHOMHAIRLE:

An Comhairleoir Jim Ruttle
An Comhairleoir Pat Vance
An Comhairleoir Gráinne McLoughlin
An Comhairleoir Nicola Lawless
An Comhairleoir Shay Cullen
An Comhairleoir Brendan Thornhill
An Comhairleoir Miriam Murphy
An Comhairleoir Pat Kennedy

Gníomhaireachtaí Seachtracha:

GNÓ / TRÁCHTÁIL                
An tUasal Irene Sweeney [Comhlachas Tráchtála]
LÍONRA UM RANNPHÁIRTÍOCHT AN PHOBAIL  
An tUasal Gertie Salley        [LRP  Cuimsiú Sóisialta]
LÍONRA UM RANNPHÁIRTÍOCHT AN PHOBAIL  
An tUasal John Mullen           [LRP Pobal&Deonach]
LÍONRA UM RANNPHÁIRTÍOCHT AN PHOBAIL  
An tUasal Ann Halpin           [LRP Pobal&Deonach]

Stiúrthóir Seirbhísí              
An tUasal Michael Nicholson

Bhreithnigh CBS na Forbartha Pobail, Cultúrtha agus Sóisialta raon
leathan ceisteanna Beartais le linn 2015 agus thacaigh sé leo.

CBS – Forbairt Beartais agus Monatóireacht ar an
gCur chun Feidhme:-
•        Clár Beartas Súgartha Chomhairle Contae Chill Mhantáin 
•        Scéim na nDámhachtainí Pobail/ Scéim Deontas Beag Bhaile na 
         gCrann /Scéim Dámhachtainí Sparánachta Katie Taylor do 2015
•        Clár Beartais d’Fhóntas Spóirt agus Caitheamh Aimsire
•        Beartas um Fhorbairt Pobail
•        Clóis Súgartha Pobail agus Pobal Inbhuanaithe 
         Forbairt/Saoráidí agus Bonneagar Sóisialta
•        Ionchur i bpróiseas Pleanála agus Forbartha Chomhairle 
         Contae Chill Mhantáin chun teacht le riachtanais Bhonneagar 
         Sóisialta inbhuanaithe, Fhorbairt a agus Spórt Pobail agus 
         Fhóntas Caitheamh Aimsire na bPobal, chun Pleanáil 
         chomhtháite agus inbhuanaithe lena gcuirtear Comhtháthú 
         Pobail agus Caipiteal Sóisialta chun cinn a chinntiú.
•        Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Contae Chill Mhantáin.
•        Athbhreithniú ar Snáithe Pobail Contae Chill Mhantáin 
         Scéim Ranníocaíochtaí Tobhach Forbartha na Comhairle 
         (Aicmí 3)
•        Forbairt agus cur i bhfeidhm na Seirbhísí Leabharlainne 
         Plean Forbartha Plean agus Clár Seirbhíse 
         na Leabharlainne do 2015.
•        Forbairt agus cur i bhfeidhm Straitéis Ealaíona an Chontae 
         do Chontae Chill Mhantáin agus an Clár Ealaíon 
         do 2015.
•        Rannpháirtíocht Chomhairle Contae Chill Mhantáin i raon 
         Scéimeanna Dámhachtainí Pobail/Deonacha, 
         lena n-áirítear Dámhachtainí Bliantúla uile-oileáin IPB 
         ‘All Island Pride of Place 2015’ Chomhar na hÉireann.
•        Straitéis Caitheamh Aimsire Lasmuigh Chontae Chill Mhantáin
•        Comhpháirtíocht “Wicklow Way”
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Áirítear ar Fheidhm na Forbartha Pobail, Cultúrtha
agus Sóisialta (FP&CS):-

Déantar foráil san Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil
2014 i leith Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil (CFPÁ)
a bhunú
Bhí an t-athchóiriú ar “Tús Áite a Thabhair do Dhaoine” de chuid an
Rialtais Áitiúil ina athrú suntasach i mbeartas an rialtais i dtaca leis
an Rialtas Áitiúil – 

“is é príomhfheithicil an rialachais agus na seirbhíse poiblí ar an
leibhéal áitiúil – forbairt eacnamaíoch, sóisialta agus pobail a
stiúradh, seirbhísí éifeachtacha agus ar luach maith airgid a
sheachadadh, agus ionadaíocht éifeachtach agus chuntasach a
dhéanamh do shaoránaigh agus do phobail áitiúla” 

Baineann an ról le hidirghníomhaíocht agus comhairliúchán a
dhéanamh le Ranna Rialtais éagsúla agus le Comhlachtaí agus
Gníomhaireachtaí agus Grúpaí Pobail eile

An Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil 
Comhdhéanamh CFPÁ Chill Mhantáin
3 Chomhalta Tofa 
1 Phríomhfheidhmeannach nó Ainmniú Údaráis Áitiúil
5 Ghníomhaireacht Stáit 
10 Leas de chuid na hearnála príobháidí; 
lena n-áirítear cuideachtaí comhpháirtíochta, leasanna pobail agus
deonacha, leasanna cuimsithe shóisialta, lena n-áirítear leasanna
gnó/fostóirí, leasanna feirmeoireachta agus talmhaíochta, leas-
anna ceardchumainn, leasanna comhshaoil agus comhlachtaí for-
bartha áitiúla agus forbartha pobail  

Cuspóir CFPÁanna
Príomhfhreagracht as comhordú, pleanáil agus maoirseacht a
dhéanamh ar fhorbairt áitiúil
•        Cur chuige níos soiléire a thabhairt maidir le cur chun feidhme 
         clár agus idirghabhálacha forbartha áitiúla agus pobail
•        Rannpháirtíocht bhríoch saoránach agus phobail a spreagadh
•        Riarachán níos éifeachtaí ar chláir áitiúla agus 
         phobail agus struchtúir sheachadta a chinntiú
•        Deiseanna d’acmhainní maoinithe bhreise 
         don limistéar a iniúchadh agus a lorg. 

Feidhmeanna na gCoistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil:

•        An ghné phobail de Phlean áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail 
         (PÁEP) 6 bliana a ullmhú
•        Na gnéithe pobail den phlean a chur chun feidhme nó a eagrú
•        Athbhreithniú a dhéanamh ar ghnéithe pobail an Phlean
•        Comhordú, bainistíocht agus maoirseacht a dhéanamh ar chur 
         chun feidhme na gclár forbartha áitiúla agus pobail
•        Féachaint le héifeachtúlacht, comhsheasmhacht, comhordú 
         agus seachaint dúblála idir cláir forbartha áitiúla agus 
         forbartha atá maoinithe go poiblí a chinntiú
•        Ráiteas a bhreithniú agus a ghlacadh lena chur faoi bhráid 
         na Comhairle i dtaca le gnéithe eacnamaíocha dhréacht an 
         Phlean a d’ullmhaigh an tÚdarás Áitiúil

Tionóladh cruinnithe de chuid CFPÁ le linn 2015. Tionóladh glaonna
ar aighneachtaí agus a lán cruinnithe agus ceardlanna 
comhairliúcháin chomh maith maidir le hullmhú an Phlean Áitiúil
Eacnamaíoch agus Pobail.

Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (PÁEP)
•        An ghné Eacnamaíoch den Phlean le hullmhú ag an Údarás 
         Áitiúil.
•        An gné phobail le hullmhú ag CFPÁ.
•        Dhá ghné le hullmhú ag an tráth céanna 
•        Déantar foráil shonrach i leith traschomhairliúcháin san 
         Acht Rialtais Áitiúil.
•        Comhcheanglaíodh an plean (PÁEP) agus ghlac an tÚdarás 
         Áitiúil é ansin.

Gníomhaíocht Chomhoibríocha/Réimsí Leasa
Choitinn
•        Plean Eacnamaíoch mar chuid de PÁEP
•        Deiseanna fostaíochta
•        Fiontraíocht Shóisialta

Beartas an AE um Fhorbairt Tuaithe (LEADER) - 
An Creat Úr
TLéirítear i straitéis Eoraip 2020 gur cheart go mbeadh an fás 
eacnamaíoch amach anseo san AE cliste, inbhuanaithe agus 
cuimsitheach.  Tá an straitéis dírithe ar chúig sprioc uaillmhianacha
sna réimsí maidir le fostaíocht, nuálaíocht, oideachas, laghdú na
bochtaineachta agus an aeráid/fuinneamh agus leagtar amach
spriocanna ceannlíne inti do gach ceann de na réimsí sin.
Is iad seo a leanas na trí chuspóir straitéiseacha fhadtéarmacha do
Bheartas an AE um Fhorbairt Tuaithe sa tréimhse 2014-2020 -
•        Feabhas a chur ar iomaíochas na talmhaíochta
•        Bainistíocht inbhuanaithe
•        Forbairt chríochach chothromaithe ar na limistéir thuaithe. 
Le gné LEADER an Chláir Forbartha Tuaithe (RDP) 2014-2020
soláthrófar €6.3 milliún (thart ar €1 mhilliún in aghaidh na bliana)
chun aghaidh a thabhairt ar laghdú na bochtaineachta, cuimsiú
sóisialta agus forbairt eacnamaíoch sna limistéir thuaithe i 
gContae Chill Mhantáin.  Cur chuige pobail is ea an clár maidir le
hidirghabhálacha forbartha tuaithe a sheachadadh a bheidh
tacaithe ag Straitéis Forbartha Áitiúla agus a chuirfidh grúpaí



27

Forbairt Pobail, Chultúrtha agus Shóisialta (FP&CS) - 
Tuarascáil Bhliantúil 2015

leasmhara chun feidhme ar leibhéal áitiúil.

Bhí Comhairliúcháin Phoiblí ar súil chun bonn eolais a chur faoin
Straitéis Forbartha Áitiúla le linn 2015.

Tacú le Líonra um Rannpháirtíocht an Phobail (LRP)
de chuid Chontae Chill Mhantáin
Is é Líonra um Rannpháirtíocht an Phobail (LRP) de chuid Chontae
Chill Mhantáin an creat úr do bhainteacht agus rannpháirtíocht
phoiblí i gContae Chill Mhantáin.  
Is é LRP an príomhnasc anois lena nascfaidh Comhairle Contae Chill
Mhantáin le Grúpaí agus Eagraíochtaí Pobail agus Deonacha, 
Grúpaí Cuimsithe Shóisialta agus Grúpaí Comhshaoil ar fud an
chontae.  
Is é is aidhm leis an Líonra struchtúir a chur ar fáil lena gcuirfear ar
chumas na nGrúpaí agus na nEagraíochtaí sin guth a bheith acu
agus a n-ionadaíocht ar choistí cinnteoireachta agus ar 
chomhlachtaí laistigh den Rialtas Áitiúil a éascú.
Le nósanna imeachta LRP cumasaítear ionadaíocht an phobail ar
choistí éagsúla Údaráis Áitiúil, lena n-áirítear an Coiste um 
Fhorbairt Pobail Áitiúil (CFPÁ) agus an Coiste um Beartas
Straitéiseach (CBS).
Spreagtar gach Grúpa Pobail, Club agus Eagraíocht Dheonach ar
fud an Chontae clárú leis an LRP úr ar fud an Chontae 

An tAonad Cuimsithe Shóisialta (ASC).
Lean an tAonad Cuimsithe Shóisialta (ASC) dá ról i dtacaíocht a
thabhairt do thionscnaimh in aghaidh na bochtaineachta agus
feasacht a spreagadh ar cheisteanna an chuimsithe shóisialta san
Údarás Áitiúil le linn 2015.  Thar an tréimhse sin d’éascaigh sé iad
seo a leanas:
•        Ionadaíocht don chuimsiú sóisialta ar an gCoiste um Fhorbairt 
         Pobail Áitiúil (CFPÁ)
•        Monatóireacht ar chur chun feidhme Chlár um Chuimsiú
         Sóisialta agus um Ghníomhachtú Pobail na Roinne Comhshaoil, 
         Pobail agus Rialtais Áitiúil (SICAP) i gContae Chill Mhantáin 
•        Tús áite do cheisteanna an chuimsithe shóisialta i bhforbairt 
         an Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (PÁEP)
•        Forbairt Straitéis Forbartha Áitiúil Chill Mhantáin 
         do Chlár LEADER a éascú
•        Ionadaíocht do cheisteanna an chuimsithe shóisialta ar an 
         gCoiste um Beartas Straitéiseach na Forbartha Pobail, 
         Cultúrtha agus Sóisialta (CBS)
•        Tacaíocht d’fhorbairt Líonra um Rannpháirtíocht an Phobail 
         (LRP) atá láidir agus beoga i gContae Chill Mhantáin
•        Oibriú le pobail chun saoráidí ardchaighdeáin sóisialta, 
         caitheamh aimsire agus fóntais a fhorbairt do gach duine 
•        Ionchur i bPleananna Limistéar Áitiúil, i bPleananna 
         Gníomhaíochta, sa Phlean Forbartha Contae maidir le 
         ceisteanna an chuimsithe shóisialta, pobail agus sóisialta
•        Soláthar sonraí staitistiúla agus anailís taighde d’Údarás Áitiúil 
         Chill Mhantáin agus do Ghníomhaireachtaí seachtracha
•        Rannpháirtíocht ar choistí, líonraí agus struchtúir réigiúnacha
         agus náisiúnta

Clár um Chuimsiú Sóisialta agus um Ghníomhachtú
Pobail (SICAP).

Clár náisiúnta is ea SICAP arna mhaoiniú ag an Roinn Comhshaoil,
Pobail agus Rialtais Áitiúil, a oibrítear i ngach limistéar Údaráis 
Áitiúil, chun tacú leis na daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach,
spriocghrúpaí imeallaithe agus daoine óga atá dífhostaithe, chun
feabhas a chur ar ullmhacht chun oibre agus
fostaíocht/féinfhostaíocht/fiontraíocht shóisialta a rochtain.

Is ionann SICAP agus:-
•        Clár comharba do CFÁP (an Clár um Fhorbairt 
         Áitiúil Pobail)Clár um chuimsiú sóisialta áitiúil is ea SICAP ina 
         ndírítear ar na daoine is imeallaithe i sochaí na hÉireann. 
         Tá sé d’aidhm leis an bhochtaineacht a laghdú, an cuimsiú 
         sóisialta agus comhionannas a chur chun cinn trí 
         rannpháirtíocht agus comhar áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta 
         agus oibreoidh sé ar fud Phoblacht na hÉireann i ngach ceann 
         den 31 limistéar Údaráis Áitiúil.

Dírítear in SICAP ar na daoine is imeallaithe i sochaí na hÉireann
trína thrí sprioc: 
•        Tacaíocht agus acmhainní a thabhairt do phobail faoi 
         mhíbhuntáiste agus spriocghrúpaí imeallaithe chun bheith 
         rannpháirteach leis na geallsealbhóirí áitiúla ábhartha maidir 
         leis an eisiamh sóisialta a shainaithint agus aghaidh a thabhairt 
         air. 
•        A bheith rannpháirteach agus tacú le daoine aonair agus 
         spriocghrúpaí imeallaithe (lena n-áirítear daoine óga) atá 
         faoi mhíbhuntáiste oideachais chun páirt iomlán a ghlacadh 
         i ndeiseanna san fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus dul chun 
         cinn leo. 
•        Tacaíocht a thabhairt do dhaoine atá dífhostaithe go 
         fadtéarmach, spriocghrúpaí imeallaithe agus daoine óga atá 
         dífhostaithe chun feabhas a chur ullmhacht chun oibre agus 
         fostaíocht/féinfhostaíocht/fiontraíocht shóisialta a rochtain.

Déanann an Coiste um Fhorbairt Áitiúil Pobail (CFÁP) an clár a
bhainistiú ar bhonn áitiúil i ngach Limistéar Údaráis Áitiúil. Tá sé seo
ina chéim thábhachtach maidir le ról na hÚdarás Áitiúil a mhéadú i
seachadadh seirbhíse áitiúil agus cuirtear san áireamh ann na
struchtúir úra ailínithe Údaráis Áitiúil/Forbartha Áitiúla  
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Cuireann Lucht Chur i bhFeidhm áitiúil Cláir an clár i bhfeidhm, agus
i gContae Chill Mhantáin is iad sin Comhpháirtíocht Cheantair Bhré
agus Comhpháirtíocht Chontae Chill Mhantáin. 
Beidh freagracht chomh maith ag CFPÁanna as monatóireacht a
dhéanamh ar fheidhmíocht Lucht Chur i bhFeidhm Cláir maidir leis
an gclár a sheachadadh.

Clár Aoisbhá
Tá an Clár Aoisbhá Cathracha agus Contaetha ina chuid d’iarracht
idirnáisiúnta, arna comhordú ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte
(EDS). Is iad na torthaí aosú dearfach, cathracha agus contaetha
níos fearr, agus rialtas áitiúil, seachadadh seirbhíse agus deiseanna
gnó níos ábhartha agus níos éifeachtaí.
Tá Cláir Náisiúnta Aoisbhá Cathracha agus Contaetha na hÉireann
ina gcuid den tionscnamh domhanda seo lena bhfuil sé d’aidhm a
chinntiú agus muid ag dul in aois, gur féidir linn ar fad:
•        Cead cainte a bheith againn i cad atá tharlaíonn inár saol féin 
         agus cad a tharlaíonn sna ceantair ina bhfuilimid inár gcónaí.
•        Sult a bhaint as sláinte mhaith, seirbhísí maithe, agus bheith 
         inár gcónaí i dtimpeallacht shábháilte.
•        Páirt iomlán a ghlacadh i ngach rud atá ag dul ar aghaidh 
         inár bpobail, cathracha agus contaetha.
Soláthraítear struchtúr sa Chlár Aoisbhá Cathracha agus Contaetha
ionas gur féidir leis na hÚdaráis Áitiúla bheith chun tosaigh maidir le
hathrú a dhéanamh ar an smaointeoireacht faoi aosú agus an dóigh
a bpleanáiltear agus a seachadtar seirbhísí. Tríd an tsamhail sin,
tugann na hÚdaráis Áitiúla daoine scothaosta, soláthraithe 
seirbhíse agus gnólachtaí le chéile i gComhantas a oibríonn go
maith agus lena:
•        Cuirtear ar chumas daoine scothaosta saol gníomhach agus 
         sláintiúil a bheith acu, fanacht ina dtithe féin chomh fada agus 
         is féidir.
•        Cuirtear feabhas ar sheachadadh seirbhíse gan 
         caiteachas a mhéadú.
•        Déantar feabhsuithe luachmhara ar an gcáilíocht beatha 
         do gach duine sa phobal.
Tairgtear bealach cruthaithe sa Chlár Aoisbhá Cathracha agus 
Contaetha chun eagraíochtaí, grúpaí, seirbhísí agus gnólachtaí
éagsúla a thabhairt le chéile lena gcuid oibre a chuíchóiriú, de réir
riachtanais agus leasanna daoine scothaosta ar mhaithe leo féin.

Tionóladh Cruinnithe agus Ceardlanna Comhairliúcháin maidir leis
an gClár Aoisbhá Cathracha agus Contaetha i gContae Chill 
Mhantáin a bhunú in 2015.

Oibríochtaí Saoráidí Caitheamh Aimsire.

Páirc Spóirt agus Fóillíochta Acra na mBodach agus an 
PáircScátála, Acra na mBodach, na Clocha Liatha, Co. Chill 
Mhantáin. Arna oibriú ag Shoreline Leisure Teil. 01 - 2016145.

Linn Snámha na gCloch Liath, Spórtlann agus Ionad Spóirt Pobail 
Tá an linn snámha úrscothach, sé lána, 25 méadar, an spórtlann
agus an halla dúbailte pobail/spóirt (ina bhfuil suíocháin 
in-aistarraingthe do thart ar 500) lonnaithe ag Sráid an Mhuilinn,
na Clocha Liatha, Contae Chill Mhantáin.
Arna oibriú ag Shoreline Leisure 
Teil.  01 – 2878180.

Linn Snámha agus Spórtlann Bhré,
Southern Cross Road, Bré, Co. Chill Mhantáin.
Arna oibriú ag Shoreline Leisure 
Teil.  01 – 2765660.

Gaol Stairiúil Chill Mhantáin,
Kilmantin Hill, Baile Chill Mhantáin.
Teil.  0404 – 61599.
Ríomhphost wicklowgaol@gmail.com
Gréasán: www.wicklowshistoricgaol.com
Tá Gaol Stairiúil Chill Mhantáin á oibriú ag W.E.P. Gaol Ltd.

Seirbhís Leabharlainne
Leanann Comhairle Contae Chill Mhantáin le seirbhís leabharlainne
ardchaighdeáin a chur ar fáil don phobal. Cinntítear le beartas na
Comhairle maidir le “ballraíocht leabharlainne saor in aisce” a chur
ar fáil go bhfuil seirbhís na leabharlainne poiblí fós inrochtana do
gach duine agus bhí an bhallraíocht fós seasmhach ag os cionn
30,000 in 2015.
Oibríonn Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Mhantáin
trí bhrainse leabharlainne dhéag ar fud an chontae. Freastalaíonn
an Leabharlann Taistil ar 34 suíomh eile ar fud an chontae.
Soláthraítear seirbhís leabharlainne do Phríosún Oscailte Mhainistir
Shelton chomh maith. Lena chois sin, cuirtear seirbhís mhíosúil 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 Cholmáin, Ráth an Droma. 
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Leabharlann úr “Shuaitheanta” Arcló agus Oifigí
Cheantar Bardasach Arcló.
Leanadh le tógáil, feistiú agus stócáil Leabharlann úr Arcló agus
Oifigí Cheantar Bardasach Arcló ag an tSráid Mhór, Arcló le linn 2015
agus tugadh an tionscadal chun críche druidim le deireadh 2015.

Ba iad Coady Partnership Architects a bhuaigh Gradam Tógála agus
Deartha na hÉireann as Leabharlann úr Arcló agus Oifigí Cheantar
Bardasach Arcló.

Cumhdaíonn Leabharlann úr Arcló agus oifigí Cheantar Bardasach
Arcló 1,400 méadar cearnach thar thrí urlár.

Tairgfear raon saoráidí sa Leabharlann úr, seachas leabhair, amhail
ábhair chlosamhairc, rochtain saor in aisce ar an idirlíon agus wi-fi,
spás taighde agus staidéir, spás scíthe agus saoráidí le haghaidh
imeachtaí speisialta agus cruinnithe.

Soláthrófar seirbhísí agus saoráidí i gCeanncheathrú úr Cheantar
Bardasach Arlcó don phobal i lár an bhaile agus meallfaidh sé líon
méadaithe custaiméirí chuig an tSráid Mhór.  

Áiríodh ar an gClár Gníomhaíochtaí in 2015: 

•        Cuairteanna rialta ar ranganna scoile
•        Taispeántais, lena n-áirítear Gníomhaíochta Sheachtain 
         Dhomhanda na Leabhar
•        Imeachtaí Oíche Chultúir 2015
•        Clubanna leabhar do dhaoine fásta agus do dhéagóirí
•        Gníomhaíochtaí Ealaíon agus Ceardaíochta.
•        Cainteanna na Bealtaine i Leabharlann Bhré
•        Cainteanna stairiúla
•        Seachtain na hEolaíochta i Leabharlann na gCloch Liath
•        Grúpa Ceoil i Leabharlann na gCloch Liath
•        Léamh scéalta do pháistí
•        Tráth na gceist
•        Maths Eyes i Leabharlann Blessington
•        Féile Ealaíon Chill Mhantáin i Leabharlann Chill Mhantáin
•        Taispeántais, Ócáidí Comórtha agus Cur i Láthair do dhaoine 
         fásta

For-rochtain agus Cuimsiú Sóisialta.

Tionscnamh Meabhairshláinte is ea “Shelf Help” idir 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Comhairle Contae Chill Dara
agus Comhairle Contae Chill Mhantáin agus is bailiúchán é de thart
ar 60 Teideal Leabhair ina gcumhdaítear topaicí éagsúla ar an
meabhairshláinte, agus tá sé ar taispeáint i Leabharlanna Bhealach
Conglais, Blessington agus Dhún Luáin.

“Inrochtaineacht do Chách”
•        Tuilleadh taighde ar sholáthar leabhar i bhformáid 
         leictreonach.
•        Tabhairt isteach clár deimhnithe atá aitheanta go 
         hidirnáisiúnta – Teagmhaigh, Clóscríobh, Léigh agus Litrigh, 
         dírithe go háirithe ar chuidiú le daoine ag a bhfuil riachtanais
         speisialta agus disléicse.

Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin tiomanta do fhor-rochtain
agus comhionannas poiblí maidir le rochtain agus cuimsiú sóisialta
chun comhionannas rochtana ar a seirbhís leabharlainne poiblí a
chinntiú trí:-
•        Leanúint leis an tSeirbhís mhíosúil Leabharlainne a fhorbairt do 
         Thithe Altranais agus Ospidéil sa Chontae.
•        An tSeirbhís Leabharlainne a chur chun cinn i measc imirceach, 
         lena n-áirítear rochtain saor in aisce ar an idirlíon ag gach 
         leabharlann agus rochtain ar líne ar Nuachtlitreacha i 33 
         teanga.
•        Clár Taispeántas, Ócáidí Comórtha agus Cur i Láthair ag
         Leabharlanna, ag brath ar an spás.

“Teagmhaigh, Clóscríobh, Léigh agus Litrigh”
(TTRS)
Rinneadh an tionscnamh seo a phíolótú i gceithre scoil ar fud an
chontae in 2015, trí Sheirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae
Chill Mhantáin.
Soláthraíodh oiliúint múinteoirí i Leabharlann Bhaile Bhaltraim
agus sannadh ceadúnais ansin chuig na scoileanna agus na daltaí.
Soláthraíonn an teicneolaíocht foghlaim chuidithe chun feabhas a
chur ar scríbhneoireacht agus fónaic agus tá an t-aiseolas ó na
scoileanna thar a bheith dearfach.  

“Digitise the Nation” agus “Get Ireland Online”
Tionóladh ranganna ríomhaireachta i Leabharlanna Bhaile 
Bhaltraim, Blessington agus na gCloch Liath le linn 2015.

Rochtain ar Wi-Fi.
Tá an-tóir ag an bpobal ar an rochtain ar Wi-Fi i leabharlanna agus
léiríonn sé sin ábharthacht na leabharlainne poiblí inniu, agus
baineadh leas as os cionn 17,000 seisiún poiblí in 2015.

Teicneolaíocht Úr agus TF
Chruthaigh an tSeirbhís Leabharlainne leathanach ar “Facebook”
chun teagmháil dhíreach a dhéanamh le húsáideoirí agus
Gníomhaireachtaí eile chun an tseirbhís leabharlainne a chur chun
cinn agus chun imeachtaí, saoráidí agus seirbhísí úra a fhógairt, de
réir mar a shruthófar iad.

Éisteadh le os cionn 3,500 Closleabhar “In-íoslódáilte” in 2015.
Tugadh isteach ríomhleabhair d’úsáideoirí na leabharlainne in 2015,
agus íoslódáladh os cionn 500 mír ar an meán gach mí.
Baineadh leas as os cionn 53,000 (36,000 ar na ríomhairí poiblí
agus 17,000 ar Wi-Fi) seisiún ar líne i Leabharlanna Chill Mhantáin le
linn 2015.
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An tIonad Stair Teaghlaigh agus Cartlanna an 
Chontae

Ionad Stair Teaghlaigh Chill Mhantáin.
Seirbhísí taighde ginealais is ea Ionad Stair Teaghlaigh Chill 
Mhantáin agus tá cláir pharóistí Chaitliceach Rómhánach agus
Eaglais na hÉireann Chontae Chill Mhantáin ríomhairithe ann.

Fondúireacht Stair Teaghlaigh na hÉireann (IFHF)
Déantar ionadaíocht i bhFondúireacht Stair Teaghlaigh na hÉireann
ar son os cionn 30 d’Ionad Contae na hÉireann agus riartar suíomh
gréasáin Rootsireland ann.

Seirbhís Taighde Ar Líne – Taifead Íoc in haghaidh an
Amhairc ar www.rootsireland.ie
Tá os cionn 19 milliún taifead ar shuíomh gréasáin  Rootsireland faoi
láthair.  Tá Ionad Stair Teaghlaigh Chill Mhantáin ar an suíomh
gréasáin domhanda, agus tairgtear taifid pharóistí na hÉireann air
mar acmhainn ghinealais.

Fóram Oidhreachta Chill Mhantáin.
Cuireann an Fóram Oidhreachta Contae Chill Mhantáin chun cinn i
dtéarmaí ginealais agus turasóireacht oidhreachta.

Tionscadail:
Leanann an tseirbhís ghinealais de Tionscadail Taighde a phróiseáil
do theaghlaigh an diaspóra ar de “ Bhunadh Chill Mhantáin” iad. 

Tá Suíomh Gréasáin Oidhreachta Chill Mhantáin, ina
chuid de líonra suíomhanna gréasáin oidhreachta a chruthaigh 
Ard-Mhúsaem na hÉireann. Áirítear ar an suíomh seo faisnéis faoi
ghinealas, stair agus oidhreacht Chill Mhantáin. 

Seirbhís Chartlann Chill Mhantáin.
An Clár Bainistíochta Taifead:
•        Forbraíodh córais doiciméadaithe sa tseirbhís chartlann 
         chun taifid Chomhairle Contae Chill Mhantáin 
         a choinneáil agus a dhiúscairt i gcomhpháirtíocht le Filestores. 
         Leanadh leis an gclár seo le linn 2015. 

Gníomhaíocht phobail ina raibh Comhairle Contae
Chill Mhantáin páirteach le linn 2015:

Comhairle na nÓg 2015.
Lean Comhairle Contae Chill Mhantáin, i gcomhpháirtíocht le Bord
Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin (BOOCDCM)
le struchtúir Chomhairle na nÓg Chomhairle Contae Chill Mhantáin
a fhorbairt.  Tá thart ar fhiche a haon scoil agus grúpa óige áitiúil
páirteach i scéim Chomhairle na nÓg.

Tá comhairle réigiúnach na n-óg amháin i ngach ceann de na Cúig
Thoghlimistéar i gContae Chill Mhantáin. 

•        Cill Mhantáin 
•        Bré
•        Na Clocha Liatha
•        Arcló
•        Bealach Conglais

Tagann cúig Chomhairle/Fhóram Réigiúnacha na n-óg le chéile go
rialta agus nascann siad lena nÚdarás Áitiúil agus le Comhlachtaí
cinnteoireachta eile. Tá ionadaithe tofa acu chun Chomhairle na
nÓg atá bunaithe sa chontae, agus nascfaidh siad le Comhairle
Contae Chill Mhantáin, Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara
agus Chill Mhantáin, Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chill Mhantáin,
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Comhlachtaí 
cinnteoireachta eile sa Chontae.  Toghfaidh an struchtúr seo
toscaire chun Dháil náisiúnta na nÓg chomh maith.

Dámhachtainí Pobail 2015.
TBhí ciste foriomlán de €260,000 i nDeontais na nDámhachtainí
Pobail do 2015 (€200,000 i nDámhachtainí Deontas/Fiúntais
Pobail agus €60,000 eile i nDámhachtainí Nuálaíochta Sóisialta
Pobail. Bhain 180 Grúpa/Club/Eagraíocht Pobail Dheonach leas as
Scéim Dámhachtainí Deontas Pobail Chomhairle Contae Chill
Mhantáin in 2015.  Lena chois sin, dámhadh 5 Dhámhachtain 
Fiúntais agus 10 nDámhachtain Nuálaíochta Sóisialta in 2015.
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Dámhachtainí ‘All Island Pride of Place 2015’
Chomhar na hÉireann.
Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin bródúil as a bheith páirteach
arís i gComórtas Bliantúil uile-oileáin IPB ‘All Island Pride of Place
2015’ de chuid Chomhar na hÉireann. 
Comórtas bliantúil gradamach is ea é seo, agus is é is cuspóir leis
aitheantas a thabhairt don obair iontach atá á déanamh ag pobail
ar fud na hÉireann, sa Tuaisceart agus sa Deisceart araon, agus 
tugtar deis leis d’Údaráis Áitiúla páirt a ghlacadh i gcroílár a bpobal.

Tá an tionscnamh urraithe ag Comhar na hÉireann agus Irish Public
Bodies (IPB) Insurances.

D’iontráil Comhairle Contae Chill Mhantáin i 4 Chatagóir do 2015.

Catagóir 5
Téama – Tionscnamh Pobail Aoisbhá
Cúram Pobail Charn an Bhua
Cé gur bhuaigh Carn an Bhua in 2008, bhain Cúram Pobail Charn an
Bhua leas as a rath agus thug sé isteach tuilleadh tionscnamh chun
tacú leis na Daoine Scothaosta sa Phobal agus teagmháil a
dhéanamh leo.  

Catagóir 6 
Téama – An Tionscnamh Pobail do Dhaoine Óga
Be Well Bray – daoine óga ag taispeáint conas is féidir le cur chuige
dearfach agus bunaithe ar láidreachtaí maidir le folláine 
mheabhrach difríocht a dhéanamh.

Leanann Be Well le gné dhearfach mheabhairshláinte a thabhairt
chuig déagóirí agus chuig grúpaí óige eile.

Catagóir 7 
Téamaí  -  Tionscnamh um Shláinte an Phobail
Ionad Athshlánúcháin Thigh Glinne, Áth na Fuinseoige – Ag cuidiú le
daoine a bhfadhbanna le drugaí agus alcól a shárú.  Soláthraíonn sé
réiteach éifeachtúil agus cuimsitheach do dhaoine ar fhadhbanna
andúile a bhfuil smacht acu ar a saol, lena n-áirítear cearrbhachas,
ionas go mbeidh siad ina mbaill tháirgiúla den tsochaí.  Déanann
Dúshlán Ionad Athshlánúcháin Thigh Glinne a dhícheall cuidiú le
daoine meabhairshláinte shlán a bheith acu, a bheith cothromaithe
ó thaobh na mothúchán de, a bheith socair ón taobh sóisialta de,
dea-shláinte choirp a bheith acu agus a bheith beoga go 
spioradálta.

Catagóir 10
Téama - Daonra os cionn 2,000
Agus gach éileamh á sásamh aige lena fhlúirse de Bhonneagar
Pobail, Fiontraíocht Shóisialta, Tionscnaimh um Chuimsiú Sóisialta,
Tionscnaimh um Chomhshaol, Féilte Ealaíon, Fiontair agus
Tráchtála, Sláinte agus Folláine agus Forbairt na hÓige agus Pobail,
is iontráil fhiúntach é Baile Chill Mhantáin faoi chatagóir na
Comharsanachta Uirbí.

Bhuaigh Cill Mhantáin dhá chéad duais i nDámhachtainí Bliantúla
IPB ‘All Island Pride of Place 2015’ de chuid Chomhar na hÉireann,
ina raibh tréaniomaíocht ina gcoinne.

Bhuaigh Cúram Pobail Charn an Bhua an chéad duais i gcatagóir an
Tionscnaimh Phobail Aoisbhá, agus bhuaigh Ionad Athshlánúcháin
Thigh Glinne an dara háit sa chatagóir um Thionscnamh Sláinte
Pobail.

Ina lua dúirt na moltóirí an méid seo a leanas faoi Chúram Pobail
Charn an Bhua: “Baineann an buaiteoir sa chatagóir seo le pobal a
ndeir na moltóirí faoi go mbeadh sé deacair mura mbeadh sé 
indéanta raon níos cuimsithí de shaoráidí agus de thionscnaimh a
fháil chun cuidiú leis na daoine scothaosta ná na cinn atá curtha ar
fáil sa tsráidbhaile tuaithe seo. Tacaíonn cáilíocht agus fairsing na
tithíochta foscaidh agus foirgneamh pobail thar feabhas leis an
tsráidbhaile samplach iontach seo mar iompróir caighdeánach sa
Chúram do Dhaoine Scothaosta”.
Bhí na moltóirí an-tógtha ar fad le cáilíocht agus éiteas na seirbhísí
a thairgtear in Ionad Athshlánúcháin Thigh Glinne in Áth na 
Fuinseoige, rud a thugann chun suntais go ndéanann Ionad 
Athshlánúcháin Thigh Glinne a dhícheall cuidiú le daoine 
meabhairshláinte shlán a bheith acu, a bheith cothromaithe ó
thaobh na mothúchán de, a bheith socair ón taobh sóisialta de,
dea-shláinte choirp a bheith acu agus a bheith beoga go 
spioradálta.  Dúirt siad fosta: “Soláthraíonn an tIonad réiteach
éifeachtúil agus cuimsitheach do dhaoine ar fhadhbanna andúile a
bhfuil smacht acu ar a saol ionas go mbeidh siad ina mbaill 
tháirgiúla den tsochaí. Tá a bhfuil le tairiscint ag Ionad 
Athshlánúcháin Thigh Glinne an-uathúil agus tá ráta ratha
sármhaith aige.”



32

Forbairt Pobail, Chultúrtha agus Shóisialta (FP&CS) - 
Tuarascáil Bhliantúil 2015

Oibríocht Láithreacha Caitheamh Aimsire Allamuigh 
Áirítear air sin oibríocht, cothabháil agus feabhas na saoráidí
caitheamh aimsire lasmuigh seo a leanas.

Clóis súgartha arna soláthar ag Comhairle 
Contae Chill Mhantáin ar fud Chontae Chill Mhantáin le linn 2015:

•        Arcló : Ascaill Radharc na Mara, Arcló.
•        Arcló : Plás San Peadar, Arcló.
•        Arcló : An Fhaiche Theas, Arcló.
•        Bré :     Bailte Bhaltraim, Bré.
•        Bré :    An Fásach Rua, Bré.
•        Bré :    Arda Ghiolaspar, Southern Cross Road, Bré.
•        Bré :    Páirc an Phobail, Bóthar na Deargaile, Bré.
•        Bré :    Páirc Shuí Mhantáin, Bré. 
•        Bré :    An Cladach, Promanáid 
•        Baile Chill Mhantáin :  Baile an Oiriún
•        Baile Chill Mhantáin : Radharc an Chnoic.
•        Baile Chill Mhantáin : An Mhuiríoch.
         Clós Súgartha Páistí Ráth Naoi agus Láthair do Dhéagóirí le 
         Páirc Scátála agus BMX
•        Páirc Caitheamh Aimsire agus Clós Súgartha Bhealach 
         Conglais.
•        Clós Súgartha Blessington, an Pháirc Ghnó, Blessington.
•        Clós Súgartha Áth na Sceire, Garrán na Mainistreach, Áth na 
         Sceire.
•        Clós Súgartha na gCloch Liath, Bóthar an Mhuilinn, na Clocha 
         Liatha. 
•        Clós Súgartha, Cill Mocheanóg, Páirc Ghort na Carraige.
•        Clós Súgartha an Chaisleáin Nua, Bóthar Cósta Chill Mhantáin, 
         an Caisleán Nua.
•        Clós Súgartha Páistí Bhaile an Chinnéidigh

Páirceanna Scátála:- 
•        Páirc Scátála Arcló, agus MUGA ag Ascaill Radharc na Mara. 
•        Páirc Scátála Bhaile Chill Mhantáin agus Cúrsa BMX agus MUGA 
         ag an gCladach, an Mhuiríoch.
•        Clós Súgartha Blessington, ag an bPáirc Ghnó, Blessington
•        Spórt, Caitheamh Aimsire agus Páirc Scátála Acra na mBodach, 
         agus Raon Lúthchleasaíochta ag Acra na mBodach, na Clocha 
         Liath. 

Clóis súgartha arna n-éascú ag Comhairle 
Contae Chill Mhantáin i gcomhpháirtíocht le:-  
•        Clós Súgartha Eochroma.
•        Páirc Scátála Arcló agus MUGA ag Ascaill Radharc na Mara.
•        Clós Súgartha Pháirc Phobail Áth na Fuinseoige 
•        Spórt, Caitheamh Aimsire, Páirc Scátála Acra na mBodach,  
         Acra na mBodach, na Clocha Liath. 
•        Clós Súgartha Dhún Luáin.
•        Clós Súgartha Eden Gate, Acra na mBodach, na Clocha Liath.
•        Gráinseach Choinn, Clós Súgartha.
•        Clós Súgartha Chnoc an Eanaigh.
•        Clós Súgartha Ráth Droma.
•        Clós Súgartha Shíol Éalaigh.
•        Clós Súgartha agus MUGA Thigh na hÉille

Páirc Phobail Bhealach Conglais.
Saoráid caitheamh aimsire iontach is ea Pháirc Phobail Bhealach
Conglais, a d’fhorbair Comhairle Contae Chill Mhantáin i gcomhar
le Coiste Pháirc Bhealach Conglais.  

Tá a lán gnéithe breátha sa Pháirc lena n-áirítear clós súgartha,
clárchosán inrochtana feadh na Sláine, láithreacha picnice,
páirceanna, agus sraith siúlbhealaí ar fud na páirce. Sampla 
an-mhaith atá sa Pháirc seo de chomhpháirtíocht ag gníomhú idir
an tÚdarás Áitiúil agus an Pobal Áitiúil.   

Forbairt Pobail agus Forbairt Spóirt agus Caitheamh Aimsire.
I gComhpháirtíocht ag:-
•        Páirc Phobail Áth na Fuinseoige, Gasóga agus Óige an Inbhir 
         Mhóir Saoráid, Arcló; Cumann Forbartha Áth na Fuinseoige; 
         Ionad Pobail Ráth Naoi; Fóram Gníomhach Ráth Naoi, 
         Raon Siúil/Jogála; Spórt agus Caitheamh Aimsire Pobail 
         Eachroma; Halla Sráidbhaile Gleann Fhaidhle; Conairí Fóram 
         Blessington agus Ceantair; Páirc Scátála agus Spórtlann
         Lasmuigh; Ionad Pobail Chill Chomhghaill; Ionad Acmhainní 
         Pobail Chill Mhantáin (Halla Paróiste roimhe sin)
•        Turasóireacht/Straitéis Caitheamh Aimsire Lasmuigh 
         Chill Mhantáin/Conairí Caitheamh Aimsire.
•        Comhpháirtíocht “Wicklow Way”.
•        Comhpháirtíocht Blessington um Shiúl an Ghlasbhealaigh.
•        Fáilte Éireann Chill Dara/Chill Mhantáin.
•        Straitéis Spóirt Áitiúil Chontae Chill Mhantáin.
•        Siúl Aill Chósta Scéimhe agus Conair Turasóirí Chomhairle 
         Contae Chill Mhantáin féin ó Bhré go dtí na Clocha Liatha.

Straitéis Caitheamh Aimsire Lasmuigh Chontae Chill
Mhantáin.
Bunaíodh Coiste Caitheamh Aimsire Lasmuigh Chontae Chill 
Mhantáin i mí Iúil 2009 chun na straitéisí a chur chun feidhme arna
léiriú i Straitéis Caitheamh Aimsire Lasmuigh Chontae Chill 
Mhantáin.  Is toradh é an straitéis sin ar phróiseas fairsing 
comhairliúcháin arna bhainistiú ag Comhpháirtíocht Chontae Chill
Mhantáin i gcomhpháirtíocht le Coillte, Fáilte Éireann, Comhairle
Spóirt na hÉireann (Spóirt Éireann anois), an tSeirbhís Páirceanna
Náisiúnta agus Fiadhúlra, Comhairle Contae Chill Mhantáin, IFA
Chill Mhantáin agus Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin.   Thángthas
ar fhís fhoriomlán mar thoradh an phróisis chomhairliúcháin sin do
Chaitheamh Aimsire Lasmuigh i gContae Chill Mhantáin. 
Sainaithníodh cúig chuspóir straitéiseacha, a chuideoidh, le chéile,
leis an bhfís a comhaontaíodh a bhaint amach.  Is iad seo a leanas
na cuspóirí sin:
•        Bainistíocht chomhtháite caitheamh aimsire lasmuigh.
•        Feabhas a chur ar dheiseanna agus ar shaoráidí do caitheamh 
         aimsire lasmuigh inbhuanaithe.
•        Tacaíocht a thabhairt do chaomhnú trí chaitheamh aimsire 
         lasmuigh.
•        Cur chun cinn, oideachas agus feasacht a ardú maidir le 
         caitheamh aimsire lasmuigh.
•        Turasóireacht agus fiontraíocht caitheamh aimsire 
         lasmuigh a spreagadh.
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COMHPHÁIRTÍOCHT SPÓIRT ÁITIÚIL CHILL 
MHANTÁIN. (CAS).
Foirgnimh an Chontae, Bóthar an Stáisiúin, Baile

Chill Mhantáin. (0404) 20208

Forbhreathnú
Bunaíodh Comhpháirtíocht Spóirt Áitiúil Chill Mhantáin in 2008, le
tacú ó thionscnamh Comhpháirtíochta Spóirt Áitiúil na Comhairle
Spóirt.  Tá Bord Chomhpháirtíocht Spóirt Áitiúil Chill Mhantáin
comhdhéanta d’ionadaithe ó roinnt éagsúil Gníomhaireachtaí, 
Eagraíochtaí agus Grúpa Pobal atá bainteach leis an spórt,
gníomhaíocht choirp, caitheamh aimsire lasmuigh agus forbairt
phobail.   

Sainaithnítear cuspóirí Chomhpháirtíocht Spóirt Áitiúil Chill 
Mhantáin ina Plean Straitéiseach 2010-2013 (faoi athbhreithniú)
Áirítear ar phríomhfheidhmeanna Chomhpháirtíocht Spóirt Áitiúil
Chontae Chill Mhantáin:- 

Soláthar faisnéise
Tá Comhpháirtíocht Spóirt Áitiúil Chill Mhantáin bainteach le 
faisnéis faoin cúrsaí áitiúla spóirt a chomhordú, taighde a 
thionscnamh, eolaire agus bunachar sonraí a thiomsú, riachtanais
agus acmhainní a shainaithint chun bheith ina gcuid den phleanáil
áitiúil agus fóram comhairleach spóirt a bhunú.

Oideachas & Oiliúint
Cuireann Comhpháirtíocht Spóirt Áitiúil Chill Mhantáin deiseanna
oideachais agus oiliúna ar fáil ar leibhéal áitiúil, lena n-áirítear 
cúrsaí oiliúna inaistrithe i réimsí amhail Cód Eitice, Garchabhair
agus Ceannaireacht Ghníomhach, agus tacaíonn siad chomh maith
le sainchúrsaí spóirt a sheachadadh i gcomhar le Comhlachtaí
Náisiúnta Rialaithe Spóirt.

Cur chun feidhme
Cuireann Comhpháirtíocht Spóirt Áitiúil Chill Mhantáin raon clár
náisiúnta chun feidhme chun rannpháirtíocht a spreagadh e.g. 
Buntús, Women in Sport, Go for Life. Seachadtar cláir i réimsí
amhail Forbairt Spóirt, Spórt Pobail agus Gníomhaíocht Choirp,
Spórt Scoile, Spórt na hÓige agus Cuimsiú Spóirt. Cuirfidh 
Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chill Mhantáin cláir spóirt chun 
feidhme chomh maith i gcomhthéacs an phlean áitiúil straitéisigh
don spórt agus do ghníomhaíocht choirp i gcomhréir le tosaíochtaí
Spórt Éireann.

Bearta a rinneadh in 2015

Thug Comhpháirtíocht Spóirt Áitiúil Chill Mhantáin cuidiú le raon
leathan tionscnamh a sheachadadh inar díríodh ar rannpháirtíocht
sa spórt agus i ngníomhaíocht choirp a chur chun cinn;

•        Cuireadh dhá chúrsa dhéag ar Chód Eitice i gcrích in 2015
•        Bhí clár cóitseála pobail do dhaoine atá dífhostaithe ar siúl ar 
         feadh ceithre seachtaine déag ag tosú mí na Samhna 2015 ar a 
         raibh dhá rannpháirtí dhéag ó Arcló
•        Soláthar agus dáileachán deontais Sheachtain na Rothar do 
        ghrúpaí ar fud Chontae Chill Mhantáin

•        Bhí cluiche Go for Life agus oiliúint PALS ar siúl chun 
         gníomhaíocht a sholáthar do dhaoine scothaosta ar fud 
         Chontae Chill Mhantáin
•        Rinneadh cláir gníomhaíochta scoilbhunaithe a chomhordú, 
         is é sin;  ‘Be Active After School’, Camógaíocht, 
         Lúthchleasaíocht Halla na Scoile.
•        Tionóladh siúlóidí Operation Transformation i mBré, 
         Cill Mhantáin agus Arcló
•        Cuireadh gníomhaíocht choirp ar fáil dóibh siúd atá faoi 
         mhíchumas, is iad sin; Futsal, Cispheil do Chách agus Snámh.
•        Cláir gníomhaíochta coirp pobalbunaithe, is iad sin; Clár 
         Athléimneachta Pobail agus Clár Siúil Pobail.

Gníomhaíochtaí atá beartaithe do 2016 
•        Soláthar oiliúint um Chód Eitice, Garchabhair agus cuimsiú 
         do dhaoine faoi mhíchumas
•        Bunaíodh club spóirt agus gníomhaíochta coirp do 
         páistí faoi mhíchumas i gcomhar le páirtithe eile
•        Cuireadh feachtas caitheamh aimsire lasmuigh i bhfeidhm
•        Dáileadh deontais spóirt
•        Rinneadh an tSeachtain Ghníomhach Scoile, Seachtain na 
         Rothar tionscnaimh Náisiúnta eile a chur chun cinn agus a 
         chomhordú
•        Forbraíodh comhpháirtíochtaí le comhlachtaí eile do sholáthar 
         straitéiseach agus spriocdhírithe na gníomhaíochta coirp ar 
         fud Chontae Chill Mhantáin
•        Spriocghrúpaí le héirí níos gníomhaí ó thaobh an choirp de
•        Leanúint leis an bpobal a oiliúint maidir leis an tábhacht 
         a bhaineann le gníomhaíocht choirp sa ghnáthshaol laethúil
•        Feasacht a mhéadú faoi Chomhpháirtíocht Spóirt Áitiúil Chill 
         Mhantáin agus faoi na deiseanna a chuireann sé ar fáil do 
         pháirtithe leasmhara agus do spriocghrúpaí.

Tá Comhpháirtíocht Spóirt Áitiúil Chill Mhantáin ar Facebook agus
Twitter.
Gréasán: www.wicklowlsp.ie
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Oifig Ealaíon Chontae Chill Mhantáin.
Tá traidisiún saibhir ealaíonta agus cultúrtha ag Contae Chill 
Mhantáin ina mbíonn raon gníomhaíochtaí beoga ar siúl sna
hamharcealaíona, ceol, téatar, litríocht, dealbhóireacht, ealaíona
na hóige, na healaíona pobail agus feilte.
Is é is aidhm le Clár Ealaíon Chomhairle Contae Chill Mhantáin an
traidisiún saibhir seo a chothú agus a fhorbairt agus a chinntiú go
gcuirtear rochtain ar na hEalaíona ar fáil do gach duine sa chontae.

Áirítear ar Clár Líonra Ealaíona agus Ceoil Chill 
Mhantáin; 
•        Straitéis Ealaíon 2016 – 2019 agus Beartas Ealaíon Poiblí.
•        Na hEalaíona i gContae Chill Mhantáin a chur chun cinn.
•        Tacaíocht a thabhairt d’ionad lasmuigh agus comhairle agus 
         seirbhísí comhairleacha a chur ar fáil d’Ealaíontóirí.
•        Tacaíocht a thabhairt do Scéimeanna Deontais agus 
         Sparánachta Ealaíne agus Ealaíontóirí.
•        Clár Ealaíon Pobail.
•        Music Generation Chill Mhantáin i gComhpháirtíocht le 
         Bord Oideachais & Oiliúna Chill Dara/Chill Mhantáin agus 
         Comhairle Contae Chill Mhantáin. Clár oideachais uirlisí ceoil is 
         ea é seo a dhírítear go straitéiseach orthu siúd faoi eisiamh 
         sóisialta, cultúrtha agus geografach.
•        Clár Nasc Ealaíne. 
•        Absolutely Wicklow. 
•        Clár Tacaíochta agus Oideachais Ealaíona na hÓige i Scannáin, 
         Ceol, Amharcealaíona, Ealaín agus Drámaíocht. 
•        Forbairt Chór na hÓige.
•        Thinking Visual – Na hAmharcealaíona san Oideachas. 
•        Cór ‘Get Vocal’. Síneadh an Clár Córúil do Dhaoine Scothaosta 
         chuig ceithre shuíomh i gContae Chill Mhantáin. 
•        Oíche Chultúir 2015
•        Céatadán le haghaidh na nEalaíon
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SPRIOC:     
“Soláthar agus coinneáil foirne 
atá forbartha go gairmiúil chun 
freastal ar riachtanais na heagraíochta”

Rochtain
De réir an Achta Náisiúnta um Míchumas 2005, cinntíonn an
tOifigeach Rochtana do Chomhairle Contae Chill Mhantáin go 
bhfuil a seirbhísí inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas trí
rochtain chomhtháite ar na seirbhísí príomhshrutha a chur ar fáil
de réir mar is indéanta agus is cuí.  San Acht um Míchumas 2005
cuirtear oibleagáid shonrach ar chomhlachtaí poiblí foirgnimh
phoiblí agus seirbhísí poiblí a dhéanamh inrochtana do dhaoine faoi
mhíchumas faoi 2005.

Grúpa Rochtana Údaráis Áitiúla Chill Mhantáin
(WLAAG)
Lean WLAAG le tacaíocht agus comhairle a thabhairt do
Chomhairle Contae Chill Mhantáin maidir le ceisteanna rochtana i
rith 2015.  Soláthraíonn an grúpa seo, ina gcuimsítear daoine faoi
mhíchumais agus ionadaíocht eagraíochtaí daoine faoi 
mhíchumais saineolaithe don Údarás Áitiúil sa réimse um 
míchumas agus rochtain. Bíonn an Oifig Rochtana i dteagmháil go
rialta le grúpaí agus eagraíochtaí áitiúla agus náisiúnta araon ag
déileáil le rochtain lena chinntiú go bhfuil a n-oibleagáidí á 
gcomhlíonadh ag Údaráis Áitiúla Chill Mhantáin.

An Coiste Iniúchóireachta
Bunaíodh Coiste Iniúchóireachta Chomhairle Contae Chill 
Mhantáin in 2007 ar dtús faoin Acht Rialtais Áitiúil (Ceantair 
Feabhsú Gnó) 2005 agus cuimsíodh ina bhallraíocht in 2015:

•        An tUasal. Tom Gregan, Cathaoirleach
•        An tUasal Noel Geraghty, Leaschathaoirleach
•        An Comhairleoir Pat Casey
•        An tUasal Mary Savage
•        An Comhairleoir Edward Timmins

Áirítear ar fheidhmeanna an Choiste Iniúchóireachta:
•        Athbhreithniú a dhéanamh ar chleachtais agus nósanna 
         imeachta tuairiscithe airgeadais agus buiséid laistigh den 
         Údarás Áitiúil
•        Forbairt an dea-chleachtais a chothú san fheidhm 
         Iniúchóireachta Inmheánaí
•        Athbhreithniú a dhéanamh ar Thuarascálacha agus ar 
         Thuarascálacha Speisialta an Rialtais Áitiúil agus measúnú a 
         dhéanamh ar bheart leantach arna dhéanamh ag an lucht 
         Bainistíochta
•        Éifeachtúlacht agus ‘luach ar airgead’ a mheasúnú agus a chur 
         chun cinn
•        Moladh dá leithéid a dhéanamh leis an gComhairle de réir 
         mar is iomchuí leis an gcoiste.
•        Athbhreithniú a dhéanamh ar thorthaí agus ar mholtaí an 
         an Choimisiúin Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta 
         (NOAC) agus freagairt an Phríomhfheidhmeannaigh orthu sin 
         agus gníomh breise a dhéanamh de réir mar is cuí.

Mar chuid den phróiseas tuairiscithe, chuir an Coiste 
Iniúchóireachta an Tuarascáil Bhliantúil faoi bhráid na Comhairle in
Aibreán 2015.

Sa tuarascáil, chuir an Coiste fáilte roimh na tuarascálacha a fháil ar
na sannacháin seo a leanas le linn na bliana:

•        Ceadúnais Oscailte Bóithre
•        Athbhreithniú an Lámhleabhar ar Chomhlíonadh na Nósanna 
         Imeachta Airgeadais
•        Láimhe ar CBL
•        Sócmhainní Seasta
•        Bainistíocht Fiachais

De réir Rialacháin an Rialtais Áitiúil (Nósanna Imeachta agus 
Iniúchadh Airgeadais) 2014 tugadh cuireadh d’Iniúchóir an Rialtais
Áitiúil, an tUasal Éamonn Daly, chun aitheasc a thabhairt don
Choiste.  Deis úsáideach is ea an cruinniú bliantúil don Choiste chun
tuairimí a mhalairt le hIniúchóir an Rialtais Áitiúil ar raon leathan
ceisteanna agus don Iniúchóir chun a thuarascáil iniúchóireachta
reachtúil ar Ráiteas Airgeadais Bliantúil na Comhairle a phlé.
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Comhdhálacha ar freastalaíodh orthu in 2015

Comhdháil agus Oiliúint Dáta  Líon Lucht Freastail

Oiliúint AILG, Arcló 21 Feabhra 2015 7
Maoiniú AE, Cairlinn 27 Feabhra – 1 Márta 2015 1
Comhdháil AILG, Carraig Mhachaire Róis 12/13 Márta 2015 9
Oiliúint AILG, Cill Droichid 2 Aibreán 2015 9
Seimineár Earraigh LAMA, Tuaim 11 Aibreán 2015 7
Oiliúint AILG, Port Laoise 21 Aibreán 3
Cosc na Coireachta, Gaillimh 8 – 9 Bealtaine 20, 2016 1
Cláir tacaíochta AE do Réigiúin Éireannacha,
Cloich na Coillte 5 – 7 Meitheamh 2015 2
Oiliúint AILG, an Longfort 12 Meitheamh 2015 6
Buiséid Údaráis Áitiúil, Loch Garman 20 – 22 Samhain 2015 1
Pleananna Eacnamaíocha agus Pobail Áitiúla 4 – 6 Meán Fómhair 1
Acht um Brústocaireacht a Rialáil, Cairlinn 18 – 20 Meán Fómhair 2015 1
Comhdháil Oidhreachta La Touche, 
na Clocha Liatha 25 Meán Fómhair 2015 14
Treoir Phraiticiúil maidir le Buiséad 2015 23 – 25 Deireadh Fómhair 2015 3
Seimineár AILG, Cloich na Coillte 1 – 2 Deireadh Fómhair 2015 10
Comhdháil LAMA, Cill Chainnigh 8 Deireadh Fómhair 4
Oiliúint AILG, Tulach Mhór 5 Deireadh Fómhair 2015 6
Hidden Potential Of Irish Towns, 
Cill Chainnigh, an 5 Samhain 2015 1
Oiliúint AILG, Baile Átha Cliath 6 Samhain 2015 1
Comhdháil um Straitéis Mhíchumais 26 Samhain 2015 1
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Tuarascáil Bhliantúil Choimisiún Scannán Chontae
Chill Mhantáin
Is é Coimisiún Scannán Chontae Chill Mhantáin an coimisiún 
scannán is fadbhunaithe in Éirinn, atá tiomanta do léiriú
closamhairc a mhealladh isteach sa chontae.
Arna mhaoiniú ag Comhairle Contae Chill Mhantáin, tá an coimisiún
scannán bunaithe i dTeach Clermont, Campas Chontae Chill 
Mhantáin, ach déanann sé ionadaíocht ar son na tíre ar fad. 
Is é príomchuspóir Choimisiún Scannán Chontae Chill Mhantáin an
contae a mhargú agus a chur chun cinn mar shuíomh scannán le
haghaidh cineál ar bith léirithe ó phríomhscannáin go scannáin
tráchtála, scannáin ghairide, léirithe teilifíse nó tionscnaimh cheoil.
Cuidíonn oifig na scannán le tionscadal ar bith beag beann ar mhéid
an bhuiséid chun tairbhí eacnamaíocha a thabhairt go dtí an 
ceantar. Cuspóir tánaisteach a bhfuil Coimisiún Scannán Chontae
Chill Mhantáin tiomanta dó is ea seachthairbhe turasóireachta na
gníomhaíochta scannán a uasmhéadú. Tá an turasóireacht scannán
ina margadh atá ag fás toisc go gcinneann a lán turasóirí a gceann
scríbe bunaithe ar scannáin agus cláir teilifíse atá feicthe acu. Ba
ghnách le scannáin cosúil le ‘PS I love You’ agus ‘The Tudors’ 
cuairteoirí a mhealladh anseo trí iad a chur ar an suíomh gréasáin
agus trí Léarscáil Scannán Chontae Chill Mhantáin, a 
athphriontáladh in 2012. Scaiptear cóipeanna don léarscáil 
scannán ar gach oifig turasóireachta agus taitneamhachtaí móra
turasóirí i gContae Chill Mhantáin. Cuidíonn Coimisiún Scannán
Chontae Chill Mhantáin le Turasóireacht Éireann chomh maith le
turais na meán agus turais taithíochta feadh chonairí scannán Chill
Mhantáin.

Bhí ardleibhéil de ghníomhaíocht léiriúcháin ar siúl i gContae Chill
Mhantáin in 2015. Taifeadadh os cionn 340 lá scannánaíochta ina
raibh gach cineál léiriúcháin chlosamhairc. Bíonn an tairbhe
airgeadais ó léirithe closamhairc níos airde de ghnáth ó na 
príomhscannáin ná mar a bhíonn sé ón teilifís. 

Áirítear ar na seirbhísí a thairgtear do cheann ar bith de na léirithe
sin scabhtáil suíomhanna, comhairle, cuidiú agus moltaí faoi
shuíomhanna trí bhróisiúir ghréasáin phearsantaithe, 
idirchaidreamh le foireann na nÚdarás Áitiúil agus pobail áitiúla. 

Ceann den mhórán tionscadal ar a ndearnadh scannánú i gContae
Chill Mhantáin in 2015 ná an tríú sraith de ‘Vikings’ sna stiúideonna
scannán ag Ballyhenry, Áth na Fuinseoige. Tá sé measta go raibh os
cionn 500 aisteoir agus foireann Éireannach fostaithe sa léiriú €30
milliún agus gur infheistíodh €20 milliún sa Chontae, ó gach rud ó
dhearaí seit, saoráidí stiúideo, agus na mílte daoine breise a fhostú.

Áirítear ar thionscadail eile ar a ndearnadh scannánú i gContae Chill
Mhantáin le linn 2015 an scannán arna mhaoiniú ag Bord Scannán
na hÉireann ‘Without a name’ a rinne scannánú i nGleann Dá Loch
ar feadh dhá lá. Stiúir an stiúrthóir scannán atá ag teacht chun cinn,
Gerard Barret, léiriú de chuid TV3 ar a thugtar ‘Small Town’ a bhí
bunaithe thar ar Áth na Fuinseoige agus Baile Chill Mhantáin. 
Rinneadh na príomhscánnain Ioruacha ‘Fergie the Little Grey 
tractor I agus II’ a scannánú ó Stiúideonna Áth na Fuinseoige ag
deireadh an tsamhraidh.  Bhí an dara sraith den léiriú ‘Penny 
Dreadful’ ar siúl i Stiúideonna an Aird Mhóir ar feadh na míonna
agus úsáideadh a lán suíomhanna eile ar fud an chontae dó chomh
maith. 

Sa plean Gníomhaíochta a tháinig as Meitheal Machnaimh 
Eacnamaíoch Chontae Chill Mhantáin aithníodh go bhfuil tábhacht
mhór ag baint le tionscal na scannán don tionscal áitiúil Is é Cuspóir
4 den Phlean Gníomhaíochta leas a bhaint as an Deis Eacnamaíoch
Láithreach i dTionscal na Scannán trí roinnt gníomhaíochtaí: Braisle
Thionscal na Scannán a fhorbairt i gContae Chill Mhantáin (mol do
scannánaíocht agus tionscail choimhdeacha  D’fhonn bonneagar
agus na tacaí cuí a bhunú chun tionscal na scannánaíochta a 
mhealladh agus a choinneáil i gCill Mhantáin teastaíonn cur chuige
comhoibríoch, a bheidh éascaithe agus tacaithe ag Comhairle 
Contae Chill Mhantáin. Le cur chuige dá leithéid beidh sé ar chumas
an Chontae an luach féideartha ó scannánaíocht a bhaint amach go
díreach agus ó thurasóireacht scannán, seirbhísí cóiríochta agus
seirbhísí tacaíochta eile. Dearbhaíodh le comhairliúchán leis na
stiúideonna sa Chontae go bhfuil suim ghníomhach ag cuideachtaí
idirnáisiúnta léiriúcháin scannán oibriú i gContae Chill Mhantáin.
Mar shampla, chuir Disney a mhian in iúl oibriú i gCill Mhantáin ar 10
léiriú, ach níl nach saoráidí a theastaíonn i bhfeidhm faoi láthair.

Gníomhaíochtaí molta
1. Grúpa Forbartha Gnó um Thionscal na Scannán a bhunú 
Bheadh an Grúpa Forbartha Gnó freagrach as plean a cheapadh
chun Braisle Thionscal na Scannán a fhorbairt sa chontae i gcomhar
le comhlachtaí stáit áitiúla agus Náisiúnta. Bheadh an Grúpa 
freagrach as a chinntiú go bhfuil a fhios ag an rialtas áitiúil agus
náisiúnta faoi scála na deise agus go dtugann sé tacaíocht 
leordhóthanach d’fhorbairt thionscal na scannán in Éirinn. 
D’fhéadfadh an Grúpa Forbartha Gnó seo ionadaithe a bheith air ó
earnálacha eile a bhainfeadh leas as na hiarmhairtí ó Thionscal na
Scannán a bheadh faoi bhláth e.g. Turasóireacht 

2. Braisle Thionscal na Scannán a Chur chun Cinn: Tacaíochtaí
Praiticiúla a chur i bhfeidhm chun Cumas Stiúideo Scannán 
Ceannródaíoch a Fhorbairt 
Rinne an Grúpa Forbartha Scannán agus páirtithe leasmhara eile 
iniúchadh ar laghdú a dhéanamh ar na tobhaigh forbartha ar
gníomhaíochtaí stiúideo scannán in 2015.
Is é an Tionchar a bhfuil ag Súil leis ón ngníomhaíocht seo go 
n-aithneofar go bhfuil tábhacht straitéiseach le deis Thionscal na
Scannán agus go gcuirfear tacaíochtaí pleanála i bhfeidhm chun
forbairt agus fás na hearnála a éascú. 
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Gníomhaíochtaí atá Beartaithe do 2016
Tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Chill Mhantáin  i dTeach Cler-
mont tuilleadh feabhais a dhéanamh ar ár bhfeidhmíocht fuinnimh
trí na tionscnaimh seo a leanas a dhéanamh in 2016:

•        An dara hurlár i gcuid an choláiste den fhoirgneamh a 
         athchóiriú Ní heol cá mhéad fuinnimh a chuirtear amú 
         gach bliain.
•        Úsáid na bplocóidí breise i dtéitheoirí a laghdú a mhéid is 
         féidir agus ag brath ar an aimsir.
•        Iar-iniúchadh fuinnimh ag ÚIFÉ a iarraidh, mar thoradh ar an 
         tuarascáil a rinneadh in 2007.
•        An soilsiú uile lasmuigh ar na gcampas a athsholáthar le lampaí 
         LED.

Campas Contae Chill Mhantáin, Coláiste Clermont,
Ráth Naoi, Contae Chill Mhantáin.
Forbairt iontach is ea Campas Contae Chill Mhantáin i Ráth Naoi
agus tá sé á fhorbairt ag Comhairle Contae Chill Mhantáin le bheith
ina Ionad Barr Feabhais maidir le Fiontraíocht, Oideachas agus
Nuálaíocht i gContae Chill Mhantáin agus le feidhmiú mar 
chatalaíoch don Fhorbairt Eacnamaíoch sa Chontae. Saoráid 65
acra is ea Campas Clermont.  Cuimsítear sna foirgnimh oifigí,
seomraí cruinnithe, ionad comhdhála agus taispeántas, seomra
léachtóireachta, seomraí TF, leabharlann coláiste.  Tá Bord Fiontar
Chontae Chill Mhantáin agus Teagasc lonnaithe i dTeach Clermont.
Tá comhpháirtíocht láidir i bhfeidhm leis na gníomhaireachtaí 
forbartha náisiúnta agus áitiúla amhail ÚFT, Fiontraíocht Éireann,
an Oifig Fiontar Áitiúil, Comhpháirtíocht Chontae Chill Mhantáin
agus na Comhlachais Tráchtála chun an fhís a bhaint amach agus
timpeallacht ardchaighdeáin a chruthú do cheantar gnó rathúil ar
an gcampas.

Plean Straitéiseach 2008-2013
In 2008 ghlac na comhaltaí tofa Plean Straitéiseach do Champas
Contae Chill Mhantáin do 2008-2013, ina gcuimsíodh ár ráiteas
misin agus spriocanna agus cuspóirí faoi na ceannteidil seo a
leanas:

1.      Punann Acadúil agus Pobal Foghlaimeoirí
2.      Forbairt Fiontraíochta agus Eacnamaíoch
3.      Bainistíocht agus Eagrú
4.     Bonneagar Fisiceach
5.      Pleanáil Airgeadais

Le linn 2015 leanadh le hathbhreithniú ar an straitéis seo lena 
tabhairt chun críche in 2016.

3. An turasóireacht Scannán a Fhorbairt agus a
Mhargú tuilleadh i gCill Mhantáin 
Tá acmhainneacht nár baineadh leas as fós i gCill Mhantáin do
Thurasóireacht Scannán sa chontae. Teastaíonn tacaíochtaí chun
tionscal na Scannán i gCill Mhantáin a éascú chun freastal ar
Thurasóireacht Scannán. Ní rud úr é turasóireacht scannán ach tá
sé ina foinse turasóireachta sa Chontae atá tearcfhorbartha agus
tá an acmhainneacht leis cuairteoirí idirnáisiúnta a mhealladh nach
mbeadh ag breathnú ar Chill Mhantáin mar cheann scríbe
féideartha mar a dhéantaí roimhe. 
Tá turasóireacht scannán ar cheann den mhórán tairbhí
coimhdeacha a bhféadfadh an Contae leas a bhaint astu ó
infheistíocht straitéiseach i gcumas scannánaíochta. 

Campas Contae Chill Mhantáin, 
Coláiste Clermont, Ráth Naoi

Athbhreithniú ar Ídiú Fuinnimh in 2015
Is é an úsáid is mó a bhaintear as foirgneamh fuinneamh chun
foirgnimh an champais a théamh.
Úsáidtear gás LPG do théamh.  An t-ídiú iomlán LPG for 2015:
34,182 Lítear

An t-ídiú iomlán Leictreachais do 2015: 196,198KWH

In 2015 fuarthas an leictreachas a sholáthar Ernergia ó na breoslaí
seo a leanas:
74.6% Foinsí in-athnuaite
25.5% Iontaisí: gás/gual/móin/eile

Níor baineadh úsáid as gás nádúrtha nó ola gháis in Clermont.
Úsáideadh 450 Lítear peitril do ghearradh féir agus struimeáil.

Bearta a Rinneadh in 2015
In 2015 rinne Comhairle Contae Chill Mhantáin raon tionscnamh
chun feabhas a chur ar ár bhfeidhmíocht fuinnimh, lena n-áirítear:

•        Tugadh córas deighilte dramhaíola isteach.
•        Rinneadh radaitheoirí a chasadh síos de láimh agus 
         soilsiú ar bith nach raibh gá leis a chasadh as le linn na bliana.
•        Eisiatóirí seoidire a chur ar na fuinneoga go léir ar urlár 
         uachtair Theach Clermont.
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Campas Contae Chill Mhantáin agus Institiúid 
Teicneolaíochta Cheatharlach
Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin i gcomhair le hInstitiúid 
Teicneolaíochta Cheatharlach ag soláthar raon Cúrsaí 
páirtaimseartha Oideachais agus Oiliúna ar feadh an tSaoil.  In
2015, bhí thart ar 330 ag freastal ar Champas Chontae Chill 
Mhantáin do chúrsaí oíche páirtaimseartha agus táthar ag súil le
méadú suntasach ar an bhfigiúr seo thar shaolré an phlean don
champas le tabhairt isteach clár acadúil úr.  Bhain thart ar 300 mac
léinn céimeanna éagsúla amach ón gColáiste ó 2006 i leith. 

Áirítear ar na cúrsaí atá á dtairiscint:

Iarchéimithe
Máistir Ealaíon i Staidéar an Linbh, na hÓige agus an Teaghlaigh
H Dip. In Oideachas agus Cúram na Luathóige
H Dip sa Staidéar Sóisialta Feidhmeach
H Dip sa Bhainistíocht Ghnó
H Dip sa Ghnó
H.Dip i gCuntasaíocht Cistí agus Anailís Riosca
H.Dip sna hEalaíona (Dearadh na Meán Digiteacha)

Cuntasaíocht agus Gnó
BA Gnó (Onóracha) sa Bhainistíocht
Ard-Teastas sa Ghnó
Teastas i mBainistíocht Tionscadal
Teastas sna Meáin Dhigiteacha
Teastas i nDearadh Gréasáin
Teastas i Margaíocht ar Líne

Na Daonnachtaí
BA sna hEalaíona (Onóracha) in Oideachas agus Cúram na 
Luathóige
BA sna hEalaíona (Onóracha) sa Staidéar Sóisialta Feidhmeach
Teastais i dtopaicí éagsúla Dlí

Innealtóireacht
BA na hEolaíochta sa Bhainistíocht Fuinnimh
Ríomhaireacht agus Eolaíocht
Teastas i mBainistíocht na Sláinte, na Sábháilteachta agus an
Chomhshaoil

Áirítear ar chuid de na himeachtaí móra a tionóladh i
gCampas Contae Chill Mhantáin in 2015:

•        Dámhachtainí Fiontraíochta Mac Léinn na hOifige Fiontar 
          Áitiúil.
•        Fiontraí Óg is Fearr na hOifige Fiontar Áitiúil. 
          Comórtais cheannais Chontae Chill Mhantáin.
•        Dhá Shearmanas Bronnta Dámhachtainí agus Duaiseanna – 
          Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach. Bronnadh a 
          gcéimeanna ar os cionn 100 céimí ag na searmanais sin.
•        Thionóil OFÁ Chill Mhantáin seimineáir mhóra ghnó ar thrádáil 
          ar líne i seomra 203.
•        Tá na seomraí i dTeach Clermont ligthe ar cíos i gcomhair a lán 
          cúrsaí oiliúna (i.e. CPC/Sláinte agus Sábháilteacht / ECDL) agus 
          i gcomhair cruinnithe ag gnólachtaí agus gníomhaireachtaí 
          éagsúla ó lá go lá.

Leantar leis na himeachtaí agus na cruinnithe ar fad thuas le 
Clermont a chur chun cinn mar ionad uathúil agus iontach le
haghaidh raon úsáidí chomh maith leis na cláir um Fhoghlaim ar
feadh an tSaoil agus ardoideachas agus oiliúint arna reáchtáil ag 
Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach.  Is iad na príomhchuspóirí
leis na himeachtaí sin a óstáil coincheap foriomlán Champas 
Chontae Chill Mhantáin a chur chun cinn chun an Campas a chur ar
aird an phobail i gcoitinne.
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Ráta Speisialta de Dheontais Chothaithe do mhic
léinn faoi mhíbhuntáiste (Deontais Bhreise) 
I mí Iúil 2001 thug an Roinn Oideachais & Scileanna rátaí speisialta
de dheontais chothabhála isteach i ndáil le mic léinn faoi 
mhíbhuntáiste a bhfuil deontais chatagóir NA1 agus A1 á bhfáil acu.
Is é €5,915 an ráta speisialta do dheontas neamhchóngarach
iomlán agus €2,375 do ráta cóngarach iomlán.    Is ionann an 

teorainn ioncaim (glan ó eisiaimh chaighdeánacha arna leagan
amach i gClásal 1 den Scéim agus an liúntas leanaí cleithiúnacha)
agus €22,703 don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2015 agus ní mór
gné Leasa Shóisialaigh (íocaíocht cháilitheach shonrach
fhadtéarmach amháin de réir na Scéime) a bheith san áireamh mar

chuid den ioncam.

Tionscnamh na dTáillí in Aisce
Tugadh tionscnamh na dtáillí in aisce isteach i 1995 agus tháinig sé i
bhfeidhm go hiomlán sa bhliain acadúil 1996/97.  Faoin
tionscnamh, ní ghearrtar ar mhic léinn fhochéime ach táille

chlárúcháin de €3,000* amháin i ndáil lena bhfreastal ar chúrsaí
tríú leibhéal.  Tá mic léinn a fhreastalaíonn ar chúrsaí iarchéime in
institiúidí faofa in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann i dteideal 
uasdeontas táille de €6,270 má chomhlíonann siad clásail ábhartha
na scéime deontas.  Níl maoiniú ar bith ar fáil i ndáil le staidéar
iarchéime lasmuigh d’Éirinn.

*Tá gach mic léinn atá cáilithe i gcomhair deontais i dteideal na
táille clárúcháin chomh maith.

Sláinte agus Sábháilteacht
Glacann Comhairle Contae Cill Mhantáin le próiseas dinimiciúil
agus idirghníomhach Sláinte agus Sábháilteachta. Dá réir sin
baineann Oifig na Sláinte agus Sábháilteachta leas as gach deis
chun na prionsabail sin a léiriú i dtéarmaí comhairliúcháin, oiliúna
agus Córas cuimsitheach Sláinte agus Sábháilteachta a fhorbairt.

Cuirtear oiliúint ar fáil le linn na bliana ar bhonn réamhghníomhach.
Áirítear ar an oiliúint: Pas Sábháilte, Feasacht ar Shábháilteacht,
Sábh Slabhrach City & Guilds, Iontráil i Spásanna Cúnga, Rothaí
Scrábacha, Láimhsiú Sábháilte, Scéim Deimhniúcháin Scileanna
Tógála (C.S.C.S.), Garchabhair, agus Córas Sábháilte Pleananna
Oibre i measc eile.

Tá athbhreithniú á dhéanamh i gcónaí ar bheartas agus nósanna
imeachta i gComhairle Contae Chill Mhantáin ar aon dul leis na 
dea-chleachtais, athruithe reachtacha agus tionscnaimh náisiúnta
úra. Spreagtar rannpháirtíocht na foirne sa phróiseas agus tá 
an-mheas ar ionchur na nIonadaithe Sábháilteachta.  

Deontais Ard-Oideachais
Gníomhaíonn Comhairle Contae Chill Mhantáin thar ceann na
Roinne Oideachais agus Scileanna maidir leis an Scéim 
Ard-Oideachais a riar. In 2011, neartaíodh an Scéim Dheontas 
Ard-Oideachais 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 & Scileanna iad
sin a leasú gach bliain chun athruithe a chur san áireamh.  Leis na
hathruithe úra reachtaíochta ceadaítear Scéim aontaithe Dheontas
an Ard-Oideachais do gach údarás dámhachtana.  

Is féidir an t-airgead go léir a íoctar i ndáil le cothabháil agus táillí a
fháil ar ais seachas ranníocaíocht sheasta de €6,019.83, a
cheanglaítear ar an gComhairle a íoc faoi Acht 1968.

Deontais Chothaithe
Is féidir Cothú a íoc ar ocht ráta éagsúla.  Bíonn rátaí NA
(neamhchóngarach) i bhfeidhm sa chás go bhfuil cónaí ar iarrthóir
níos mó ná 45 ciliméadar ón gcoláiste agus bíonn rátaí A 
(cóngarach) i bhfeidhm sa chás go bhfuil cónaí ar iarrthóir 45 
ciliméadar nó níos lú ón gcoláiste.  Is iad seo a leanas an rátaí
cothaithe don bhliain acadúil in 2015/2016:

Cothú Iomlán €3,025 NA1 €1,215 A1

€2,270 NA2 €910 A2

€1,515 NA3 €605 A3

€755 NA4 €305 A4

Ráta
Neamhchóngarach

Ráta
Cóngarach

Páirt-Chothú  (75%)

Páirt-Chothú  (50%)

Páirt-Chothú (25%)
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Teorainneacha Ioncaim
Tá na teorainneacha ioncaim do Scéim 2015/2016 leagtha amach sa tábla seo a leanas:

*Íoctar Muirear Seirbhíse Ioncam Mac Léinn nuair atá an t-iomlán ag an leibhéal seo nó faoina bhun.

Líon na
bPáistí 
Cleithiúnacha

Cothú Iomlán
agus Táillí
Iomlána

Páirt-Chothú
(75%) agus
Táillí Iomlána

Páirt-Chothú
(50%) agus
Táillí Iomlána

Páirt-Chothú
(25%) agus
Táillí Iomlána

Táillí (100%)
amháin*

Táillí (50%)
amháin

Níos lú ná 4

4 – 7

8 nó níos mó

39,875 40,790 43,380 45,790 49,840 54,240

43,810 45,025 47,670 50,325 54,765 59,595

47,575 48,890 51,760 54,630 59,455 64,700

Saoráil Faisnéise
Tháinig an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 i bhfeidhm an 14
Deireadh Fómhair 2014. Cuireadh deireadh faoin Acht leis an 
gceanglas táille a íoc agus iarratas á dhéanamh.
Deimhnítear sna hAchtanna um Shaoráil Faisnéise ceart bhaill an
phobail chun faisnéis oifigiúil a rochtain a mhéid is féidir,
comhsheasmhach le leas an phobail agus an ceart chun 
príobháideachais daoine aonair.  
Bunaítear trí cheart reachtúla úra leis an Acht:

•        Ceart dlíthiúil gach duine faisnéis a rochtain a choinníonn 
          comhlachtaí poiblí;
•        Ceart dlíthiúil gach duine faisnéis oifigiúil a bhaineann leis nó 
          léi féin a leasú nuair atá sí neamhiomláine, mícheart nó 
          míthreorach; agus
•        Ceart dlíthiúil cúiseanna a fháil le cinntí a bhaineann leis nó léi 
          féin

Fuair Comhairle Contae Chill Mhantáin 63 iarratas san iomlán le linn
2015. Ba ionann sin agus dhá oiread an mhéid iarratas a fuarthas le
linn 2014.
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Tionscnamh pobail is ea Ionad Gnó agus Fiontraíochta Arcló a
cuireadh ar bun chun spás oibre a chur ar fáil do ghnólachtaí úra i
dtús forbartha agus gnólachtaí beaga atá ag leathnú mar aon le
raon saoráidí tacaíochta.  Tairgtear thart ar 30,000 troigh 
chearnach san ionad de spás oibre ina gcuimsítear 14 aonad
táirgthe bheaga/meánmhéide agus 14 oifig agus éascaítear 34
gnólacht ann.

Tá sé beartaithe ionaid úra fiontraíochta a fhorbairt sna Clocha
Liatha agus i mBré chomh maith.

Láithreán d’úsáidí Fiontraíochta/Fostaíochta
Tá thart ar €1.3 milliún infheistithe ag Comhairle Contae Chill
Mhantáin i dtógáil Pháirc Ghnó Avondale, Ráth Droma.  Tá an pháirc
roinnte le ceithre bhóthair atá nasctha ag príomhthimpeallán.  Tá
formhór na hoibre déanta ar Bhóthar uimh. 1 agus 2 agus ar an 
timpeallán úr agus an chuid is mó de dhuchtanna agus de phíobáin
na soláthraithe fóntais curtha síos ar Bhóthar uimh. 1 agus 2.  Tógáil
fálú ardchaighdeáin ar pheiriméadar tosaigh an láithreáin chomh
maith le tógáil colún iontrála agus geata etc.   Céim an-dearfach do
Pháirc Ghnó Avondale is ea tógáil agus oibríocht an chéad áitribh
tráchtála a d’oscail a chuid doirse do ghnó i dtús 2014.

Tá an tAonad Fiontraíochta i dteagmháil le gnólachtaí a bhfuil suim
acu lonnú sa Pháirc Ghnó, agus leanfaidh an Chomhairle lena
pleananna a bhrú ar aghaidh d’fhorbairt an láithreáin amach sa
todhchaí.

Tá plé le roinnt gnólachtaí i gContae Chill Mhantáin ar siúl maidir le
forbairt chomhchosúil ag Dún Luáin.  Le cois na láithreán sin, tá
bainc talún de mhéideanna éagsúla ag an gComhairle ag roinnt
suíomhanna ar fud an Chontae lena n-áirítear Bealach Chonglais,
Arcló, Eachroim, Blessington agus Áth na Fuinseoige.

CBS na Tacaíochta um Fhorbairt Eacnamaíoch agus
Fiontraíocht
De réir na dtreoirlínte do bhunú agus oibriú na CBSanna, bhunaigh
Comhairle Contae Chill Mhantáin CBS na Tacaíochta um Fhorbairt
Eacnamaíoch agus Fiontraíocht i mí Mheán Fómhair, 2014.  Is é
príomhfheidhm CBS cuidiú leis an gComhairle maidir le ceapadh,
forbairt agus athbhreithniú beartais sa réimse seo.  Tá seacht
gcomhalta tofa agus sé chomhalta sheachtracha a bhaintear as na
colúin éagsúla sa CBS, amhail:  Comhshaol/Caomhnú,
Talmhaíocht/Feirmeoireacht Oiliúint Phobail, Ceardchumann, 
Forbairt/Tógáil/Gnó agus tráchtáil agus Gnó (Chill Mhantáin Thiar).
In 2015 dhírigh CBS in éineacht leis an gCoiste um Fhorbairt Pobail
Áitiúil ar a chuid oibre ar fhorbairt an Phlean Áitiúil Eacnamaíoch
agus Pobail (PÁEP) ina leagfar amach na cuspóirí agus na
gníomhaíochtaí is gá chun tacú leis an bhforbairt eacnamaíoch
agus an bhforbairt pobail áitiúil.  

Fiontraíocht agus Forbairt
Tá acmhainneacht iontach ghnó ag Contae Chill Mhantáin agus tá
méadú agus forbairt shuntasach déanta air le blianta beaga anuas.
Tá Contae Chill Mhantáin ar cheann de na Contaetha is gaiste fás in
Éirinn.  Agus é níos lú ná uair an chloig ar shiúl ó Bhaile Átha Cliath,
agus rochtain éasca aige ar an M50 agus ar mhótarbhealaí
náisiúnta tá a lán tairbhí le tairiscint ag an gContae trí bhíthin
suíomh straitéiseach, forbairt bhonneagair, gaireacht
d’Ollscoileanna agus d’Institiúidí Teicneolaíochta.  

Tá Aonad Fiontraíochta na Comhairle freagrach as cur chun cinn
agus margaíocht Chontae Chill Mhantáin agus a bhailte mar
shuíomh don fhiontraíocht agus do chruthú post.  Déanann sé 
forbairt ionad fiontraíochta a chur chun cinn agus cuidíonn sé leo
agus ceannaíonn sé talamh chun forbairt thionsclaíoch agus
tráchtála a éascú.   Tá ról ríthábhachtach ag an aonad i bhforbairt
eacnamaíoch an Chontae agus tá sé tiomanta do bhonn oideachais
tríú leibhéal a fhás i gcomhar le Institiúid Teicneolaíochta
Cheatharlach ag Campas Contae Chill Mhantáin, Coláiste 
Clermont, Ráth Naoi.

Oibríonn an Chomhairle go dlúth le gníomhaireachtaí forbartha eile
amhail ÚFT, Fiontraíocht Éireann agus Oifig Fiontar Áitiúil (OFÁ)
Chill Mhantáin agus coinníonn agus leathnaíonn sé naisc le
forbróirí/tionscnóirí tionsclaíocha/tráchtála féideartha chun
cruthú post agus fás eacnamaíoch a bhaint amach.  Cuireann sé
Contae Chill Mhantáin chun cinn mar phríomhshuíomh scannán trí
Choimisiún Scannán Chontae Chill Mhantáin.  

Tá foireann an Aonaid Fiontraíochta ar fáil chun treoir agus cuidiú a
thabhairt d’fhorbróirí gnó féideartha a d’fhéadfadh bheith
breathnú ar Chill Mhantáin mar shuíomh gnó agus rinneadh líon
tionscnamh chun an Contae a chur chun cinn mar áit le teacht
chuig in 2015. 

Forbairt Ionad Fiontraíochta
Oibríonn an Chomhairle i gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí
forbartha náisiúnta agus áitiúla agus i gcomhar le comhlachais
tráchtála áitiúla go dlúth le hionaid fiontraíochta reatha i gContae
Chill Mhantáin.  Níor éalaigh Ionaid Fiontraíochta ó iarmhairtí na 
n-amanna airgeadais dúshlánacha beag beann ar an bhforbairt
agus ar an méadú a rinneadh sa réimse seo i gContae Chill 
Mhantáin.

Cuimsíonn Ionad Fiontraíochta/Páirc Ghnó Chill Mhantáin 74,000
troigh chearnach de spás fiontraíochta ina soláthraítear saoráid
iomlán lándéanta ar ghnólachtaí reatha agus úra atá ag forbairt.
Cuimsíonn sé aonaid spáis oibre, taighde & forbairt, monaraíocht
agus dáileadh agus oiliúint táirgthe bia i méideanna ó 180 troigh
chearnach suas go 5,000 troigh chearnach mar aon le cóiríocht
oifige ardsonraíochta, saoráidí oiliúna agus seomra comhdhála.
Críochnaíodh obair athchóirithe le gairid ar an bhfoirgneamh agus
soláthraíodh 11 aonad oifige saindeartha úra chomh maith le 2
sheomra oiliúna úrscothacha.
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Seirbhísí Fiontraíochta agus Corparáideacha

Plean Eacnamaíoch Áitiúil
Tá tacaíocht d’fhás gnó agus iomaíochas agus deiseanna úra 
fostaíochta a chruthú sa Chontae ríthábhachtach maidir le rath
eacnamaíoch agus dea-cháilíocht beatha a bhunú agus a 
choinneáil beo i gContae Chill Mhantáin.  Le linn 2015 rinneadh
méid suntasach oibre maidir le Plean Eacnamaíoch Áitiúil a ullmhú
ag baint leas as obair Mheitheal Machnaimh Eacnamaíoch Chontae
Chill Mhantáin.  Cuireadh Ráiteas Sóisialta Eacnamaíoch i gcrích in
2015 ina leagtar amach 10 sprioc ardleibhéil, 5 cinn díobh a
bhaineann le Forbairt Eacnamaíoch agus Fiontraíochta faoi mar a
leanas:-

•        Bonneagar agus bearta a fhorbairt atá tacúil agus dearfach 
         d’infheistíocht, fiontraíocht, nuálaíocht agus cruthú eolais.
•        Fiontraíocht reatha a choinneáil beo agus deiseanna 
         fostaíochta agus ioncaim ardchaighdeáin a fhorbairt do raon 
         leathan na riachtanas fostaíochta sa Chontae
•        Leas a bhaint as gnéithe uathúla Chill Mhantáin agus a 
         ghaireacht do mhargadh Bhaile Átha Cliath, cáilíocht 
         shármhaith beatha, na hacmhainní caipitil daonna, 
         turasóireachta, tírdhreacha, mara, talmhaíochta agus 
         agus foraoiseachta.
•        Tacaíocht a thabhairt d’aistriú i dtreo gníomhaíocht 
         eacnamaíoch athléimneach ísealcharbóin agus athraithe 
         aeráide, rud a laghdóidh an spleáchas fuinnimh, agus a 
         chuirfidh chun cinn úsáid inbhuanaithe acmhainní agus a 
         bheith chun tosaigh sa Gheilleagar Glas Cliste.
•        Leas a bhaint go héifeachtúil as acmhainní iomlána an Chontae 
         agus comhar idirghníomhaireachta a chur chun cinn.

Le Creat Eacnamaíoch Straitéiseach Chontae Chill Mhantáin a
ullmhaíodh in 2015 cuirfear bonn eolais agus taca faoi ullmhú an
Phlean Eacnamaíoch Áitiúil a bhfuiltear ag súil lena chríochnú i dtús
2016.

Comhchoiste Póilíneachta Comhairle Contae Chill
Mhantáin 
cruinnithe poiblí Lean Comhchoiste Póilíneachta Comhairle Contae
Chill Mhantáin ag teacht le chéile ar bhonn ráithiúil in 2015.  
Déantar foráil in Alt 36(2)(c) den Acht an Gharda Síochána gurb é
feidhm comhchoiste póilíneachta, inter alia, ‘to arrange and host
public meetings concerning matters affecting the policing of the
local authority’s administrative area.’ Thionóil CCP Chomhairle
Contae Chill Mhantáin cruinniú Poiblí an 22 Aibreán, 2015 i gCill
Chomhghaill agus in Blessington an 12 Deireadh Fómhair.  

Bhí fócas an choiste le linn 2015 ar chur chun cinn Phlean Oibre
Bliantúil CCP agus an Phlean Straitéiseach 6 Bliana.  Chun na
pleananna sin a chur ar aghaidh bunaíodh ceithre choiste oibre faoi
na ceannteidil seo a leanas le hoibriú i gcomhréir le Plean
Póilíneachta Rannaigh an Gharda Síochána, cuspóirí an Phlean 
Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil agus aiseolas ó na cruinnithe poiblí
i.e. 1) Pobail Phóilíneachta, 2) Dul i ngleic leis an gcoireacht i 
limistéir thuaithe, 3) Cosc ar Dhruaí agus 4) Cumarsáid

Speansais na gComhaltaí

Liúntas Bliantúil an Chathaoirligh
€ 30,000

Liúntas Bliantúil an Leaschathaoirligh 
€ 6,000

Liúntas Bliantúil CBS (€500 sa mhí in aghaidh chathaoirleach CBS)
€ 30,000.00

Liúntas Bliantúil Ionadaíoch
€524,112

Liúntas Bliantúil na gComhairleoirí
€229,828

Comhdhálacha Inmheánacha agus Oiliúint Inmheánach 
(Costais, Taisteal agus Cothú)
€25,859.44

Comhdhálacha Eachtracha
€1,718

Ombudsman
Féadfaidh duine ar bith nach bhfuil sásta leis an dóigh ar dhéileáil
an tÚdarás Áitiúil leo achomharc a dhéanamh chuig an 
Ombudsman.

Bhí 26 cás amuigh san iomlán ag Comhairle Contae Chill Mhantáin,
lena n-áirítear na Ceantair Bhardasacha leis an Ombudsman ag
deireadh 2015.

Comhaontuithe Comhpháirtíochta
Tá an comhaontú Comhpháirtíochta idir Comhairle Contae Chill
Mhantáin/Comhairle Baile Bré agus cathair Würzburg i bhfeidhm ó
bhí 1999 ann agus leanann sé ag dul ó neart go neart.

I mí Aibreáin 2015 d’óstáil Comhairle Contae Chill Mhantáin 
taispeántas grianghraf arna dhéanamh ag an drámadóir John
Millington Synge, a bhfuil cáil air ar fud an domhan, dar teideal “My
Wallet of Photographs”. Cuimsíodh grianghraif sa taispeántas ón
ngnáthshaol laethúil i sráidbhailte Chontae Chill Mhantáin a ghlac
Synge, ag casadh an chéid nuair ba theicneolaíocht an-nua a bhí sa
ghrianghrafadóireacht. Tá naisc láidre ag Synge le Cill Mhantáin
agus chaith sé méid suntasach ama sa chontae nuair a bhí sé óg.
Rinne sé staidéar ar cheol ar feadh tréimhse in Würzburg chomh
maith, sular chinn sé dul leis an scríbhneoireacht. 

Ba é nasc Würzburg le Cill Mhantáin a spreag Uachtarán Chumann
Éireannach na Gearmáine in Würzburg, an tUasal Matthias 
Fleckenstein chun an taispeántas grianghraf a chur le chéile. 
Rinneadh na híomhánna a atáirge le cead gnaíúil Bhord Choláiste na
Tríonóide, Baile Átha Cliath. Bhí an taispeántas ar taispeáint ag 
Ambasáid na hÉireann i mBeirlín agus sa Mhullach, Contae an 
Cabháin, an áit inar rugadh Naomh Kilian, Naomhphátrún
Würzburg. D’oscail Oberbürgermeister Christian Schuchardt ó
Chathair Würzburg an taispeántas go hoifigiúil i bhFoirgnimh an
Chontae, agus thug sé toscaireacht bheag leis go Cill Mhantáin don
chuairt. 
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iad mura ndéanann siad teagmháil le rannán saincheadúnais na
Comhairle Contae roimh an 25 Samhain.

Déantar soláthar sa Bhuiséad i leith speansais phárolla agus taistil
don fhoireann allamuigh agus d’fhoireann na hoifige chomh maith
le fógraíocht áitiúil, postas agus priontáil.  

Oiliúint agus Forbairt
Aithníonn Comhairle Contae Chill Mhantáin go gcuidíonn oiliúint
agus forbairt leis an bhfoireann agus le comhaltaí tofa a 
n-acmhainneacht iomlán a bhaint amach agus d’fhéadfaí 
feidhmíocht eagrúcháin agus sástacht phoist a bheith mar thoradh
air sin agus dá bhrí sin tá sí tiomanta dá chinntiú go mbeidh an deis
agus an tacaíocht ag gach ball foirne atá ar fáil dóibh.

D’fhreastail na baill foirne go rialta chomh maith ar sheimineáir
agus ar chomhdhálacha a bhain go díreach lena réimse oibre agus
saineolais.

Spreagann an Chomhairle an fhoireann chun oideachas breise 
ábhartha a dhéanamh agus cuidíonn sí leo ag gach céim dá ngairm.  

In 2015 rinneadh oiliúint a sheachadadh don fhoireann le linn na
bliana maidir le raon topaicí éagsúla lena n-áirítear: Sláinte agus
Sábháilteacht, Cúram Custaiméirí, Oiliúint Forbartha Pearsanta,
Oiliúint Agresso, Oiliúint Reachtach, Oiliúint TF, Oiliúint 
Bainistíochta Riosca, Oiliúint Forbartha Bainisteoirí, oiliúint ar
ullmhú agallamh, oiliúint ar Chosaint Sonraí agus oiliúint 
Réamhscoir

Thug grúpa ó Chontae Chill Mhantáin lena n-áirítear comhaltaí ó
Chumann Gearmáine na hÉireann de chuid Chontae Chill Mhantáin
cuairt ar Würzburg i mí na Bealtaine 2015 agus ghlac siad páirt i
gcomóradh oifigiúil chun cúig bliana déag den chomhpháirtíocht a
cheiliúradh.

I mí an Mheithimh 2015 síníodh Litir Intinne maidir le Caidreamh
Comhchontae/Comhchúige a bhunú idir Contae Chill Mhantáin
agus Cúige Hainan Dhaonphoblacht na Síne. Chomhaontaigh
sínitheoirí a rinne ionadaíocht do Chill Mhantáin agus do Chúige
Hainan teagmhálacha cairdiúla duine le duine agus idirshreabhadh
eacnamaíoch agus trádála agus comhar sna réimse foraoiseachta,
eolaíochta agus teicneolaíochta, turasóireachta agus an
chomhshaoil a chur chun cinn.

Táthar ag súil go mbeidh an comhaontú seo ina thairbhe ollmhór
don chontae ó dhearcadh turasóireachta agus trádála.

Clár na dToghchóirí
UFaoi Achtanna na dToghchán tá an fhreagracht ag Comhairle 
Contae Chill Mhantáin as Clár na dToghchóirí a ullmhú agus a 
fhoilsiú don Chontae gach bliain. Ba ionann iomlán na dtoghthóirí
rialtais áitiúil ar chlár 2015/2016 agus 93,809. Tá feidhm ag
toghthóirí beaga diaidh ar ndiaidh i gcás Toghchán chun 
Pharlaimint na hEorpa, na Dála agus oifig Uachtarán na hÉireann sa
chás go bhfuil ceanglais saoránachta i bhfeidhm. 

Déanann an Chomhairle a dícheall Clár Toghchóirí atá cuimsitheach
agus beacht a chur ar fáil chun an próiseas daonlathach ag am
toghchán a éascú. Trí fhógraíocht agus tionscnaimh áitiúla
fairsinge, bunaithe ar an ngréasáin agus ar an mbealach 
traidisiúnta, mar aon le hiarrachtaí foirne dea-oilte a bhfuil go leor
acmhainní acu de 38 oibrí allamuigh ar fud an chontae, cuirtear Clár
ar fáil a thástáiltear ag gach toghchán. Cuirtear gach deis ar fáil do
dhuine cáilithe ar bith a n-ainm a chur leis an gClár.  
Tá foireann na n-oibrithe allamuigh fostaithe le cuairt a thabhairt
ar gach teaghlach sa Chontae le linn na míonna Iúil/Lúnasa/Mheán
Fómhair gach bliain. Mura bhfaigheann siad freagra ag an doras,
fágfar cárta pearsantaithe mar aon le foirm clárúcháin vótálaí
SAORPHOIST don úinéir tí le cur ar ais chuig rannán Saincheadúnais
na Comhairle.

Déantar teagmháil i scríbhinn le toghchóirí reatha ar bith nár
buaileadh leo ag an doras nó nár thug freagra tríd an bhfoirm
chlárúcháin a fágadh ag a dteach le linn na 10 lá dheireanacha i mí
Dheireadh Fómhair le cur in iúl dóibh go mbainfear den chlár deiridh
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Ceantar Bardasach Arcló

Cumhdaíonn Ceantar Bardasach Arcló (CBA) 26% de na bóithre i
gContae Chill Mhantáin (598 km) arb é an dara Ceantar is airde sa
Chontae.  Is ionann an líon tithe údaráis áitiúil laistigh de CBA agus
880. 

Rinneadh oifigí Cheantar Bardasach Arcló a athlonnú go
foirgneamh úr i bPáirc an Chaisleáin, Arcló agus osclaíodh é don
phobal Dé Máirt an 8 Nollaig 2015. 

Tá an cuntar poiblí ar oscailt ó 9.00 – 1.00 & 2.00 go 5.00 gach lá
agus déileáiltear le fiosruithe maidir le hiarratais ar thithíocht,
deisiúcháin ar thithe, bóithre etc.  Bíonn fáltas airgid ar bun i CBA
chomh maith do chíos tithíochta, rátaí, fíneálacha páirceála,
léasanna etc.  Le linn 2015 eisíodh 5325 admháil cuntair ar an 
iomlán. 

Oscailte oifigí CBA an 8 Nollaig 2015

Tionólann Comhaltaí Cheantar Bardasach Arcló a gCruinnithe
Ceantair ar an dara Céadaoin gach mí ag 3.30pm, ach amháin i mí
Lúnasa nuair nach mbíonn cruinniú ar bith ar siúl. 

Comhaltaí Ceantair 

An Cathaoirleach:                             An Comhairleoir Sylvester Bourke 
                                                                          (FG)

Leas-Cathaoirleach:                        An Comhairleoir Pat Kennedy 
                                                                          (FF)
                                                                          
Comhaltaí na Comhairle:              
                                                         An Comhairleoir Pat Fitzgerald (FF)
                                                         An Comhairleoir Tommy Annesley (FF)
                                                         An Comhairleoir Miriam Murphy (NMHSPL)
                                                         An Comhairleoir Mary McDonald (SF)

Foireann na gCeantar Bardasach   

A/Bainisteoir Ceantair                    Michael Geaney
Riarthóir Ceantair                               Linda McDonald 
Innealtóir Ceantair                            Jack Kelly 
Innealtóir Feidhmiúcháin             Robert Mulhall 
Teicneoir                                                    Sean Dunne 
Oifigeach Cúnta Foirne                   Frances Clinton  
Oifigeach Cléireach                           Jacinta Jameson
Oifigeach Cléireach                           Julie Kenny
Oifigeach Cléireach                           Pauline Canavan 

Sonraí Teagmhála

Seoladh:                                                     
Oifigí Cheantar Bardasach Arcló
Páirc an Chaisleáin, Arcló,
Co. Chill Mhantáin.

Teileafón:                                                  0402 42700
Ríomhphost:                                          arklowmd@wicklowcoco.ie 
Suíomh gréasáin:                               www.wicklow.ie 
Achar:                                                          48,380  acra
Daonra an Cheantair:                     24,450 
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Maoiniú i gcomhair Forbairt Eacnamaíoch 
Mhaoinigh comhaltaí CBA ocht dtionscadal faoin gceannteideal
seo.   Ba ionann an maoiniú iomlán a dámhadh agus €20,000.  

Maoiniú do Fhéilte 
Fuarthas 23 iarratas ar chúnamh faoin scéim seo.   Ba ionann an
maoiniú iomlán a dámhadh agus €20,000.  

Scéim Sparánachta 
Sholáthar comhaltaí CBA maoiniú do Choláiste Pobail Avondale,
Ráth Droma faoin Scéim Sparánachta do 2015.  Ba ionann an
maoiniú iomlán a dámhadh agus €5,000.  

Soilse na Nollag 
Lean CBA leis an bhfreagracht as tógáil, cothabháil agus costas
Shoilse na Nollag i mBaile Arcló.  Ba ionann an maoiniú iomlán a
dhámh na Comhaltaí agus €31,250.  

Féile Nollag Arcló
I ndiaidh cruinniú poiblí i mí Iúil 2015 a thionscain CBA bunaíodh
coiste chun Féile Nollag a fhorbairt don bhaile.  Is é cuspóir an
choiste méadú a dhéanamh ar líon na gcustaiméirí do thréimhse na
Nollaig agus atmaisféar na Nollag a chruthú don bhaile.

Dámhachtainí Chomhlachas Éireann
Bhuaigh Ceantar Bardasach Arcló Dámhachtan Chomhlachas 
Éireann d’aighneacht faoi chatagóir na bPáirceanna agus
Caitheamh Aimsire.  Bhain an aighneacht le Linn Lachan, Siúlóid
Dúlra agus Limistéar Fóillíochta.

Páirceáil Saor in Aisce 
Lean Ceantar Bardasach Arcló le tacaíocht a thabhairt don earnáil
miondíola/gnó trí cheithre seachtaine páirceála saor in aisce a
ceadú le linn thréimhse na Nollag.   Tá an pháirceáil fós saor in aisce
gach deireadh seachtaine i mBaile Arlcó. 

Cruinnithe
Lean Ceantar Bardasach Arcló ag obair agus ag buaileadh le
trádálaithe áitiúla, leis an gComhlachas Tráchtála agus le Coiste na
mBaile Slachtmhara ar bhonn rialta chun an baile a fheabhsú.

Bailte Slachtmhara 
Fógraíodh torthaí chomórtas Náisiúnta na mBailte Slachtmhara i
mí Mheán Fómhair 2015.  Ghlac ceithre shráidbhaile agus baile
amháin laistigh de Cheantar Bardasach Arcló páirt i gComórtas
Náisiúnta na mBailte Slachtmhara do 2015 agus baineadh na
torthaí seo a leanas amach:-

•        Baile Chuag – 221, suas 8 bpointe ó 2014, 
         (Catagóir A : daonra sráidbhaile faoi 200).
•        Abhóca – 291, suas 5 phointe ó 2014,  
         (Catagóir B : Daonra sráidbhaile 201-1,000).
•        Eachroim – 315, suas 5 phointe ó 2014, 
         (Catagóir C : daonra baile bhig 1,001-2,500).   
         Buaiteoirí a gcatagóire sa ghradam contae - bonn Ór.
•        Ráth Droma – 248, , suas 4 phointe ó 2014, 
         (Catagóir E : daonra baile mhóir 5001-10,000).
•        Arcló – 298, suas 7 bpointe ó 2014, 
         (Catagóir F : daonra baile mhóir 10,001-15,000).    
         Buaiteoirí a gcatagóire sa ghradam contae - bonn Cré-umha.

Aithníonn Ceantar Bardasach Arcló go bhfuil an iarracht atá á
déanamh ag foireann saorálaithe ar fud an Cheantair a oibríonn in
éineacht le foireann na Comhairle ríthábhachtach do rath na
sráidbhailte agus na mbaile i sraithchomórtais agus i gcomórtais
amhail IBAL agus na Bailte Slachtmhara.  

Cuireadh roinnt tionscadal neartaithe bóithre agus cosáin i gcríche
laistigh den Cheantar in 2015. 

Mhaoinigh an tÚdarás Náisiúnta Iompair oibreacha feabhsúcháin ar
Acomhal Shráid an Droichid i mBaile Arcló chun an t-acomhal a
dhéanamh níos áisiúla do choisithe. 

Rinneadh oibreacha Cosanta Cósta ar an Trá Theas, Arcló le linn
2015.

An Earnáil Pobail Earnáil Miondíola / Gnó
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Ceantar Bardasach Bhealach Conglais

Cuimsítear i gCeantar Bardasach Bhealach Conglais bailte Bhealach
Conglais, Blessington, Charn an Bhua agus sráidbhailte Dhún Luáin,
Dhún Ard, Chnoc an Eanaigh, Thigh na hÉille, Chill Bhríde agus Shíol
Éalaigh.  Is ionann daonra an Cheantair Bhardasaigh agus 25,267
(18%).  Cumhdaíonn Ceantar Bardasach Bhealach Conglais 45%
(352 míle cearnach) de limistéar Chill Mhantáin agus 40% (943 km)
de bhóithre an chontae. Is ionann líon na n-aonad tithíochta
sóisialta laistigh den cheantar agus 700.

Tionóltar Cruinnithe Míosúla ag 10.30 am an ceathrú Luán do gach
mí (an tríú Luán más saoire phoiblí an Luán) ag 10.30 am - níl 
cruinniú ar bith i mí Lúnasa.

Comhaltaí Ceantair 

An Cathaoirleach:                             An Comhairleoir Jim Ruttle (NP)

Leas-Cathaoirleach:                        An Comhairleoir Edward Timmins 
                                                                          (FG)
                                                                          
Comhaltaí na Comhairle:             
                                                                          An Comhairleoir Vincent Blake (FG)
                                                                          An Comhairleoir Tommy Cullen (NP
                                                                          An Comhairleoir Pat Doran (FF)
                                                                          An Comhairleoir Gerry O’Neill (SF)

Foireann na gCeantar Bardasach   

Stiúrthóir Seirbhísí:                            Sean Quirke
Innealtóir Ceantair &
Innealtóir Limistéar Blessington: Declan Geraghty      
Innealtóir Limistéar Thigh na hÉille Dermot Graham
Riarthóir Ceantair:                              Máire Halvey
Teicneoir:                                                   Roger Morrison
Oifigigh Chúnta Foirne:                   Evelyn Brady 
                                                                          (Oifig Limistéar 
                                                                          Blessington)
                                                                          Geraldine Jordan 
                                                                          (Oifig Limistéar 
                                                                          Thigh na hÉille)

Sonraí Teagmhála

Seoladh:                                                         
Oifigí na Cathrach, 
Páirc Ghnó Blessington,
Blessington, Co. Chill Mhantáin.

Teileafón:                                                  045 - 891222  
Uimh. Fhacs:                                           045 - 865813   
Ríomhphost:                                          baltinglassmd@wicklowcoco.ie
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Cuireadh líon tionscadal um chothabháil bóithre agus um fheabhsú
bóithre a chumhdaigh thart ar shé chiliméadar agus fiche i gcrích sa
Cheantar chomh maith le cosáin in Coolboy, Carn an Bhua agus
Tigh na hÉille.

Mhaoinigh comhaltaí Cheantar Bardasach Bhealach Conglais na
tionscadail seo a leanas óna mbuiséad lánroghnach:

•        Soilsiú Poiblí i mBealach Conglais, Blessington, Buaile an 
         Chnocáin, Carrigacurra, Fiddan, Winetavern agus Dún Ard
•        Rampaí Luais ag Mainistir Blessington agus Úllord Blessington
•        Soláthraíodh cosáin úra i gCarn an Bhua agus i dTigh na hÉille
•        Dromchlú bóthair ag Bruach an Mhuilinn, Síol Éalaigh
•        Ranníocaíochtaí do choiste na mbailte slachtmhara, soilse na 
         Nollag agus do ghrúpaí pobail eile

Sholáthair cruinnithe míosúla an Cheantair Bhardasaigh
díospóireacht bheoga ar roinnt ceisteanna éagsúla.  Fuair comhal-
taí toscaireachtaí ó Ghrúpa Fócais Ghleann Dhún Ard agus Oifig
Bóithre Náisiúnta Chill Dara ag na cruinnithe chomh maith le cuir i
láthair ó rannóga Tithíochta agus Eastáit Chorparáidigh, Iompair
agus Bóithre, Forbartha Pobail, Cultúrtha agus Sóisialta
Chomhairle Contae Chill Mhantáin.

Tionóltar cruinnithe de ghnáth idir Oifigí na Cathrach agus Bless-
ington ach chun feasacht a ardú faoi struchtúir an cheantair
bhardasaigh a bunaíodh in 2014, tionóladh roinnt de na cruinnithe
míosúla i nDún Ard, Dún Luáin agus Carn an Bhua.  Ag cruinniú mhí
na Nollag 2015 a tionóladh i gCarn an Bhua, rinneadh cur i láthair
chuig an tSiúr Mary Crosbie chun bua Carnew Community Care Lim-
ited sa chéad áit i gcatagóir an Tionscnaimh Phobail Aoisbhá a
chomóradh ag Dámhachtainí IPB/Chomhar na hÉireann Pride of
Place 2015.
Déantar ionadaíocht do Cheantar Bardasach Bhealach Conglais ar
na Coistí um Beartas Straitéiseach Beartas seo a leanas:

•        Forbairt Pobail, Chultúrtha agus Shóisialta An Comhairleoir 
         Jim Ruttle
•        Seirbhísí Uisce, Fuíolluisce agus Comhshaoil – An Comhairleoir 
         Pat Doran
•        Pleanáil agus Forbairt – an Comhairleoir Vincent Blake, 
         An Comhairleoir Tommy Cullen, an Comhairleoir Gerry O’Neill 
         agus An Comhairleoir Edward Timmins

Tá an Oifig Mótarchánach oscailte in Oifigí na Cathrach in 
Blessington Dé Máirt ó 9.00 a.m. go 12.30 p.m. agus ó 2.00 p.m. go
3.30 p.m. agus soláthraíonn sí seirbhís luachmhar don cheantar 
áitiúil.

Leanann comhaltaí agus an fhoireann ag obair le grúpaí na mBailte
Slachtmhara agus aithníonn siad iarrachtaí an chuid mhór
saorálaithe a bhfuil a n-obair chrua agus a ndúthracht le feiceáil i
rath na sráidbhailte agus na mbailte áitiúla i gcomórtais IBAL agus
na mBailte Slachtmhara.

Osclaíodh Páirc Scátála Blessington in 2015 agus tá sé ina breis 
luachmhara do shaoráidí an bhaile agus bhaintear an-úsáid as.

Tugadh píosa d’oidhreacht Dhún Luáin ar ais do Theach an 
Mhargaidh, Dún Luáin i mí na Nollag 2015 nuair a nocht an 
Comhairleoir Jim Ruttle, Cathaoirleach Cheantar Bardasach
Bhealach Conglais, an cloigín athchóirithe, a ndearnadh damáiste
de i dtine i 1966,

Ceantar Bardasach Bhealach Conglais
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Ceantar Bardasach Bhré

Is ionann an liosta seo a leanas agus cuid bheag de
phríomh-rannpháirtíocht Cheantar Bardasach Bhré
in 2015

•        Athainmniú Droichead Bhré go Droichead Fran O’Toole.
•        Tá oibreacha ar an Deargail agus an Scéim Cosanta Tuilte 
         fós ar siúl.  Táthar ag súil go mbeidh  a lán den scéim 
         curtha i gcrích faoi mí Dheireadh Fómhair 2016.
•        Athnuachan na Brataí Corcra.
•        Cur chun Cinn na Cásca.
•        Áirítear ar clár gníomhaíochtaí na Nollag do Bhré 
         Siúlóid Siopadóireachta, Soilse na Nollag, Daidí na Nollag.
•        Séarach stoirme úr suiteáilte ag Baile Vevay, Bré.
•        Leathnú ar Charrchlós Sugarloaf.
•        Uasghrádú ar an gcumarsáid do chomhordú na  
         gcomharthaí tráchta ó Halla an Bhaile go Bóthar Bhaile Átha 
         Cliath, Bré.
•        Athrú ar chomharthaí tráchta ag Bóthar Bhaile Átha 
         Cliath/Ascaill Sheanchonach chun laghdú suntasach a 
         dhéanamh ar uaireanta turais ag dul ó thuaidh.
•        Uasghrádú ar dhraenáil bhréin do  Bogmeadow, Áth na Sceire.
•        Bóthar agus cosáin athghrádaithe agus athchóirithe ag 
         Bóthar Chnoc Sinche, Áth na Sceire.Bóthar Scalp 
         athdhromchlaithe, Áth na Sceire.
•        An Lána Rua atógtha ag Ceallúrach Íochtarach, Cill Mocheanóg.
•        Oibreacha draenála agus Old Long Hill athdhromchlaithe, 
         Cill Mocheanóg.
•        Oibreacha draenála agus cosáin athchóirithe ag Gort an 
         Mhuilinn, Áth na Sceire.
•        Tús le tógáil Scéim Rothaíochta Bhóthar na Trá, Bré.

Comhaltaí na Comhairle 

An Cathaoirleach:                             An Comhairleoir Brendan Thornhill 
                                                                          (Neamhspleách)

Leas-Cathaoirleach:                        An Comhairleoir Steven Matthews 
                                                                          (PG)
                                                                          
Comhaltaí na Comhairle:             
                                                                          An Comhairleoir Joe Behan 
                                                                          (Neamhspleách)
                                                                          An Comhairleoir John Brady (SF)
                                                                          An Comhairleoir Christopher Fox 
                                                                          (Neamhspleách)
                                                                          An Comhairleoir Oliver O’Brien (SF)
                                                                          An Comhairleoir John Ryan 
                                                                          (Fine Gael)
                                                                          An Comhairleoir Pat Vance (FF)

Foireann Shinsearach

Stiúrthóir Seirbhísí:                            Des O’Brien
Riarthóir Ceantair:                              David Forde
Innealtóir Ceantair:                           Liam Bourke
Oifigeach Riaracháin,
Tithíocht/an Deargail
Scéim Cosanta Tuilte:                      Triona Irving

Sonraí Teagmhála

Seoladh:                                                     
Oifigí na Cathrach, 
An tSráid Mhór, Bré, 
Co. Chill Mhantáin.

Teileafón:                                                  01 2744900
Uimh. Fhacs:                                           01 2860930
Ríomhphost:                                          braymd@wicklowcoco.ie
Suíomh gréasáin:                               www.braytowncouncil.ie 
Achar:                                                              12,350 acra
Daonra:                                                      35,000 

Féilte Pobail
Lá Fhéile Phádraig                               €17,000
Féile Samhraidh Bhré                       €7,500
Taispeántas Aeir Bhré                      €7,500

Rannpháirtíocht an Phobail
Soilsiú na Nollag                                   €20,000
Forbairt & Cur chun cinn 
na Turasóireachta                               €10,000
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Comhaltaí Ceantair

An Cathaoirleach:                             An Comhairleoir Gráinne McLoughlin
                                                                          (FG) 

Leas-Cathaoirleach:                        an Comhairleoir Jennifer Whitmore 
                                                                          (NP)
                                                                          
Comhaltaí na Comhairle:             
                                                                          An Comhairleoir Derek Mitchell (FG)
                                                                          An Comhairleoir Nicola Lawless (SF)
                                                                          An Comhairleoir Gerry Walsh (FF)
                                                                          An Comhairleoir Tom Fortune (NP)

Foireann an Cheantair:

Stiúrthóir Seirbhísí:                            Michael Nicholson
Innealtóir Ceantair:                           Ruairi O’ Hanlon
Riarthóir Ceantair:                              Myra Porter
Teicneoir:                                                   Vincent Byrne
Oifigeach Cúnta Foirne:                  Anne Marie Roberts
Oifigigh Chléireacha:                        Kay Coughlan
                                                                          Lily Davis
                                                                          Andrea Egan
                                                                          

Sonraí Teagmhála

Seoladh:                                                     
Bóthar an Mhuilinn, 
Na Clocha Liatha, 
Co. Chill Mhantáin.

Teileafón:                                                  01 2876694
Uimh. Fhacs:                                           01 2877173
Ríomhphost:                                          greystonesmd@wicklowcoco.ie
Daonra:                                                      24,846

Áirítear i gCeantar Bardasach na gCloch Liath sráidbhailte Dheilgne,
Chill Chomhghaill, an Chaisleáin Nua agus cuid bheag de Bhaile an
Chinnéidigh.  Cumhdaíonn Ceantar Bardasach na gCloch Liath 6.5%
de na bóithre i gContae 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 7.30pm, ach amháin mí Lúnasa.

Ceantar Bardasach na gCloch Liath
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Ceantar Bardasach na gCloch Liath

lasmuigh i bPáirc Burnaby, chun soilse na Nollag a lasadh. 
D’fhreastail scata mór teaghlach air agus ghlac Daidí na Nollag am
as a sceideal gnóthach le buaileadh leis na páistí ar fad, agus
cuireadh an scannán ‘Frozen’ ar an scáileán lasmuigh ina dhiaidh
sin. Lean Ceantar Bardasach na gCloch Liath le tacaíocht a 
thabhairt don earnáil miondíola agus gnó trí pháirceáil a cheadú
gach Satharn roimh an Nollaig.

Leanann comhaltaí agus an fhoireann ag obair le grúpaí na mBailte
Slachtmhara agus aithníonn siad iarrachtaí an chuid mhór
saorálaithe a bhfuil a n-obair chrua agus a ndúthracht 
ríthábhachtach i rath na sráidbhailte agus na mbailte áitiúla i
gcomórtais IBAL agus na mBailte Slachtmhara.

Lean rannpháirtithe ar an scéim um Ghníomhachtú Saothair
‘Gateway’ le cuidiú a thabhairt le cothabháil agus feabhas a
dhéanamh ar limistéir phoiblí. Tionscnamh rialtais is ea ‘Gateway’
chun taithí oibre agus oiliúna a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil 
liúntas cuardaitheora poist á fháil acu chun cuidiú dul filleadh ar an
áit oibre. Oibríonn na rannpháirtithe 19.5 uair na chloig sa 
tseachtain agus tá siad páirteach i líon tionscadal chun limistéir
agus saoráidí poiblí a threisiú agus a fheabhsú. 

Leanadh le hobair chun feabhas a chur ar rochtain ar fhóntais 
fhorbairt an chuain, lena n-áirítear tús le tógáil clubthithe pobail.
Comhpháirtíocht phoiblí phríobháideach is ea an tionscadal idir
Sisk agus Comhairle Contae Chill Mhantáin. Tá a lán tairbhí curtha
ar fáil leis don phobal chomh maith le fóntais shuntasacha bhreise
lena n-áirítear cuan úr agus oibreacha cosanta cósta. Nuair a
bheidh sé críochnaithe áireofar ar an bhforbairt saoráidí do
chlubanna spóirt áitiúil, cearnóg agus páirc phoiblí, clárchosán
agus rochtain fheabhsaithe ar an tsiúlóid aille.  Áireofar leis chomh
maith saoráidí miondíola lena n-áirítear siopaí, bialanna agus
aonaid chónaithe.

Cuireadh roinnt tionscadal feabhsaithe bóithre agus cosáin i
gcríche laistigh den Cheantar in 2015. Mhaoinigh an tÚdarás
Náisiúnta Iompair oibreacha feabhsaithe bóithre ar Bhóthar na Trá,
Cill Chomhghaill, soláthar cosán agus soilsithe poiblí ar Droichead
Three Trouts agus ar an R761 ag Bóthar Bhodastoig, Cill
Chomhghaill.  Cuireadh scéimeanna feabhsúcháin agus cothabhála
bóithre i gcrích i roinnt ceantar cónaithe ar fud an cheantair.
Cuireadh tús le hoibreacha chomh maith chun cosán a sholáthar ag
St. Crispin’s Cell chun feabhas a chur ar rochtain ar an láithreán
stairiúil tábhachtach seo.

Mhaoinigh comhaltaí Cheantar Bardasach na gCloch Liath na tion-
scadail seo a leanas óna mbuiséid lánroghnacha 

•        Cuireadh tuilsoilsiú íseal-leibhéil feabhsaithe ar fáil i gcomhair 
         trasrianta síogacha sa cheantar chun feabhas a chur ar an 
         infheictheacht san oíche. 
•        Cosán Burnaby Heights go Coillín na Carraige.
•        Soláthraíodh cosáin, suíocháin agus soilsiú úra i 
         bPáirc Burnaby.
•        Cosán tríd an bpáirt sa Chaisleán Nua.
•        Binsí do chlós súgartha na Trá Theas.

Bronnadh stádas Brataí Goirme ar Thrá Theas na gCloch Liath arís
mar thoradh ar chomhlíonadh sraith critéar docht ó cháilíocht an
uisce snámha go bainistíocht agus oideachas ar an gcomhshaol,
chomh maith le sábháilteacht agus seirbhísí.

Sholáthair cruinnithe míosúla an Cheantair Bhardasaigh
díospóireacht bheoga ar roinnt ceisteanna éagsúla.  Fuair 
comhaltaí ionadaithe ó Bhailte Slachtmhara na gCloch Liath,
Comhpháirtíocht Limistéar Bhré agus grúpa Feachtais Pháirc na
Madraí ag a gcruinnithe.

Cuireadh soilse na Nollag ar fáil i gcomhar le Grúpa Pobail Gnó na
gCloch Liath a d’eagraigh tráthnóna siamsaíochta agus margadh
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Comhaltaí Ceantair

An Cathaoirleach:                             An Comhairleoir Pat Casey (FF)
                                                                          An Comhairleoir Irene Winters (FG)

Leas-Cathaoirleach:                        An Comhairleoir Irene Winters (FG) 
                                                                          An Cathaoirleach
                                                                          An Comhairleoir John Snell (SF)
                                                                          
Comhaltaí na Comhairle:             
                                                                          An Comhairleoir Daire Nolan 
                                                                          (Neamhspleách).
                                                                          An Comhairleoir John Snell (SF)
                                                                          An Comhairleoir Shay Cullen (FG)
                                                                          An Comhairleoir Pat Kavanagh 
                                                                          (Neamhspleách)

Foireann an 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
Oifigigh Chléireacha:                        Caroline Lynch
                                                                          Sinead Turner
                                                                          Frances Clinton/Julia Nugent
                                                                          

Sonraí Teagmhála

Seoladh:                                                     
Ceantar Bardasach Chill Mhantáin, 
Comhairle Contae Chill Mhantáin, 
Foirgnimh an Chontae, Bóthar an Stáisiúin, 
Chill Mhantáin.

Teileafón:                                                  0404 20100
Ríomhphost:                                          wicklowmd@wicklowcoco.ie
Suíomh gréasáin:                               www.wicklow.ie

Mar chuid den phróiseas cónasctha ón 1 Meitheamh 2014 rinneadh
Ceantair Bhardasacha de na Comhairlí Baile. Tá Ceantar Bardasach
Chill Mhantáin freagrach as os cionn 900 Teach Údarás Áitiúil agus
423 Ciliméadar de bhóthar. 

Tá na hoifigí bunaithe i bhFoirgnimh Chontae Chill Mhantáin agus tá
an cuntar poiblí oscailte ó 9:00 – 1:00 & 2:00 – 5:00 gach lá agus
déileálann sé le raon leathan fiosruithe lena n-áirítear: deisiúcháin
tithíochta, bóithre agus fiosruithe ginearálta.

Tionólann Comhaltaí Cheantar Bardasach Chill Mhantáin a 
gcruinnithe ar an gceathrú Luán gach mí ag 3.30pm i Halla an Bhaile
ach amháin i mí Lúnasa nuair nach mbíonn cruinniú ar bith ar siúl.

Tithíocht
Tá Ceantar Bardasach Chill Mhantáin freagrach as os cionn 900
Teach Údarás Áitiúil a chothabháil agus a dheisiú. Taifeadadh 974
iarratas ar dheisiú le linn 2015 lena n-áirítear 221 deisiú
pluiméireachta, 207 deisiú téimh agus 111 deisiú leictreach.

Sholáthair foireann theicniúil Cheantar Bardasach Chill Mhantáin
tacaíocht theicniúil agus rinne siad maoirseacht ar hoibreacha ar 9
nDeontas do Dhaoine faoi Mhíchumas le linn 2015.

Bóithre
Rinneadh na hoibreacha bóthair seo a leanas in 2015:

•        R755 Áth na mBó go Raheen – Forleagan Dromchla Bóthair
•        R755 An Láithreach go Kilifin – Cóiriú Dromchla
•        L6088 Tigh an Tearmainn go Lickeen – Neartú Bóthair
•        L6086 An Láithreach go dtí an Baile Ard – Neartú Bóthair 
•        L1076 Crosbhealach Thom Raoileann go dtí Páirc an Tóchair – 
         Cóiriú Dromchla
•        R750 Baile Abhainn na dTrí Mhíle go Baile na Carraige – Cóiriú 
         Dromchla
•        L5103 Herbst Farm go dtí an Clochar– Neartú Bóthair
•        L5605 Bonagrew go an Briotás – Neartú Bóthair
•        L1041 Baile na Stua go Altidore – Neartú Bóthair
•        L1037 Newtown go Altidore – Neartú Bóthair

Cur chun cinn leas an phobail áitiúil
Leithdháileadh €25,000 i ndáil le Cur chun Cinn Leas an Phobail 
Áitiúil agus leithdháileadh €5,000 i ndáil leis na Bailte Slachtmhara.
Rinneadh ranníocaíochtaí le Féile Regatta, Taste of Wicklow, Féile
Ealaíon Chill Mhantáin, agus Paráid Lá Fhéile Pádraig.

Ceantar Bardasach Chill Mhantáin
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Ceantar Bardasach Chill Mhantáin

Linn Snámha
Sholáthair Ceantar Bardasach Chill Mhantáin tacaíocht theicniúil
do CCSD do na deisiúcháin ar dhíon na linne snámha i ndiaidh
damáiste fairsing a rinneadh de i stoirmeacha an gheimhridh.
Áiríodh ar na seirbhísí a soláthraíodh maoirseacht ar thógáil, 
idirchaidreamh leis an gConraitheoir etc.

Ginearálta
Rinne an Ceantar Bardasach ranníocaíocht leis an gComhlachas
Tráchtála i gcomhair shoilse na Nollag agus thug siad ranníocaíocht
agus d’éascaigh siad líon leathan imeachtaí éagsúla le linn na bliana
lena n-áirítear: Paráid Lá Fhéile Pádraig, an Regatta, Taste of 
Wicklow agus a lán eile.

Thacaigh an Ceantar leis an earnáil tráchtála agus miondíola trí 3
huaire a chloig de pháirceáil saor in aisce a chur ar fáil don trí 
seachtaine roimh an Nollaig agus thug siad duais de pháirceáil saor
in aisce ar feadh bliana do chrannchur Nollag na miondíoltóirí ‘déan
siopadóireacht go háitiúil’. Coinníonn an Ceantar dlúthnaisc leis an
gComhlachas Tráchtála chun leanúint le feabhas a chur ar Cheantar
Chill Mhantáin.

Leanann comhaltaí agus an fhoireann ag obair le grúpaí na mBailte
Slachtmhara agus aithníonn siad iarrachtaí an chuid mhór
saorálaithe a oibríonn go crua le linn na bliana agus a chuireann
cion mór le rath na sráidbhailte agus na mbailte áitiúla i gcomórtais
IBAL agus na mBailte Slachtmhara.

Nascadh limistéar údarás áitiúil
Caitheadh €6,340 i ndáil le Nascadh Bailte agus bhain sé sin le 
ranníocaíocht €3,000 don Cumann Nasctha Bailte, ranníocaíocht le
Club Rugbaí Chill Mhantáin chun foirne ó Montigny a óstáil agus 
turais chuig agus ó Eichenzell and Montigny a fhóirdheonú,

Ioncam Lánroghnach
Rinneadh na hoibreacha cosáin seo a leanas le linn 2015 agus
maoiníodh iad ón ioncam lánroghnach:

•        An Tóchar: R765 Toherbeg go Droichead
•        Colley Row, Baile Chill Mhantáin
•        Áth na Fuinseoige (Suíomhanna éagsúla)
•        Eastát Hollygrove, Baile Chill Mhantáin
•        Eastát Hollybrook, Baile Chill Mhantáin
•        Eastát Tithíochta Pháirc Radharc an Ghleanna, Cill Pheadair

Cuireadh tionscadail do shoilsiú poiblí in Áth na Fuinseoige, Ráth
Naoi agus Gleann Fhaidhle i gcrích chomh maith faoin gclár um Ion-
cam Lánroghnach.

Leithdháil na Comhaltaí Tofa €84,375 san iomlán in ioncam lán-
roghnach do thionscadal éagsúla lena n-áirítear cosáin agus soilsiú
poiblí faoi mar atá léirithe thuas agus rinne siad ranníocaíochtaí
chomh maith do ghrúpaí pobail éagsúla lena n-áirítear na Bailte
Slachtmhara ar fud an Cheantair. Leithroinn na Comhaltaí Tofa cistí
i leith fálaithe chomh maith ag clós súgartha Bhaile an Oiriún agus
an tSiúlóid Aille, Cill Mhantáin.

Clóg Súgartha 
Osclaíodh clós súgartha úr in 2015 chomh maith ar an Mhuiríoch a
chuir leis an spórtlann lasmuigh, an bpáirc scátála agus an raon
BMX agus cuireann sé feabhas suntasach ar na bhfóntas iontach
seo.
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Ídiú Fuinnimh

Bonnlíne 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Bonnlíne 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Fuinneamh In-athnuaite

Catagóir
Fuinnimh Cineál Fuinnimh Aonad Bonnlíne 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fuinneamh 8981572 7805515 5189500 9328169 10203120 8949076 9590283 9590283kgCO2Glan-Iompórtálacha

Fuinnimh (sonraí MPRN)

Teirmeach 1396943 1716816 1490965 1676650 1840397 1659371 1341966 1396943kgCO2Gás Nádúrtha (sonraí GPRN)

Teirmeach 28821 54057 1841 20554 20554 12880 9709 28821kgCO2GPL (ceannaithe de réir toirte)

Olaí Téimh 34892 2.524 7128 25435 25435 16129 30846 34892kgCO2Ceirisín
Olaí Téimh 20449 39162 109357 152968 152968 5890 12644 20449kgCO2Ola Gháis

Iompar 11046265 10098596 7443770 11750585 12792994 11343377 11653890 11046265kgCO2Iomlán na nAstaíochtaí CO2

Breoslaí 
Iompair

580584 465608 644639 542731 546442 700032 668409 580584kgCO2Breoslaí Iompair  (Breosla
Ola Mianraí)

41984 62146 98994 72499 58699 89918 73787 41984kWh
Iontaise 10176650 11868976 11366422 11787092 12706701 12207915 9441457 10176650kWh
Leictreachas Eangaí 37422736 32995288 22138948 39525368 42028304 38419452 40490744 37422736kWh
Iomlán 47641370 44926410 33604364 51384959 54793704 50717285 50005988 47641370kWh

Fuinneamh In-athnuaite 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1%%
Iontaise 21.4% 26.4% 33.8% 22.9% 23.2% 24.1% 18.9% 21.4%%
Leictreachas Eangaí 78.6% 73.4% 65.9% 76.9% 76.7% 75.8% 81% 78.6%%

Ídiú Fuinnimh 2015

IR 542 de 2009 agus IR 426 de 2014. – Ceanglaítear ar gach Comhlacht Poiblí tuarascáil a chur ar fáil maidir lena n-ídiú fuinnimh agus lena 
bhfeidhmíocht gach bliain. Is é an Ceanglas Náisiúnta laghdú 33% faoi 2020 nó 3% in aghaidh na bliana a dhéanamh ar ídiú fuinnimh na hearnála
poiblí.
Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin ag 8% ag deireadh an timthrialla tuairiscithe dheireanaigh 31/12/14 - easnamh 25% ar an iomlán.

Is iad seo a leanas na príomhréimsí caitheachais do Chomhairle Contae Chill Mhantáin in 2015:
Stiúrthóireacht Bóithre – Soilsiú Poiblí, Leictreachas, & Díosal Bóthair – Flít Ineallra
An Stiúrthóireacht Uisce & Comhshaoil – Leictreachas & Díosal – Ionaid Athchúrsála, Stáisiúin Dóiteáin
Tithíocht & Eastát Corparáideach – Leictreachas, Gáis & Díosal – Foirgnimh chorparáideacha
Forbairt Pobail, Chultúrtha agus Shóisialta – Leictreachas, Gáis & Díosal – Leabharlanna

Achoimre

Astaíochtaí CO2 Fuinneamh
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Ráiteas Airgeadais

Déantar achoimre sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais ar na fáltais agus ar an gcaiteachas ar fad a bhaineann le hioncam. Taispeántar an 
barrachas/(easnamh) don bhliain ann.

An Ráiteas maidir leis an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015

Ráiteas um Iarmhéideanna an Chuntais Caipitil

Caiteachas de réir an Ghrúpa Cláir

Tithíocht & Foirgneamh €17,132,558 €19,183,862 €2,051,304 €2,543,632

Tithíocht & Foirgneamh €17,549,500 €11,452,662

Iompar de Bhóthar & Sábháilteacht €34,623,544 €33,273,090

Uisce agus Séarachas €8,140,797 €7,036,974

Dreasachtaí & Rialú Forbartha €10,615,107 €9,899,140

Caomhnú an Chomhshaoil €2,952,079 €283,032

Caitheamh Aimsire & Áineasa €3,025,849 €1,941,706

Talmhaíocht, Oideachais, Sláinte & Leas €230,990 €545,865

Ilghnéitheach €19,959,496 €17,408,346

Iomlán €53,484,683 €55,052,079

Iompar de Bhóthar & Sábháilteacht €21,520,514 €11,932,332 €9,588,182 €10,357,999

Uisce agus Séarachas €7,388,161 €7,057,626 €330,535 €415,699

Dreasachtaí & Rialú Forbartha €8,764,956 €3,522,477 €5,242,479 €4,760,540

Caomhnú an Chomhshaoil €11,114,739 €2,041,866 €9,072,873 €10,240,074

Caitheamh Aimsire & Áineasa €6,353,329 €495,090 €5,858,239 €5,383,873

Talmhaíocht, Oideachais, Sláinte & Leas €1,208,295 €649,694 €558,601 €654,457

Ilghnéitheach

Muirear an Chontae

€13,147,181 €5,260,472 €7,886,709 €6,358,052

Glanchostas na Rannán atá le maoiniú ó Rátaí agus ón gCiste Rialtais Áitiúil €36,486,314 €35,627,060

Asbhaint a bhaineann le Pinsin €1,571,898 €1,700,937

An Ciste Rialtas Áitiúil €7,726,977 €6,846,310

Rátaí €30,004,697 €29,937,895

Barrachas/(Easnamh) don Bhliain roimh Aistrithe €2,817,258 €2,858,081

Barrachas/(Easnamh) Iomlán don Bhliain €351,243 €300,470

Cúlchiste Ginearálta @ 1 Eanáir €3,783,860 €4,084,331

Cúlchiste Ginearálta @ 31 Nollaig €3,432,617 €3,783,860

Aistrithe ó/(Chuig) Cúlchistí €2,466,015 €2,557,611

Muirear an Chontae

Caiteachas/Ioncam Iomlán €86,629,734 €50,143,420

Ioncam 2015Ollchaiteachas
2015

Glanchaiteachas
2015

Glanchaiteachas
2014

2015 2014
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Ráiteas Airgeadais

An Clár Comhardaithe don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015

Sócmhainní Seasta

Oibríochtúil €1,082,551,451 €1,073,129,903

Dliteanais Reatha

Rótharraingt Bhainc

Léasanna Airgeadas

Creidiúnaithe agus Fabhruithe €18,882,930 €43,731,090

Glansócmhainní/(Glandliteanais) Reatha €63,522,054 €66,887,817

Iasachtaí Iníoctha €86,374,220 €91,089,894

Taiscí In-aisíoctha €13,819,827 €13,761,059

Cuntas Caipitlithe €2,639,148,208 €2,575,059,556

Ioncam OIL €13,000,050 €67,840,654

Cúlchistí Ioncaim Sonracha €642,771 €642,771

Cúlchistí Ioncaim Ginearálta €3,432,617 €3,783,860

Iarmhéideanna Eile €1,663,594 €1,989,350

Eile €1,465,097 €2,018,267

Glansócmhainní (Glandliteanais) €2,647,694,817 €2,637,769,771

Cúlchistí Iomlána €2,647,694,817 €2,637,769,771

Léasanna Airgeadais

Creidiúnaithe (Méideanna níos mó ná bliain amháin)

Maoinithe ag

Bonneagar €1,537,927,410 €1,483,677,692

Pobal €18,449,347 €18,031,962

Neamh-Oibríochtúil €220,000 €220,000

Obair atá ar Bun agus Réamhspeansais €24,162,781 €78,065,532

Féichiúnaithe Fadtéarmacha €22,520,917 €24,626,085

Sócmhainní Reatha

Stoc €268,616 €270,959

Féichiúnaithe Trádála agus Réamhíocaíochtaí €31,311,062 €60,202,490

Infheistíochtaí Bainc €47,548,884 €46,038,217

Airgead Tirim sa Bhanc €2,997,300 €3,682,099

Airgead Tirim faoi Bhealach €279,123 €425,143

Cuntas Uirbeach

€2,639,148,208 €2,575,059,557

€82,404,985 €110,618,907

€18,882,930 €43,731,090

€101,659,144 €106,869,220

2015 2014
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Sracfhéachaint ar na Cuntais Ioncaim 2015 / Próifíl Airgeadais.

Caiteachas 2015 Caiteachas 2014

Tithíocht & Foirgneamh €17,132,558 €15,109,781

Iompar de Bhóthar & Sábháilteacht €21,520,514 €22,941,361

Uisce agus Séarachas €7,388,161 €9,378,587

Dreasachtaí & Rialuithe Forbartha €8,764,956 €7,257,949

Caomhnú an Chomhshaoil €11,114,739 €18,818,599

Caitheamh Aimsire & Áineasa €6,353,329 €5,927,592

Talmhaíocht, Oideachais, Sláinte & Leas €1,208,295 €2,288,077

Ilghnéitheach €13,147,181 €16,650,085

Caiteachas Iomlán €86,629,734 €98,372,031
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Ioncam/Caiteachas Ioncaim

Ioncam ó Imeachtaí 2015

Iomlán an Láimhdeachais €89,446,992

Deontais & Fóirdheontais Stáit €19,530,812

Ranníocaíocht ó ÚÁ eile €206,157

Earraí agus Seirbhísí €30,406,450

An Ciste Rialtas Áitiúil - Deontas Cuspóra Ghinearálta €7,726,977

Asbhaint a bhaineann le Pinsin €1,571,898

Rátaí

Muirear an Chontae

€30,004,697

Anailís ar Láimhdeachas

Caiteachas Ioncaim 2015

Iomlán an Chaiteachais Ioncaim €86,629,734

Speansais Phárolla €37,351,776

Speansais Oibriúcháin €35,150,817

Speansais Riaracháin €4,287,248

Speansais an Fhorais €1,224,301

Speansais Airgeadais €8,615,592

Anailís ar Caiteachas Ioncaim
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Ioncam/Caiteachas Ioncaim

Caiteachas Ioncaim

€86,629,734

€50,143,420

Tithíocht & Foirgneamh €17,132,558

Iompar de Bhóthar & Sábháilteacht €21,520,514

Uisce agus Séarachas €7,388,161

Dreasachtaí & Rialú Forbartha €8,764,956

Caomhnú an Chomhshaoil €11,114,739

Caitheamh Aimsire & Áineasa €6,353,329
Talmhaíocht, Oideachais, Sláinte & Leas €1,208,295

Ilghnéitheach €13,147,181

Láimhdeachas

Tithíocht & Foirgneamh €19,183,862

Iompar de Bhóthar & Sábháilteacht €11,932,332

Uisce agus Séarachas €7,057,626

Dreasachtaí & Rialú Forbartha €3,522,477

Caomhnú an Chomhshaoil €2,041,866

Caitheamh Aimsire & Áineasa €495,090
Talmhaíocht, Oideachais, Sláinte & Leas €649,694

Ilghnéitheach €5,260,472



Freagairt Tuairisceán

Cuirtear síos ann ar an bhfreagairt a cuireadh isteach ar an bhfoilseachán sonrach

Táscairí Feidhmíochta

01/01/2015 - 31/12/2015 (Bliantúil)

Comhairle Contae Chill Mhantáin

Stádas: Faoi Bhealach

Topaic                                                 Táscaire                                                                                                             Luach                                                Tuairim

Tithíocht: H1, H2 & H4 
Faofa

A. Líon foriomlán na n-áiteanna cónaithe arna soláthar ag an ÚÁ sa tréimhse  
1/1/2015 go 31/12/2015

81 

B. Líon na n-áiteanna cónaithe a soláthraíodh go díreach 

B1. Líon na n-áiteanna cónaithe a tógadh

B2. Líon na n-áiteanna cónaithe a ceannaíodh

C. Líon na n-aonad a soláthraíodh faoin SCC

C. Líon na n-aonad a soláthraíodh faoi Scéim ÍCT

E. Líon na n-aonad a soláthraíodh faoi Scéim TLTS

F. Líon foriomlán na n-áiteanna cónaithe faoi thithíocht shóisialta san ÚÁ ag  
31/12/2015 

20 

  1

19 

48

  0

13 

4878 

B. Líon iomlán na n-áiteanna cónaithe a soláthraíodh go díreach (tógtha nó  
ceannaithe) ag an ÚÁ

4346 

E. Líon iomlán na n-aonad a soláthraíodh faoi Scéim SCC 

I. Líon iomlán na n-aonad a soláthraíodh faoi ÍCT má bhí sé i bhfeidhm

E. Líon iomlán na n-aonad a soláthraíodh faoi TLTS

501 

    0

31 

A. Céatadán líon na n-áiteanna cónaithe ag H1G a bhí folamh  
an 31/12/2015

1.13% 

Líon na n-aonad cónaithe laistigh dá stoc foriomlán nach raibh  
tionóntaí ar bith iontu an 31/12/2015

49 

A. Caiteachas in 2015 ar dheisiú agus cothabháil tithe a cheannaigh  
nó a thóg an ÚÁ roinnte faoi H1G

€825.53 

Tuarascáil Chruthaithe:  an 11 Iúil 2016 16:08 Ag Liam Fitzpatrick                                                                                                                                                                                                   
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Freagairt Tuairisceán

Cuirtear síos ann ar an bhfreagairt a cuireadh isteach ar an bhfoilseachán sonrach

Topaic                                                 Táscaire                                                                                                             Luach                                                Tuairim

Tithíocht: H1, H2 & H4 
Faofa

Caiteachas ar dheisiú agus cothabháil stoc ÚÁ a tiomsaíodh ar  
bhonn leanúnach le linn 2015

€3587750.77 

Tithíocht: H3 & H5 
Faofa

A. Meán-am a ghlac sé ón dáta a raibh an áit chónaithe folamh go dtí an dáta  
ar thosaigh an tionóntacht úr
B. Meánchostas a caitheadh ar na haonaid a ullmhú arís do thionóntacht lena  
ligean ar cíos arís
Líon na n-aonad a ligeadh do thionóntaí arís ar dháta ar bith in 2015 (gan na cinn a bhí  
folamh i gcomhair athchóiriú eastáit san áireamh)

  33.74 
seachtain 

€22084.78

              78
Líon na seachtainí ón am a d’fhág an tionónta roimhe sin an áit chónaithe  
go dtí chéad dochar cíosa an tionónta úir
Caiteachas iomlán ar dheisiúcháin a bhí riachtanach chun go mbeifí ábalta  
na n-aonad thuasluaite a ligean arís

  2631.43 
seachtain 

€1722612.98
A. Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe i limistéar an ÚÁ 

B. Líon na gcigireachtaí a rinneadh

6825 

  358

Tithíocht: H6 
Faofa

A. Líon na n-aosach i gcóiríocht éigeandála ar bhonn fadtéarmach mar % de líon  
iomlán na n-aosach gan dídean
Líon na n-aosach a rangaítear mar aosaigh gan dídean agus i  
gcóiríocht éigeandála oíche an 31/12/2015

33.93% 

         56

Líon na n-aosach ar an dáta sin a bhí i gcóiríocht éigeandála  
ar feadh 6 mhí go leanúnach

19 

Bóithre: R1 & R2 
Faofa

% Chiliméadair na mbóithre Réigiúnacha ag a bhfuil rátáil PSCI 

% Chiliméadair na mbóithre Príomhúla Áitiúla ag a bhfuil rátáil PSCI

% Chiliméadair na mbóithre Tánaisteacha Áitiúla ag a bhfuil rátáil PSCI

% Chiliméadair na mbóithre Treasacha Áitiúla ag a bhfuil rátáil PSCI

91.00% 

93.00%

49.00%

12.00%
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Freagairt Tuairisceán

Cuirtear síos ann ar an bhfreagairt a cuireadh isteach ar an bhfoilseachán sonrach

Topaic                                                 Táscaire                                                                                                             Luach                                                Tuairim

Bóithre: R1 & R2 
Faofa

% Na mbóithre Réigiúnacha a fuair rátáil PSCI le linn 2015 

% Iomlán chiliméadair na mbóithre Réigiúnacha ag a bhfuil rátáil PSCI de 1-4

% Iomlán chiliméadair na mbóithre Réigiúnacha ag a bhfuil rátáil PSCI de 5-6

% Iomlán chiliméadair na mbóithre Réigiúnacha ag a bhfuil rátáil PSCI de 7-8

% Iomlán chiliméadair na mbóithre Réigiúnacha ag a bhfuil rátáil PSCI de 9-10

% Iomlán chiliméadair na mbóithre Príomhúla ag a bhfuil rátáil PSCI de 1-4

% Iomlán chiliméadair na mbóithre Príomhúla ag a bhfuil rátáil PSCI de 5-6

% Iomlán chiliméadair na mbóithre Príomhúla ag a bhfuil rátáil PSCI de 7-8

% Iomlán chiliméadair na mbóithre Príomhúla ag a bhfuil rátáil PSCI de 9-10

% Iomlán chiliméadair na mbóithre Tánaisteacha ag a bhfuil rátáil PSCI de 1-4

% Iomlán chiliméadair na mbóithre Tánaisteacha ag a bhfuil rátáil PSCI de 5-6

% Iomlán chiliméadair na mbóithre Tánaisteacha ag a bhfuil rátáil PSCI de 7-8

% Iomlán chiliméadair na mbóithre Tánaisteacha ag a bhfuil rátáil PSCI de 9-10

% Iomlán chiliméadair na mbóithre Treasacha ag a bhfuil rátáil PSCI de 1-4

% Iomlán chiliméadair na mbóithre Treasacha ag a bhfuil rátáil PSCI de 5-6

% Iomlán chiliméadair na mbóithre Treasacha ag a bhfuil rátáil PSCI de 7-8

% Iomlán chiliméadair na mbóithre Treasacha ag a bhfuil rátáil PSCI de 9-10

A1. Ciliméadair na mbóithre réigiúnacha a neartaíodh ag baint úsáid as  
deontais um Fheabhsú Bóithre

93.00% 

  2.00%

11.00%

51.00%

27.00%

  7.00%

19.00%

56.00%

11.00%

13.00%

13.00%

15.00%

  8.00%

  4.00%

  2.00%

  3.00%

  3.00%

 5.2 km

A2. Méid an Deontais um Fheabhsú bóithre réigiúnacha 

B1. Ciliméadair na mbóithre réigiúnacha a athshealaíodh ag baint úsáid as  
deontais Chothabhála

€3366056.00 

        20.7 km

Mótarcháin: R3 
Faofa

B2. Méid an Deontais um Chothabháil bóithre réigiúnacha 

% d’idirbhearta mótarchánach ar líne  

€952823.00 

       66.22%
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Freagairt Tuairisceán

Cuirtear síos ann ar an bhfreagairt a cuireadh isteach ar an bhfoilseachán sonrach

Topaic                                                 Táscaire                                                                                                             Luach                                                Tuairim

Uisce W1 
Faofa

% of Scéimeanna Uisce Óil Príobháidigh a bhí comhlíontach                                                                         
94.10%

Dramhaíl: E1 
Faofa

Líon na dtithe i limistéar a bhí cumhdaithe ag oibreoir ceadúnaithe a sholáthraíonn  
seirbhís 3 araid ar 31/12/2015
% na dtithe laistigh den ÚÁ atá léirithe leis an uimhir A 

   10705 

22.50%

Truailliú Comhshaoil: E2 
Faofa

Líon na gcásanna truaillithe i ndáil le gearán le linn 2015 

Líon na gcásanna truaillithe a dúnadh le linn 2015

Líon iomlán na gcásanna idir lámha ag 31/12/2015

Líon iomlán na ngearán faoi thruailliú

1406 

1290

  116

1406  tá sonraí WCC bunaithe ar líon na 
          ngearán toisc go n-úsáideann an córas 
CRM aitheantóir 
           uathúil do gach cás a tuairiscítear

Líon na gcásanna truaillithe nár imscrúdaíodh nó nár cuireadh i gcrích 

Líon na gcásanna truaillithe nár cuireadh i gcrích

1290 tá sonraí WCC bunaithe ar líon na  
          ngearán toisc go n-úsáideann an córas 
CRM aitheantóir 
           uathúil do gach cás a tuairiscítear

116 tá sonraí WCC bunaithe ar líon na  
        ngearán toisc go n-úsáideann an córas 
CRM aitheantóir 
        uathúil do gach cás a tuairiscítear

Truailliú Bruscair: E3 
Faofa

Céatadán an limistéir nach bhfuil truaillithe le bruscar 

Céatadán an limistéir atá bogthruaillithe le bruscar

Céatadán an limistéir atá truaillithe go measartha le bruscar

Céatadán an limistéir atá truaillithe go mór le bruscar

Céatadán an limistéir atá thar a bheith truaillithe le bruscar

17% 

52%

18%

11%

  1%

Pleanáil: P1 
Faofa

Foirgnimh ar a ndearnadh cigireacht mar chéatadán na bhfoirgneamh úr ar tugadh fógra  
fúthu don údarás áitiúla

29.22% 
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Freagairt Tuairisceán

Cuirtear síos ann ar an bhfreagairt a cuireadh isteach ar an bhfoilseachán sonrach

Topaic                                                 Táscaire                                                                                                             Luach                                                Tuairim

Pleanáil: P1 
Faofa

Líon iomlán na bhfoirgneamh úr ar tugadh fógra don údarás áitiúil fúthu 

Líon na bhfoirgneamh úr ar tugadh fógra don údarás áitiúil fúthu in 2015 a bhí ina n-ábhar  
i gcigireacht amháin ar a laghad

243 

  71

Pleanáil: P2 & P3 
Faofa

A. Líon na gcinntí pleanála a bhí faoi réir achomhairc chuig an mBord  
Pleanála a chinn an bord in 2015
B. % na gcinntí lenar dearbhaíodh (le difríochtaí nó gan  
difríochta) an cinneadh ar rinne an ÚÁ
Líon na gcinntí lenar dearbhaíodh cinneadh an ÚÁ le difríocht nó  
gan difríocht

         64 

71.88%

         46

A. Líon na gcásanna pleanála a cuireadh ar aghaidh chuig an ÚÁ nó a thionscain an ÚÁ le linn  
2015 ar a ndearnadh imscrúdú

166 

B. Líon na gcásanna a dúnadh le linn 2015                                                                                        249

C. % na gcásanna ag B a diúltaíodh maidir le Alt 15(2) nó a dúnadh toisc go ndearnadh  
forbairt a chosc nó a dhíolmhú le reacht

23.29% 

D. % na gcásanna ag B a réitíodh de réir dhlisteanú an ÚÁ  
trí idirbheartaíocht 

9.64% 

E. % na gcásanna ag B a dúnadh i ngeall ar imeachtaí forfheidhmiúcháin 

F. Iomlán na gcásanna pleanála a bhí á n-imscrúdú amhail  
31/12/2015

67.07% 

       806

Líon na gcásanna ag ‘B’ a réitíodh faoi alt 152(2),  
An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000
Líon na gcásanna ag ‘B’ a réitíodh de réir shástacht an ÚÁ  
trí idirbheartaíocht
Líon na gcásanna ag ‘B’ a dúnadh i ngeall ar imeachtaí  
forfheidhmiúcháin

  58 

  24

167

Pleanáil: P4 
Faofa

Sonraí Chlár AFS D roinnte de réir dhaonra limistéar an ÚÁ                                                         €27.18
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Freagairt Tuairisceán

Cuirtear síos ann ar an bhfreagairt a cuireadh isteach ar an bhfoilseachán sonrach

Topaic                                                 Táscaire                                                                                                             Luach                                                Tuairim

Pleanáil: P4 
Faofa

Clár AFS D ina bhfuil D01, D02, D03 (ina gcuimsítear  
an muirear bainistíochta lárnaí)

€3713231 

Seirbhís Dóiteáin: F1 
Faofa

Caiteachas Chlár AFS E roinnte de réir dhaonra áireamh 2011  
ar ar fhreastail an tSeirbhís Dóiteáin

€36.16 

Sonraí ar chaiteachas Chlár AFS E ina gcuimsítear E11 - Oibriú  
na Seirbhíse Dóiteáin & Chosc Dóiteáin E12

€4893827 

Seirbhís Dóiteáin: F2 & F3 
Faofa

A. Meán-am (nóiméid) chun briogáidí dóiteáin a thabhairt le chéile i Stáisiúin Lánaimseartha  
i ndáil le Dóiteán

0 nóim Gan stáisiún 
lánaimseartha ar bith 

B. Meán-am (nóiméid) chun briogáidí dóiteáin a thabhairt le chéile i Stáisiúin Páirtaimseartha  
i ndáil le Dóiteán

5.22 
nóim 

C. Meán-am (nóiméid) chun briogáidí dóiteáin a thabhairt le chéile i Stáisiúin Lánaimseartha  
i ndáil le timpistí eile

0 nóim Gan stáisiún 
lánaimseartha ar bith 

D. Meán-am (nóiméid) chun briogáidí dóiteáin a thabhairt le chéile i Stáisiúin Páirtaimseartha  
i ndáil le timpistí eile
A. % na gcásanna i ndáil le dóiteán inar thángthas go dtí láthair na timpiste  
laistigh de 10 nóiméad
B. % na gcásanna i ndáil le dóiteán inar thángthas go dtí láthair na timpiste  
i ndiaidh 10 nóiméad & laistigh de 20 nóiméad
C. % na gcásanna i ndáil le dóiteán inar thángthas go dtí láthair na timpiste  
i ndiaidh 20 nóiméad
D. % na gcásanna neamhdhóiteáin inar thángthas go dtí láthair na timpiste  
laistigh de 10 nóiméad
E. % na gcásanna neamhdhóiteáin inar thángthas go dtí láthair na timpiste i ndiaidh  
10 nóiméad & laistigh de 20 nóiméad
F. % na gcásanna neamhdhóiteáin inar thángthas go dtí láthair na timpiste i ndiaidh  
20 nóiméad

5.3 nóim 

39.32%

44.34%

16.34%

44.26%

46.99%

  8.74%
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Freagairt Tuairisceán

Cuirtear síos ann ar an bhfreagairt a cuireadh isteach ar an bhfoilseachán sonrach

Topaic                                                 Táscaire                                                                                                             Luach                                                Tuairim

Seirbhís Dóiteáin: F2 & F3 
Faofa

Líon iomlán na nglaonna i ndáil le dóiteáin ó 01/01/2015 -  
31/12/2015

557 Maidir le roinnt glaonna inar úsáideadh 
gaireas  
        d’fhéadfadh sé nach raibh Freastal aga-
logáilte ann. 
        Taifeadann ERCC an rud céanna má thugtar 
thar an raidió é 
        nó má táthar logáilte isteach ar an Stádas 
Uathoibríoch 
        Nuashonraigh (trí VHF) an córas

Líon na gcásanna dóiteáin inar tháinig an chéad inneall dóiteáin go dtí an láthair  
laistigh de 10 nóiméad

219 Maidir le roinnt glaonna inar úsáideadh 
gaireas  
        d’fhéadfadh sé nach raibh Freastal aga-
logáilte ann. 
        Taifeadann ERCC an rud céanna má thugtar 
thar an raidió é 
        nó má táthar logáilte isteach ar an Stádas 
Uathoibríoch 
        Nuashonraigh (trí VHF) an córas

Líon na gcásanna dóiteáin inar tháinig an chéad inneall dóiteáin go dtí an láthair  
i ndiaidh 10 nóiméad & laistigh de 20 nóiméad

247 Maidir le roinnt glaonna inar úsáideadh 
gaireas  
        d’fhéadfadh sé nach raibh Freastal aga-
logáilte ann. 
        Taifeadann ERCC an rud céanna má thugtar 
thar an raidió é 
        nó má táthar logáilte isteach ar an Stádas 
Uathoibríoch 
        Nuashonraigh (trí VHF) an córas

Líon na gcásanna dóiteáin inar tháinig an chéad inneall dóiteáin go dtí an láthair  
i ndiaidh 20 nóiméad

91 Maidir le roinnt glaonna inar úsáideadh 
gaireas  
      d’fhéadfadh sé nach raibh Freastal aga-
logáilte ann. 
      Taifeadann ERCC an rud céanna má thugtar 
thar an raidió é 
      nó má táthar logáilte isteach ar an Stádas 
Uathoibríoch 
      Nuashonraigh (trí VHF) an córas



Líon iomlán na nglaonna amach i ndáil le gach timpiste éigeandála eile  
ó 01/01/2015 - 31/12/2015

183 Maidir le roinnt glaonna inar úsáideadh 
gaireas  
        d’fhéadfadh sé nach raibh Freastal aga-
logáilte ann. 
        Taifeadann ERCC an rud céanna má thugtar 
thar an raidió é 
        nó má táthar logáilte isteach ar an Stádas 
Uathoibríoch 
        Nuashonraigh (trí VHF) an córas

Líon na gcásanna neamhdhóiteáin inar tháinig an chéad inneall dóiteáin go dtí an láthair  
laistigh de 10 nóiméad

81 Maidir le roinnt glaonna inar úsáideadh 
gaireas  
      d’fhéadfadh sé nach raibh Freastal aga-
logáilte ann. 
      Taifeadann ERCC an rud céanna má thugtar 
thar an raidió é 
      nó má táthar logáilte isteach ar an Stádas 
Uathoibríoch 
      Nuashonraigh (trí VHF) an córas
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Freagairt Tuairisceán

Cuirtear síos ann ar an bhfreagairt a cuireadh isteach ar an bhfoilseachán sonrach

Topaic                                                 Táscaire                                                                                                             Luach                                                Tuairim

Seirbhís Dóiteáin: F2 & F3 
Faofa

Líon na gcásanna neamhdhóiteáin inar tháinig an chéad inneall dóiteáin go dtí an láthair  
i ndiaidh 10 nóiméad & laistigh de 20 nóiméad

86 Maidir le roinnt glaonna inar úsáideadh 
gaireas  
      d’fhéadfadh sé nach raibh Freastal aga-
logáilte ann. 
      Taifeadann ERCC an rud céanna má thugtar 
thar an raidió é 
      nó má táthar logáilte isteach ar an Stádas 
Uathoibríoch 
      Nuashonraigh (trí VHF) an córas

Líon na gcásanna neamhdhóiteáin inar tháinig an chéad inneall dóiteáin go dtí an láthair  
i ndiaidh 20 nóiméad

16 Maidir le roinnt glaonna inar úsáideadh 
gaireas  
      d’fhéadfadh sé nach raibh Freastal aga-
logáilte ann. 
      Taifeadann ERCC an rud céanna má thugtar 
thar an raidió é 
      nó má táthar logáilte isteach ar an Stádas 
Uathoibríoch 
      Nuashonraigh (trí VHF) an córas

Seirbhís Leabharlainne: L1 
Faofa

A. Líon na gcuairteanna ar an leabharlann in aghaidh an duine  

B. Líon na n-ítimí a tugadh d’iasachtaí le linn na bliana

Líon na gcuairteanna ar an leabharlann le linn na bliana

B. Líon na n-ítimí a tugadh ar iasacht le linn na bliana

     3.16 

428715

431985

428715

Seirbhís Leabharlainne: L2 
Faofa

Sonraí Chlár F sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil / de réir  
daonra limistéar 2011 ÚÁ de réir áirimh

€21.40 

Costas Seirbhís Leabharlainne Chlár AFS F02                                                                                    €2923834

An Óige agus an Pobal: Y1 &  
Y2 
Faofa 

Céatadán na scoileanna áitiúla a bhí páirteach i scéim  
Chomhairle na nÓg
A. Líon iomlán na meánscoileanna i limistéar an ÚÁ ag 31/12/2015 

Líon na scoileanna dara leibhéal i limistéar an ÚÁ ónar fhreastail ionadaithe  
ar CGB Chomhairle na nÓg

71.43% 

21 

15 

Líon na n-eagraíochtaí i gClár an Chontae agus an cion a liostáil  
sa Choláiste Cuimsithe Shóisialta
Líon na n-eagraíochtaí i gClár an Chontae do limistéar an údaráis áitiúil 

28.36 



   134
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Freagairt Tuairisceán

Cuirtear síos ann ar an bhfreagairt a cuireadh isteach ar an bhfoilseachán sonrach

Topaic                                                 Táscaire                                                                                                             Luach                                                Tuairim

An Óige agus an Pobal: Y1 &  
Y2 
Faofa 

Líon iomlán na n-eagraíochtaí cláraithe a roghnaigh dul isteach sa  
Choláiste Toghcháin um Chuimsiú Sóisialta

38 

Corparáideach: C1 & C2 & C4 
Faofa

Líon baill foirne i gcoibhéis lánaimseartha amhail deireadh na bliana 

Céatadán na laethanta oibre a cailleadh i ngeall ar neamhláithreacht tinnis trí  
shaoire a dheimhnigh dochtúir

666.85 

2.98%

Céatadán na laethanta oibre a cailleadh i ngeall ar neamhláithreacht tinnis trí  
shaoire féindeimhnithe
Líon na laethanta oibre a cailleadh i ngeall ar neamhláithreacht tinnis trí  
shaoire deimhnithe ag dochtúir
Líon na laethanta oibre a cailleadh i ngeall ar neamhláithreacht tinnis trí 
shaoire féindeimhnithe
Líon na laethanta oibre a cailleadh i ngeall ar neamhláithreacht tinnis trí  
shaoire a dheimhnigh dochtúir
Líon na laethanta oibre a cailleadh i ngeall ar neamhláithreacht tinnis trí  
shaoire féindeimhnithe
An Caiteachas TFC uile ón tréimhse 01/01/2015 go 31/12/2015 roinnte  
faoin líon CLA.
Iomlán an chaiteachais ioncaim ar Ghnéithe Cuntais 

           0.27% 

       4510 lá

      415.5 lá

         589 lá

        14.5 lá

      €3367.67

€2245727.97

Corparáideach: C3 
Faofa

Iomlán radhairc na leathanach ar shuíomh gréasáin ÚÁ in 2015 

Líon iomlán úsáideoirí na meán sóisialta ag 31/12/2015 ag leanúint an ÚÁ  
ar suíomhanna na meán sóisialta

790591 

  10008

Iomlán carnach radhairc na leathanach ar shuíomhanna gréasáin uile arna n-oibriú ag an ÚÁ  
le linn 2015
Iomlán úsáideoirí na meán sóisialta a bhí ag leanúint, ag 31/12/2015  
an ÚÁ ar suíomhanna ar bith de chuid na meán sóisialta

790591 

  10008

Tuarascáil Chruthaithe:  an 11 Iúil 2016 16:08 Ag Liam Fitzpatrick                                                                                                                                                                                                   
Leathanach 9 de 11



Freagairt Tuairisceán

Cuirtear síos ann ar an bhfreagairt a cuireadh isteach ar an bhfoilseachán sonrach

Topaic                                                 Táscaire                                                                                                             Luach                                                Tuairim

Airgeadas: M1 & M2 
Faofa

Iarmhéid carntha ag 31/12/2011 sa Chuntas Ioncaim ó  
Ioncam agus Caiteachas an AFS
Iarmhéid carnach ag 31/12/2012 sa Chuntas Ioncaim ó  
Ioncam agus Caiteachas an AFS
Iarmhéid carnach ag 31/12/2013 sa Chuntas Ioncaim ó  
Ioncam agus Caiteachas an AFS
Iarmhéid carnach ag 31/12/2014 sa Chuntas Ioncaim ó  
Ioncam agus Caiteachas an AFS
Iarmhéid carnach ag 31/12/2015 sa Chuntas Ioncaim ó  
Ioncam agus Caiteachas an AFS
Barrachas nó easnamh carnach ag 31/12/2015 mar chéatadán den  
Ioncam Iomlán ó ráiteas an AFS
Figiúr Ioncam Iomlán 2015 ón Ráiteas ar Chuntas Ioncaim  
agus Caiteachais an AFS
Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do  
2011
Leibhéal bailiúcháin an Chíosa agus na mBlianachtaí ón Ráiteas Airgeadais  
Bliantúil do 2011
Leibhéal bailiúcháin na nIasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais  
Bliantúil do 2011
Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do  
2012
Leibhéal bailiúcháin an Chíosa agus na mBlianachtaí ón Ráiteas Airgeadais  
Bliantúil do 2012
Leibhéal bailiúcháin na nIasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais  
Bliantúil do 2012
Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do  
2013
Leibhéal bailiúcháin an Chíosa agus na mBlianachtaí ón Ráiteas Airgeadais  
Bliantúil do 2013

€-1420281 

€-1393802

€-4084330

€-3783860

€-3432617

      -3.73%

€91973510

        69.0%

        93.0%

        74.0%

        65.0%

        92.0%

        74.0%

        64.0%

        93.0%
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Freagairt Tuairisceán

Cuirtear síos ann ar an bhfreagairt a cuireadh isteach ar an bhfoilseachán sonrach

Topaic                                                 Táscaire                                                                                                             Luach                                                Tuairim

Airgeadas: M1 & M2 
Faofa

Leibhéal bailiúcháin na nIasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais  
Bliantúil do 2011
Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do  
2014
Leibhéal bailiúcháin an Chíosa agus na mBlianachtaí ón Ráiteas Airgeadais  
Bliantúil do 2014
Leibhéal bailiúcháin na nIasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais  
Bliantúil do 2014
Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do  
2015
Leibhéal bailiúcháin an Chíosa agus na mBlianachtaí ón Ráiteas Airgeadais  
Bliantúil do 2015
Leibhéal bailiúcháin na nIasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais  
Bliantúil do 2015

74.0% 

69.0%

92.0%

73.0%

   76%

   93%

   76%

Forbairt Eacnamaíoch: J1 
Faofa

Líon na bpost a cruthaíodh le cuidiú ón Oifig Fiontar  
Áitiúil le linn na bliana

62.50 
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