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Léaró Dóchais 
 
Scal léaró dóchais ó bhunchnoic Cheann Bhreagha an Luan 13 Aibreán, 2020 agus an Cháisc ag 

teacht chun críche. Bhí an spéir ag lonrú ó na soilse a bhí ag teacht ón imeallbhord a thug le 

fios go raibh muintir an bhaile ag cur a ndlúthpháirtíocht in iúl dóibh siúd ar fud an domhain a 

bhí faoi thionchar ag COVID-19.   
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Ráiteas Misin  

 

 

 

“Feabhas a chur ar cháilíocht beatha mhuintir Chill Mhantáin, treallús a chur faoi 

fhorbairt eacnamaíoch agus pobail, ag cloígh le prionsabail na forbartha 

inbhuanaithe, ionchuimsiú sóisialta, cearta daonna agus comhionannas agus 

inrochtaineacht do chách. Cuirfimid an méid is fearr is féidir le húsáid acmhainní ar 

mhaithe le seirbhísí atá éifeachtúil, éifeachtach agus a chuireann luach ar airgead ar 

fáil, ag obair i gcomhpháirtíocht lenár bpáirtithe leasmhara”. 
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Is cúis áthais dom i mo Chathaoirleach ar 
Chomhairle Contae Chill Mhantáin Tuarascáil 
Bhliantúil na bliana 2020 a chur i láthair.  Tugtar 
breac-chuntas sa tuarascáil seo maidir le 
gníomhaíochtaí éagsúla Chomhairle Contae 
Chill Mhantáin ar fud na seirbhísí go léir. 
Soláthraíonn agus déanann Comhairle Contae 
Chill Mhantáin maoiniú ar raon leathan 
seirbhísí agus déanann maoiniú orthu, lena n-
áirítear; tithíocht, bóithre, clóis súgartha, 
stáisiúin dóiteáin, saoráidí spóirt, ionaid 
ealaíon, ionaid athchúrsála, chomh maith lena 
bheith ag freastal mar ardán don daonlathas 
áitiúil.  
 
Ba bhliain thar a bheith deacair don uile dhuine 
a bhí sa bhliain 2020; agus tionchar as cuimse 
ag paindéim COVID- 19 ar fud na sochaí, go 
háirithe ar na daoine is leochailí agus is scoite 
amach inár bPobal. Chuir seoladh Fhóram 
Freagartha Glao Pobail i mí an Mhárta líonra 
tacaíochta ríthábhachtach ar fáil dár 
saoránaigh.   
  
Rinneadh suas le €80,000 a leithdháileadh ar 50 
grúpa pobail a bhí ag tacú lena gcuid pobal ar 
fud an chontae le linn paindéim COVID- 19.  I mí 
Iúil, rinneadh maoiniú deontais pobail de 
€194,050 a leithdháileadh faoi dheontais 
mórtais pobail agus faoi dheontais maidir le 
bochtaineacht dhigiteach.  Bhí na deontais seo 

mar chuid den obair a bhí idir lámha ag Fóram 
Freagartha Pobail COVID- 19 Chill Mhantáin 
agus ar mhaithe le Straitéis Dhigiteach Chill 
Mhantáin a chur i bhfeidhm. Leithroinneadh 
€52,600 ar sheachtó a ceathair Club i 
leithdhailtí a rinne Comhpháirtíocht Spóirt agus 
Caitheamh Aimsire Chill Mhantáin; agus 
leithroinneadh €22,298 ar naoi gclub dhéag eile 
faoi chiste Deontais na gClubanna Beaga do 
Chlubanna Spóirt.  
 
Osclaíodh dhá chlós súgartha a rabhthas ag 
tnúth go mór leo sa Láithreach agus sa Tóchar i 
mí an Mheithimh.  Chuir an pobal fáilte mhór 
roimh an dá chlós súgartha agus is cúis áthais 
agus draíochta iad do leanaí óga sa dá phobal, 
go háirithe le linn na paindéime reatha.  
 
Osclaíodh páirc chósta nua 16-acra agus 
clárchosán fairsing i mí na Nollag os cionn 
Muiríne na gCloch Liath.  Ceanglaíonn an 
clárchosán, atá os cionn 300 méadar ar fhad, an 
pháirc chósta le Calafort na gCloch Liath, agus 
tá an dá thaitneamhacht nua-oscailte mar 
chuid ríthábhachtach de Shiúlóid Aille Bhré go 
dtí na Clocha Liatha.    
 
Bhí an Chomhairle thar a bheith mórtasach 
seacht gcinn d’ainmniúcháin a fháil sna 
Dámhachtainí Pobail agus Comhairle Uile-
Éireann do thionscadail ar fud an Chontae, agus 
bhí luachair orthu duais airgid a sciobadh leo do 
Thionscadal Bithéagsúlachta Chuan an 
Bhriotáis.   
 
Ar deireadh, ba mhaith liom aitheantas a 
thabhairt do mo chomhghleacaithe, do na 
Comhaltaí Tofa agus buíochas a ghabháil leo as 
a gcomhoibriú agus as an gcúnamh a thug siad 
dom i rith na bliana, go háirithe comhaltaí 
Ghrúpa an Bheartais Chorparáidigh agus le gach 
ceann de na sé Ghrúpa um Beartais 
Straitéiseacha a ghlac páirt bhunúsach san 
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fhóram cinnteoireachta agus beartas, a raibh 
tionchar aige ar an gComhairle uile.   
  
Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun 
buíochas a ghlacadh leis an 
bPríomhfheidhmeannach, Frank Curran agus 
d’fhoireann uile Chomhairle Contae Chill 
Mhantáin as an mbealach ar thug siad cúnamh 
dom agus mé ag feidhmiú i mo ról mar 
Chathaoirleach.  
 
AN COMHAIRLEOIR PAT KENNEDY 
CATHAOIRLEACH 
CHOMHAIRLE CONTAE CHILL MHANTÁIN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Is mór an pléisiúr domsa, fáilte a chur, mar 
Phríomhfheidhmeannach, roimh fhoilseachán 
Thuarascáil Bhliantúil Chomhairle Contae Chill 
Mhantáin 2020 agus béim a chur ar an méid a 
baineadh amach le dhá mhí dhéag agus atá le fáil 
laistigh den tuarascáil seo. 
 
Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin freagrach as 
seirbhísí a sholáthar do thart ar 142,425 saoránach.  
Cé gur chuir paindéim reatha COVID- 19 isteach ar 
leanúnachas oibríochtaí ó thaobh seirbhísí 
riachtanacha a sholáthar do shaoránaigh, lean an 
Chomhairle le seachadadh a dhéanamh ar 
éifeachtúlacht agus ar nuálaíocht shuntasach, le linn 
a bheith ag díriú ar a ról ceannaireachta chun 
treallús a chur faoi fhorbairt pobail agus  
geilleagrach, ag teacht le Plean Corparáideach 
2019-2024, ar mhaithe lena chinntiú go mbíonn Cill 
Mhantáin mar áit tharraingteach i gcónaí le 
maireachtáil ann, chun oibriú ann, le gnó a 
dhéanamh ann agus le cuairt a thabhairt air. 
 

Chuir an Chomhairle roinnt tacaíochtaí 
geilleagracha ar fáil mar fhreagra ar na dúshláin a 
d’eascair ón bpaindéim, lena n-áirítear:  
 
€16 milliún íoctha amach i nDeontais Atosaithe 
€1 milliún i ndeontais chun feabhas a chur ar 
chumas trádála gnó ar líne   
€13 milliún chun an scéim um tharscaoileadh rátaí 
tráchtála a chlúdach   
Lean an Chomhairle, le linn na paindéime, le líon 
tionscadail agus straitéisí rathúla a chur chun cinn: 
D’oscail Co-Operative Ireland 144 teach go hoifigiúil 
i Ráth Naoi i mí Eanáir i gcomhpháirtíocht le 
Comhairle Contae Chill Mhantáin  
Síníodh conarthaí do Scéim Chearnóg Fitzwilliam 
Chill Mhantáin  
Cuireadh tús le hoibreacha ar Mhol Nuálaíochta do 
Chúram Custaiméirí agus d’athchóiriú Sheomra na 
Comhairle i mí an Mhárta  
 
Seoladh láithreán gréasáin Wicklow Naturally chun 
léiriú a thabhairt ar na táirgeoirí is fearr sa chontae 
Bunaíodh coistí athoscailte an bhaile i ngach aon 
cheann de na cúig cheantar bhardasacha  
Seoladh físeán Cosáin agus Bealaí 2020  
Seoladh Tascfhórsa Athshlánaithe Ceann Scríbe   
Rinne an NTA leithdháileadh de €3.3 milliún do 
thionscadail rothaíochta agus siúlóide.  
Infheistíodh thart ar €500,000 chun uasghrádaithe a 
dhearadh don réimse poiblí, tírdhreachú sráide, 
bainistíocht tráchta, spásanna poiblí agus saoráidí 
pobail i mBaile an Chinnéidigh faoin gCiste 
Athnuachana agus Forbartha Tuaithe  
Iompaíodh an fód chun Mol Cruthaithe Ábhar 
Fiontraíochta ar luach de €3 milliún a fhorbairt ag 
Campas Chontae Chill Mhantáin i Clermont, Ráth 
Naoi 
Fuarthas maoiniú breise beagnach €200,000 faoin 
Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte   
Fuarthas €1.2 milliún chun athchóiriú a dhéanamh 
ar Theach na Cúirte san Inbhear Mór faoin gCiste 
Athnuachana agus Forbartha Tuaithe mar chuid den 
Tionscadal foriomlán Chroílár Stairiúil an Bhaile   
Tugadh oibreacha chun críche ar athchóiriú Seomra 
na Comhairle agus ar an Mol Nuálaíochta Seirbhísí 
do Chustaiméirí.  
 
Ba mhaith liom moladh a thabhairt do Chomhaltaí 
tofa Chomhairle Contae Chill Mhantáin, do 
Chomhaltaí na gCoistí um Beartas Straitéiseacha, 
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don Ghrúpa um Beartas Corparáideach agus don 
LCDC agus aitheantas a thabhairt don obair ar fad a 
dhéantar ag Leibhéal an Cheantair Bhardasaigh 
agus don obair chrua atá idir lámha ag coistí éagsúla 
eile. 
 
Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil leis an 
gCathaoirleach, an Comhairleoir Pat Kennedy as a 
tiomantas agus a chomhoibriú i soláthar spriocanna 
ardleibhéil na Comhairle sa bhliain 2020.  Ba mhaith 
liom moladh a thabhairt do agus buíochas a 
ghabháil le foireann iomlán Chomhairle Contae Chill 
Mhantáin as an obair leanúnach agus as an gcion a 
thug siad chun seirbhís ar ardchaighdeán a 
sholáthar don phobal le linn na paindéime 
domhanda sa bhliain 2020.    
 
Táim muiníneach go gcuirfidh obair na Comhairle 
agus an dul chun cinn a baineadh amach feabhas ar 
chaighdeáin saoil mhuintir Chill Mhantáin. 
 
 
FRANK CURRAN 
Príomhfheidhmeannach 
Comhairle Contae Chill Mhantáin 
 

AINM PÁIRTITHE AGUS SEOLADH 
TEILEAFÓN RÍOMHPHOST  
 

TOGHCHEANTAR AN INBHIR MHÓIR  

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

 

 
FF Pat Kennedy, Kirikee, An Grianán, Ráth Droma, 
Contae Chill Mhantáin 087 4198022  
patkennedy1@outlook.com 

 

 
FF Tommy Annesley, ‘Clydebank’, Bóthar Bhaile 
Átha Cliath, an tInbhear Mór, Contae Chill Mhantáin 

0402 31705 087 2508205 
tomannesley@yahoo.co.uk 

 

 
FG Sylvester Bourke, Teach Three Oaks, Coill an 
Uisce Dhuibh, an tInbhear Mór, Contae Chill 
Mhantáin 0402 24415 087 2501734 
sylvesterbourke@hotmail.com 

 

 
IND Miriam Murphy, 4 Corrán An Chraobhach, an 
tInbhear Mór, Contae Chill Mhantáin 0402 33245 
086 2410065 murphyinmotion@gmail.com 

 

 
IND Peir Leonard, Southwinds, an Ché Theas, An 
tInbhear Mór, Contae Chill Mhantáin 087 432 3856 
pleonard@wicklowcoco.ie  

 
TOGHCHEANTAR BHEALACH CONGLAIS 
 

 
SF Gerry O’Neill, Lána Butterhill, Baile Coimín, 
Contae Chill Mhantáin 087 2629129 
 cllr.gerryoneill@gmail.com 

 
 

 
FG Edward Timmins, Gráinseach Choinn, Dún Luáin, 
Contae Chill Mhantáin 087 2357914 
 etimmins@wicklowcoco.ie 

 

 

mailto:pfitzgerald@wicklowcoco.ie
mailto:patkennedy1@outlook.com
mailto:tomannesley@yahoo.co.uk
mailto:sylvesterbourke@hotmail.com
mailto:murphyinmotion@gmail.com
mailto:pleonard@wicklowcoco.ie
mailto:cllr.gerryoneill@gmail.com
mailto:etimmins@wicklowcoco.ie
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FG Vincent Blake, Cúil Rois, Tigh na hÉille, Contae 
Chill Mhantáin 0402 38256 087 2322521 
 vblake@wicklowcoco.ie 

 
 

 
FF John Mullen, 6 Pound Lane, Tigh na hÉille, 
Contae Chill Mhantáin 086 417 7808 
jmullen@wicklowcoco.ie 
 

 
FG Avril Cronin, Bóthar an Stáisiúin, Dún Luain, 
Contae Chill Mhantáin 085 122 2729 
acronin@wicklowcoco.ie 

 

 
FF Patsy Glennon, Oak Lodge, Cillín Chaoimhín, 
Contae Chill Mhantáin 087 190 9133 
pglennon@wicklowcoco.ie 

 
TOGHCHEANTAR BHRÉ 

 
SF Dermot O’Brien, 68 Fairy Hill, Bóthar Chill Airne 
Bré, Contae Chill Mhantáin 086 0635195 
dermotobriensf@gmail.com  

 

 
IND Joe Behan, 55 Páirc Richmond, Bré, Contae Chill 
Mhantáin 01 2868125 086 8375602 
 joebehan@outlook.ie 

 

 
GP Steven Matthews,  
Go dtí Feabhra 2020 
 

 
FG Aoife Flynn Kennedy, Melford, 7 Lána Bhaile 
Bhaltraim, Bré, Contae Chill Mhantáin 086 400 4700 
aflynnkennedy@wicklowcoco.ie 

 

 
SF Grace McManus, 27 An tSráid Mhór, Bré, Contae 
Chill Mhantáin 083 068 0654 
gracemcmanussf@gmail.com 

 
 

 
LAB Anne Ferris, 10 Cúirt Seapoint, Bré, Contae Chill 
Mhantáin 086 236 4780 

 

 
FG Melanie Corrigan, The Granite Byre, Áth na 
Sceire, Contae Chill Mhantáin 083 364 2439 
mcorrigan1@wicklowcoco.ie 

 

 
IND Rory O’Connor, St. Anne’s. Riverside, Áth na 
Sceire, Contae Chill Mhantáin 083 460 0357 
roconnor@wicklowcoco.ie 
 

mailto:vblake@wicklowcoco.ie
mailto:jmullen@wicklowcoco.ie
mailto:acronin@wicklowcoco.ie
mailto:pglennon@wicklowcoco.ie
mailto:dermotobriensf@gmail.com
mailto:joebehan@outlook.ie
mailto:aflynnkennedy@wicklowcoco.ie
mailto:gracemcmanussf@gmail.com
mailto:mcorrigan1@wicklowcoco.ie
mailto:roconnor@wicklowcoco.ie
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GP Ericka Doyle, Sydenham Mews, Bré, Contae Chill 
Mhantáin 087 263 9516 ericka.doyle@greenparty.ie  
Ó Feabhra 2020 

 
 
TOGHCHEANTAR NA gCLOCH LIATH 

 
SD Jennifer Whitmore  
Go dtí Feabhra 2020 

 

 
IND Tom Fortune, ‘DeLacey’, Sea Road, Cill 
Chomhghaill, Contae Chill Mhantáin 01 2876135 
086 2488195 tfortune@wicklowcoco.ie 

 

 
FG Derek Mitchell, ‘Kiltoorish’, Ascaill an Mhainéir, 
Na Clocha Liatha, Contae Chill Mhantáin 01 
2874115  
mitchelld@eircom.net 

 

 
FF Gerry Walsh, 33 Arda Burnaby, Na Clocha Liatha, 
Contae Chill Mhantáin 085 8639848 
 gerrywalsh00@gmail.com 

 
 

 
GP Lourda Scott, 62 Redford Park, Na Clocha Liatha, 
Contae Chill Mhantáin 087 986 7532 
lscott@wicklowcoco.ie 
 

 

 
IND Mags Crean, 12 Burnaby Lawns, Na Clocha 
Liatha, Contae Chill Mhantáin 087 103 2446 
mcrean@wicklowcoco.ie 
 
 

 

SD Jodie Neary, 4 Seagreen Avenue, Blacklion, Na 
Clocha Liatha, Contae Chill Mhantáin 085 227 3996 
jodie.neary@socialdemocrats.is 

 
TOGHCHEANTAR CHILL MHANTÁIN 

 
SF John Snell, 81 Seaview Heights, Ráth Naoi, 
Contae Chill Mhantáin 087 2210222 
 jsnell@wicklowcoco.ie 

 
 

 
FF Gail Dunne, 9 Bóthar Naomh Mhantáin, Baile 
Chill Mhantáin, Contae Chill Mhantáin 086 8214368  
gdunne@wicklowcoco.ie 

 

 
FG Shay Cullen, ‘The Crosses’, Baile na hInse, Baile 
an Chinnéidigh, Contae Chill Mhantáin 086 7275000 
shaycullen2014@gmail.com 

 

 
FG Irene Winters, 23 Wicklow Heights Court, Cill 
Mhantáin, Contae Chill Mhantáin 087 2443610 
irenewinters@eircom.net 

 

mailto:ericka.doyle@greenparty.ie
mailto:tfortune@wicklowcoco.ie
mailto:mitchelld@eircom.net
mailto:gerrywalsh00@gmail.com
mailto:lscott@wicklowcoco.ie
mailto:mcrean@wicklowcoco.ie
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mailto:irenewinters@eircom.net
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IND Mary Kavanagh, 58 Seafield, Baile Chill 
Mhantáin, Contae Chill Mhantáin 087 7823513 
 mkavanagh@wicklowcoco.ie 

 

 
 
LAB Paul O’Brien, 13 Glenkeen, An Chros Dhearg, 
Contae Chill Mhantáin 086 036 6947 
pobrien@wicklowcoco.ie

 

 

 

 

Foireann Bainistíochta 
An tUasal Frank Curran  

     
Príomhfheidhmeannach 
 
  

An tUasal Colm Lavery  

      
Stiúrthóir Seirbhísí 
Iompar, Uisce agus Seirbhísí Éigeandála   
 
 

An tUasal Michael Nicholson  

     
Stiúrthóir Seirbhísí 
Forbairt Phobail, Chultúir agus Shóisialta 
 

An tUasal Joe Lane   

     

Stiúrthóir Seirbhísí  
Tithíocht agus Eastát Corparáideach 

 
Lorraine Gallagher, Uasal      

    
Stiúrthóir Seirbhísí 
Seirbhísí Fiontraíochta agus 
Corparáideacha 
 

Breege Kilkenny, Uasal  

    
Stiúrthóir Seirbhísí 
Seirbhísí Pleanála agus Comhshaoil  
 

 
Dorothy Kennedy, Uasal  

    
Gníomhaire Dlí 
 
 

mailto:mkavanagh@wicklowcoco.ie
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An tUasal Liam Fitzpatrick 

      

Ceann na gCóras Faisnéise 
 
 

 
 
 

An tUasal Brian Gleeson   

   
Ceann Airgeadais

Tithíocht agus Eastát 
Corparáideach 

Coiste um Beartais Straitéiseacha  

 
Cathaoirleach 
An Comhairleoir John Snell 
 
Comhairle Contae Chill Mhantáin 
An Comhairleoir Tommy Annesley 
An Comhairleoir Paul O’Brien 
An Comhairleoir Mags Crean 
An Comhairleoir Aoife Flynn Kennedy 
An Comhairleoir Grace McManus 
Gníomhaireachtaí Seachtracha 
Ceardchumainn 
Derek Casserly SIPTU 
Daoine faoi Mhíbhuntáiste 
Catherine Kenny Clann Shíomóin Bhaile Átha 
Cliath 
Gnó/Tráchtáil 
Paddy Mordaunt 
Pobal 
Mary Ann Parsons 
Simon Blanckensee 
Grúpa Lucht Taistil Chill Mhantáin 
Aoibhinn McCloy 
 
Stiúrthóir Seirbhísí 
Joe Lane 
 
 

 
Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach 
Jackie Carroll 
 
Innealtóirí Sinsearacha 
Declan Marnane 
Helena Fallon 
 

Tithíocht agus Eastát 
Corparáideach 

 Tithíocht Shóisialta – Soláthar agus 
Pleanáil 

 Bainistiú Tithíochta 

 Cuimsiú Sóisialta 

 Eastát Corparáideach 

 
Tháinig an Coiste um Beartas Straitéiseach 
maidir le Tithíocht agus Eastát Corparáideach le 
chéile sé (6) huaire le linn na bliana 2020 agus 
díríodh ar líon réimsí tábhachtacha, lena n-
áirítear: 

 
 Buiséad 2020 – Impleachtaí do na 

hÚdaráis Tithíochta náisiúnta maidir le 
soláthar tithíochta agus saincheisteanna 
bainistithe agus infheistíochta amach 
anseo 

 Tosaíochtaí tithíochta don bhliain 2020, 
lena n-áirítear, soláthar agus bainistiú 
tithíochta amach anseo  

 Soláthar Tithíochta/Clár Seachadta  
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 Cothabháil agus bainistiú an Stoc 
Tithíochta  

 Measúnú Bliantúil maidir le Tithíocht 
Shóisialta  

 Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta 

 Plean Cóiríochta don Lucht Siúil – 2019-
2024 

 Comhoibriú Comhlachtaí Tithíochta 
Ceadaithe  

 Plean Gníomhaíochta maidir le hEaspa 
Dídine  

 Scéim Ligin Bunaithe ar Rogha 

 Tithíocht Inacmhainne  

 
Soláthar Tithíochta – Clár Seachadta 
 

 
Slí na Sláine, Bealach Conglais 

 
 
Lean Comhairle Contae Chill Mhantáin le 
seachadadh a dhéanamh faoina Clár Seachadta 
Tithíochta.  Rinneadh 318 aonad tithíochta 
sóisialta a sheachadadh sa bhliain 2020, agus tá 
sé beartaithe 379 aonad a sheachadadh sa 
bhliain 2021, ag brath ar leibhéal na srianta mar 
gheall ar an bpaindéim.  

 
 
Arda Jameson, Cill Mocheanóg 

 
 
Cuid V 
Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin i mbun 
idirchaidreamh dlúth le Gníomhairí agus le 
Forbróirí maidir le riachtanais Cuid V. Cuirtear 
roinnt aonad Chuid V ar fáil trí CALF i gcomhar le 
Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe m.sh. 
Glenheron sna Clocha Liatha, agus roinnt díobh 
go díreach chuig an gComhairle m.sh. Carraig 
Beag, Cill Mhantáin.  Rinneadh 29 aonad Cuid V 
a sheachadadh sa bhliain 2020 trí mheascán de 
sholáthar Údaráis Áitiúil agus CALF. 
 
Táthar ag súil go ndéanfar 25 aonad Páirt V a 
sheachadadh sa bhliain 2021, faoi réir ag líon 
cúrsaí, lena n-áirítear, aon dianghlasáil eile a 
bhaineann le COVID- 19 agus cé chomh tapa is a 
bhíonn sé ar chumas Forbróirí leanúint ar 
aghaidh agus na haonaid a chríochnú.  

 
Lándéanta 
Tá soláthar tithíochta sóisialta á lorg agus á 
spreagadh go gníomhach ag an gComhairle trí 
mheicníocht na forbartha lándéanta.  Rinneadh 
16 aonad lándéanta a sheachadadh sa bhliain 
2020 (Comhairle Contae Chill Mhantáin agus 
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Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta).  Tugann an 
Chomhairle cuireadh le haghaidh iarratais a chur 
faoi bhráid ar bhonn rialta le haghaidh tuilleadh 
aonaid lándéanta agus táthar ag súil le leanúint 
ag cur leis an soláthar ar thuilleadh aonaid 
lándéanta sa bhliain 2020.   

 
Léasú CALF  
Leanann Comhairle Contae Chill Mhantáin ar 
aghaidh le hiarratais a éascú ó Chomhlachtaí 
Ceadaithe Tithíochta maidir le seachadadh 
aonad tríd an scéim léasaithe CALF.  Rinneadh 
59 aonad CALF a sheachadadh sa bhliain 2020.   
 

Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe 
(AHBanna) 
Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin ag leanúint 
ar aghaidh ag obair le Comhlachtaí Tithíochta 
Ceadaithe chun cur leis an soláthar tithíocht 
shóisialta. Tá líon láithreáin leithdháilte ar 
Chomhlachtaí Tithíochta Ceadaithe (AHBanna) 
lena gcur chun cinn tar éis nós imeachta 
roghnaithe agus tá dul chun cinn déanta ar 
scéimeanna a dhearadh do na láithreáin seo. 
 

Bainistiú Tithíochta 
Ba €1,870,700 an buiséad iomlán do 
dheisiúchán tithíochta don bhliain 2020. 
Rinneadh é sin a dháileadh go cothrom ar na 
Ceantair Bhardasacha ar bhonn pro rata 
bunaithe ar líon na n-aonad i ngach ceantar.  

Soláthraíodh Téamh Lárnach i líon tithe freisin 
agus leanadh le seirbhís agus cothabháil a 
dhéanamh ar chórais téimh lárnaigh. 

Nuair a éiríonn tithe folamh déantar iad a 
uasghrádú mar seo a leanas: 

 Seiceáil agus deisiú ar chórais 
leictreacha/athshreangú; 

 Seiceáil pluiméireachta; 

 Aonaid chistin/earraí sláintíochta a 
athsholáthar nuair is gá; 

 Uasghrádú réadmhaoine chun feabhas a 
chur ar éifeachtúlacht fuinnimh; 

 Aon oibreacha riachtanacha eile.  

Clár Athchóirithe VOIDS 2020 
Cuireadh 48 aonad ar an iomlán in úsáid arís sa 
bhliain 2020 trí mhaoiniú a fuarthas faoi Chlár 
Athchóirithe VOIDS. 
 

Uasghrádú Éifeachtúlachta Fuinnimh 
maidir le Creatlach Céim 1 agus 2  
Leanadh leis na hoibreacha ar an gclár 
Uasghrádaithe Éifeachtúlachta Fuinnimh maidir 
le Creatlach le linn na bliana 2020 agus tá tús le 
cur le Beart 2, 90 teach san Inbhear Mór, Cill 
Mhantáin agus in Iarthar Chill Mhantáin i mí na 
Nollag 2020. 
 
Cuireadh tús le hoibreacha freisin ar 20 
réadmhaoin i Wolfe Tone Square West, Bré, atá 
le tabhairt chun críche i ndeireadh Ráithe 1 
2021.    
  

Leithdháiltí Tithíochta 
Leithdháileann Comhairle Contae Chill Mhantáin 
tithe de réir na Scéime Tosaíochta Ligin arna 
glacadh ag Comhaltaí na Comhairle agus arna 
ceadú ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus 
Rialtais Áitiúil.  Féadfar duine ar bith a bhfuil 
tithíocht ag teastáil uathu agus nach bhfuil 
ábalta teach a fháil lena n-acmhainní féin, a chur 
san áireamh ar Liosta Feithimh Tithíochta na 
Comhairle, faoi réir an chritéir cháilitheachta a 
chomhlíonadh. 
 
Bhí 4,487 iarratasóir tithíochta ar liosta 
tithíochta do Chomhairle Contae Chill Mhantáin 
amhail an 31 Nollaig 2020, tar éis na 
Measúnachta maidir le Tithíocht Shóisialta a 
bheith tugtha chun críche. Rinneadh 325 teach 
ar an iomlán a leithdháileadh le linn na bliana 
2020 agus bhain 59 teaghlach leas as aistriú. 
 

 
Roghanna Eile Tithíochta  
I dtéarmaí roghanna tithíochta eile, lean 
Comhairle Chontae Chill Mhantáin ar aghaidh ag 
cur raon leathan de roghanna tithíochta breise 
chun cinn sa bhliain 2020. 
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(RAS) Scéim um Chóiríocht ar Cíos  
B’ionann líon iomlán réadmhaoin RAS amhail 31 
Nollaig, 2020 agus 280. 

 
Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP) 

Bhain 2,144 teaghlach leas as tacaíocht cíosa 
HAP amhail 31 Nollaig, 2020. 

 
Léasú Tithíocht Shóisialta 

Leanadh le hiarrachtaí le linn na bliana 2020 le 
léasú fadtéarmach agus gearrthéarmach a chur 
chun cinn mar rogha tithíocht shóisialta i 
gContae Chill Mhantáin. 
 
Déantar réadmhaoin a leasú ón earnáil 
phríobháideach agus iad a úsáid chun freastal ar 
theaghlaigh atá ar liostaí feithimh an údaráis 
áitiúil. Leithdháilfear réadmhaoin léasaithe do 
thionóntaí, de réir scéimeanna leithdháilte na n-
údarás áitiúil. 
 
Tugadh 38 aonad ar an iomlán ar léas do 
Chomhairle Contae Chill Mhantáin amhail an 31 
Nollaig, 2020 agus tá an spéis sa scéim ag dul i 
méid. 
 

Morgáiste go Cíos  
Is ionann an scéim Morgáiste go Cíos (MTR) 
agus scéim chun cuidiú le húinéir tí atá i mbaol a 
dteach a chailleadh mar gheall ar riaráistí 
morgáiste. Tugann sé an deis d’úinéirí tí a bhfuil 
deacrachtaí le morgáiste acu aistriú ó 
úinéireacht a dtithe chuig tithe a thógáil ar cíos 
mar thionóntaí tithíocht shóisialta.  
Tugadh tacaíocht do 25 teaghlach chun a dhul 
isteach san MTR le linn na bliana 2020. 
 

Iasacht Tithíochta Atógáil Éireann  

Mar cheannaitheoir céaduaire is féidir leat 
iarratas a chur faoi bhráid Iasacht Tithíochta 
Atógáil Éireann chun réadmhaoin nua nó 
réadmhaoin dara láimhe a cheannach, nó le do 
theach féin a thógáil. 

Is ionann agus €320,000 an margadhluach uasta 
na réadmhaoine is féidir a ceannach. 

Bhí 115 Iasacht Tithíochta Atógáil Éireann 
ceadaithe amhail an 31 Nollaig 2020. 

 

 
Deontais Tithíochta 
Lean Comhairle Contae Chill Mhantáin le 
maoiniú a dhéanamh ar dheontais faoi théarmaí 
na nDeontas Oiriúnaithe Tithíochta, Cúnamh 
Tithíochta do Dhaoine Breacaosta agus Deontas 
na nÁiseanna Soghluaisteachta. Sa bhliain 2020, 
in ainneoin na moille a bhí le brath mar gheall ar 
an bpaindéim, eisíodh os cionn €1.2m i 
ndeontas maoinithe do thithe príobháideacha 
agus €596,000 do thithe sóisialta. 
 
Cuireadh tús le feachtas feasachta ar na Meáin 
Shóisialta i mí Lúnasa 2020, a chruthaigh ardú 
suntasach sa leibhéal fiosrúcháin agus iarratais.  
Seoladh litreach freisin chuig gach Dochtúir 
Ginearálta (GP) laistigh de Chontae Chill 
Mhantáin i mí Lúnasa 2020 chun daoine a chur 
ar an eolas maidir leis an scéim. 
 

An Scéim Ceannaigh ag Tionóntaí  
Le linn na bliana 2020 thug 20 tionónta eile 
ceannach chun críche faoin Scéim Ceannaigh ag 
Tionóntaí.   

 
Forbairt Eastát 
Leithdháileadh Deontais Forbartha Eastát trí na 
Ceantair Bhardasacha chuig Cumainn 
Chónaitheoirí laistigh de na ceantair.  

 
Bainistíocht Eastáit – Idirchaidreamh 
Tionónta  
Lean an tOifigeach Idirchaidrimh ag tabhairt 
tacaíochta do Thionóntaí Chomhairle Contae 
Chill Mhantáin sa bhliain 2020 chun dul i ngleic 
le hIompar Frithshóisialta.  Rinneadh taifeadadh 
ar líon mór cásanna sa bhliain 2020 lenar bhain 
iompar frithshóisialta.  Chruthaigh cur chuige 
Idirghníomhaireachta lena raibh baint ag an 
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nGarda Síochána, an HSE agus Tusla ar an 
toradh ab fhearr ó thaobh déileáil le 
saincheisteanna frithshóisialta.  
Cuireadh tús sa bhliain 2020 leis an Straitéis 
maidir le hIompar Frithshóisialta a bhreithniú 
agus a thabhairt cothrom le dáta.  

 
Cíosanna Tithíochta  
Cuireadh 167 teach cónaithe nua le stoc 
tithíochta na Comhairle sa bhliain 2020 agus 
amhail 31 Nollaig 2019 bhí tionóntaí ina gcónaí 
in 4,530 aonad.  
 
Tugadh faoi obair shuntasach le tionóntaí ar 
tháinig laghdú ar a n-ioncam le linn na 
paindéime.  
 
Chuir srianta na paindéime cosc ar bhailiúchán ó 
dhoras go doras ar feadh tréimhse sa bhliain 
2020 agus eisíodh treoirlínte. 
 

 
Cóiríocht don Lucht Siúil 
Le linn na bliana 2020 agus ag tús na paindéime, 
eisíodh treoirlínte ar údaráis áitiúla chun déileáil 
le Grúpaí Leochaileacha, le linn na géarchéime, 
lena n-áirítear, an Lucht Siúil. 
 
Chuir Comhairle Contae Chill Mhantáin líon 
socruithe i bhfeidhm chun soláthar a dhéanamh 
do, i measc nithe eile, seirbhísí do láithreán 
nach raibh aon seirbhísí á gcur ar fáil orthu 
roimhe seo chun sláintíocht agus scaradh 
sóisialta níos fearr a éascú. Cuireadh saoráidí 
leasa ar fáil i líon láithreán neamhúdaraithe. 
Cuireadh aonaid tithíochta ar fáil do líon 
teaghlaigh a bhí ar láithreáin neamhúdaraithe. 
 
Éilítear ar Chomhairle Contae Chill Mhantáin 
tabhairt faoi chomhaireamh bliantúil ar 
theaghlaigh an Lucht Siúil – léirigh comhaireamh 
na bliana 2020 go raibh 275 teaghlach den Lucht 
Siúil ina gcónaí sa Chontae. 
 

Rinneadh 25 leithdháileadh do theaghlaigh 
Lucht Siúil faoin gClár Cóiríochta don Lucht Siúil 
sa bhliain 2020. 
 
Thug comhaltaí na Rannóige Tithíochta agus 
Briogáid Dóiteáin Bhré tuilleadh cigireachta 
chun críche maidir le sábháilteacht dóiteáin ar 
láithreáin stad. Chomh maith leis sin, rinneadh 
cigireacht leictreachais, lena n-áirítear, suiteáil 
aláram deataigh a leathadh amach.  
 
Rinneadh dul chun cinn suntasach maidir leis an 
gClár Caipitil agus cuireadh Scéim Bhuaile an 
tSeiscinn do 3 theach chun cinn go dtí an 
dearadh mionsonraithe agus an chéim 
thairisceana.   
Fuarthas cead do Ghrúpscéim 4 theach i Ráth 
Droma agus rinne an Chomhairle dul chun cinn 
chomh fada leis an gcéim chomhairliúcháin agus 
deartha.   
Tugadh oibreacha chun críche ar shíneadh a chur le 
teach de chuid an Lucht Siúil in Áth na Fuinseoige 
chun cuidiú a thabhairt ó thaobh míchumas.  
 
 

Bhí dhá chruinniú ag Coiste áitiúil 
Comhairliúcháin um Chóiríocht don Lucht Siúil 
(LTACC) sa bhliain 2020. Leanadh leis na cuspóirí 
faoin bPlean Cóiríochta don Lucht Siúil 2019-
2024 a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go raibh 
freastal á dhéanamh ar riachtanais an Lucht Siúil 
a bhí ina gcónaí i gContae Chill Mhantáin. San 
áireamh anseo, bhí pleanáil do thithe 
caighdeánacha, láithreáin stad, grúpthithíocht, 
tithe tuaithe agus láithreáin 
shealadacha/éigeandála.  
 

Easpa Dídine 
Lean cosc a chur ar easpa dídine lena bheith mar 
phríomhfhócas agus chuir an fhoireann 
comhairle agus tacaíocht ar fáil do dhaoine atá 
gan dídean, nó i gcontúirt a bheith gan dídean 
(ar an teileafón, ag an gcuntar agus trí choinne).  
Rinne an fhoireann easpa dídine caidreamh le 
Tiarnaí Talún agus le Gníomhairí chun 
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cothabháil a dhéanamh ar thionóntachtaí agus 
tionóntachtaí a chur chun cinn.  
Chuir an Chomhairle cóiríocht éigeandála ar fáil, 
nuair a bhí gá leis, i ndiaidh measúnú iomlán a 
dhéanamh ar riachtanais. 

 Tháinig 711 cás (teaghlaigh/daoine 
aonair) chun cinn mar dhaoine gan 
dídean le linn na bliana 2019, agus 
cuireadh 45 socrúchán cóiríochta 
éigeandála ar fáil le linn na bliana.  

 Plean Gníomhaíochta Réigiún an Oirthir 
Láir maidir leis an Easpa Dídine 2018-
2020. 

 Áiríodh ar Phrótacail/Beartais a cuireadh 
i bhfeidhm le linn na bliana 2019, 
Prótacal maidir le Scaoileadh Príosúnach 
i gcomhar leis an tSeirbhís Phríosúin, an 
Creat um Chaighdeán Cháilíochta 
Náisiúnta Seirbhíse do sholáthróirí 
seirbhíse do Thús Áite don Tithíocht. 

 

Easpa Dídine HAP 
Cuireann Aimsitheoir Easpa Dídine HAP cúnamh 
ar fáil maidir le:  

 sealúchas oiriúnach a lorg a 
d’fhéadfadh a bheith oiriúnach do 
theaghlaigh atá aitheanta mar 
theaghlaigh gan dídean i láthair na 
huaire nó atá i mbaol a bheith gan 
dídean;  

 dul i gcomhairle le teaghlaigh 
sonracha lena gcuid riachtanais 
sonracha a fháil amach;  

 caidreamh a chruthú le gníomhairí 
agus le tiarnaí talún réadmhaoine 
áitiúil; agus,  

 tacaíocht a chur ar fáil do na 
teaghlaigh siúd atá gan dídean le (a) 
fáil réidh leis an riachtanas dul 
isteach i gcóiríocht éigeandála nó (b) 
a theacht amach as cóiríocht 
éigeandála agus tionóntacht a 
aimsiú.  

 Go dtí seo, tugadh cúnamh do 306 
teaghlach (238 teaghlach agus 68 
duine aonair) faoi Scéim Easpa Dídine 
HAP ó bunaíodh an scéim 1 Deireadh 
Fómhair, 2018 go 31 Nollaig 2020. 
(143 cás easpa dídine, agus 161 cás 
maidir le cosc a chur ar dhul isteach i 
gcóiríocht éigeandála go dtí seo agus 
2 sholáthar díreach).  D’aimsigh 
Comhairle Contae Chill Mhantáin 103 
réadmhaoin. 

 

Cur Chuige Comhpháirtíochta – ag obair 
le Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta  
Ar mhaithe le díriú ar ghrúpaí sonracha daoine 
leochaileacha atá i mbaol bheith gan dídean 
agus ar dhaoine a bhfuil cóiríocht faoi 
thacaíocht ag teastáil uathu, lean Comhairle 
Contae Chill Mhantáin den obair i gcomhar le 
roinnt Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe chun 
cóiríocht a sholáthar do dhaoine a bhfuil 
riachtanais tacaíochta acu. Cinntíonn an cur 
chuige sin faoi stiúir tithíochta, réiteach 
inbhuanaithe ar an easpa dídine do dhaoine a 
bhfuil sé deacair teagmháil a dhéanamh leo, ar 
dtús, agus a mbíonn saincheisteanna acu 
tionóntacht a choimeád, ar deireadh.   
 
Feidhmíonn an Chomhairle bainistiú na 
réadmhaoine seo trí Chomhaontuithe Seirbhíse 
nó Comhaontuithe Ceadúnais agus Léasanna.  
Cuireann na haonaid seo cóiríocht faoi 
thacaíocht ar fáil do dhaoine leochaileacha ach 
an tsamhail Tús Áite don Tithíocht a úsáid.  Tá 
an cur chuige faoi stiúir na tithíochta sin ar dhul 
i ngleic leis an easpa dídine cumhdaithe in 
Atógáil Éireann, agus is tiomantas é i bPlean 
Gníomhaíochta Réigiún an Oirthir Láir maidir leis 
an Easpa Dídine i gCill Dara, sa Mhí agus i gCill 
Mhantáin.  
 
 

Cóiríocht Shealadach faoi Thacaíocht do 
Dhaoine gan Dídean – Cnoc Kilmantin, 
Cill Mhantáin 
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Lean an Chomhairle, i gcomhpháirtíocht le Clann 
Shíomóin Bhaile Átha Cliath, le saoráid 
chóiríochta faoi thacaíocht a chur ar fáil do 
dhaoine gan dídean ag Kilmantin Hill i mBaile 
Chill Mhantáin. Tá aon nduine dhéag ina gcónaí 
in aonaid idirthréimhseacha faoi 
mheántacaíocht san ionad.  
 

Cóiríocht Shealadach faoi Thacaíocht do 
Dhaoine gan Dídean – San Remo, Bré 
Chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais 
chóiríochta agus tacaíochta cohórt áirithe 
daoine gan dídean, bhí aonad cóiríochta 
ardtacaíochta sealadach a aithint agus a 
sholáthar i mBré agus in Iarthar Chill Mhantáin 
mar príomhfhócas ag Comhairle Contae Chill 
Mhantáin chun freastal ar easpa dídine. 
Aithníodh an cohórt seo ón daonra atá ann agus 
ó na daoine siúd atá ar eolas faoi láthair maidir 
lena bheith ag rochtain seirbhísí do dhaoine gan 
dídean i mBré agus in Iarthar Chill Mhantáin.   
 
Chuir géarchéim COVID-19 ardú breise ar chomh 
práinneach is atá riachtanas éigeandála chun 
cóiríocht oiriúnach a sholáthar do dhaoine 
ardleochaileachta gan dídean atá ag rochtain an 
Tionscnamh don Aimsir Fhuar (CWI). Dá réir sin, 
cuireadh soláthar agus uasghrádú an teach 
altranais a bhí i mBré roimhe seo chun cinn agus 
osclaíodh an tsaoráid do chliaint i mí Deireadh 
Fómhair.  Cuimsíonn an tsaoráid, atá a feidhmiú 
ag Clann Shíomóin Bhaile Átha Cliath, samhail 
seirbhíse ina bhfuil líon leapacha 
éigeandála/don aimsir fhuar (srianta le linn 
COVID- 19) agus Leapacha do Chóiríocht 
Shealadach faoi Thacaíocht (STA). Tá tacaíocht ó 
oibrí bunriachtanais ar láthair ann chun ceangal 
a dhéanamh le cliaint.   
 
Bunaíodh Coiste Idirchaidreamh 
Comharsanachta le hionadaithe ón nGarda 
Síochána, Comhairleoirí áitiúil, Comhairle 
Contae Chill Mhantáin agus Clann Shíomóin 
Bhaile Átha.  

 
San Remo, Bré 

 
Cóiríocht Shealadach faoi Thacaíocht do 
Dhaoine gan Dídean – Carraig Eden, na 
Clocha Liatha 
Cuireadh tús le hoibreacha sa bhliain 2020 chun 
uasghrádú a dhéanamh chun 35 seomra leapa 
en suite laistigh den fhoirgneamh atá ann i 
láthair na huaire. Soláthraíonn an tsaoráid 
cóiríocht shealadach faoi thacaíocht do dhaoine 
aonair a bhfuil cúl tugtha acu go rathúil le 
handúil agus atá ag déanamh a ndícheall anois 
chun deireadh a chur lena mbrath ar easpa 
dídine.  

 
 
Saoráid Seirbhíse do Theaghlaigh gan 
Dídean, Cill Mhantáin 
Tar éis comhairle a fháil go raibh Sonas ag 
tarraingt a gcuid seirbhísí amach as Cill 
Mhantáin, cuireadh an tsaoráid amach ar 
tairiscint chuig Comhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta leis an tsaoráid a fheidhmiú agus a 
bhainistiú mar Mhol do Theaghlaigh gan Dídean. 
D’éirigh le Clann Shíomóin Bhaile Átha Cliath an 
conradh a thabhairt leo agus beidh sé ar a 
gcumas tús a chur le feidhmiú agus le bainistiú 
na saoráide ag brath ar an aistriú dlíthiúil a 
thabhairt chun críche.  
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Tugadh formhór na hoibre athchóirithe ar an 
tsaoráid chun críche sa bhliain 2020 agus táthar 
ag súil go gcuirfear tús le feidhmiú na saoráide, 
a chuireann cóiríocht shealadach ar fáil do 7 
dteaghlach, go luath sa bhliain 2021. 
 

Cóiríocht Shealadach Eile faoi Thacaíocht 
do Dhaoine gan Dídean  
Cuireadh 12 aonad ar fáil i gCill Mhantáin, Bré, 
agus san Inbhear Mór ó réadmhaoin Chomhairle 
Contae Chill Mhantáin féin, atá ar léas ag 
Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta (AHBanna), 
cóiríocht faoi thacaíocht íseal agus meánach atá 
i gceist anseo atá dírithe ar riachtanais 
tacaíochta áirithe na gcliant.  Tá líon suntasach 
daoine ag bogadh ar aghaidh ón réadmhaoin 
seo, rud a léiríonn rathúlacht na samhla seo.  
 

Tús Áite don Tithíocht 

Aithnítear i dTús Áite don Tithíocht go 
soláthraíonn baile seasta an bunús do 
théarnamh sna réimsí seo.  
Ceapadh Iontaobhas Peter McVerry mar 
Chomhpháirtí Cur Chun Feidhme do Thús Áite 
don Tithíocht i Réigiún an Lár-Oirthir agus tá 
Comhairle Contae Chill Mhantáin tiomanta 
oibriú i gcomhar le hIontaobhas Peter McVerry 
chun na spriocanna atá aitheanta sa chlár a 
bhaint amach. Chuir Comhairle Contae Chill 
Mhantáin cóiríocht ar fáil go rathúil, go dtí seo 
sa bhliain 2020, do chúigear cliant (5) faoi Chlár 
Tús Áite don Tithíocht, tugadh ceithre chinn (4) 
acu sin chun críche sa bhliain 2020.  Rinne an 
fhoireann measúnú ar chliaint eile a bhí molta 
faoin gClár Tús Áite don Tithíocht agus tá siad 
sin ag baint leasa as seirbhísí oibrí 
bunriachtanais ag brath ar an gcóiríocht a bheith 
tugtha chun críche.   
 

Easpa Dídine agus Meabhairshláinte 
Bhunaigh Comhairle Contae Chill Mhantáin 
fóram Meabhairshláinte le hionadaithe ón HSE, 
Comhairle Contae Chill Mhantáin agus HAIL 
(AHB don Mheabhairshláinte). Chomhaontaigh 
Comhairle Contae Chill Mhantáin cómhaoiniú a 

dhéanamh ar Oifigeach um Choimeád 
Tionóntachta chun déileáil le cliaint atá i mbaol 
ó easpa dídine mar gheall ar Mheabhairshláinte 
leanúnach agus líonadh an post sin sa bhliain 
2020.  Tá ag éirigh go maith leis an tionscnamh 
seo agus bhain 11 cliant leas go rathúil as an 
tseirbhís seo sa bhliain 2020.     
 

Athlonnú Teifeach 
Iarradh ar Chomhairle Contae Chill Mhantáin 
cóiríocht a sholáthar do 190 chun iad a athlonnú 
faoi Chlár Cosanta Dídeanaithe na hÉireann. 
Cuireadh cóiríocht ar fáil faoin gclár do 37 
teaghlach sa bhliain 2020, agus úsáid a bhaint as 
soláthar breise agus meascán d’aonaid údarás 
áitiúil agus AHB.  

  
Sláinte agus Sábháilteacht  
Bunaíodh Beartas Chomhairle Contae Chill 
Mhantáin um Sláinte agus Sábháilteachta chun a 
chinntiú, a oiread agus is féidir ar bhonn 
réasúnta, go mbíonn gach duine a oibríonn do 
nó thar ceann Chomhairle Contae Chill 
Mhantáin ag obair sna coinníollacha is sábháilte 
agus is sláintiúla agus is féidir. Tá an Beartas 
Sláinte agus Sábháilteachta seo ceadaithe ag an 
Stiúrthóireacht Tithíochta mar bheartas 
infheidhme do gach oibríocht de chuid 
Chomhairle Contae Chill Mhantáin laistigh den 
rannóg Tithíochta. Déantar athbhreithniú seasta 
ar bheartais agus ar nósanna imeachta na 
heagraíochta maidir le Sláinte agus 
Sábháilteacht, ag teacht le dea-chleachtais, 
athruithe sa reachtaíocht agus tionscnaimh 
náisiúnta.  
 
Déanann Éascaitheoir Sláinte agus 
Sábháilteachta iniúchtaí sábháilteachta agus 
cigireachtaí sábháilteachta ar shuíomhanna 
conraitheora agus ar shuíomhanna saothair 
dhírigh ar bhonn seachtainiúil. 
 
Cuirtear gach comhalta nua foirne ar an eolas 
faoi oiliúint ionduchtúcháin Sláinte agus 
Sábháilteachta. Cuirtear cláir oiliúna leathana ar 
fáil don fhoireann ar bhonn rialta chun rialachán 



Tuarascáil Bhliantúil 2020 

 

  

foirgníochta agus sábháilteachta a 
chomhlíonadh.  
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Seirbhísí Iompair, Uisce agus 
Éigeandála  
 
Coiste um Beartais Straitéiseacha  
 
Cuimsíonn comhaltas Coiste um Beartais 
Straitéiseacha um Sheirbhísí Iompair, Uisce agus 
Éigeandála cúigear Comhairleoirí Contae chomh 
maith le ceathrar ionadaí ó na grúpa comhleasa 
earnála. Bíonn cruinnithe rialta ag an gCoiste um 
Beartais Straitéiseacha ar feadh na bliana ina 
bpléitear saincheisteanna náisiúnta agus áitiúla 
araon. 
 
Cathaoirleach 
An Comhairleoir Derek Mitchell 
 
Comhairle Contae Chill Mhantáin  
An Comhairleoir Pat Fitzgerald 
An Comhairleoir Joe Behan 
An Comhairleoir Irene Winters 
An Comhairleoir Vincent Bake 
 
Gníomhaireachtaí Seachtracha 
Ceardchumainn 
Margaret Coughlan 
 
Comhshaol/Caomhnú 
Tim Morgan 
 
An Pobal Talmhaíochta/Feirmeoireachta  
Pat Dunne 
 
Forbairt/Foirgníocht 
Tomás Peare 
 
Gnó/Tráchtáil 
Donal Murray 
 
Stiúrthóirí Seirbhísí 
Colm Lavery 
Sheirbhísí Iompair, Uisce agus Éigeandála 
 
Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach 
Helena Dennehy 

 
Innealtóir Sinsearach 
Michael Flynn 
John Bowes 
 
 
Príomhoifigeach Dóiteáin 
Aidan Dempsey 
 
Oifigigh Riaracháin 
Allyson Minion 
Elizabeth Clarke 
 
 

Iompar 
Cuspóir 1 
 
Soláthar gach cineál iompair a chur chun cinn 

agus a éascú ar bhealach chomhtháite ar 

mhaithe le forbairt shóisialta agus eacnamaíoch 

a spreagadh, agus aird á thabhairt ar chúrsaí 

comhshaoil, forbairt inbhuanaithe, cuimsiú 

sóisialta agus sláinte agus sábháilteacht.  

 
 
Sláinte agus Sábháilteacht 
Tá an Stiúrthóireacht tiomanta do chinntiú go 
gcloífear le prionsabail na Sábháilteachta, na 
Sláinte agus Leas an duine san áit oibre.  Maidir 
leis sin, táthar ag leanúint le pleananna agus 
beartais a fhorbairt agus a thabhairt cothrom le 
dáta chun nósanna imeachta sláinte agus 
sábháilteachta a fheabhsú. Soláthraítear cláir 
oiliúna leathana don fhoireann ar bhonn 
leanúnach lena chinntiú go mbíonn siad ag cloí 
leis na rialacháin tógála agus sábháilteachta. 
Déantar athbhreithniú agus tugtar na Ráitis 
Sábháilteachta cothrom le dáta ar bhonn rialta. 
Gabhann costais bhreise le tionscadail áirithe 
mar gheall ar chur i bhfeidhm na ndea-
chleachtas sláinte agus sábháilteachta sin, ach 
tá an Chomhairle tiomanta, ina ainneoin seo, do 
shláinte agus do shábháilteacht a cuid fostaithe. 
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Sábháilteacht ar Bhóithre: Oideachas agus Cur 
Chun Cinn  
 
Cuimsíonn Coiste Sábháilteachta Bóithre le 

Chéile comhaltaí ón nGarda Síochána, an 

tSeirbhís Dóiteáin, an tÚdarás um 

Shábháilteacht ar Bhóithre, an tÚdarás um 

Bóithre Náisiúnta agus Oifigigh ó Chomhairle 

Contae Chill Mhantáin. Mar sin féin, mar gheall 

ar shrianta COVID- 19, ní raibh ach aon 

chruinniú amháin ag an gCoiste le linn na bliana 

2020, leanadh le cumarsáid ar líne ar mhaithe le 

hathbhreithniú a dhéanamh ar shábháilteacht 

bóithre i gContae Chill Mhantáin. Bhíothas ar tí 

athbhreithniú a dhéanamh ar Phlean 

Sábháilteachta Bóithre Chontae Chill Mhantáin 

2015-2020 sa bhliain 2020 ach mar gheall ar 

mhoill ar fhoilsiú Straitéis Náisiúnta an RSA a 

gcuirfear tús leis anois sa bhliain 2021, níor 

tharla sé sin. Tá sé mar phríomhchuspóir leis an 

bPlean Sábháilteachta ar Bhóithre líon na 

dtimpistí ar bhóithre Chill Mhantáin a laghdú 

agus díriú ar Chill Mhantáin a bheith mar 

chontae níos sábháilte do thiománaithe agus do 

choisithe araon trí Oideachas, Forfheidhmiú, 

Innealtóireacht agus Meastóireacht. 

  

 

Cuspóir 2 
 
Na líonraí náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla 

bóithre a thógáil agus a chothabháil ar an 

gcaighdeán is airde agus is féidir ó thaobh gach 

cineál bóthair, lena n-úsáid san am i láthair agus 

amach anseo ar an luach is fearr is féidir ar 

airgead. 

Scéim Feabhsúcháin an M11/N11 Acomhal 4 go 

hAcomhal 14   

 

Ceapadh Innealtóirí Comhairleacha Arup mar 
shainchomhairleoir ceannais i mí na Samhna 
2018 chun an tionscadal a phróiseáil trí 
Chéimeanna 1 – 4 de réir Threoirlínte 
Bainistíochta Tionscadail Bhonneagar Iompair 
Éireann.  
 
Tá breithniú á dhéanamh ar Scéim Feabhsúcháin 
an N11/M11 Acomhal 4 go hAcomhal de réir 
“Straitéis Iompair Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath (2016 – 2035)”, a chuireann sraith 
cuspóirí i láthair chun tacú le héilimh iompair 
agus le dul chun cinn geilleagrach inbhuanaithe. 
Samhlaítear líon forbairtí sonracha leis an 
straitéis, lena n-áirítear, feabhsúcháin feadh 
conair N11/M11 idir Acomhal 4 go hAcomhal 
14.  
 
Tá sé mar aidhm le Scéim an N11/M11 feabhas 
a chur ar shábháilteacht, inrochtaineacht agus 
iontaofacht achar aistir feadh conair 
straitéiseach seo an oirdheiscirt. Tá sé mar 
phríomhchuspóir leis an tionscadal naisc 
iompair ilmhódach fheabhsaithe a chur ar fáil do 
chonair an oirdheiscirt.  
 
Mar chuid den chéim reatha Céim 2 Rogha a 
Roghnú, táimid ag comhoibriú leis an Údarás 
Náisiúnta Iompair chun measúnú a dhéanamh ar 
mholtaí iompair phoiblí amach anseo faoi 
“Straitéis Iompair Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath (2016 – 2035)” agus an tionchar a bheidh 
acu ar riachtanas maidir le feabhsúcháin bóithre 
ar an gconair. Fógrófar an chonair sa bhliain 
2021, le cur chun cinn na scéime go dtí Céim 3 
Dearadh agus Measúnú. 
 
Tá breithniú ar an mbealach ina bhféadfaí 
bealach an N11/M11 a fheabhsú chun iompar 
poiblí a éascú faoi bhealach, lena n-áirítear, 
measúnú a dhéanamh ar bhearta tosaíochta bus 
agus páirceáil agus taistil.  
 
Bóthar Seirbhíse Comhthreomhar Chill 
Mocheanóg an N11 
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Shínigh Comhairle Contae Chill Mhantáin 

conradh tógála do Bhóthar Seirbhíse 

Comhthreomhar an N11 Chill Mocheanóg le 

SIAC Construction Ltd an 13 Eanáir 2020.   

 

Tá Bóthar Seirbhíse Comhthreomhar an N11 

Chill Mocheanóg thart ar 1.6km ar fhad agus 

suite idir Acomhal 7 agus Acomhal 8 den N11. 

Tá an tógáil faoin scéim seo faoi bhealach faoi 

láthair agus táthar ag súil é a bheith 

críochnaithe sa bhliain 2021. Soláthróidh an 

bóthar seirbhíse breise rochtain níos sábháilte 

agus níos éasca do thiománaithe chuig 

réadmhaoin tráchtála agus cónaitheach agus 

chuig bóthar réigiúnach (R755) chuig an Tóchar. 

Beidh feidhm leis an teorainn luais speisialta de 

60 km/u ar gach bóthar poiblí ar na carrbhealaí 

atá ag Dul ó Thuaidh agus atá ag Dul ó Dheas 

éifeachtach ón 17 Feabhra 2020 go dtí an 30 Iúil 

2021.  Tá an laghdú ar an teorainn luais 

riachtanach chun oibreacha bóithre 

riachtanacha sa cheantar a thabhairt chun 

críche.  

 

Scéim Eatramhach Tosaíochta Bus an N11  
 

Thug Arup Consulting Engineers faoi thuarascáil 
féidearthachta thar ceann an Údaráis Náisiúnta 
Iompar (NTA) chun cinneadh a dhéanamh 
maidir le hinmharthanacht scéim bus tiomanta 
feadh an N11 idir Bhaile Uí Lachnáin agus 
Acomhal 8 Chill Mocheanóg. Tá tiomantas 
déanta ag an NTA maidir le moladh chun an 
scéim a chur san áireamh sa Phlean Forbartha 
Náisiúnta atá faoi athbhreithniú sa bhliain 2021. 
 
Bóthar Náisiúnta den Dara Grád an N81 
 
Scéim Athailínithe Cora Chnoc Rua an N81  
 
 

 
 
Thug Clonmel Enterprises Scéim Athailínithe 
Cora Chnoc Rua an N81 chun críche agus 
osclaíodh do thrácht dhá threo é i mí Iúil 2020. 
Bhí athailíniú an N81 ag Cora Chnoc Rua i gceist 
leis an scéim, atá suite ó dheas de chrosbhóthar 
Chillín Chaoimhín, ar feadh achar de thart ar 
1km. Rinne an tÚdarás Náisiúnta Iompair 
maoiniú ar an scéim.  Tá maoiniú ar fáil freisin 
do Scéim an Chéatadáin le haghaidh na nEalaíon 
agus cuirfear tús le healaíontóir a fhostú i mí an 
Mhárta 2021. 
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N81 an Baile Gaelach Thiar, N81 Baile an 

Fhaoitigh Íochtarach, N81 Casadh Hangman N81 

an Muileann Úchta Íochtarach “N81 Ceithre Cás-

Staidéar” 

 

Fuair Comhairle Contae Chill Mhantáin cead ón 
TII chun tionscadail an N81 an Muileann Úchta 
Íochtarach, an N81 Casadh Hangman, an N81 
Baile an Fhaoitigh Íochtarach agus an N81 an 
Baile Gaelach Thiar (an ‘N81 Ceithre Cás-
Staidéar’) a chur chun cinn de réir Céimeanna 1 
go 4 de Threoirlínte Bainistíochta Tionscadail 
(PMG) an TII. Tá sé mar aidhm le Scéim Cheithre 
Cás-Staidéar an N81, feabhas a chur ar 

shábháilteacht, inrochtaineacht agus ar 

iontaofacht achar aistir feadh na conaire 
Náisiúnta den Dara Grád straitéiseach seo.  
 
Ag tógáil an fhorluí agus chomh gar is atá 
limistéir na ceithre cás-staidéar, comhaontaíodh 
measúnú a dhéanamh ar an gconair do Chéim 1 
ó thuaidh de Bhealach Conglais go dtí an taobh 
ó thuaidh den Bhaile Gaelach.  Is thart ar 
12.8km achar foriomlán na conaire atá faoi 
athbhreithniú le haghaidh an staidéir 
féidearthachta.  
 

Cothabháil agus Feabhsú ar Bhóithre nach 
Bóithre Náisiúnta Iad  
 
Thug aonaid saothair dhírigh na gcúig Cheantar 

Bhardasach agus conraitheoirí príobháideacha 

faoi oibreacha cothabhála ar Bhóithre nach 

Bóithre Náisiúnta iad sa bhliain 2020.  

 

Oibreacha Deontais Athchóirithe Droichead  

Tugadh faoi oibreacha sna láithreacha seo a 

leanas sa bhliain 2020: 

 

R747 
Coill an Chlochráin, 
Eachroim 

R747 
Kilavaney, Tigh na 
hÉille 

R750  
Baile Sheáin, an 
Briotás 

L50462 
Droichead Beachdale, 
Cill Chomhghaill 

L7256 
Droichead Highpark, 
Cill Téagáin  

L1019 
Droichead Little 
Newtown, Áth na 
Sceire 

  

L8369-0 
An Droichead 
Adhmaid, Cill Bhríde 

 
Oibreacha Feabhsúcháin Sábháilteachta 2020:  
 

Uimhir 
an 
Bhóthar Láthair 

R-761-4 
R761 Windgates, na Clocha 
Liatha 

L-1048-0 

R761/L1048 Acomhal ag an 
gCaisleáin Nua agus Bóithre 
Woodstock 

R-747-0 
Bóthar Vale - an tInbhear Mór 
agus an Droichead Adhmaid  

R-747-0 
Bóthar Loch Garman Theas, an 
tInbhear Mór 

 R-772-
50 

Bóthar Loch Garman Thuaidh, 
an tInbhear Mór 

R-752-
122 

Scoil Náisiúnta Naomh 
Saviour, Ráth Droma 

L-2260-0 
L2137 - Eachroim chuig Bóthar 
Rathdangan ag Baile Thaidhg 

L-5677-0 
Crosbhóthar Thóin le Gaoith, 
an Briotás 

R-725-
223 Coirnéal Kenny, Carn an Bhua 

L2172  
L2172 An Chrois Dhearg, 
Bóthar an Inbhir Mhóir  

R772 

Baile an Chinnéidigh, Acomhal 
agus marcáil na 
Príomhshráide 
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Cuireadh oibreacha feabhsúcháin sábháilteachta 

i gcrích ar chostas íseal sna láithreacha seo a 

leanas sa bhliain 2020: 

 

Cuspóir 3 

 
Siúl, rothaíocht agus úsáid iompair phoiblí a 

éascú agus a chur chun cinn mar bhealach le brú 

tráchta a laghdú, stíleanna maireachtála níos 

sláintiúla a chur chun cinn agus rochtain ar 

shaoráidí a chur ar fáil dóibh siúd nach bhfuil 

tiomáint ná teacht ar iompar poiblí acu. 

 

Maoiniú ón Údarás Náisiúnta Iompair  

 
Faigheann Comhairle Contae Chill Mhantáin 

maoiniú gach aon bhliain ó Bhearta Iompair 

Inbhuanaithe an Údaráis Náisiúnta Iompair do 

thionscadail éagsúla.  Áirítear orthu seo, 

tionscadail a éascaíonn agus a chuireann siúl, 

rothaíocht agus úsáid iompar poiblí chun cinn. 

Cuidíonn na tionscnaimh seo le brú tráchta a 

laghdú, stíleanna maireachtála níos sláintiúla a 

chur chun cinn agus rochtain ar shaoráidí a chur 

ar fáil dóibh siúd nach bhfuil tiomáint ná teacht 

ar mhodhanna iompair dá gcuid féin acu. 

 

Áirítear ar Thionscadail a fuair maoiniú ón 

Údarás Náisiúnta Iompair sa bhliain 2020: 

 

Rotharbhealach Bhóthar na Trá, Bré (Uisceadán 

san áireamh)  

Acomhal Dart Bhré 

Bealach rochtana chalafort Bhaile Chill 

Mhantáin go dtí an stáisiún 

Bealach isteach do choisithe   

Scéim Rothaíochta Bhóthar Chill Airne  

Scéim Rothaíochta Bhóthar Vevay  

Rochtain ar Scoileanna ar Iompar Poiblí  

Bainistiú Tráchta ITS Bhóthar Bhaile Átha Cliath, 

Bré  

Droichead Bhré: Droichid choisithe agus nithe 

gaolmhara 

Glasbhealach Abhainn na hEala  

Stadanna Bus Bhóthar an Mhuilinn, na Clocha 

Liatha  

Tosaíocht Bus i mBré Beag 

Céim Nasctha a 2 de Dhroichead Iompair Poiblí 

Bhré 

Staidéar Iompair an Inbhir Mhóir 

Staidéar Iompair na gCloch Liath 

Feabhsúcháin ar Aonad Cláraithe Feithiclí 

Bhóthar Chros an Deiscirt 

Laghdú Brú Tráchta na Príomhshráide i mBré 
Scéim Sábháilteachta Acomhail Bóthar an 

Teampaill/Bóthar Chill Airne 

Tosaíocht Iompair Poiblí agus Feabhsúcháin an 

réimse poiblí ag Halla an Bhaile i mBré  

Scéim Tréscaoilteachta Ascaill an Chlochair go 

Corrán Vevay  

 

Cuireadh Bearta Eatramhacha Soghluaisteachta 

COVID- 19 i bhfeidhm mar fhreagra dhíreach ar 

Phaindéim COVID- 19.  Fuair Comhairle Contae 

Chill Mhantáin leithdháileadh maoinithe ón NTA 

sa bhliain 2020 do na scéimeanna seo a leanas: 

 

Aistriú Abbey Lane do Choisithe 

Lána Rothar an Inbhir Mhóir Thuaidh  

Síneadh ar Chosán Coisithe an Inbhir Mhóir 

Thuaidh 

Soláthar Spás Poiblí i Lár an Bhaile i mBaile 

Coimín  

Saoráidí Páirceála do Rothair i Lár an Bhaile i 

mBaile Coimín  

Saoráidí Páirceála do Rothair i Lár an Bhaile i 

mBaile Coimín  

Cearnóg Dwyer, Tigh na hÉille 

An Phríomhshráid, Carn an Bhua  
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An Phríomhshráid, Cnoc an Eanaigh 

Cill Téagáin 

Cearnóg an Mhargaidh, Bealach Conglais 

Ráth Daingin 

An Cúl Buí 

Soláthar Spás Poiblí Bóthar Fhlórans 

Soláthar Spás Poiblí Novara Avenue  

Feabhsúcháin do Choisithe agus Rothair Bhóthar 

Putland  

Feabhsúcháin do Choisithe, Mayfield  

Feabhsúcháin do Choisithe, an tSeanchúirt  

Feabhsúcháin do Choisithe, Cnoc an Chlochair  

Feabhsúcháin do Choisithe, Fran O'Toole  

Feabhsúcháin do Choisithe, Bóthar na Deargaile 

Uachtarach  

Feabhsúcháin do Choisithe agus Rothair, 

Bhóthar Herbert  

Feabhsúcháin do Choisithe, Cúirt Aravon  

Soláthar Spás Poiblí, Áth na Sceire 

Feabhsúcháin do Choisithe agus Rothair, Bóthar 

Cookstown  

Feabhsúcháin do Choisithe agus Rothair, Bóthar 

Quill  

Athoscailt na gCloch Liath  

Siúlóid Cois Cósta agus Bealaí Rothaíochta na 

gCloch Liath 

Lána Mall do Rothair, Moilliú Tráchta agus 

méadú ar an spás poiblí, Bóthar Ráth an Dúin   

Nasc Siúil/Rothaíochta Chúil Dreas  

Feabhsúcháin do Choisithe agus Rothair, Church 

Hill  

 

Áiríodh i bPacáiste Spreagthaí an Rialtais i mí Iúil 

2020, cláir mhaoinithe do Bhearta do Thaisteal 

Gníomhach agus Oiriúnú d’Athrú Aeráide. Fuair 

Comhairle Contae Chill Mhantáin leithdháileadh 

do na Scéimeanna um Bearta do Thaisteal 

Gníomhach seo a leanas sa bhliain 2020: 

 

Bóthar na Trá Thuaidh Marine Terrace 

Oibreacha Cosáin ó Ráth Naoi go dtí Áth na 

Fuinseoige 

Ascaill Choill Dheilgne  

L-2137 Eachroim 

Bóthar na Trá, Athdháileadh do Bhóthar 

Sealadach (Uisceadán)   

Bóthar na Carraige, Oibreacha Cosáin Cill 

Mhantáin 

Sráidbhaile Shíol Éalaigh  

Comar an Dá Abhann  

Bóthar na gCloch Liath, Bearna na Gaoithe 

Oibreacha Cosáin na Láithrigh go dtí Gleann Dá 

Loch  

Áth na Sráide Sráidbhaile Shláine 

R-772 an tInbhear Mór 

Sráidbhaile Charn an Bhua 

Acomhal Leg of Mutton Baile Chill Mhantáin 

Co. Chill Mhantáin 

R-752 Abhóca 

Lána Chúirt Aravon, Bré 

Áth na Sráide Sráidbhaile Shláine 

Cnoc an Chlochair, Bóthar Vevay 

Bóthar Chill Téagáin, Bealach Conglais 

Bóthar Manor Blacklion  

Sans Souci Wood, Bré 

Sráidbhaile Dhún Luáin 

R-761 Cill Chomhghaill go dtí na Clocha Liatha   

An Phríomhshráid Ráth Droma  

Sráidbhaile Chill Chaoimhín   

Córas Aontreo Bogmeadow, Áth na Sceire, Baile 

Chill Mhantáin  

 

Tá leithdháileadh faighte mar a leanas ag 

Comhairle Contae Chill Mhantáin do 

Scéimeanna um Bearta maidir le hOiriúnú don 

Athrú Aeráide sa bhliain 2020: 

 

Baile Ghrifín, Dún Luáin 

Páirc Beechwood, Cill Chomhghaill 

Garrymore-Baile na Carraige 
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Barr na Maoile 

Droichead ar Phríomhshráid Áth na Fuinseoige 

thar Abhainn Fheartraí 

Rochtain do Dhaoine faoi Mhíchumas 

Leanfaidh an Stiúrthóireacht Iompair agus 
Bonneagair Bóithre ag coinneáil cothrom le dáta 
leis an eolas is déanaí faoi threoirlínte an 
Údaráis Náisiúnta Míchumais lena chinntiú go 
mbaintear na caighdeáin is airde 
chomhlíontachta dearaidh amach maidir le 
‘rochtain ag cách’. 
 
Bearta Spárála Fuinnimh 2020 

 

 Lean an Chomhairle sa bhliain 2020 leis 
an mbeartas laindéir LED a chur in áit 
laindéir SOX ar theip orthu agus 
suiteáladh thart ar 1,861 laindéir LED 
mar chuid de na hoibreacha cothabhála 
agus deisithe ar fud an chontae. Meastar 
go mbeidh thart ar 447,9400Kwh ó 
thaobh spáráil fuinnimh in aghaidh na 
bliana i gceist.  

 Rinneadh laindéir LED (130 aonad ar fad) 
a chur in áit na soilse sráide go léir atá ar 
an N81 cheana féin i mBaile Coimín agus 
i mBealach Conglais i gcomhar leis an TII. 
Meastar go mbeidh thart ar 40,700Kwh 
ó thaobh spáráil fuinnimh in aghaidh na 
bliana i gceist. 

 Uasghrádú 30 solas maisithe feadh 
Aghaidh na Farraige agus an Phromanáid 
i mBré. Ciallóidh sé seo Spáráil Fuinnimh 
Mheasta de 9,600Kwh in aghaidh na 
bliana 
 

Bearta Spárála Fuinnimh don bhliain 2021 

 Tacú agus cur le Tionscadal 
Éifeachtúlachta Fuinnimh Réigiún an 
Oirthir (uasghrádú LED) atá faoi 
mhaoirseacht na hOifige Cothabhála 
Bóithre agus Comhairle Contae Chill 
Chainnigh. 

 Leanúint le LEDanna a shuiteáil ag 
láithreacha éagsúla ar fud an chontae le 
laindéir nua a chur in áit laindéir a bhí 
lochtach go háirithe laindéir SOX.  Is 
1,500 an líon measta atá le 
hathsholáthar sa bhliain2021; chruthódh 
sé seo spáráil fuinnimh de 336,150Kwh. 

 Fíorú bunachar sonraí a thabhairt chun 
críche i gcomhair leis an Tionscadal 
Éifeachtúlachta Fuinnimh maidir le Soilse 
Poiblí agus Clár Neamh-Mhéadraithe an 
BSL a thabhairt cothrom le dáta. 

 Maoiniú a lorg ón TII chun tuilleadh 
uasghrádaithe a dhéanamh ar shoilse 
poiblí ar an N81 ag Acomhal Lamb i 
gCillín Chaoimhín. Bheadh uasghrádú 20 
solas chuig LED i gceist leis seo a 
chruthódh spáráil fuinnimh de thart ar 
8,0000kwh in aghaidh na bliana. 

 Tionscadal Dhébhealach Acra na 
mBodach/Fhearann Cheallaigh (Céim 2). 
Spáráil Fuinnimh Mheasta de 
126,750Kwh in aghaidh na bliana.  Faoi 
réir ag maoiniú a bheith ar fáil. 

 
Clós Innealra agus Stórais a bhfuil go leor stoic 

iontu  

 

Tugadh faoi athbhreithniú iomlán 
mionsonraithe ar oibríochtaí chlós innealra agus 
stórais le go leor stoic iontu atá á reáchtáil ag an 
gComhairle sa dara cuid den bhliain 2018 agus 
go luath sa bhliain 2019.  
 

Cuireadh i bhfeidhm, le linn na bliana 2020, 

formhór moltaí an athbhreithnithe iniúchta mar 

a leanas:  

 

Glanadh an stoc go léir as limistéar na stóras 

agus ní fheidhmíonn an limistéar sin níos mó 

mar stóras ina bhfuil go leor stoc.  

Rinneadh dul chun cinn le tairiscint an léasa do 

veaineanna beaga go meánmhéide agus 

bhíothas ag leanúint ar aghaidh go fóill leis an 
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gcéim measúnaithe tairisceana ag deireadh na 

bliana 2020. Ag brath ar an measúnú tairisceana 

agus bronnadh a thabhairt chun críche, déanfar 

dul chun cinn ar an leathadh amach an rogha 

léasa i Ráithe 1 den bhliain 2021.  

 

Rinneadh dul chun cinn maidir le hathsholáthar 

feithiclí níos mó le linn na bliana 2020 ag teacht 

leis an gclár athsholáthair lenar ghlac an tÚdarás 

Áitiúil seilbh ar 6 chriúchábán nua 7.5 tonna 

agus 3 thrucail dumpála nua 26 tonna. Chomh 

maith leis sin cuireadh Velocity Patcher nua ar 

fáil le linn na bliana 2020 a bheidh lonnaithe in 

Iarthar Chill Mhantáin.  

 

 
Le linn na bliana 2020 bhí forbairt á dhéanamh 

ar mhalairt úsáide do na stórais ach níl sé seo 

tugtha chun críche fós.  

 

Leanfar le monatóireacht agus athbhreithniú a 

dhéanamh ar an dá réimse oibríochta. 

 
Seirbhísí Uisce agus Fuíolluisce  

Sa bhliain 2020 lean Comhairle Contae Chill 

Mhantáin le Seirbhísí Uisce agus Fuíolluisce a 

chur ar fáil faoin gComhaontú Seirbhíse (SLA) le 

hUisce Éireann.   

 

COVID-19:  

Leanadh le hoibreacha oibríochta agus 

cothabhála mar is gnách le linn na géarchéime a 

bhí thar a bheith dúshlánach. Lean feighlithe, 

aimsitheoirí sceitheadh uisce, pluiméirí agus 

cigirí sceitheadh uisce na Seirbhísí Uisce orthu 

ag obair, lena chinntiú nár cuireadh isteach ar 

chaighdeán ná ar sholáthairtí ó na córais 

chóireála uisce agus laistigh de na líonraí i 

gContae Chill Mhantáin.  Ar an mbealach 

céanna, sna Córais Chóireála Fuíolluisce, 

chinntigh feighlithe agus maoirseoirí seirbhísí 

ginearálta go raibh cóireáil á dhéanamh ar 

fhuíolluisce ar fud an Chontae agus réitíodh 

blocáil i séaraigh chomh tapa is ab fhéidir. Bhí 

an fhoireann riaracháin, allamuigh, teicniúil agus 

innealtóireachta ag obair as láimh a chéile ar 

feadh na bliana 2020, chun a chinntiú go raibh 

an tseirbhís is fearr is féidir á chur ar fáil ar 

bhonn laethúil.  

 

Tionscadail Uasghrádaithe: 

Cuireadh sruth suntasach maoinithe breise ar 

fáil do rannóga uisce agus fuíolluisce Chomhairle 

Contae Chill Mhantáin ó Uisce Éireann i bhfoirm 

pacáiste spreagthaí. Tháinig an maoiniú seo sa 

bhreis ar an leithdháileadh bliantúil.  

 

Córais Chóireála Uisce agus Líonraí Uisce:  

Fuarthas an maoiniú chun feabhas a chur ar an 

Líonra Uisce i gCill Mhantáin. Mar shampla, ag 

Córas Chóireála Uisce Ráth Droma cuireadh 

píopa 180mm HDPE ina áit an sean-

phríomhphíobán uisce 6” a bhí ann agus a bhí ag 

sceitheadh uisce. Rinneadh na comhlaí, 

hiodrant, comhlaí aeir (sa phictiúr thíos), 

clúdaigh méadair agus guais tuisle a bhí lochtach 

a athsholáthar ar fud an chontae. Rinneadh 

comhaltaí foirne Chomhairle Contae Chill 

Mhantáin agus conraitheoirí athsholáthar ar 

chomhlaí brúlaghdaithe ar fud an Chontae, faoi 

mhaoirseacht Chigirí agus Innealtóirí Uisce 

Chomhairle Contae Chill Mhantáin sna Clocha 

Liatha, sa Bhaile Nua, sa Chaisleán Nua agus i   

nDeilgne.  
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Athsholáthar Comhla Aeir, Carn an Bhua, 

Athsholáthar caidéil agus oibreacha 

uasghrádaithe píopaí      

 

Tá obair tugtha chun críche freisin ar leagan 

100mm líonra uisce idir dhá cheantar i gCrios 

Soláthar Uisce Chill Mhantáin. Cuirfidh na 

hoibreacha seo an deis ar fáil le díchoimisiúnú a 

dhéanamh ar cheann de na taiscumair is sine i  

gCrios Soláthar Uisce Chill Mhantáin (taiscumar 

Seacrest).  In Áth na Fuinseoige, tá an sean-

phríomhlíonra iarainn theilgthe sa talamh le 

tamall maith bliana agus tá go leor sceitheadh 

uisce i gceist leis le gairid, agus fuarthas maoiniú 

don athsholáthar lena mbaineann achar iomlán 

de 150mm HDPE píopa príomhlíonra. Chun 

rochtain a éascú agus feabhas a chur ar an 

líonra uisce, tá seirbhísí glanta Backyard ag 

leanúint ar aghaidh le cúpla bliain anuas.  

Tugadh líon scéimeanna chun críche i mbliana, 

lena n-áirítear, Páirc Grattan, Kindlestown, Páirc 

Kimberley, na Clocha Liatha. 

 

Córais Cóireála Fuíolluisce:  

Tá cothabháil agus uasghrádú leanúnach a 

dhéanamh ar innealra agus ar chodanna de na 

córais cóireála fuíolluisce i mbliana. Rinneadh 

athsholáthar ar scagairí ionraoin i roinnt 

láithreacha ar fud an chontae i mbliana, ar nós 

Eachroim, Dún Ard agus Cnoc an Eanaigh.  

Suiteáladh painéal rialaithe nua mar chuid den 

tionscadal. Rinneadh roinnt uasghrádú ar an 

gCóras Chóireála Fuíolluisce i mBealach Conglais 

ar nós a rinneadh ar chórais eile, ar nós Aonaid 

Samplála Cuisneora, athsholáthar Tarathair agus 

Scagairí. 

 
Uasghrádú Scagaire, Eachroim.  

 

Bhíothas ag leanúint ar aghaidh le hoibreacha 

uasghrádaithe ar líon córais ar fud an Chontae. 

Is ar mhaithe le cuidiú le soláthar a dhéanamh 

do dhaonra Chill Mhantáin atá ag ardú de shíor 

é sin agus lena chinntiú go bhfuil an 

acmhainneacht laistigh de na córais. Faoi láthair, 

tá uasghrádú a dhéanamh ar Chóras Cóireála 

Fuíolluisce sa Bhearn Dearg, suiteáil scagaire 

ionraoin nua, painéal rialaithe agus dhá 

phríomhumar socraithe móra. 
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Suiteáil Umair Socraithe sa Bhearn Dearg.  

 

Suiteáladh umair nua agus córas dáilte i gCóras 

Chóireála Fuíolluisce i nGráinseach Choinn.  

Cinnteoidh sé seo go mbeifear ag freastal ar 

rialú eisilteach a bheidh ar ard chaighdeán.  

 

Inbhuanaitheacht: 

Leanann inbhuanaitheacht a bheith mar 

príomhúdar imní ag Comhairle Contae Chill 

Mhantáin agus ag Uisce Éireann araon, agus tá 

ról lárnach ag comhaltaí foirne Chomhairle 

Contae Chill Mhantáin ó thaobh sceitheadh a 

aimsiú agus a bhainistiú ar fud an chontae. 

Oibríonn na Cigirí Sceitheadh leis na criúnna 

sceitheadh ar feadh na bliana chun limistéar ina 

bhfuil sceitheadh a aimsiú, cuidíonn an obair 

iontach seo le limistéir ina bhfuil fadhbanna a 

aithint agus an oiread uisce agus is féidir a 

choinneáil sa chóras, ag caomhnú uisce agus 

sábháil airgid ar an mbealach sin.  

 

 
 Cill Dara, Cill Mhantáin, Uíbh Fhailí, Laois 

Fíor 1. An Chéad Chéim 2020 – (Criúnna 

Chomhairle Contae Chill Mhantáin 820.74m3/lá)  

 

Shábháil sceitheadh a d’aithin Criúnna 

Sceitheadh Chomhairle Contae Chill Mhantáin 

as féin 821m3/in aghaidh an lae a bheith ag 

imeacht amach as an gcóras mar Uisce Gan 

Tásc, meastar go mbainfidh an figiúr sin 

880m3/in aghaidh an lae amach faoi dheireadh 

na bliana.  

 

 

Cill Dara, Cill Mhantáin, Uíbh Fhailí, Laois 

 

Fíor 2. Carnach Faoi Láthair 2020 – (Comhairle 

Contae Chill Mhantáin 2564.74m3/in aghaidh an 

lae) 

Nuair a chuirtear sábháil conraitheora ó thaobh 

sceitheadh leis b’ionann an figiúr seo agus 

2,656m3/in aghaidh an lae suas go deireadh mhí 

na Samhna, má bhaintear an figiúr seo as go 

deireadh na bliana ciallóidh sé gur sábháladh 

beagnach 3,000m3 uisce in aghaidh an lae. 

B’ionann an figiúr seo sa bhliain 2019 agus 1,744 

m3, arbh ionann é agus ardú de 52% ar shábháil 

maidir le sceitheadh sa bhliain 2020.   

 

Príomhtháscairí Feidhmíochta (KPIanna): 
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Leanadh le Comhairle Contae Chill Mhantáin a 

scóráil ar na Príomhtháscairí Feidhmíochta faoin 

bPlean Seirbhíse Bliantúil le hUisce Éireann.   Sa 

bhliain 2020, b’ionann an scór foriomlán agus 

94.4% i gcomparáid le scór na bliana 2019 de 

88.1%, leanann sé seo le feidhmíocht den scoth 

comhaltaí foirne Comhairle Contae Chill 

Mhantáin a léiriú ar fud gach piléar laistigh den 

Phlean Seirbhíse Bliantúil.  

 

  
Ráithe 
1 

Ráithe 
2  

Ráithe 
3 

Ráithe 
4 

Tuarascáil 
ASP 2020 93.9% 96.2% 91.3% 94.4% 

Tuarascáil 
ASP 2019 84.3% 93.3% 83.7% 88.1% 

 

Cuimsíonn an scór foriomlán do Chomhairle 

Chontae Chill Mhantáin raon scór KPI ar feadh 

na bliana, lena n-áirítear: 

 Baineadh scór de 100% amach do 
chomhlíonadh le micribhitheolaíocht sa 
soláthar uisce óil.  

 Baineadh scór de 100% amach do 
Shláinte, Sábháilteacht, Cáilíocht agus 
Comhshaol.  

 Baineadh scór de 100% amach do líon 
measúnachtaí maidir le comhlíonadh ar 
shamplaí a tógadh ag Ionaid Chóireála 
Fuíolluisce a d’fhreastail ar chaighdeáin 
cháilíochta éigeantacha eisilte 
UVWWTD.  

 Baineadh scór de 98% amach ar fhógraí 
maidir le cur isteach ar an gcóras  

 Baineadh scór de 100% amach ar 
fhreagra tráthúil a thabhairt ar 
Cheisteanna Sreafa Oibre.  

 Baineadh scór de 96.2% amach do Rialú 
Caiteachais Airgeadais – Oibríochtaí (ag 
feidhmiú laistigh den bhuiséad).   
 

(Bunaithe ar Thuarascáil Mhíosúil ASP Uisce 
Éireann, Ráithe 4, 2020). 

 

Bainistiú Éigeandála 

 

Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin mar chuid 

den Réigiún Thoir um Pleanáil Éigeandála mar 

aon le hÚdaráis Áitiúla Bhaile Átha Cliath agus 

Chill Dara. Déanann Príomhoifigeach Dóiteáin 

Chill Mhantáin cathaoirleacht ar Ghrúpa Oibre 

an Réigiúin Thoir ar a bhfuil ionadaithe ó na 

hÚdaráis Áitiúla sa Réigiún, an Garda Síochána 

agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. 

Tuairiscíonn an Grúpa Oibre don Ghrúpa 

Stiúrtha Réigiúnach a dhéanann comhordú ar 

Phleanáil Éigeandála don Réigiún.  

 

Tá Coiste Bainistithe Móréigeandála ag feidhmiú 

i gComhairle Contae Chill Mhantáin ar a bhfuil 

comhaltaí foirne sinsearacha as rannáin go léir 

Chomhairle Contae Chill Mhantáin agus as na 

Ceantair Bhardasacha.  Ní raibh ach aon 

chruinniú amháin ag an gcoiste sa bhliain 2020 

(bíonn 3 chruinniú ann de ghnáth) mar gheall ar 

shrianta COVID- 19 agus fócas na rannóga go léir 

ar bheith ar dhéileáil le tionchair na paindéime.   

 

Bhí fócas an Choiste Bainistithe Móréigeandála 

san Údarás Áitiúil agus sa Réigiún ar an fhreagra 

ar phaindéim COVID- 19.  

 

Chomh maith leis sin, d’eagraigh Comhairle 

Contae Chill Mhantáin Cleachtadh 

Móréigeandála a bhí ar siúl in Óstán Glenview 

an 17 Eanáir 2020. Bhí an cás maidir leis an 

gcleachtadh bunaithe ar theip ar dhamba 

Fheartraí agus chuir cleachtadh ar fáil don 

Ghrúpa Ilghníomhaireachta Comhordaithe 

Áitiúil agus do na Foirne Bainistíochta 

Géarchéime na bPríomhghníomhaireachtaí 



Tuarascáil Bhliantúil 2020 

 

  

Freagartha, na Córais Bhainistíochta Faisnéise 

agus na hOifigigh Idirchaidreamh leis na Meáin. 

Thug Evelyn Cusack ó Met Éireann seisiún 

faisnéise do na rannpháirtithe roimh an 

gcleachtadh, lena raibh baint ag 86 comhalta 

foirne agus 11 eagraíocht. Baineadh úsáid agus 

rinneadh tástáil ar Phleananna Tuilte 

Chomhairle Contae Chill Mhantáin le linn an 

chleachtaidh.  

 

 
Seirbhísí Dóiteáin 

Bhí Seirbhís Dóiteáin Comhairle Contae Chill 
Mhantáin bainteach le 1,214 eachtra sa bhliain 
2020 agus tharla 67 de na heachtraí sin i 
gcontaetha comharsanachta. Rinneadh Stáisiúin 
Dóiteáin aonair a shlógadh ar 1,393 ócáid ar an 
iomlán. Bhain gníomhaíochtaí le linn na bliana 
buaicphointe amach i míonna na Bealtaine, 
Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair mar 
gheall ar thinte portaigh agus tinte lasmuigh a 
bhain le bruscar agus le tinte cnámh.  
 
I dtéarmaí gníomhaíochta foriomlán, is fiú na 
staitisticí seo a leanas a thabhairt ar aird:  
 

 Dóiteáin Lasmuigh/Portaigh 17% 

 Timpistí Tráchta ar Bhóithre 15% 

 Gníomhachtú Aláram Dóiteáin 
    14% 

 Dóiteáin Boscaí Bruscair  12% 

 Dóiteáin Tí   8%  

 Cuidiú le hOtharcharr  7% 

 Dóiteáin Simléir  5% 

 Dóiteáin Feithiclí  5% 
 

Is ionann na cineálacha eachtraí atá thuas agus 

83% den ghníomhaíocht oibríochta iomlán. 

Rinneadh Stáisiúin Dóiteáin aonair a shlógadh 

an líon uaireanta seo a leanas:  

 

 Bré    372 

 Na Clocha Liatha  279 

 Baile Chill Mhantáin  240 

 Ráth Droma   104 

 An tInbhear Mór  110 

 Baile Coimín   70 

 Dún Luain   60 

 Bealach Conglais  42 

 Carn an Bhua   54 

 Tigh na hÉille   62 

 
 
 

 
 
Fuair an tSeirbhís Dóiteáin Inneall Dóiteáin nua 
a tugadh ar láimh do Bhaile Chill Mhantáin. 
Chomh maith leis sin, fógraíodh an cúnamh 
maoinithe deontais seo a leanas ón Rialtas Láir: 

 

 Stáisiún Dóiteáin Nua do Bhealach 
Conglais   €1 milliún 

 Stáisiún Dóiteáin Nua do Dhún Luáin 
     €1 milliún 

 Inneall Dóiteáin Nua  €450,000 

 2 x Thancaer Uisce Nua  €250,000 
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Bhain Seirbhís Dóiteáin Chontae Chill Mhantáin 
úsáid as cúnamh maoinithe deontais bhreise 
chun Jíp Comhrac Dóiteáin Fiathalamh a 
dhearadh agus a thógáil agus tá an jíp lonnaithe 
i dTigh na hÉille agus ar fáil chun freagairt 
d’eachtraí ar fud an chontae.   
 

Rinne an tSeirbhís Dóiteáin measúnú ar 50 
iarratasóir a raibh iarratas déanta acu ar dhul 
isteach sa tseirbhís. Tugadh faoi Chúrsa 
creidiúnaithe do Scileanna do Chomhraiceoirí 
Dóiteáin QQI, 3- seachtaine d’iontrálaithe nua 
agus tá 12 rannpháirtí rathúil anois i mbun oibre 
sna Stáisiúin Dóiteáin seo a leanas: 
 

 Bré   4 

 Na Clocha Liatha 2 

 An tInbhear Mór 2 

 Carna an Bhua  2 

 Baile Coimín  1 

 Dún Luáin  1 
 

Bhí sé mar phríomhfhócas leis an gclár oiliúna 
bliantúil cothabháil/athnuachan a dhéanamh ar 
réimsí riachtanacha inniúlachta, m.sh.  
 

 Scileanna Ceannasaíochta Teagmhais 

 Gaireas Análaithe 

 Scileanna maidir le Timpistí Tráchta ar 
Bhóithre   

 Oibreoirí Ardáin Hiodrálacha 

 Tarrtháil maidir le Suíomhanna Cúnga 

 An Chéad Fhreagróir Cairdiach 

 An Chéad Fhreagróir maidir le Leigheas 
Éigeandála, oiliúint maidir le Freagairt do 
Thuilte 

 Scileanna Tiomána Feithicle Éigeandála  
 

Bhain na heagraíochtaí seo a leanas leas as na 
saoráidí oiliúna i Stáisiún Dóiteáin Bhré:  
 

 Seirbhís Dóiteáin Chathair Chorcaí (5-
seachtaine) 

 An Stiúrthóireacht Náisiúnta um 
Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála (2-
sheachtain) 

 Seirbhís Dóiteáin an Chláir (2- 
sheachtain) 

 Tarrtháil Timpiste an Aerchóir (2- 
sheachtain) 

 
Bhí foireann Seirbhís Dóiteáin Chontae Chill 

Mhantáin réamhghníomhach agus díograiseach 

ar feadh na paindéime ó thaobh a bhfreagra 

agus a dtacaíocht don phobal. Bhí dhá shampla 

ann ar fiú poiblíocht iad, rinne an comhraiceoir 

dóiteáin, Jason Keogh (Carn an Bhua), fáiscíní a 

dhearadh, a dhéanamh agus a dháileadh saor in 

aisce, thug na fáiscíní seo compord d’othair agus 

d’oibrithe líne tosaigh a raibh orthu 

aghaidhmhaisc a chaitheamh ar feadh tréimhsí 

fada.  Chomh maith leis sin, rinne an tOifigeach 

Stáisiúin, Derek Ryan (Dún Luáin) os cionn 600 

beartán bia agus leighis a sheachadadh ar 

dhaoine sa phobal áitiúil a bhí ag cocúnú. 

 
Áirítear ar ghníomhaíocht a cuireadh chun cinn i 

réimsí eile den tSeirbhís Dóiteáin le linn na 

paindéime:   

 

 Cigireacht agus forfheidhmiú faoi 

Achtanna Seirbhísí Dóiteáin 1981 agus 

2003  

 Cigireacht ar Áitreabh Ceadúnaithe 

 Measúnú ar Dheimhniú Sábháilteachta 

Dóiteáin agus ar Dheimhniú maidir le 

Rochtain do Dhaoine faoi Mhíchumas 



Tuarascáil Bhliantúil 2020 

 

  

faoi na Rialacháin um Rialú Foirgníochta 

1997 go 2009.   

 Sábháilteacht Dóiteáin Pobail, lena n-

áirítear, cuairteanna ar fhormhór na 

mBunscoileanna sa Chontae agus ar 

láithreáin atá á n-úsáid ag Pobal an Lucht 

Siúil.  

Rialú Foirgníochta 

 

Leagadh amach sna Rialacháin um Rialú 

Foirgníochta 1997 go 2015 na nósanna imeachta 

agus na rialuithe a cheanglaíonn ar úinéirí, ar 

thógálaithe agus ar ghairmithe cláraithe tógála a 

léiriú go bhfuil na hoibreacha nó na foirgnimh 

atá i gceist deartha agus tógtha agus na 

Rialacháin Foirgníochta á gcomhlíonadh. Le 

teacht na Rialacháin (Leasaithe) um Rialú 

Foirgníochta (BCAR) sa bhliain 2014, tá i bhfad 

níos mó maoirseachta agus cuntasacht ann 

anois maidir le tógáil foirgnimh agus le 

hoibreacha i gContae Chill Mhantáin.  

 

Déanann an Rannóg Rialaithe Tógála an córas 

rialaithe tógála a riaradh agus tugann faoi 

chigireacht ar shuíomhanna tógála gníomhacha. 

Ceanglaítear ar lucht forbartha Fógraí um 

Thosach Feidhme a chur faoi bhráid ar líne go 

dtí an Córas Náisiúnta Bainistíochta Rialála 

Tógála (BCMS). Tugtar faoi mheasúnú teicniúil 

deisce maidir le gach Fógra um Thosach 

Feidhme agus aithníonn an tOifigeach Rialaithe 

Foirgníochta aon saincheisteanna a d’fhéadfadh 

a bheith i gceist. Is é atá mar chuspóir leis an 

gcigireacht suímh ná ról maoirseachta a 

sholáthar maidir leis an gcóras rialaithe tógála 

agus tacú le agus cultúr comhlíonta a spreagadh 

maidir le ceanglais na rialacháin foirgníochta.  

Roghnaítear suíomhanna le cigireacht a 

dhéanamh orthu ar bhonn measúnachta riosca 

le tosaíocht á thabhairt d’fhorbairtí 

cónaitheacha ilaonaid, ionaid phoiblí, 

scoileanna, ospidéil agus foirgnimh eile, áit a 

bhféadfadh go leor de mhuintir an phobail a 

bheith faoi thionchar ag obair lena mbaineann 

neamhchomhlíonadh.  Is é an tosaíocht atá ag 

an Oifigeach Rialaithe Foirgníochta ar an 

suíomh, comhlíonadh ceanglais sábháilteachta 

dóiteáin, cobhsaíocht struchtúrach, 

inrochtaineacht agus caomhnú breosla agus 

fuinneamh a dheimhniú. 

 

Sa bhliain 2020, bhí gníomhaíocht leanúnach ar 

siúl chun cultúr comhlíontachta leis na 

rialacháin a chur chun cinn. Cur le hoiliúint 

ghairmiúil don fhoireann, caighdeánú a 

dhéanamh ar an bpróiseas bailíochtaithe 

iarratais, níos mó digitiú a dhéanamh, 

taifeadadh agus struchtúr cigireachta 

feabhsaithe, comhoibriú níos fearr leis na 

hÚdaráis Rialaithe Tógála tríd an Oifig Náisiúnta 

um Rialú Tógála.   

 

An Chosaint Shibhialta 

 

I láthair na huaire tá 40 comhalta gníomhach i 

gCosaint Shibhialta Chill Mhantáin atá lonnaithe 

sna Clocha Liatha, Bealach Conglais agus san 

aonad nuabhunaithe san Inbhear Mór agus 

táthar ag súil le feachtas earcaíochta a reáchtáil 

sa bhliain nua ag brath ar COVID- 19 a bheith 

faoi smacht. Bhí comhaltaí Cosaint Shibhialta 

Chill Mhantáin cruógach le linn na dianghlasála, 

fuair siad 1,212 iarratas, ó shiopadóireacht a 

dhéanamh do dhaoine leochaileacha chomh 

maith le daoine a thabhairt ag coinní leighis i 

mBaile Átha Cliath.  
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 Bhí Comhairle Contae Chill Mhantáin agus 

Cosaint Shibhialta Chill Mhantáin chun tosaigh ó 

thaobh Teicneolaíocht Drón agus UAV de a úsáid 

sa tír seo. Faoi láthair tá Drón Matrice 210 a 

úsáid ag Cosaint Shibhialta Chill Mhantáin ar a 

bhfuil Ceamara Zúmála Optúil agus Ceamara 

Íomhánna Teirmeacha x 30, chun cuidiú leis na 

Gníomhaireachtaí Seirbhíse Éigeandála agus iad 

ag tabhairt faoina ról faoi seach.  Go dtí seo le 

linn na bliana 2020 baineadh feidhm as an 

aonad sé (6) huaire chun cuidiú leis na húdaráis 

áitiúla ar nós Seirbhís Dóiteáin Chill Mhantáin 

agus Garda Cósta na hÉireann chomh maith le 

cuidiú a thabhairt maidir le daoine a bhí ar 

iarraidh.  

  

 
Cuireadh le cumas an aonaid trí Ardán Sonóir 

E.M.I.L.Y a sholáthar, a bheidh ar fáil don Aonad 

sa bhliain 2021. Is ionann Sonóir E.M.I.L.Y, a 

sheasann do Láinnéar Comhtháite Tarrthála 

Éigeandála agus fearas róbataice a mbaintear 

úsáid as do Tharrtháil/Téarnamh agus atá 

feistithe le teicneolaíocht sonóir taobhscanta. 

Oibríonn an t-aonad seo ar chumhacht cadhnra 

agus is féidir é a oibriú trí chianrialú nó is féidir é 

a réamh-ríomhchlárú chun oibriú go 

féinrialaitheach agus is féidir leas a bhaint as ón 

gcladach, ó bhád nó ó ché nó is féidir é a 

scaoileadh anuas as héileacaptar agus beidh sé 

ar an chéad cheann dá leithéid in Éirinn agus is 

deis iontach atá ann do Chomhairle Contae Chill 

Mhantáin agus do Chosaint Shibhialta Chill 

Mhantáin.  

 

Táscairí Feidhmíochta – Comhairle Chontae Chill 

Mhantáin 

 

Ullmhaítear Táscairí Seirbhísí Náisiúnta ar bhonn 

bliantúil agus cuirfear faoi bhráid NOAC iad a 
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dhéanann fíorú orthu. Áirítear ar tháscairí 

Seirbhísí Iompair, Uisce agus Éigeandála:  

 

Iompar (Fíoraithe le RMO go seachtrach)  

R1: Rátálacha san Innéacs ar Riocht Dromchla 

Pábhála (PSCI) 

R2: Oibreacha Deontas Bóithre Réigiúnacha 

agus Áitiúla  

 

Seirbhísí Dóiteán 

P5: Iarratais ar Theastais Sábháilteachta ó 

Dhóiteáin  

F2 – Slógadh na Seirbhíse  

F3 – Céatadán Amanna Freastail ag Láithreacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rialú Foirgníochta  

P1 – Cigireacht ar Fhoirgnimh Nua  
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An Stiúrthóireacht Pleanála 

Forbartha agus Comhshaoil  

 

An Stiúrthóireacht Pleanála 

Forbartha agus Comhshaoil  

 

Pleanáil Forbartha 
Coiste um Beartais Straitéiseacha 
 
Cathaoirleach 
An Comhairleoir Sylvester Bourke (2.5 
bliain) 
An Comhairleoir Edward Timmins (2.5 
bliain) 
 
Comhairle Contae Chill Mhantáin 
An Comhairleoir Shay Cullen  
An Comhairleoir Edward Timmins 
An Comhairleoir Patsy Glennon 
An Comhairleoir Erica Doyle  
An Comhairleoir Gerry O’Neill 
 
Gníomhaireachtaí Seachtracha 
 
Forbairt/Foirgníocht- Jim Wood 
 
An Pobal Talmhaíochta/Feirmeoireachta - 
Michael Byrne 
 
Comhshaol/Caomhnú- Tessa Stewart 
 
Gnó/Tráchtáil/Comhlachas - Conor 
McCarthy 
 
Stiúrthóir Seirbhísí 
Breege Kilkenny  
 
Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach 
Theresa O’Brien 
 
Pleanálaí Sinsearach 
Sorcha Walsh 

 
Innealtóir Sinsearach 
Fergal Keogh 

 
Áirítear ar Fheidhmeanna: 
 

 Plean Forbartha Contae agus 
Pleananna Ceantair Áitiúil a ullmhú  

 Monatóireacht ar éifeachtúlacht 
beartais an Phlean Forbartha  

 Bainistiú Forbartha  

 Forfheidhmiú 

 Oidhreacht 

 Láithreáin Fholmha 

 Láithreáin Tréigthe 

 Forfheidhmiú Rialacháin maidir le 
Ligean Gearrthéarmach  
 

Sprioc 
 
“Pleanáil chuí agus éifeachtach a chur ar 
fáil lena gcothromaítear an gá atá le 
forbairt inbhuanaithe, le cearta daoine 
aonair, le cosaint an chomhshaoil agus leis 
na riachtanais shóisialta agus 
eacnamaíocha de gach limistéar”. 
 

Bainistiú Forbartha 
 
Is Bainistiú Forbartha an téarma ginearálta 
a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar 
na feidhmeanna a bhaineann le próiseáil 
na n-iarratas pleanála, suas go dtí agus 
lena n-áirítear aon achomharc chuig an 
mBord Pleanála.   
 
Bliain   Líon na nIarratas  
 
2010    1147 
2011    976 
2012    939 
2013    987 
2014    1285 
2015    1361 
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2016    1465 
2017    1544 
2018    1156 
2019                                            1122 
2020                                            1118 
 
Is iad seo a leanas na tionscadail eile a 
dhéileáiltear leo sa réimse seo: 

 Forbairtí Straitéiseacha 
Tithíochta  

 Réamhphleanáil 
 Aighneacht tríú páirtí 
 comhlíonadh 
 Achomhairc 
 Ranníocaíochtaí forbartha a 

bhailiú  
 Atreoraithe alt 5  
 Eastáit a thógáil i gcúram  

 

 

Oidhreacht 

 
Maoiniú seachtrach a tarraingíodh sa 

bhliain 2020:  

 

 €23,000 - Ciste Phlean Oidhreachta 

an Chontae;  

 €14,300 - Ciste Phlean 

Gníomhaíochta Náisiúnta um 

Bithéagsúlacht  

 €22,000 – Éire Ildánach; DCHG  

 €7,600 – Ciste Séadchomharthaí 

Pobail  

 €110,000 – Deontais don 

Oidhreacht Thógtha  

 

Plean Oidhreachta agus Bithéagsúlachta 

Gníomhartha tugtha chun críche  

 

 Tionscadal Seandálaíochta Pobail 
Chill Mhantáin  

 An tSeachtain Náisiúnta 
Oidhreachta: Comhordú ar chlár 
an chontae  

 Líonra Oidhreachta Chill Mhantáin 
de láithreáin gréasáin oidhreachta 
pobail  

 Léiríodh scannáin ghearra 

oidhreachta; Scéalta maidir leis an 

Life agus an Abhóca 

 Comhordú Ciste na 

Séadchomharthaí Pobail (CMF) i 

gContae Chill Mhantáin   

 Tionscadal Bithéagsúlachta Chuan 
an Bhriotáis – Clár do Bhliain 2  

  Tionscadal Ghabhláin Gaoithe Chill 

Mhantáin  

 An tSeachtain Náisiúnta 

Bithéagsúlachta 18 - 23 Bealtaine 

 Foilseachán - Garraíodóireacht don 

Bhithéagsúlacht  

 Plean Uile-Éireann um Pailneoirí – 

Cuireadh físeán teagaisc ar fáil 

maidir le Bainistíocht Féaraigh i 

gcomhar leis an Ionad Náisiúnta le 

Sonraí Bithéagsúlachta (NBDC)  

Eile:  

 Ionchur an Dréachtliosta Sealadach 
ón Láithreán Oidhreachta 
Domhanda (WHS) thar ceann 
Comhairle Contae Chill Mhantáin  

 Comhordú Scéimeanna Deontais 
na nDéanmhas Cosanta thar ceann 
na Rannóige Pleanála  

 Ionchur leanúnach i 
bhfeidhmeanna Bainistíochta 
Forbartha agus Pleanáil Chun Cinn  

 Ionchur leanúnach leis an 
Fhoireann maidir le Gníomh ar son 
na hAeráide agus na 
Bithéagsúlachta  

 Comhordú Fhóram Oidhreachta 
Chill Mhantáin  
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Comhshaol  
Coiste um Beartais Straitéiseacha 
Gníomhaithe ar son na hAeráide 
agus na Bithéagsúlachta  

 
Cathaoirleach 
An Comhairleoir Rory O’Connor (2.5 
bliain) 
 
Comhairle Contae Chill Mhantáin 
An Comhairleoir Dermot O’Brien  
An Comhairleoir Jodie Neary 
An Comhairleoir Peir Leonard 
An Comhairleoir Lourda Scott  
 
Gníomhaireachta Seachtracha 
 
Timpeallacht agus Caomhnú – Oirthear 
Chill Mhantáin - Annette Vaucanson Kelly 
 
Timpeallacht agus Caomhnú – Iarthar Chill 
Mhantáin - Sharon Jackson  
An Pobal Talmhaíochta/Feirmeoireachta - 
Tom Shortt 
Gnó/tráchtála/ comhlachas tráchtála - 
Gary McKensie  
Comhairle na nÓg - Rhona Lennox 
 
Stiúrthóir Seirbhísí 
Breege Kilkenny  
 
Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach 
Theresa O’Brien 
 
Innealtóir Sinsearach  
Marc Devereux 
 

Oifigeach um Ghníomhú ar son na 

hAeráide 

Mary Cahill  

 

Gníomhú ar son na hAeráide 

 

Bhí cúig chruinniú ag an SPC Gníomhaithe 

ar son na hAeráide agus na 

Bithéagsúlachta sa bhliain 2020 

 

Ceapadh Oifigeach um Ghníomhú ar son 

na hAeráide agus cuireadh Foireann um 

Ghníomhú ar son na hAeráide le chéile sa 

bhliain 2020 chun maoirseacht a 

dhéanamh ar fheidhmiú gníomhartha a 

raibh tiomantas déanta ina leith sa 

Straitéis um Oiriúnú don Athrú Aeráide 

Comhairle Contae Chill Mhantáin agus sa 

Chairt um Ghníomhú ar son na hAeráide 

araon.  

 

Áiríodh i míreanna Gníomh Tosaíochta 

don Bhliain 2020:  

 

 Scéim phíolótach chun pointe 

luchtaithe d’Fheithiclí Leictreacha 

a shuiteáil i dtrí láthair sa Chontae  

 Ceapadh UCD chun Beartas 

Bainistíochta Crainn a dhréachtú  

 Tionscadal chun Coillearnach a 

Chruthú: tugadh faoi staidéar 

deisce maidir le talamh a bheadh 

oiriúnach do mhaoiniú DAFM ó 

thaobh coillearnach a chruthú.  

 Rinneadh taighde ar mhalairtí a 
chur ar fáil in áit a bheith ag úsáid 
Gliosfosáit agus mar thoradh air 
sin ceannaíodh meaisín le sruth 
cúir agus tá píolótú le déanamh ar 
an meaisín i gCeantar Bardasach 
Bhré sa bhliain 2021.   

 Cuireadh tús le ról an chláir oiliúna 
náisiúnta um Ghníomhú ar son na 
hAeráide agus leanfar leis sa 
bhliain 2021. 

 Cuireadh iarratas ar mhaoiniú faoi 
bhráid an SEAI don bhliain 2021 
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faoin scéim deontais Pobail 
Fuinnimh Níos Fearr (BEC) sa 
bhliain 2020 

 
 

Pobail Fuinnimh Inmharthana (SEC) 

 Chláraigh 8 bpobal don chlár 

Pobail Fuinnimh Inmharthana 

(SEC) – Gleann Molúra, an 

Láithreach, Baile UÍ Chinnéide, na 

Clocha Liatha/Deilgne, Cill 

Chomhghaill, Áth na Sceire, Cill 

Mhantáin agus Baile Coimín.  

Cuireadh máistirphlean fuinnimh le 

chéile do Ghleann Molúra sa 

bhliain 2020 

 

 Reáchtáladh seimineár ar líne an 

17 Samhain chun an clár a chur 

chun cinn i gCill Mhantáin i 

gcomhar le meantóirí ón SEAI agus 

an 3CEA agus ghlac 50 duine páirt. 

Léiríodh níos mó spéise ó phobail 

eile mar thoradh ar an gclár.  

Feasacht Comhshaoil  
 

 Reáchtáladh an comórtas faisin 

Relove arís sa bhliain 2020 agus 

ghlac 23 foireann ó shé scoil dara 

leibhéal páirt ann. Tá sé beartaithe 

an comórtas ceannais a chur ar fáil 

go fíorúil i mí Feabhra 2021. Bhain 

Comhairle Contae Chill Mhantáin 

amach Dámhachtainí um Fheabhas 

sa Rialtas Áitiúil don tionscadal 

seo.   

 Rinneadh an uirlis mhapála do 

Spriocanna um Fhorbairt 

Inbhuanaithe a sheachadadh agus 

rinne Oifigeach GIS na Comhairle 

féin an mapa a fhorbairt.   

 Rinneadh deontas crann nua a 

fhorbairt chun éascú a dhéanamh 

ar ghrúpaí áitiúla chun crainn a 

chur i gContae Chill Mhantáin.  

Fuarthas 21 iarratas agus 

ceadaíodh 18 do dheontas 

maoinithe tar éis comhairliúchán 

leis na Ceantair Bhardasacha 

ábhartha. 

 Tugadh 700 crann do phobail agus 

do scoileanna le linn Seachtain 

Náisiúnta na gCrann  

 Leanadh leis an gclár scoileanna 

níos glaise in ainneoin COVID- 19  

 Seoladh Comórtais Bhliantúla na 

mBailte Slachtmhara, Gradaim 

Eastát agus Timpeallachta i dtús 

mhí Iúil agus rinneadh an 

mholtóireacht le linn míonna 

Lúnasa agus Meán Fómhair  

 Reáchtáladh Comórtas Bliantúil do 
Mhaisiú na Nollag mar imeacht sna 
scoileanna i mbliana. Ghlac fiche a 
haon scoil páirt  

 Chuaigh Feachtas chun Dramhbhia 
a Stopadh le Catherine Fulvio 
amach beo ar líne faoi dhó, i mí Iúil 
agus arís faoin Nollaig  

 

Cáilíocht Uisce agus Fuíolluisce – 

Rialú ar Thruailliú agus 

Forfheidhmiú   

Thar ceann Uisce Éireann, leanann 

Comhairle Contae Chill Mhantáin de 

bheith ag rialú agus ag déanamh 

monatóireachta ar thruailliú uisce agus 

fuíolluisce i gcomhréir leis an reachtaíocht 

agus le rialacháin AE. 
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Seirbhísí Saotharlainne agus Rialú ar 

Thruailliú  

 

Tá an fhoireann seirbhísí saotharlainne 

agus truaillithe gníomhach i raon réimsí 

chun cáilíocht ár n-acmhainní uisce agus 

comhshaoil i gContae Chill Mhantáin a 

chur chun cinn, a chosaint agus a 

fheabhsú. Tá an plean foirne agus an 

RMCEI (Critéir Íosta Inmholta um 

Chigireacht Comhshaoil) mar bhunús do 

thosaíocht a thabhairt do na 

gníomhaíochtaí oibre amhail 

monatóireacht, gearáin a fhiosrú, 

measúnú agus forfheidhmiú, faoi threoir 

ag plean na roinne agus faoi réir 

acmhainní tiomanta.  

 

Lean Comhairle Contae Chill Mhantáin 

lena bheith rannpháirteach i gcoistí 

bainistíochta réigiúnacha agus oibríochta 

agus lena bheith rannpháirteach leis an 

Ghníomhaireacht um Chaomhnú 

Comhshaoil, Oifigí na gClár Uisce Údaráis 

Áitiúla agus le páirtithe leasmhara eile a 

bhfuil sé de dhualgas orthu Plean 

Bainistíochta Abhantraí 2018 - 2021 a chur 

i bhfeidhm agus an chéad phlean 

bainistíochta eile a ullmhú.   

 

Rinneadh monatóireacht ar uisce óil, 

abhann agus locha agus ar astaíochtaí aeir 

agus uisce agus fiosraíodh gearáin go 

fíorúil gan briseadh i gceist agus srianta na 

paindéime á gcomhlíonadh. 
 

Uiscí Snámha 
 

Tá sé uiscí snámha ainmnithe i gContae 

Chill Mhantáin. Lean an Chomhairle le 

monatóireacht a dhéanamh orthu sin sa 

bhliain 2020 agus ar limistéir eile a 

úsáidtear go coitianta. Taispeántar torthaí 

na monatóireachta ar an uisce snámha ar 

na tránna agus ar láithreán gréasáin 

beaches.ie ar feadh an tséasúir snámha a 

ritheann ón 1 Meitheamh go dtí an 15 

Meán Fómhair gach bliain.  Ar an iomlán 

bhí caighdeán an uisce snámha ag na sé 

cinn de na huiscí snámha aitheanta ar 

stádas maith nó ar stádas den scoth sa 

bhliain 2020 cé go raibh tréimhsí ann ina 

raibh cáilíocht an uisce i bhfad níos ísle, 

mar gheall ar bháisteach agus ar 

imeachtaí bonneagair, lena raibh gá le 

fógraí a chur suas i mBré, Cill Mhantáin 

agus sa Chlogach le linn an tséasúir chun 

sláinte an lucht snámha a chosaint. 

Tugadh faoi chomhairliúchán poiblí maidir 

le haitheantas uisce snámha don bhliain 

2021 agus tá sé sin faoi athbhreithniú.   

 

Brait Ghorma 

 

Choinnigh Comhairle Contae Chill 

Mhantáin na ceithre Brat Ghorma sa 

bhliain 2019 ag Cuan an Bhriotáis Theas, 

Cuan an Bhriotáis Thuaidh, Trá na gCloch 

Liath Theas agus Bré.  Fostaíodh ……. 

garda tarrthála do shéasúr snámha 2020. 

 

Seirbhísí Tréidliachta 

 

Tá conradh seirbhíse ann le hÚdarás 

Sábháilteachta Bia na hÉireann (FSAI) go 

dtí 31/12/21 

• Leithdháileadh do 2020 - 
€180,835   
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• Maoirseacht seamlas 
ísealacmhainne agus áitreabh feola 
(14 ar an iomlán) 

• Comhaontú Alt 85 le Comhairle 
Contae Loch Garman  

• Cigireacht roimh bháis agus 
iarbháis; Cigireacht agus iniúchtaí 
sláinteachais; leasa ainmhithe; 
sampláil micribhitheolaíochta (bia, 
uisce & maipíní); anailís 
cheimiceach; anailís iarmhair 
cógais tréidliachta 

• Rannpháirtíocht i gCoiste 
Réigiúnach an Oir-Dheiscirt um 
Zónóis  

• Rannpháirtíocht i ngrúpaí oibre 
CCMA, FSAI agus DAFM  

 

Rialú Madraí 

 Meabhrán Comhaontaithe leis an 
ISPCA 1/3/20 go 28/2/23 

 Póna Madraí ag suíomh SPCA Chill 
Mhantáin i mBaile Uí Ghamhnáin 
Mór, Ráth Droma  

 2 Mhaor Madraí & Chúntóir 
Conchró páirtaimseartha  

 Muirir do 2020 - €208,699 
 

Staitisticí 2020  

 

 Eisíodh – 3493 Ceadúnas Madraí; 
Bliantúil; Saoil – 242; Ginearálta- 3 

 Líon madraí ar strae agus madraí a 
tugadh suas 48 

 Líon madraí a éilíodh ar ais 20 / 
líon madraí a bhfuarthas baile eile 

dóibh 28 

 Líon madraí a cuireadh síos - 0 

 Líon madraí a bhfuarthas baile eile 
dóibh le grúpaí leasa eile – 
WSPCA/ISPCA/Iontaobhas 
Madraí/Dogs Angels  

 Cuireadh micrishlis sna madraí a 
bhfuarthas baile eile dóibh, 

rinneadh díphéistiú orthu agus 
tugadh dearbhán neodraithe dóibh 

 Ionad Pórúcháin Madraí - 4  

 Rannpháirtíocht i bhFóram Leasa 
Ainmhithe Ilghníomhaireachta Chill 
Mhantáin 

 

Baile an Fhaoitigh 

 

Chuir na comhairleoirí timpeallachta, 

Fehily Timony & Co, dréachtphlean 

leasúcháin ar fáil don láithreán. Scaipeadh 

an dréachtphlean seo ar na páirtithe 

leasmhar ábhartha.  

 

An Fhoireann Forfheidhmiúcháin 

Dramhaíola  

 

Tá an Fhoireann Forfheidhmiúcháin 

Dramhaíola tiomanta don reachtaíocht 

bainistíochta dramhaíola a fhorfheidhmiú 

i gContae Chill Mhantáin agus is léir gur 

acmhainn iontach atá inti seo don 

Chontae.  
Déileálann an Fhoireann le gearáin faoi 

chúrsaí dramhaíola, bruscair agus 

loiscthe.  Fuarthas 2691 gearán le linn na 

bliana 2020.   

  

Bruscar 

 Eisíodh 553 Fhíneáil Bhruscair as 
sáruithe éagsúla ar an Acht um 
Thruailliú ó Bhruscar, 1997 m.sh. 
bruscar a chaitheamh uait, 
comharthaíocht neamhdhleathach, 
salú ag madraí, srl. 

 Cuireadh 44 cás os comhair na 
Cúirte. 

 Eisíodh 58 Litir Rabhaidh chuig 
daoine a sháraigh an tAcht um 
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Thruailliú ó Bhruscar, 1997 m.sh. 
ábhar a fhágáil ag ionad 
athchúrsála tráth a raibh na 
hionaid dúnta, athchúrsáil 
mhícheart ag an Ionad 
Athchúrsála, málaí scipe a bhí lán 
agus/nó ag cur thar maoil a fhágáil 
timpeall ar mhaoin duine ar feadh 
tréimhse fhada ama, srl. 

  

Bainistiú Dramhaíola 

 Osclaíodh 72 Chomhad um 
Bhainistiú Dramhaíola maidir le 
sáruithe éagsúla ar an Acht um 
Bainistiú Dramhaíola, m.sh. 
dumpáil neamhdhleathach, 
dramhaíl a dhó nó a stóráil go 
neamhdhleathach, srl.  Cuireadh 
35 Chomhad um Bainistiú 
Dramhaíola chun na Cúirte. 

 Eisíodh 63 Ordachán faoi Alt 14 
chuig daoine ar theip orthu a 
maoin a choinneáil saor ó 
dhramhaíl. 

 Eisíodh 156 Fhógra maidir le 
Feithiclí Tréigthe. 

 Próiseáladh 117 Iarratas ar 
Loscadh. 

 

Tionscnamh in aghaidh Dumpála  

  

Fuarthas maoiniú de €36,722 do chúig 

thionscadal le linn na bliana 2020.   
 Bailíodh 1257 tocht mar chuid den 

mhaithiúnas i leith tochtanna i 
mBré agus san Inbhear Mór a bhí i 
bhfad níos ísle ná mar bhíothas ag 
súil leis bunaithe ar an líon a 
bailíodh sa bhliain 2019. 

 Ceannaíodh ceamaraí breise CCTV 
chun aghaidh a thabhairt ar an 
méadú ar dhumpáil ag bainc 
buidéil agus lasmuigh de shiopaí 
carthanais.  

 “Rothair don Afraic”, tionscadal a 
rinne deisiú agus athchúrsáil ar 
260 rothar nach bhfuil ag teastáil 
agus cuireadh ar aghaidh chun na 
hAfraice iad.   

 

PURE (Cosaint Ardtailte agus 

Timpeallachtaí Tuaithe) 

 

Is tionscadal comhshaoil é PURE (Cosaint 

Ardtailte agus Timpeallachtaí Tuaithe) 

chun dul i ngleic leis méadú ar 

dhumpáil/dhiúscairt mhídhleathach in 

ardtailte Chill Mhantáin agus Bhaile Átha 

Cliath a seoladh go hoifigiúil i mí Meán 

Fómhair 2006.  Tá maoiniú curtha ar fáil 

don Tionscadal suas go dtí deireadh na 

bliana 2020. 

 

Saoráidí Athchúrsála 

 

Sa bhliain 2020, bhí na 5 Ionad 

Athchúrsála ag oibriú go hiomlán trí 

shrianta COVID- 19. Glacadh na 

méideanna seo a leanas d’ábhair 

athchúrsála sna hIonaid:- 
An tInbhear Mór            873 tonna 
Abhóca                 412 tonna 
Bré                  1552 tonna 
Cill Mhantáin                     806 tonna 
An Rampar                         320 tonna 
  
Chomh maith leis sin, tá 42 bhanc buidéal 

lonnaithe ar fud an Chontae ina mbailítear 

Gloine, Cannaí Dí agus Cannaí Bia.  Le linn 

na bliana 2020 ba 3593 tonna a bhí sa 

mheáchan iomlán ábhar a bailíodh ag na 

bainc bhuidéal, arbh ionann é agus ardú 

os cionn 50% ar an mbliain 2019.  
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Calafoirt agus Poirt 

 

Fodhlíthe Pléascáin Chomhairle 

Contae Chill Mhantáin (Calafort Chill 

Mhantáin) 2020 
 

Tar éis comhairliúchán, rinneadh fodhlíthe 
na Roinne Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais a dhréachtú chun 
allmhairiú pléascáin trí Chalafoirt Chill 
Mhantáin a éascú. Ullmhaíodh na 
fodhlíthe de réir Alt 34 d’Acht na 
bPléascán 1875.  Fógraíodh na dréacht-
fhodhlíthe agus cuireadh ar taispeáint go 
poiblí iad an 20 Samhain 2019. Tar éis den 
tréimhse reachtúil den chomhairliúchán 
poiblí a bheith tugtha chun críche 
cuireadh iarratas faoi bhráid an Aire Dlí 
agus Cirt agus Comhionannais lena 
gceadú. An 28 Feabhra, cheadaigh an 
tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais 
Fodhlíthe Pléascáin Chomhairle Contae 
Chill Mhantáin (Calafort Chill Mhantáin) 
2020.   
 
Ag gnáthchruinniú de Chomhairle Contae 
Chill Mhantáin a tionóladh an 15 
Meitheamh 2020, ghlac na Comhaltaí le 
Fodhlíthe Pléascáin Chomhairle Contae 
Chill Mhantáin (Calafort Chill Mhantáin) 
2020 le farasbarr de 30 ar a shon agus 
beirt (2) nach raibh i láthair. 
 
 

Clár Forbartha Calafort Iascaigh 

agus Bonneagar Cósta 2020   
 

Tugadh faoina hoibreacha seo a leanas 
faoi Chlár Forbartha Calafort Iascaigh agus 
Bonneagar Cósta 2020. Déanann an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara cómhaoiniú 
ar suas go 75% den chostas iomlán na 
dtionscadal ceadaithe, agus cuireann 

Comhairle Contae Chill Mhantáin an t-
iarmhéid ar fáil.  
 

Cuan an Inbhir Mhóir – Soilse 

Loingseoireachta  
 

 Suiteáladh laindéar nua uile-
threoch ar an gCé Thuaidh san 
Inbhear Mór le raon suas go dtí 9 
muirmhíle ar chóras 
grianchumhachtaithe ina bhfuil 
paca cadhnra  

 Suiteáladh laindéar nua uile-
threoch ar an gCé Theas san 
Inbhear Mór le raon suas go dtí 11 
muirmhíle ar chóras claochladáin 

 Oibreacha sibhialta, lena n-áirítear 
os cionn 200 méadar de chábla 
nua ar an gCé Theas.  

 

Calafort Chill Mhantáin - Dréimirí 
 

 Suiteáladh aon cheann déag (11) 
de dhréimire galbhánaithe nua le 
ráille láimhe agus 2 dhréimire 
cuasaithe ar na Céanna Thuaidh 
agus Theas, Calafort Chill 
Mhantáin.  

 

Calafort Chill Mhantáin - Mullaird 
 

 Suiteáladh mullard 50 tonna 
tromshaothair ar Ché Packet agus 
mullaird idirmheánach ar an gCé 
Thuaidh.  

 

Calafort Chill Mhantáin – 

Mionathchóiriú/Feabhsúchán na Cé 

Thoir 
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 Suiteáladh gardaí nua agus 
deisíodh gardaí a bhí ar an gCé 
Thoir cheana féin  

 Rinneadh athdhromchlú ar chuid 
den Ché Thoir  

 Rinneadh ráillí agus ráille láimhe a 
raibh damáiste déanta dóibh agus 
a bhí creimthe a athsholáthar 

 Suiteáladh soilse poiblí feadh achar 
iomlán na Cé Thoir  

 Suiteáladh trí mhullard feisithe 
nua.  

  

Calafort Chill Mhantáin agus Cuan 

an Inbhir Mhóir  
 

 Crochadh comharthaíocht timpeall 
na gcalafort agus na gcéanna ar 
mhaithe le cur le feasacht agus 
sábháilteachta do lucht úsáide go 
léir na gcalafort.  

 

Pontún Snámha – an Ché Theas, Cill 

Mhantáin  
 

Ag gnáthchruinniú de Cheantar Bardasach 
Chill Mhantáin a tionóladh an 28 Meán 
Fómhair 2020, cuireadh Tuarascáil EC i 
láthair na gcomhaltaí maidir le moltaí 
chun pontún snámha a fhorbairt ar an gCé 
Theas, Chill Mhantáin, de réir Cuid 8 de na 
Rialacháin Phleanála agus Forbartha (arna 
leasú). Ghlac na Comhaltaí go léir a bhí i 
láthair d’aon ghuth leis an moladh, mar 
atá mionsonraithe sa tuarascáil.   
 
Ní féidir tús a chur le forbairt an phontúin 
go dtí go mbeidh ceadúnas urthrá faighte 
ón Roinn Pleanála, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta (DPLGH).  Cuireadh iarratas 
ar cheadúnas urthrá faoi bhráid an DPLGH 
go foirmiúil i mí Eanáir 2020 tar éis 
réamhphlé a bheith déanta.  
 

Saoráidí Stórála d’Iascairí, an Ché 

Theas, an tInbhear Mór  
 

Ag gnáthchruinniú de Cheantar Bardasach 
An Inbhir Mhóir a tionóladh an 11 
Samhain 2020, cuireadh Tuarascáil EC i 
láthair na gcomhaltaí a bhain le saoráidí 
stórála a fhorbairt d’Iascairí ar an gCé 
Theas, an tInbhear Mór. Ghlac na 
Comhaltaí go léir a bhí i láthair d’aon 
ghuth leis na moltaí, mar atá 
mionsonraithe sa tuarascáil. 
 

Port Chill Mhantáin – Gníomhaíocht 
Loingseoireachta  
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IOMLÁN     2019     2020 TOTAL 

  
ALLMHAIRI

Ú 
ONNMHA

IRIÚ IOMLÁN 
ALLMHAIRI

Ú EXPORTS TOTAL   

Táirgí 
Foraoise

achta 
  

105,039.00  
    

24,253.00       129,292.00  
  

100,378.00  
        

3,615.00  
   

103,993.00  
Forestry 
Products 

Miotal                   -    
    

30,660.00         30,660.00  
                   
-    

      
44,507.00  

     
44,507.00  Metals 

Gainea
mh  

      
2,460.00  

                  
-              2,460.00  

                   
-    

                    
-    

                   
-    Sand 

Onnmha                   -                    8,999.00                                                            Waste 

iriú 
Dramhaí

ola 

8,999.00  -    -    -    export 

Gloine                   -    
                  
-                          -    

                   
-    

        
3,006.00  

       
3,006.00  Glass 

IOMLÁN 
  

107,499.00  
    

63,912.00       171,411.00  
  

100,378.00  
      

51,128.00  
   

151,506.00  TOTAL 

 
  
 
 
 
 
 
  

    2020 IOMLÁN 

ALLMHAIRIÚ  
ONNMHA

IRIÚ IOMLÁN   

  100,378.00  
        

3,615.00  
   

103,993.00  

Táirgí 
Foraoiseac

hta 

                   -    
      

44,507.00  
     

44,507.00  Miotal 

                   -    
                    
-                       -    Gaineamh  

                   -    
                    
-                       -    

Onnmhairi
ú 

Dramhaíola 

                   -    
        

3,006.00  
       

3,006.00  GLOINE 

  100,378.00  
      

51,128.00  
   

151,506.00  IOMLÁN 

 
 

Calafort na gCloch Liath  
 
 
Osclaíodh an pháirc chósta 16 acra, an 14 
Nollaig 2020, mar aon le clárchosán poiblí a 
bhí ceangailte le forbairt calafoirt a chosain 
€300 milliún.  Ceanglaíonn an clárcosán, atá 
os cionn 300 ar fhad, an pháirc chósta le 
Calafort na gCloch Liath agus le dhá 
thaitneamhacht atá oscailte as an nua agus 
atá mar chuid lárnach de Shiúlóid Aille Bhré 
chuig na Clocha Liath, a shíneann ó 
phromanáid Bhré go Bóthar Victoria na gCloch 
Liath. 
 

Mí / Bliain Longa  

Aonair 
(Allmh
airiú nó 
Onnmh
airiú)  

Dúbailt
e 
(Allmh
airiú 
agus 
Onnmh
airiú)  

Idirb
heart 

Eanáir 
2020 

3 3 0 3 

Feabhra 
2020 

 4 4 0 4 

Márta 
2020 

9 8 1 10 

Aibreán20
20 

9 8 1 10 

Bealtaine 
2020 

8 8 0 8 

Meitheam
h 2020 

8 7 1 9 

Iúil 2020 11 11 0 11 

Lúnasa 
2020 

10 9 1 11 

Meán 
Fómhair 
2020 

9 9 0 9 

Deireadh 
Fómhair 
2020 

10 10 0 10 

Samhain 
2020 

14 12 2 16 

Nollaig 
2020  11  11  0  11 

Iomlán 
2020 91 89 6 101 

Iomlán 
2019 

116 89 27 143 

Iomlán 
2018 

138 126 12 150 
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Chuir Sispar Limited iarratas faoi Alt 146B den 
Acht Pleanála 2000, arna leasú, faoi bhráid an 
Bhoird Phleanála, chun athruithe a dhéanamh 
ar Bhloc D chun úsáid mheasctha a thabhairt 
san áireamh, a chuimsíonn 33 aonad 
cónaitheach (suas ó 11 aonad), le hionad 
leighis fágtha ar lár, 1,351 méadar cearnach 
de spás tráchtála, athruithe ar limistéir an 
chlóis, agus cur le páirceáil i gClós 1 ó na 35 
spás a bhí ceadaithe roimhe seo go 58 spás 
agus i gClós 2 ó 42 spás a bhí ceadaithe 
roimhe seo go 52 spás. 
 

 

Reiligí 

 
Tá tríocha a dó reilig i gContae Chill Mhantáin 
faoi láthair – tá cláraitheoirí páirtaimseartha 
fostaithe ag Comhairle Contae Chill Mhantáin 
chun dul i mbun plé leis an bpobal ó thaobh 
spás a cheannach i reilig agus le cothabháil a 
dhéanamh ar chlár do na reiligí freisin. 
 
Tá na Ceantair Bhardasacha freagrach as 
cothabháil a dhéanamh ar na reiligí atá ina 
gcuid ceantar. 
 
Tógadh an chéad Bhalla Próca i reilig Ghort an 
Tobair i mBré sa bhliain 2020 agus cuirfear tús 
lena fheidhmiú sa bhliain 2021. 

 
Tionscadal Leasúcháin Mianaigh 

Abhóca  

 Scríobh an Roinn Cumarsáide, 
Gníomhaithe ar son na hAeráide 
agus Comhshaoil (DECC) chuig 
Comhairle Contae Chill Mhantáin 
ag lorg cúnamh orthu agus ag 
tairiscint tacaíocht maoinithe don 
Chomhairle chun an tionscadal 
thuas a chur chun cinn. Eisíodh 
dréacht-Mheabhrán Tuisceana 
agus dréacht-doiciméad maidir le 
Rialacháin Corparáideach don 
Roinn.  

 Foilsíodh Ordú Ceannaigh 
Éigeandála (CPO) do na tailte in 

Iarthar Abhóca i mí na Nollag 2020 
chun aistriú na dtailte in Iarthar 
Abhóca thart ar Líonadh Talún 
Bhaile Mhuircheartaigh a aistriú 
chuig Comhairle Contae Chill 
Mhantáin.  

 

Scéim Faoisimh Tuilte Abhóca 

 Tá iniúchadh láithreáin maidir le 
diúscairt dreideála faighte – tá sé 
le tuiscint ó réamh-leidí gur féidir 
fáil réidh le 65% den ábhar 
dreideála, ar mhaithe le húsáidí 
talamh-bhunaithe 

 Cuireadh an scéim i láthair 
Chomhaltaí an Inbhir Mhóir an 4 
Samhain 2020 

 Lóisteáladh Ceadúnas d’Iniúchadh 
Láithreáin maidir le Comhdhúile 
féideartha an 4/11/2020, tá 
Iniúchtaí Seandálaíochta tugtha 
chun críche agus lánpháirtithe leis 
an EIAR.  

 Comhairliúchán Reachtúla – 
Cruinnithe leis an NPWS agus leis 
an IFI tugtha chun críche 

 Lá Faisnéise Poiblí Fíorúil agus an 
fhaisnéis is deireanaí do na 
Comhaltaí agus do na meáin áitiúla 
do Ráithe 1 2021.  
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FORBAIRT POBAIL, CULTÚIR 

AGUS SHÓISIALTA (CC&SD)  

 

Coiste um Beartais Straitéiseacha 
Comhaltas 
 

Stiúrthóir Seirbhís: Michael Nicholson  
 
Comhaltaí Tofa: 
An Comhairleoir Gail Dunne 

(Cathaoirleach) 

An Comhairleoir Vincent Blake 

An Comhairleoir Vincent Blake 

An Comhairleoir Anne Ferris  

An Comhairleoir John Mullen  

An Comhairleoir Melanie Corrigan  

An Comhairleoir Miriam Murphy  

 
Gníomhaireachtaí Seachtracha: 
Gnó/Tráchtáil, 
Irene Sweeney, Comhlachas Tráchtála 

Líonraí Rannpháirtíochta Sóisialta, 
Gertie Salley, PPN Cuimsiú Sóisialta 

Líonraí Rannpháirtíochta Sóisialta, 
Kevin Mann, Pobal agus Deonach  

Pobal agus Deonach, Celine O’Neill 

Comhshaol/Caomhnú, Anne Gregory 

 
 

 

Coistí Forbartha Pobail Áitiúla 

(LCDC) 

 

Is é cuspóir na gcoistí sin cur chuige 

comhtháite agus comhleanúnach ar 

fhorbairt áitiúil agus pobail a fhorbairt, a 

chomhordú agus a chur i bhfeidhm.  

 

 

1.1 Feidhmeanna an LCDC 

 
a) Na gnéithe pobail den phlean 

eacnamaíoch agus pobail sé (6) 
bliana a ullmhú agus glacadh leo.  

 

b) Gnéithe pobail an Phlean a chur i 
bhfeidhm nó an cur i bhfeidhm sin 
a shocrú. 

 

c) Tabhairt faoi athbhreithniú ar 
ghnéithe pobail an Phlean uair 
amháin ar a laghad i rith na 
tréimhse 6 bliana. 

 

d) Monatóireacht agus athbhreithniú 
a dhéanamh ar bhonn rialta ar 
chur i bhfeidhm gnéithe pobail den 
Phlean, lena n-áirítear, feidhmiú i 
gcoinne aon tagarmharc nó 
táscaire feidhmíochta.  

 

e) Iarracht a dhéanamh le 
héifeachtacht, comhsheasmhacht 
agus comhordú a chinntiú idir cláir 
forbartha áitiúla agus pobail, 
chomh maith le dúbláil idir na cláir 
seo a sheachaint.  

 

f) Comhordú ginearálta na gclár 
forbartha áitiúla agus pobail go léir 
i limistéar feidhme na Comhairle a 
bhaint amach, chun cur an méid is 
fearr is féidir le hacmhainní chun 
leasa na bpobal áitiúil sa limistéar 
sin agus chun an éifeachtúlacht 
lena n-úsáidtear acmhainní 
forbartha áitiúla agus pobail a 
fhaigheann maoiniú poiblí a 
uasmhéadú.  

 

g) Breithniú a dhéanamh agus 
glacadh le ráiteas maidir le gnéithe 
eacnamaíocha de dhréacht den 
Phlean atá ullmhaithe ag an údarás 
áitiúil. 
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h) Féadfaidh an Coiste comhaontú i 
scríbhinn a dhéanamh le húdarás 
poiblí, le comhlacht forbartha 
áitiúil nó pobail, nó le duine eile 
chun na feidhmeanna sin a 
mheasann an Chomhairle a bheith 
cuí a dhéanamh ag an údarás, 
comhlacht nó an duine sin. 
 

Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus 
Pobail 
 
Is é an LECP an creat do go leor de na 

pleananna oibriúcháin agus do 

phleananna eile sa Chontae.  

An Plean: 

 Comhaontaítear tosaíochtaí don 
cheantar  

 Comhaontaítear róil do 
ghníomhaireachtaí chun aghaidh a 
thabhairt ar na tosaíochtaí sin  

 Cuirtear béim ar 
mháthairchuideachtaí na 
ngníomhaireachtaí ag leibhéal 
áitiúil lena chur ar a gcumas 
freagra a thabhairt ar an bplean 
 

Monatóireacht ar an LECP 

Bunaíodh Coiste Comhairleach i dtús báire 

chun an LECP a fhorbairt agus comhtháthú 

idir dhá ghné an plean a chinntiú.  

Chomhaontaigh an Coiste Comhairleach 

leanúint le feidhmiú chun monatóireacht 

a dhéanamh air agus an plean a chur i 

bhfeidhm.  Tá Comhaltaí ón LCDC agus ón 

Údarás Áitiúil araon ar an gCoiste 

Comhairleach.  

 

Is iad sin: 

An Comhairleoir 

Pat Kennedy 

Cathaoirleach an 

LCDC 

An Comhairleoir 

Gerry Walsh 

Cathaoirleach Coiste 

um Beartais 

Straitéiseacha (SPC) 

maidir le Forbairt 

Eacnamaíochta agus 

Fiontraíochta  

Michael Nicholson Príomhoifigeach 

LCDC 

Lorraine Gallagher Stiúrthóir Seirbhíse 

maidir le Forbairt 

Eacnamaíochta agus 

Fiontraíochta 

  Vibeke Delahunt Oifig Fiontair Áitiúil  

Christine Flood OFS Forbairt 

Eacnamaíochta agus 

Fiontraíochta 

Deirdre Whitfield Cultúr Pobail agus 

Forbairt Shóisialta 

 
Tá go leor cuspóirí comhroinnte idir an 
pobal agus gnéithe eacnamaíochta an 
LECP agus tá nasc idir forbairt phobail 
agus forbairt eacnamaíochta, go 
ginearálta. Mar aitheantas air sin agus 
mar gheall nach rud statach ach rud 
dinimiciúil é an plean atá in ann dul in 
oiriúint d’fhorbairtí nua, is trí chomhrá 
agus trí chomhoibriú leanúnach a 
bhaintear amach an ghné chomhtháite 
den LECP. Baintear amach é sin trí 
chruinnithe rialta den Choiste 
Comhairleach. Trí phróiseas pleanála agus 
tuairiscithe ag na cruinnithe sin, déantar 
faisnéis a chomhroinnt agus faightear 
naisc idir ghníomhartha, as a leanann 
comhordú agus comhtháthú, nuair is 
féidir é agus nuair is cuí sin, ar bhonn 
leanúnach.  
 
 

Réigiúnach 
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Leagtar amach ról na dTionól Réigiúnach 
sa phróiseas LECP faoi Alt 66c den Acht 
um Rialtas Áitiúil 2001, go háirithe in Alt 
66c 2(c) agus 3(c) ina luaitear go 
mbainfidh breithniú an Tionóil Réigiúnaigh 
ar an LECP lena chomhsheasmhacht le (i) 
an croístraitéis agus le cuspóirí phlean 
forbartha an Údaráis Áitiúil atá i gceist, (ii) 
aon Straitéis Réigiúnach Spásúlachta agus 
Eacnamaíochta nó, de réir mar is cuí, le 
haon Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha 
(RPGanna) a bheadh i bhfeidhm, agus (iii) 
idir ghnéithe eacnamaíochta agus pobail 
den Phlean. Tá LCDC Chontae Chill 
Mhantáin ag súil leis an fhorbairt ar an 
Straitéis Réigiúnach Spásúlachta agus 
Eacnamaíochta agus déanfar 
athbhreithniú ar an LCDC chun ailíniú a 
chinntiú. 

D'oibrigh an LCDC agus Comhpháirtíocht 
Chontae Chill Mhantáin (CWP) go dlúth le 
chéile ar fhorbairt na Straitéise Forbartha 
Áitiúla (LDS) don Chlár LEADER 2014 - 
2020. Is iad cuimsiú sóisialta, an geilleagar 
glas agus forbairt eacnamaíochta agus 
pobail tosaíochtaí an chláir LEADER. 
Léirítear go láidir cuid de spriocanna agus 
cuspóirí ábhartha an LECP san LDS. 

Rinneadh an LDS a dhearadh agus a 
fhorbairt trína próisis comhairliúcháin seo 
a leanas:  

 Aiseolas ón bpróiseas 
comhairliúcháin ar fud an chontae  

 Comhairliúcháin leis na páirtithe 
leasmhara ábhartha  

 Próifíl shocheacnamaíoch den 
Chontae  

 Taighde deisce – beartais agus 
tuarascálacha ábhartha  

 Na buiséid atá ar fáil  
 
Is iad Spriocanna comhcheangailte an 

LECP: 

(Den chuid is mó, is iad na Spriocanna atá 

léirithe sa dath gorm na Spriocanna Pobail 

– agus na cinn a bhfuil an dath uaine orthu 

na Spriocanna Eacnamaíocha) 

 

Spriocanna Ardleibhéil 

Acmhainn an Phobail agus Athghiniúint 

Uirbeach agus Forbairt Tuaithe  
Saoránacht ghníomhach agus 

rannpháirtíocht an phobail chun 

feabhas a chur ar rialachas agus 

rannpháirtíocht agus chun 

cinnteoireacht a shaibhriú 

Tacaíochtaí saindírithe agus comhtháite 

do ghrúpaí leochaileacha atá faoi 

mhíbhuntáiste 

Tacú le pobail áitiúla maidir le 

nuálaíocht, fiontraíocht, micrifhiontar 

agus nuálaíocht shóisialta 

Oiliúint, oideachas agus foghlaim ar 

feadh an tsaoil, bunaithe ar anailís ar 

threochtaí fostaíochta agus riachtanais 

fostóirí ó thaobh scileanna de 

Bonneagar agus bearta atá dearfach 

agus a thacaíonn le hinfheistíocht, 

fiontar, nuálaíocht agus cruthú eolais 

Fiontar atá ann a chothú agus 

deiseanna maithe fostaíochta agus 

ioncaim a fhorbairt don raon leathan 

riachtanas fostaíochta sa chontae, agus 

an deis ann pátrúin chomaitéireachta a 

aisiompú 

Leas a bhaint as tréithe uathúla Chill 

Mhantáin: a chóngaracht do mhargadh 

Bhaile Átha Cliath; caighdeán saoil den 

scoth; caipitil daonna; turasóireacht; 

tírdhreach; muirí; acmhainní 

talmhaíochta agus foraoiseachta   

Gníomhaíocht gheilleagrach 

ísealcharbóin ina bhfuil teacht aniar ó 
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thaobh na haeráide agus úsáid 

inbhuanaithe acmhainní agus 

ceannródaíocht ó thaobh an 

gheilleagair chliste  

Leas éifeachtúil a bhaint as acmhainní 

iomlána an chontae agus comhoibriú 

idirghníomhaireachta a chur chun cinn  

 

 

3.1.2. Cur i bhFeidhm 

Sprioc 1:  

Acmhainn an 

Phobail a 

Fhorbairt i 

bPobail faoi 

Mhíbhuntáiste 

agus 

rannpháirtíocht 

in athghiniúint 

uirbeach agus i 

bhforbairt 

tuaithe  

 

- Acmhainn 

agus caipiteal 

sóisialta a 

chothú ar fud 

na bpobal go 

léir  

- Cur an méid is 

fearr is féidir le 

deiseanna don 

athghiniúint 

uirbeach agus 

don fhorbairt 

tuaithe  

 

Chuir líon cláir le baint amach na sprice 

seo agus tá líon gníomhaireachtaí 

bainteach le comhtháthú an ghnímh seo. 

Tá ról lárnach ag na cláir LEADER agus 
SICAP maidir le cur le hacmhainn na 

bpobal sin.  Chomh maith leis sin, 

d'fhógair an Roinn Forbartha Tuaithe agus 

Pobail líon scéimeanna maoinithe:  

 Scéim Bailte & Sráidbhailte  

 CLÁR  

 Scéim Caitheamh Aimsire Faoin 

Aer  

 An Ciste um Athghiniúint agus 

Forbairt Tuaithe 

 An Ciste um Athghiniúint agus 

Forbairt Uirbeach  

 An Scéim Feabhsúcháin Pobail  

 An Clár Feabhsúcháin Pobail 

(Ionaid Pobail agus Saoráidí Pobail)  

 

 

 

Maoiniú a fuarthas sa bhliain 2020 

 

Scéimeanna 
Maoinithe 2020 

Maoiniú a 
fuarthas 
2020 

Scéimeanna Bailte 
agus Sráidbhailte 
(Borradh faoi 1, 2, 
3 agus an 
phríomhscéim) 
 

€961,538 

CLÁR 
 

€60,000 

Ciste Éigeandála 
COVID- 19  

€78,414 

Maoiniú COVID- 
19 do 
Leabharlanna 

€145,619 

Deontas Clós 
Súgartha DCYA  

€18,000 

Deontas do 
Bhochtaineacht 
Dhigiteach  

€45,000 

Scéim Caitheamh 
Aimsire Faoin Aer 
do 9 dtionscadal 
faoi thionscnaimh 
Beart 1  

€158,247 
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An Ciste um 
Athghiniúint agus 
Forbairt Tuaithe 
(NTMK) 

 

€357,750 

 
Maoiniú Spóirt  

€41,000 

Maoiniú Éire 
Ildánach 

€73,900 

Tionscnamh Éire 
Shláintiúil  

€115,385 

An Scéim 
Feabhsúcháin 
Pobail:  
Ionaid Ginearálta 
Pobail agus 
Saoráidí Pobail  
 

 
€61,767 
 
€150,438 
 

Iomlán €2,267,058 

 

 

 

Sprioc 2:  

Saoránacht 

ghníomhach a 

chur chun cinn 

le bonn taca ó 

dhea-rialachas 

agus 

rannpháirtíocht 

i 

gcinnteoireacht  

- Fóraim 

ionadaíocha 

láidre a 

fhorbairt sa 

chontae 

 

 

Comhairle na nÓg 

 

Déanann Comhairle Contae Chill Mhantáin 

óstach ar Chomhairle na nÓg Chill 

Mhantáin.  Is é Dermot O’Brien an 

comhordaitheoir a cheapadh do Chill 

Mhantáin tar éis próiseas tairisceana. Tá 

aon cheann is fiche de scoileanna agus de 

ghrúpaí óige áitiúla páirteach sa 

Chomhairle. Tá grúpa daoine óga aonair 

atá thar a bheith láidir, bainteach le 

Comhairle na nÓg Chill Mhantáin a 

dhéanann ionadaíocht de scoth ar an 

gcontae, agus tá sé sin go léir a dhéanamh 

acu le mórtas. 

 

Ghlac Comhairle na nÓg páirt i 

gcomhairliúchán náisiúnta maidir leis an 

tionchar atá ag COVID- 19 ar dhaoine óga. 

D’éirigh thar barr le Cruinniú Mulllaigh na 

nÓg agus bhí sé thar a bheith spreagúil 

mar a bhíonn amhlaidh i gcónaí.  Bhí 

Sárthaispeántas na Comhairle ar siúl go 

fíorúil agus rinneadh plé ar líon ábhar. Bhí 

Comhairle Chill Mhantáin rannpháirteach i 

bhfeachtas Bí Folláin inar léiríodh físeáin 

den scoth chun daoine óga a spreagadh le 

haire a thabhairt dá meabhairshláinte 

agus fanacht sábháilte.  

 

Táscairí Feidhmíochta Gníomhaíochta 

2020 

 

An tAos Óg agus an Pobal (B1 agus B2) 

 

B1: Rannpháirtíocht i Scéim Chomhairle 

na nÓg  

 

Céatadán na scoileanna áitiúla a bhí 

rannpháirteach i gComhairle na nÓg 

áitiúil/scéim Chomhairle na nÓg = 78% 

 

Curtha le chéile mar a leanas: 

Líon na scoileanna dara leibhéal i gceantar 

an Údaráis Áitiúil amhail 31/12/2018 = 23 

Líon na scoileanna dara leibhéal i gceantar 
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an Údaráis Áitiúil ónar fhreastail 

ionadaithe ar Chomhairle na nÓg áitiúil ar 

an gCruinniú Cinn Bhliana a tionóladh sa 

bhliain 2020 = 18 

 

Comhairle na Seanóirí Chontae Chill 

Mhantáin  

 

Is ionann Comhairle na Seanóirí Chontae 

Chill Mhantáin agus comhlacht 

sainchomhairleoireachta do sheanóirí i 

gCill Mhantáin. Chruthaigh an Chomhairle 

a bheith thar a bheith luachmhar sa 

bhliain 2020 nuair a leanadar le guth a 

thabhairt do sheanóirí a bhí faoi thionchar 

mór ag COVID- 19 sa bhliain 2020. Bhí siad 

chun tosaigh ó thaobh aiseolas a sholáthar 

ag cur cúnamh ar fáil dá gcuid Pobal.  Mar 

gheall ar na srianta, ní raibh siad in ann 

cruinnithe a bheith acu, ach d’éirigh go 

maith leo ó thaobh cruinnithe a 

chomhlánú ar líne.  Tá Clár Oibre don 

bhliain 2021 curtha le chéile, lena n-

áirítear, cláir raidió do Chomhairle na 

Seanóirí Chontae Chill Mhantáin, clár 

digiteach píolótach le comhaltaí 

Comhairle na SeanóirÍ nár bhain úsáid as 

an idirlíon riamh cheana agus nach bhfuil 

ar a chumas/ar a cumas a bheith 

rannpháirteach i gcruinnithe ar Zúm, agus 

naisc níos láidre a chruthú le grúpa Bhéal 

Feirste, i measc gníomhaíochtaí eile.  

 

 

 

Aoisbháúil 

Cuireann an Clár Aoisbhá Cathracha agus 
Contaetha struchtúr ar fáil ionas go 
mbeidh ar chumas Údaráis Áitiúla a bheith 
chun tosaigh ó thaobh athrú a chur 

smaointeoireacht faoi aosú agus faoin 
gcaoi a bpleanáiltear agus a seachadtar 
seirbhísí. Tríd an tsamhail sin, tugann na 
hÚdaráis Áitiúla daoine scothaosta, 
soláthraithe seirbhíse agus gnólachtaí le 
chéile i gComhaontas a oibríonn go maith 
agus: 
 

 Cuirtear ar chumas na daoine 
scothaosta saol gníomhach agus 
sláintiúil a bheith acu agus fanacht 
ina dtithe féin chomh fada agus is 
féidir. 

 Cuirtear feabhas ar sheachadadh 
seirbhíse gan caiteachas a 
mhéadú. 

 Cuirtear feabhsuithe luachmhara 
ar an gcaighdeán beatha do gach 
duine sa phobal. 

 
Cuireann an Clár Aoisbhá Cathracha agus 
Contaetha bealach cruthaithe ar fáil chun 
eagraíochtaí, grúpaí, seirbhísí agus 
gnólachtaí éagsúla a thabhairt le chéile 
lena gcuid oibre a chuíchóiriú, le 
riachtanais agus leasanna daoine 
scothaosta ina gcroílár. 
 
Chuir an Straitéis Aoisbháúil an méid seo a 
leanas ar fáil sa bhliain 2020: 
 

 Rinneadh 500 paca cúraim a 

sheachadadh ar fud an chontae ag 

díriú ar spriocghrúpa na ndaoine 

siúd ba leochailí agus is mó ar an 

imeall.  Is iad an lucht Béilí ar 

Rothaí agus Altraí Sláinte Poiblí a 

rinne na pacaí a thabhairt ó dhoras 

go doras.  Bhí Treoir Fhaisnéise ó 

thaobh na seirbhíse do mhuintir 

Chill Mhantáin, maighnéad 

cuisneora éirchód aoisbháúil,   

leabhar aclaíochta ón LSP, banda 

muinchille sofheicthe ón RSA, 
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leabhar oidis a bhí cruthaithe ag an 

Oifig Feasachta Timpeallachta, 

pionsailí dathadóireachta, bloc 

sceitseála, seacláidí, díghalrán 

lámh, uachtar láimhe, leabhar 

puzail agus aghaidhmhaisc i ngach 

aon phaca. Rinne an Clár 

Aoisbháúil agus an Feachtas “Bí 

Folláin” páirtchistiú ar an 

tionscadal seo.   

 

 Bhí an Clár Aoisbháúil 

rannpháirteach sa Chlár maidir le 

Bochtaineacht Dhigiteach trí oibriú 

le Comhpháirtíocht Bhré chun 

teicneolaíocht a sholáthar do 

Thithe Altranais Bhré.  Rinneadh 

seacht gcinn déag (17) de tháibléid 

teicneolaíochta a sheachadadh do 

thithe altranais lasmuigh de 

cheantar Bhré. Is iad Aoisbhá 

Éireann agus an HSE a rinne 

maoiniú ar an tionscadal seo. 

Ghlac seacht gcinn de thithe 

altranais páirt sa tionscadal. Táthar 

ag súil le tráinse eile den 

tionscadal seo go luath sa bhliain 

2021 atá á mhaoiniú ag an 

bhfeachtas Bí Folláin.   

 

 Cuireadh tús le seirbhís nua faoi 

Choimirce san Inbhear Mór agus 

ba chóir go mbeidh an tseirbhís sin 

comhlánaithe sa bhliain 2021. Tá 

an oiliúint á cur ar fáil saor in aisce 

ag Aonar. 

 Bhí suirbhé insiúltachta ar siúl i 
mBealach Conglais agus seoladh 
torthaí an tsuirbhé ar aghaidh 
chuig an fhoireann RRDF  

 

 Ceapadh comhairleoir teicniúil nua 
do thithíocht aoisbháúil, ag teacht 
leis an gclár náisiúnta don rialtas. 
Cinnteoidh an clár seo go 
gcoinneofar an fócas ar riachtanais 
na seanóirí. 
 

 Ba chúis áthais don Aoisbháúil 
comhoibriú leis an Roinn 
Bainistíochta Dramhaíola ó thaobh 
leathadh amach a dhéanamh ar 
pháirceáil aoisbháúil i gceithre 
láithreán taitneamhachta pobail.  
Bhí fáilte mhór roimh na spásanna 
páirceála seo. 
 

 Scaipeadh nuachtlitir Náisiúnta 
Aoisbháúil go forleathan mar 
fhoinse luachmhar faisnéise agus 
uasdátú leanúnach do sheanóirí.  
 

 

 
Grianghraf d’fhaighteoir Paca 

Cúraim Gheimhridh.  
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Dámhachtainí Pobail 2020 

 

Bhí ciste foriomlán de €200,000 i 

nDeontais na nDámhachtainí Pobail don 

bhliain 2020 agus tugadh deontais amach 

maidir le Dámhachtainí Deontas/Fiúntais 

Pobail agus Dámhachtainí Nuálaíochta 

Sóisialta Pobail.  

Bhain breis is 300 Grúpa Pobail, Cumann 

agus Eagraíocht Dheonach tairbhe as 

Scéim Dámhachtainí Pobail Chomhairle 

Contae Chill Mhantáin sa bhliain 2020.  

 

 

An tAonad um Chuimsiú Sóisialta  

 

Lean an tAonad um Chuimsiú Sóisialta 

(SIU) de thacaíocht a thabhairt do 

thionscnaimh in aghaidh na 

bochtaineachta agus le tionscnaimh um 

chuimsiú shóisialta le linn na bliana 2020.  

Le linn na tréimhse sin:  

 

 Rinneadh monatóireacht ar chur i 

bhfeidhm an Clár um Chuimsiú 

Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail 

(SICAP) de chuid na Roinne 

Comhshaoil, Phobail agus Rialtais 

Áitiúil ar fud Chontae Chill 

Mhantáin  

 Rinneadh ionadaíocht ar 

shaincheisteanna um chuimsiú 

sóisialta ar an gCoiste Coiste 

Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC)  

 Tugadh tacaíocht d’fhorbairt agus 

do chur i bhfeidhm leanúnach 

Líonra Rannpháirtíochta Pobail 

(PPN) Chontae Chill Mhantáin  

 Rinneadh ionadaíocht ar 

shaincheisteanna um chuimsiú 

sóisialta ar an gCoiste um Beartais 

Straitéiseacha (SPC) maidir le 

Forbairt Phobail, Chultúir agus 

Shóisialta  

 Rannpháirtíocht i gcoistí, líonraí 

agus struchtúir réigiúnacha agus 

náisiúnta  

 
 

An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus 

Gníomhachtú Pobail (SICAP) 2018-

2022 
 

Leanann an clár náisiúnta seo, atá á 

mhaoiniú ag an Roinn Forbartha Tuaithe 

agus Pobail agus Ciste Sóisialta Eorpach an 

AE (ESF), de bheith á sheachadadh go 

rathúil i gContae Chill Mhantáin ag 

Comhpháirtíocht Ceantair Bhré do 

Cheantair Bhardasacha Bhré agus na 

gCloch Liath (Beart 15-1) agus rinne 

Comhpháirtíocht Chontae Chill Mhantáin 

amhlaidh do Limistéir Cheantair 

Bhardasaigh an Inbhir Mhóir, Chill 

Mhantáin agus Bhealach Conglais (Beart 

15-2).  Díríonn an SICAP ar na pobail agus 

ar na daoine is mó atá faoi mhíbhuntáiste 

sa chontae a chumhachtú chun feabhas a 

chur ar a deiseanna saoil, ar a dtorthaí 

agus ar an timpeallacht áitiúil.   

 

Sa bhliain 2020 bhunaigh Lucht Feidhme 

an Chláir pleananna oibre agus 

modheolaíocht chun aghaidh a thabhairt 

go cuimsitheach ar na dúshláin a bhain le 

COVID- 19, go háirithe, trí úsáid a bhaint 
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as ardáin ar líne.  Áiríodh ar 

phríomhshaincheisteanna tosaíochta: 

bochtaineacht bia; deighilt dhigiteach; 

meabhairshláinte; Dídeanaithe/Iarrthóirí 

Tearmainn; Mí-Úsáid Substaintí.   

 

 

Is iad trí phríomhsprioc an Chláir; 

 Forbairt pobail – Acmhainní a 
thabhairt do phobail faoi 
mhíbhuntáiste chun caidreamh a 
dhéanamh le páirtithe leasmhara 
áitiúla ábhartha chun dul i ngleic leis 
an eisiamh sóisialta agus cur le 
hacmhainneacht ghrúpaí pobail 
áitiúla.  

 Oideachas/oiliúint – Tacú le daoine 
aonair atá faoi mhíbhuntáiste lena 
gcuid cáilíochtaí oideachais agus 
oiliúna a fheabhsú. 

 Fostaíocht –Tacú le daoine atá 
dífhostaithe go fadtéarmach, ina 
measc daoine óga, chun ullmhacht 
don obair a fheabhsú agus chun 
teacht ar dheiseanna fhostaíocht/ 
féinfhostaíocht/ fiontraíocht 
shóisialta. 

  
Sa bhliain 2020, thacaigh Comhpháirtíocht 

Áitiúil Bhré le 26 Grúpa Pobail Áitiúil agus 

le 497 duine aonair faoi mhíbhuntáiste, 

tháinig 41% acu sin ó cheantair faoi 

mhíbhuntáiste ainmnithe.  Thacaigh 

Comhpháirtíocht Chill Mhantáin le 15 

Grúpa Pobail Áitiúil agus le 351 duine 

aonair faoi mhíbhuntáiste, tháinig 33% 

acu sin ó cheantair faoi mhíbhuntáiste 

ainmnithe.   

 

Lean an Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 

(LCDC) Chill Mhantáin, i gcomhar le 

Comhairle Contae Chill Mhantáin, de 

mhaoirseacht, monatóireacht agus 

bainistiú a dhéanamh ar fheidhmíocht na 

gClárfheidhmeoirí maidir leis an gclár seo 

a sholáthar. Thug an foghrúpa SICAP 

cúnamh mór don LCDC an tasc sin a 

dhéanamh. 

 

 

Líonra Rannpháirtíochta Pobail 
Chontae Chill Mhantáin (PPN) 
 
Lean Líonra Rannpháirtíochta Pobail 

Chontae Chill Mhantáin dá ról maidir le 

rannpháirtíocht an phobail agus 

rannpháirtíocht ar fud an chontae a éascú, 

agus de ghníomhú mar an bealach trína 

ndéanann Comhairle Contae Chill 

Mhantáin teagmháil le grúpaí pobail, le 

grúpaí um chuimsiú sóisialta agus le 

grúpaí Comhshaoil.  Ar feadh na bliana 

2020, bhí an PPN rannpháirteach i raon 

leathan comhairliúcháin poiblí agus 

aighneachtaí beartais ag leibhéal áitiúil, 

réigiúnach agus náisiúnta. 

 

I ndeireadh na bliana 2020, bhí 35 Ionadaí 

ag PPN Chill Mhantáin ar 18 Coiste/Bord 

laistigh den Chontae agus den údarás 

áitiúil, lena n-áirítear, Coistí um Beartais 

Straitéiseacha agus na Comhchoistí 

Póilíneachta.  (Tá liosta iomlán de na 

Coistí agus de na hIonadaithe le fáil ar 

láithreán gréasáin PPN Chill Mhantáin).  

 

Bhí ról lárnach ag PPN Chill Mhantáin le 

linn na paindéime sa bhliain 2020. Bhí an 

PPN mar rannpháirtí gníomhach ar 

Fhóram Freagartha Pobail Chill Mhantáin 

agus mar phríomhphointe teagmhála ó 

thaobh saincheisteanna/údar imní an 
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phobail a léiriú agus faisnéis agus 

tacaíochtaí a chomhroinnt.  

   

Bhunaigh agus rinne PPN Chill Mhantáin 

éascú freisin ar ghrúpa oibre do dhaoine 

agus d’eagraíochtaí a bhí ag obair chun 

inrochtaineacht míchumais agus feasacht 

a chur chun cinn, a rinneadh iad a 

chomhtháthú níos deireanaí sa Ghrúpa 

Inrochtaineachta Míchumais agus 

Cuimsithe nua Chomhairle Contae Chill 

Mhantáin. D’oibrigh an PPN freisin le 

hOifigeach Feasachta Comhshaoil na 

Comhairle chun uirlis mhapála a fhorbairt 

do ghrúpaí pobail chun a gcuid oibre a 

nascadh le Spriocanna Forbartha 

Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe.   

 

  

 

Táscaire Feidhmíochta 
Gníomhaíochta 2020 
 

B2: Grúpaí a bhaineann leis an Líonra 
Rannpháirtíochta Pobail (PPN) 
 
A Líon na n-eagraíochtaí atá san áireamh i 
gClár an Chontae amhail 31/12/2020 = 
357 
B Líon na n-eagraíochtaí a chláraigh den 
chéad uair sa bhliain 2020   =72 
 
C Líon na n-eagraíochtaí (a chláraigh sa 
bhliain 2020) a roghnaigh a bheith mar 
chuid den Choláiste um Chuimsiú Sóisialta 
laistigh den PPN = 8 
 

 

Buaicphointí na bliana 2020: 

Straitéis 
 

Stádas 

Straitéis 
Fholláine Chill 

Seoladh Straitéis 
Fholláine Chill Mhantáin 

Mhantáin 
(Gníomh 
comhtháite 
leis an CYPSC) 

an 4 Márta 2019. 
Fuarthas maoiniú de 
€184,000 chun Plean 
Folláine Chill Mhantáin 
2019 – 2021 a chur i 
bhfeidhm 

Straitéis Bhia 
agus Deoch 
Chontae Chill 
Mhantáin 
(Gníomh 
comhtháite le 
SPC um 
Fhorbairt 
Eacnamaíocht 
agus Tacaíocht 
Fiontraíochta 

Seoladh Straitéis Bhia 
agus Deoch Chontae 
Chill Mhantáin le linn 
imeachta taispeántais 
bia, ‘Feast from the East’ 
i mí Aibreáin 2019. Tá an 
straitéis á chur i 
bhfeidhm i gcomhar le 
Birnie and Associates 
Ltd. agus á mhaoiniú go 
cothrom idir Comhairle 
Contae Chill Mhantáin 
agus Comhpháirtíocht 
Chill Mhantáin. Tá dul 
chun cinn á dhéanamh 
ar na spriocanna seo a 
leanas:  

 Forbairt an Scéil atá 
taobh thiar do Bhia Chill 
Mhantáin  

 Forbairt Brandáil Bia 
agus Deoch Chill 
Mhantáin  

 Plean a chruthú maidir 
leis an 
bpríomhtheachtaireacht 
atá le cur trasna  

 Cruthú féilire 
gníomhaíochta bia  

 Cruthú láithreán 
gréasáin  

 Imeachtaí líonraithe 
gnó a chur ar fáil 

 Bochtaineachta Bia 
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agus Inbhuanaitheacht  

Straitéis um 
Imeascadh 
Imirceach 
Contae Chill 
Mhantáin  
 

Tá grúpa stiúrtha LCDC 
bunaithe chun an 
gníomh seo a stiúradh. 
Tá forbairt na straitéise 
faoi bhealach agus 
tabharfar an straitéis 
chun críche sa bhliain 
2020 

Plean Coiste 
Seirbhísí 
Leanaí agus 
Daoine Óga 
(CYPSC)  

Ionchur an LCDC i 
bhforbairt a dhéanamh 
ar phlean nua CYPSC 

  

 

 
Fís d’Éire Shláintiúil  

Éire Shláintiúil, áit ar féidir le gach duine 

sult a bhaint a oiread is féidir, as sláinte 

fhisiciúil agus intinne; áit a bhfuil meas ar 

fholláine agus a dtacaítear le folláine ag 

gach leibhéal den tsochaí agus a bhfuil 

gach duine freagrach as folláine. 

 

Is iad ceithre sprioc Éire Shláintiúil: 

Sprioc 1: Cur le cion na ndaoine atá 

sláintiúil ag gach tráth dá saol. 

Sprioc 2: Míchothromaíochtaí sláinte a 

laghdú.   

Sprioc 3: An pobal a chosaint ó bhagairtí i 

leith sláinte agus folláine.  

Sprioc 4: Timpeallacht a chruthú inar féidir 

le gach duine aonair agus earnáil den 

tsochaí a gcion a dhéanamh le Éire 

Shláintiúil a bhaint amach. 

 

Bhí Babhta 3 de Chlár Chill Mhantáin 

Folláin 2019 – 2021 comhdhéanta de na 

gníomhaíochtaí seo a leanas, agus 

fuarthas maoiniú de €205,385 

d’fheidhmiú agus chun comhordaitheoir a 

fhostú. 

 

 Gníomh 1 – Baile Sláintiúil - 
Comhpháirtíocht Spóirt agus 
Caitheamh Aimsire Bhaile Coimín  

 Gníomh 2 – Grúpa Tacaíochta 
Néaltraithe Chill Mhantáin – Buail 
le Chéile agus Ith Greim  

 Gníomh 3 – Oideasú Sóisialta – 
Comhpháirtíocht Cheantar Bhré   

 Gníomh 4 – Sláinte agus Folláine – 
Scoileanna DEIS - Comhpháirtíocht 
Cheantar Bhré   

 Gníomh 5 – Gníomhaíocht Choirp 
do Chách - Comhpháirtíocht Spóirt 
agus Caitheamh Aimsire 

 Gníomh 6 – Tionscnamh Uirbeach 
do Chaitheamh Aimsire faoin Aer - 
Comhpháirtíocht Spóirt agus 
Caitheamh Aimsire  

 Gníomh 7 – Cistin Pobail – 
Teaghlaigh Sláintiúla - 
Comhpháirtíocht Cheantar Bhré   

 Gníomh 8 – Tacaíocht do Leanaí 
agus do Dhaoine Óga - Grúpa Óige 
Lucht Siúil Chill Mhantáin  

 Gníomh 9 – Ag Cothú Sláinte agus 
Folláine do Theaghlaigh 
Comhpháirtíocht Cheantar Chill 
Mhantáin  

 An Ciste Meabhairshláinte Pobail – 
Oideasú Sóisialta - 
Comhpháirtíocht Cheantar Chill 
Mhantáin agus Tionscnaimh 
Tacaíochta Meabhairshláinte 
Pobail  
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Fuair Comhairle Contae Chill Mhantáin 

leithdháileadh de €67,225 mar chuid 

d’Fheachtas Bí Folláin an Rialtais atá 

comhroinnte ar fud trí théama.  Tá na 

suimeanna agus na téamaí mar a leanas: 

 

 Do Chontae - € 20,168 

 Switching Off/A Bheith 
Cruthaitheach - €30,251 

 Ag Fanacht Nasctha (Glao Pobail) - 
€16,806 

 

 

Sprioc 4: 

 Earnáil fiontair phobail agus shóisialta 

atá bríomhar agus nuálach  

 

Ghlac Comhpháirtíocht Chontae Chill 

Mhantáin agus Comhpháirtíocht Cheantar 

Bhré ceannródaíocht ó thaobh na sprice 

seo agus tá cláir oiliúna agus tacaíochta á 

leathadh amach acu do líon fiontair 

shóisialta sa chontae.  

 

Comhtháthú Socheacnamaíoch  

Leanann an LCDC ag obair le 
gníomhaireachtaí eile chomh maith lena 
chinntiú go mbeifear ag teacht leis an 
LECP agus le straitéisí, pleananna agus 
beartais na ngníomhaireachtaí eile. 
Áirítear orthu sin: 
 

 LEADER 

 Coiste um Sheirbhísí do Leanaí 
agus do Dhaoine Óga  

 An Comhchoiste Póilíneachta 

 An Líonra Rannpháirtíochta Pobail  

 An HSE / An Oifig Náisiúnta um 
Fhéinmharú a Chosc 

 

Clár Forbartha Tuaithe AE (LEADER)  

Is iad téamaí an Chláir LEADER: 

Téama Fothéama 

Téama 1: 
Forbairt 
Eacnamaíocht
a, Fiontar agus 
Cruthú Post 

 

 Turasóireacht 
Tuaithe 

 Forbairt Fiontair 

 Bailte Tuaithe 

 Leathanbhanda 

 

Téama 2: 
Cuimsiú 
Sóisialta 

 An Óige faoin 
Tuath 

 Seirbhísí 
Bunúsacha 

  

Téama 3: 
Comhshaol 
Tuaithe 

 Bithéagsúlacht 
Áitiúil a Chosaint 
agus a Fheabhsú 

 Acmhainní Uisce 
a Chosaint agus 
úsáid 
inbhuanaithe a 
bhaint astu  

 Fuinneamh In-
athnuaite 

Is é an LCDC an Grúpa Áitiúil 
Gníomhaíochta (LAG) do Chlár LEADER 
anois, agus déanann siad cruinniú LAG a 
thionóil ar leith ó chruinnithe LCDC. Is í 
Comhpháirtíocht Chontae Chill Mhantáin 
an comhlacht forfheidhmithe don chlár. 
Beidh an tÚdarás Áitiúil ar an 
gcomhpháirtí airgeadais ceannródaíoch do 
LEADER i gContae Chill Mhantáin a bheidh 
freagrach as an gclár ó thaobh riaracháin 
agus ó thaobh airgeadais araon. 
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Cruinnithe 

 

Tionóladh 7 gcruinniú LAG sa bhliain 2020: 

Eanáir, Feabhra, Aibreán, Meitheamh, Iúil, 

Deireadh Fómhair agus Nollaig  

 

Tionóladh thart ar 7 gcruinniú Coiste 

Meastóireachta sa tréimhse idir Eanáir 

agus Nollaig 2020. 

 

Dul Chun Cinn 

Thug comhairleoir seachtrach faoi 
athbhreithniú neamhspleách ar LDS Chill 
Mhantáin idir mí na Nollag 2019 agus 
Márta 2020.  Bhí líon moltaí mar thoradh 
ar an athbhreithniú ar an LDS agus ag 
tógáil san áireamh an t-iarmhéid maoine a 
bhí fágtha, i gcomhar le leibhéal arda úis 
ar láimh agus beartaithe in obair 
straitéiseach inmheánach don bhliain  
2020 ní raibh aon riachtanas eile ann leasú 
a dhéanamh ar bhuiséad LDS Chill 
Mhantáin seachas an fhoráil faoi Chiorclán 
11-2020 chun soláthar a dhéanamh do 
sholúbthacht níos fearr ó thaobh buiséad 
chun bogadh idir Téamaí agus Fothéamaí 
mar gheall ar na dúshláin atá le brath ó 
thionchar díreach COVID- 19.  

Léirítear i dtuarascáil ar dhul chun cinn 

buiséadach 2020 gurbh ionann iad 

tiomantais thionscadal Chill Mhantáin an 

31 Nollaig 2020 agus €4,840,670, lena n-

áirítear, ceadanna sealadacha. 

Fuarthas go leor Gairmeacha ar Léiriú 

Spéise rollacha sa bhliain 2020. 

Fuarthas maoiniú chun Straitéis Bhia agus 

Deoch Chontae Chill Mhantáin a chur i 

bhfeidhm trí Thionscnamh Bia LEADER i mí 

Deireadh Fómhair 2019.  Tá an tionscadal 

seo ar siúl anois agus ba chóir go mbeidh 

roinnt tionscadail bhreise bia agus deoch i 

gcomhar agus go haonar mar thoradh air 

do Chill Mhantáin sa bhliain 2020. 

Faoi chlár reatha LEADER, tá na ceadanna 
go léir le tabhairt roimh dheireadh na 
bliana 2020. Mar gheall ar an gcur isteach 
ar ghníomhaíocht pobail agus geilleagrach 
sa bhliain mar gheall ar phaindéim COVID- 
19, ní raibh sé indéanta do gach LAG 
freastal ar an spriocdháta maidir le ceadú 
tionscadal. Agus an méid sin á thabhairt 
san áireamh agus mar fhreagra ar líon na 
n-iarratas chun síneadh a chur leis an 
amlíne do cheadú tionscadal, tá an tAire 
ag cur síneadh leis an spriocdháta do 
thiomantais tionscadal faoi chlár 2014-
2020 go dtí an 31 Márta 2021. 
 
Tá Clár nua Idirthréimhseach LEADER ann 

a gcuirfear tús leis an 1 Aibreán 2021. Ní 

bheidh incháilithe don mhaoiniú faoi Chlár 

Idirthréimhseach LEADER ach amháin 

tionscadail a cheadófar an dáta sin nó i 

ndiaidh an dáta sin. Mar sin féin, is féidir 

tús a chur le tionscadal ón 1 Eanáir 2021.  

D’fhéadfadh na LAGanna tionscadail a 

cheadú an nó roimh 31 Nollaig 2022, agus 

na tionscadail go léir le tabhairt chun 

críche roimh an 31 Nollaig 2023. Ní mór 

éilimh dheireanacha ar íocaíocht a chur 

faoi bhráid na Roinne tráth nach déanaí ná 

an 30 Meitheamh 2024 

 

An tSeirbhís Leabharlainne  

 

Cuireann Seirbhís Leabharlainne 

Chomhairle Contae Chill Mhantáin raon 

leathan seirbhísí agus saoráidí ar fáil ar 

fud a líonra leabharlainne ina bhfuil 13 

brainse. Tugann an leabharlann taistil 

cuairt ar os cionn 30 áit ar bhonn coicíse. 

Tá na seirbhísí seo a leanas ar fáil chomh 
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maith le leabhair, DVD’nna, leabhair 

taifeadta agus CD’nna ceoil a thabhairt ar 

iasacht: 

 

 Stoc ar líne, ar nós ríomhleabhair, 
ríomhirisí, closleabhar is féidir a 
íoslódáil, ríomhnuachtáin ó thart 
timpeall an domhain, cúrsaí 
ríomhtheangacha agus 
féinfhoghlama  

 Ríomhairí don Phobal 

 Wi Fi lena úsáid ag an bpobal ar a 
gcuid ríomhairí glúine, táibléid nó 
fearais  

 Catalóg ar líne de na 330 
leabharlann go léir atá in Éirinn  

 Soláthar seirbhísí seachadta arna 
éileamh faoi dhó sa tseachtain 
agus bailiúchán stoic ón 330 
leabharlann – go díreach chuig 
gach brainse  

 Tá an méid sin go léir atá thuas 
saor in aisce agus ní ghearrtar 
fíneálacha leabharlainne ar 
mhíreanna nach bhfuil tugtha ar 
ais!  

  

“Mo Chéad Chárta Leabharlainne” 

Sular ar thosaigh Paindéim COVID- 19, 
d’oibrigh Seirbhísí Leabharlainne 
Comhairle Contae Chill Mhantáin agus 
Chill Dara i gcomhar le chéile ar an 
tionscnamh “Mo Chéad Chárta 
Leabharlainne”.  Seoladh an tionscnamh 
seo i leabharlanna Bhaile Coimín agus é 
mar chuspóir leis, tuismitheoirí a 
spreagadh le naíonáin nuabheirthe agus 
leanaí idir 0-5 a chlárú leis an leabharlann. 
Rinneadh “Mo Chéad Chárta 
Leabharlainne” speisialta a dhearadh agus 
a chur chun cinn sa dá chontae le cúnamh 
deontais ón Roinn Forbartha Tuaithe agus 
Pobail (DRCD). Scaip Altraí Sláinte Poiblí ar 
fud Chill Mhantáin agus Chill Dara bróisiúir 
agus faisnéis maidir leis an tionscadal ar 

thuismitheoirí naíonáin nuabheirthe le 
linn a gcéad chruinniú tar éis na breithe 
chun tuismitheoirí na leanaí go léir suas go 
dtí 5 bliana a spreagadh le cárta 
leabharlainne a fháil dá leanbh agus é mar 
aidhm leis na leanaí “a fháil réidh don 
léitheoireacht” faoin am a thosaíonn siad 
sa bhunscoil.   
 

 
 
2020 – Bliain nach bhfacthas a leithéid 
riamh roimhe seo! 
Cé go raibh cúrsaí go maith le linn na 
gcéad seachtainí den bhliain, le neart 
imeacht inár leabharlanna, b’éigean 
d’fhoireann na leabharlanna dul i mbun na 
samhlaíochta mar gheall ar dhúshláin 
COVID- 19 chun agus athrú ó bhonn a chur 
ar an tseirbhís lena chinntiú go raibh an 
tseirbhís fiúntach agus ábhartha don lucht 
úsáide.  

 Bhí scéalta trí Zúm agus uaslódáil 
go YouTube ag tarlú ar bhonn 
seachtainiúil 

 Cuireadh tionscnaimh náisiúnta 
bliantúla ar nós “Spring Into 
Story Time” agus “Réalta an 
tSamhraidh” chun cinn go fíorúil 

 Bhí ceardlanna ceardaíochta, 
tráth na gceist, gearrscéalta, 
filíocht, rannta, agus comórtais 
litríochta eile ar siúl ar feadh na 
bliana  
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Níl sa mhéid seo a leanas ach 

díreach sampla de na 

gníomhaíochtaí ónár leabharlanna 

atá níos mó: 

 

Leabharlann an Inbhir Mhóir  

 

 

 
Scéalta i dTeanga Chomharthaíochta 

Uirlisí Ceoil ar Iasacht 

Beartáin Leabhair Théamacha 

Seisiúin Am Scéalaíochta agus Seisiúin 

Cheardaíochta ar Líne ar feadh na bliana 

Ceardlanna Blaiseadh Ceoil 

Teanga Chomharthaíochta na hÉireann – 

Grúpa Comhrá Seachtainiúil  

Leabharlann an Inbhir Mhóir  

 

 
 

 
 

Leabharlann na gCloch Liath  
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Leabharlann Bhaile Coimín 

 

 
 

 

 

 

 

Leabharlann Chill Mhantáin 

 

 
 

Seachtain na nInnealtóirí (Feabhra 

29 – Márta 6) bhí imeachtaí ar siúl le 

linn na seachtaine sin sular tháinig an 

chéad dianghlasáil.  
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Seirbhísí Leabharlainne le linn 
Covid-19 

Bhí na leabharlanna ar aon dul leis na 
hionaid chultúrtha mar chuid de shrianta 
Leibhéal 1-5. Chiallaigh sé sin, cé go raibh 
an tír ag Leibhéal 1 nó ag Leibhéal 2, go 
raibh na leabharlanna ag oscailt do 
staidéar nó do bhrabhsáil, bhí na 
Leabharlanna srianta do “Sheirbhís Cliceáil 
agus Bailigh” ag Leibhéal 3, agus ag 
Leibhéal 5 chuaigh na seirbhísí ar líne. 
Trína chinntiú go raibh bearta 
sábháilteachta i bhfeidhm le linn na chéad 
dianghlasála, bhí ar chumas gach 
Leabharlann i gCill Mhantáin athoscailt nó 
freagairt do na moltaí náisiúnta de réir an 
chórais náisiúnta “soilse tráchta”.  

 

Nuair a tugadh srianta Leibhéal 5 isteach i 
mí Deireadh Fómhair, thug Comhairle 
Contae Chill Mhantáin seirbhís seachadta 
leabharlainne ó dhoras go doras isteach.  
Cuireadh róta coicíse i bhfeidhm a 
chlúdaigh na bailte agus na sráidbhailte go 
léir sa chontae. Chuir an lucht faighte 
fáilte mhór roimh an tseirbhís seo. 
Cuireadh an bhéim ar leabhar a sholáthar 
do dhaoine a bhí ina gcónaí leo féin, agus 
bhí an deis ann do sholúbthacht bhreise sa 
chás go raibh an t-am ann leis an méid sin 
a dhéanamh. 

 

Curtha le Rochtain ar Acmhainní 
Leictreonacha   

Bhí foireann na leabharlainne gnóthach ar 
feadh na bliana, ag cur seirbhísí ar líne 
chun cinn ar na meáin shóisialta, lena n-
áirítear, ríomhleabhar, closleabhair is 
féidir a íoslódáil, 
ríomhirisí/ríomhnuachtáin agus 
ríomhtheangacha. Tháinig dúbailt, mar 
thoradh air sin, ar staitisticí úsáide don 
bhliain 2020 i gcomparáid le figiúirí na 
bliana 2019 (70K v 35K).  Taispeánann 
staitisticí gur taifeadadh an 2ú húsáid 
náisiúnta is airde do Chomhairle Contae 
Chill Mhantáin maidir leis na hacmhainní 
sin in aghaidh an duine den daonra. (I 
ndiaidh Chathair Chorcaí). 

Cúnamh le Scolaíocht Bhaile 

Ghlac an tseirbhís leabharlainne síntiúis 
do 3 bhunachar sonraí ar líne sa bhliain 
2019, a bhí dírithe ar chuidiú le forbairt 
liteartha agus matamaiticiúil na ndaltaí – 
“Tadhallchlóscríobh, Léamh, Litriú”, 
“Lexia” agus “Mathletics”. Bhí oiliúint 
faighte sa bhliain 2019 ag múinteoirí ó 
gach aon cheann de na 120 scoile i 
gContae Chill Mhantáin maidir leis na 
hacmhainní seo. Le linn na dianghlasála sa 
bhliain 2020, bhí an acmhainneacht 
againn le ceadúnais agus tacaíochtaí a 
sholáthar do na daltaí, díreach ón mbaile. 
Bhí an páirtmhaoiniú don togra seo 
faighte trí “Chiste na gCuntas Díomhaoin” 
na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail. 
Bhí fáilte mhór ag teaghlaigh roimh na 
hacmhainní seo ó thaobh cúnamh a 
thabhairt le scolaíocht baile.   
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Ceangal le Teaghlaigh Siriacha    

 

Fuair 17 teaghlach Siriach áit chónaithe i 

gContae Chill Mhantáin sa bhliain 2020. 

Bhuail an tseirbhís leabharlainne agus 

“Freagair” (comhpháirtithe cur chun 

feidhme an Chláir Athlonnaithe 

Dídeanaithe” le dhá theaghlach acu seo i 

leabharlanna an Inbhir Mhóir i mí Meán 

Fómhair.  Tugadh “pacaí fáiltithe” do na 

teaghlaigh agus cuireadh ar an eolas iad 

maidir le seirbhís na leabharlainne. Amach 

anseo, beidh ar chumas na leabharlainne 

áitiúil cuidiú leo mar phointe tosaithe 

chun eolas a fháil maidir le seirbhísí, 

cúnamh a chur ar fáil chun Béarla a 

fhoghlaim agus beidh an leabharlann mar 

spás fáilteach d’imeachtaí cultúrtha.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tionscadal an Chárta Poist  
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Is tionscnamh le foireann na leabharlainne 

atá sa tionscadal seo mar chuid den Chlár 

Náisiúnta maidir le Teacht Aniar i gCoinne 

COVID- 19 “Ag Fanacht Nasctha”. 

Spreagadh leanaí bunscoile sna laethanta 

roimh aimsir na Nollag scríobh chuig na 

daoine atá ina gcónaí i dtithe altranais nó 

chuig daoine muinteartha, sa tír seo nó 

thar lear.  

 

Rinneadh an cárta poist seo a dhearadh 

chun a bheith ilchineálach agus deis a chur 

ar fáil ó thaobh na cruthaitheachta. Ghlac 

beagnach 50 scoil agus 20 teach altranais i 

gContae Chill Mhantáin páirt sa togra.   

 

Fearais Choigilte Fuinnimh Baile  

Rinne Seirbhís Leabharlainne Chomhairle 

Contae Chill Mhantáin infheistíocht i 

bhFearais Fuinnimh Baile a bheidh ar 

chumas an phobail a fháil ar iasacht saor 

in aisce. Tá na fearais seo ar fáil i ngach 

leabharlann de na 13 leabharlann i gCill 

Mhantáin agus cuireann an deis ar fáil do 

dhaoine rochtain a bheith acu ar 

éifeachtúlacht fuinnimh ina gcuid tithe.  

San áireamh le gach fearas, tá, 

teirmiméadar cuisneora/reoiteora, 

méadar bogthaise, brathadóir maidir le 

sceitheadh teirmeach chun aon séideán 

nó sceitheadh aeir a bhrath agus monatóir 

fuinnimh le plugáil isteach.  

 

 

AN tSEIRBHÍS CHARTLAINNE AGUS 

GINEALAIS  

 

Tá bailiúchán uathúil taifid á choinneáil ag 

Seirbhís Chartlainne Chomhairle Contae 

Chill Mhantáin a bhaineann le riar an 

Chontae agus ar idirghníomhaíocht an 

phobail leis an riarachán seo. Cuireann 

siad acmhainn luachmhar taighde ar fáil 

don teaghlach agus don staraí áitiúil, 

chomh maith le lucht acadúil agus lucht 
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taighde eile a bhfuil réimse leathan ábhar 

spéise acu. 

 

I measc seodra an bhailiúcháin tá, taifid 

Bhuirg Chill Mhantáin ón 17ú agus ón 18ú 

hAois – a thugann léiriú ar an saol i gCill 

Mhantáin ó lár na 1600aidí.  Tá taifid an 

Ard-Ghiúiré i gCartlann an Chontae freisin, 

réamhtheachtaí na Comhairle Contae, 

chomh maith le taifid Bhoird Chaomhnóirí 

na nAontas faoi Dhlí na mBocht, na mBord 

Sláinte, agus na gComhairlí Ceantair, Baile 

agus Tuaithe.   

 

Seirbhís Ghinealais Chill Mhantáin  

 

Cuireann Cartlann an Chontae seirbhís 

taighde ginealais ar fáil, ag déanamh 

taighde agus ag tabhairt comhairle dóibh 

siúd de bhunadh Chill Mhantáin agus 

cuireann an Contae chun cinn mar 

príomhcheann scríbe dóibh siúd atá ag 

“lorg a muintire”. Faightear an crann 

ginealaigh amach trínár dtaifead paróiste 

agus an bhaint a bhí ag na daoine sin le 

Cill Mhantáin. Tá Cill Mhantáin mar 

chomhalta de www.rootsireland.ie. Tá os 

cionn 20 milliún taifead Éireannach ó 30 

contae ar an láithreán taighde seo.  

  

Tionscadail Dhigiteacha Clár Cartlainne 

agus Ginealais 2020/21: 

 

Tá Leabhar Miontuairiscí UDC Chill 
Mhantáin ar líne anois – Tá taifid 
Choimisinéirí Bhaile Chill Mhantáin agus 
na Comhairle Ceantair Uirbigh ó 1847 ar 
an mbailiúchán is deireanaí a cuireadh 
lenár gcartlann digiteach ar líne ag: 
https://www.wicklow.ie/Living/Services/A

rts-Heritage- 
Archives/Archives/Collections/Digitised-
Collections. Tugann na taifid rialtais áitiúil 
seo ón 19ú haois, mar aon le taifid an Ard-
Ghiúiré agus Theach na mBocht blaiseadh 
dúinn ar an saol mar a bhí sna bailte agus 
sna ceantair contae ag an am sin.    
  

Clár Caomhnaithe 

 

Cuireadh tús le clár nua caomhnaithe 

cartlainne sa bhliain 2019 agus rinneadh 

deisiú agus caomhnú na míre ba shine sa 

Chartlann, Leabhar Miontuairiscí Bhardas 

Buirge Chill Mhantáin (na 1600aidí 

luatha). 
 

 Tionscadail Speisialta:  

 

Comóradh Dhá Chéad Bliain ar Bhás Henry 

Grattan – Podchraoladh Stair na hÉireann 

Bhí cónaí ar an bparlaiminteoir mór le rá, 

Henry Grattan, i gContae Chill Mhantáin. 

Chaith sé na blianta deiridh ina theach 

cónaithe, i dTigh na hInse in Áth na Sceire.  

Chun ceiliúradh a dhéanamh ar dhá chéad 

bliain a bháis, chuaigh Stair Éireann i 

gcomhpháirtíocht le Seirbhís Chartlainne 

an Chontae agus le Cumann Staire Bhré 

Chualann chun ceiliúradh a dhéanamh ar 

an gceangal a bhí ag Henry Grattan le Cill 

Mhantáin le díospóireacht phainéil ar Scoil 

Scairte ar shaol agus ar shaothar Henry 

Grattan a raibh taifeadadh speisialta 

déanta air. Déanann na Staraithe, David 

Dickson, Patrick Geoghegan, Sylvie 

Kleinman agus Tim Murtagh athmheasúnú 

ar an oidhreacht a d’fhág Henry Grattan 

ina dhiaidh, oidhreacht lena ngabhann 

míthuiscint léi go minic, sa díospóireacht 

thar a bheith spéisiúil seo atá ar fáil anois 

https://www.wicklow.ie/Living/Services/Arts-Heritage-
https://www.wicklow.ie/Living/Services/Arts-Heritage-
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ar an líonra cartlainne pobail Our Wicklow 

Heritage ag: 

https://heritage.wicklowheritage.org/peo

ple/henry-grattan-podcast 

 
 

An 9ú haois – tionscadal leanúnach agus 

súil le hacmhainn ar líne a chruthú dóibh 

siúd a raibh baint acu le hoidhreacht 

mianadóireachta Chill Mhantáin/ 

Cumberland nó dóibh siúd a bhfuil spéis 

acu i stair/oidhreacht thionsclaíoch.  

 

Láithreán Gréasáin Oidhreachta 

Chontae Chill Mhantáin  

Is cuid de líonra láithreán gréasáin a 

chruthaigh Ard-Mhúsaem na hÉireann iad 

na cartlanna pobail ar líne. Is ionann 

láithreán Chill Mhantáin, Our Wicklow 

Heritage agus comhpháirtíocht idir na 

seirbhísí Oidhreachta, Leabharlainne agus 

Cartlainne le láithreáin oidhreachta áitiúla 

ó Dhún Ard, Gleann Dá Loch, Bré agus 

Deilgne. 

Tionscnamh de bhailiúchán Fheachtas 

Chill Mhantáin Ag Teacht Le Chéile ach 

Scartha “ag cur cartlann na ndaoine le 

chéile” de scéalta, grianghraif agus filíocht 

na Dianghlasála sa bhliain 2020, atá á 

óstáil ar Our Wicklow Heritage – 

tionscadal comhoibrithe Seirbhís 

Leabharlainne, Oidhreachta agus 

Cartlainne Chill Mhantáin - 

https://heritage.wicklowheritage.org/cate

gory/topics/together-apart-wicklow-2020-

stories   

Clár Deich mBliana na gCuimhneachán 

Chill Mhantáin 2020-2023 

 

Airteagail ó staraithe Chill Mhantáin do 

thréimhse Chogadh na Saoirse/an Cogadh 

Cathartha 

Ar phríomhthionscadal do na blianta 

2020/21, tá tionscadal Cartlainne Contae 

do Dheich mBliana na gCuimhneachán –

sraith d’airteagail atá coimisiúnaithe ag 

staraithe agus ag cumainn staire Chill 

Mhantáin a insíonn scéal Contae Chill 

Mhantáin le linn na mblianta 1914- 1923. 

Beidh na hairteagail seo le fáil sna taifid 

phobail ar líne ag Our Wicklow Heritage 

agus beidh an t-ábhar seo mar bhonn 

d’fhoilseachán agus do thaispeántas sa 

bhliain 2021. 

Podchraoltaí do Chill Mhantáin sa 
Tréimhse Réabhlóideach  

Mar chuid de Dheich mBliana na 
gCuimhneachán: Tionscadal na Staraithe – 
is cúis áthais do Sheirbhís Chartlainne 
Chomhairle Contae Chill Mhantáin, Cill 
Mhantáin sa Tréimhse Réabhlóideach a 
chur i láthair – dhá phodchraoladh nua atá 
á léiriú ag Stair na hÉireann - Scoileanna 
Scairte.  Ag baint leasa as na téamaí 
maidir lena gcuid airteagail iontacha ar 
Chogadh na Saoirse atá ar an láithreán 
cartlainne pobail, Our Wicklow Heritage at 
https://heritage.wicklowheritage.org/, tá 
staraithe Chill Mhantáin féin, Rosemary 
Raughter (na Clocha Liatha), Brian White 
agus James Scannell (Bré) chomh maith le 
John Dorney (eagarthóir ‘The Irish Story’) i 
gcomhrá leis an  "máistir scoile" Tommy 
Graham maidir le taithí uathúil Chill 
Mhantáin le linn na tréimhse corrach seo.  
Clúdaíonn an ceann deiridh Tuaisceart 
Chill Mhantáin agus déanann staraithe 
Chill Mhantáin, Jim Rees, Sheila Clarke, 
Kevin Lee agus Brendan Flynn plé ar an 

https://heritage.wicklowheritage.org/category/topics/together-apart-wicklow-2020-stories
https://heritage.wicklowheritage.org/category/topics/together-apart-wicklow-2020-stories
https://heritage.wicklowheritage.org/category/topics/together-apart-wicklow-2020-stories
https://heritage.wicklowheritage.org/
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taithí i ndeisceart an chontae sa dara 
podchraoladh. 
 

Clár Bainistithe Taifead  

 

Comhalta de Ghrúpa Bainistithe Taifead 

Chomhairle Contae Chill Mhantáin, clár 

bainistithe taifead Chomhairle Contae 

Chill Mhantáin a fhorbairt, ag tagairt do 

Bheartas Náisiúnta Coinneála i leith 

Thaifid na nÚdarás Áitiúil arna fhoilsiú ag 

an LGMSB - tá siad ar na bacáin ag an 

LGMA lena dtabhairt cothrom le dáta. 

Tá Comhalta de Ghrúpa Rialacha GPD 

Chomhairle Contae Chill Mhantáin – ag 

obair le gach aon roinn chun a chinntiú go 

bhfuil an tAcht um Chosaint Sonraí 2018 a 

chomhlíonadh.  

 
 
 
 
 

 
 
Grúpa príosúnach taobh amuigh de Phríosún 
Chill Mhantáin 
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Oibríochtaí Limistéir Fóillíochta Faoin 

Aer  

Áirítear leis sin na saoráidí fóillíochta faoin aer 

seo a leanas a fheidhmiú, a chothabháil agus a 

fheabhsú. 

 

Clóis súgartha arna gcur ar fáil ag Comhairle 

Contae Chill Mhantáin ar fud Chontae Chill 

Mhantáin: 

 

 An tInbhear Mór: Ascaill Radharc na 
Mara, An tInbhear Mór. 

 An tInbhear Mór:  Plás San Peadar, An 
tInbhear Mór. 

 An tInbhear Mór:  South Green, An 
tInbhear Mór. 

 An tInbhear Mór:  Taobh an Fhraoigh, 
Bóthar Vale. 

 Bré: Baile Bhaltraim, Bré (oscailte 
2020). 

 Bré: An Fásach Rua, Bré 

 Bré: Arda Ghiolaspar, Bóthar Chros an 
Deiscirt, Bré. 

 Bré: Páirc an Phobail, Bóthar na 
Deargaile, Bré. 

 Bré: Páirc Sidmonton, Bré. 

 Bré: Promanáid Chladaigh Bhré 

 Baile Chill Mhantáin: Baile an 
Fhuarthain. 

 Baile Chill Mhantáin: Radharc an 
Chnoic. 

 Baile Chill Mhantáin: An Mhuiríoch. 

 Clós Súgartha do Leanaí agus Limistéar 
do Dhéagóirí le Páirc Scátála agus BMX i 
Ráth Naoi  

 Páirc Áineasa agus Clós Súgartha 
Bhealach Conglais. 

 Clós Súgartha Baile Choimín, an Pháirc 
Ghnó, Baile Coimín  

 Clós Súgartha Carn an Bhua  

 Clós Súgartha Ráth Daingin  

 Clós Súgartha Áth na Sceire, Monastery 
Grove, Áth na Sceire. 

 Clós Súgartha na gCloch Liath, Mill 
Road, na Clocha Liatha  

 Clós Súgartha Chill Mocheanóg, Páirc 
Ghort na Carraige. 

 An Láithreach (oscailt 2020) 

 Clós Súgartha an Chaisleáin Nua, 
Bóthar Cósta Chill Mhantáin, an 
Caisleán Nua. 

 Clós Súgartha Leanaí, Bhaile an 
Chinnéidigh  

 Baile an Chinnéidigh (Clós súgartha 
agus Scailp na nGasóg)  

 An Tóchar (oscailt 2020) 

Páirceanna Scátála: - 

 Páirc Scátála an Inbhir Mhóir, agus 
MUGA ag Ascaill Radharc na Mara. 

 Páirc Scátála agus Cúrsa BMX agus 
MUGA ag an gCladach, an Mhuiríoch. 

 Páirc Scátála, an Pháirc Ghnó, Baile 
Coimín  

 Páirc Spóirt, Caitheamh Aimsire agus 
Scátála, agus Raon Lúthchleasaíochta 
ag Acra na mBodach, na Clocha Liatha. 

 Páirc Scátála Bhealach Conglais  
 

Clóis súgartha arna n-éascú ag 

Comhairle Contae Chill Mhantáin i 

gcomhpháirtíocht le: -   

 Clós Súgartha Eachroma. 

 Clós Súgartha agus MUGA an Inbhir 
Mhóir ag Ascaill Radharc na Mara. 

 Áth na Fuinseoige: Clós Súgartha agus 
Páirc Phobail 
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 Páirc Spóirt, Caitheamh Aimsire agus 
Scátála, agus Raon Lúthchleasaíochta 
ag Acra na mBodach, na Clocha Liatha. 

 Clós Súgartha Gheata Eden, Acra na 
mBodach, na Clocha Liatha. 

 Clós Súgartha, Gráinseach Choinn. 

 Clós Súgartha Cnoc an Eanaigh. 

 Clós Súgartha Ráth Droma. 

 Clós Súgartha Shíol Éalaigh  

 Clós Súgartha Thigh na hÉille agus 
MUGA  

 
 

 

Oscailt Clós Súgartha na Coille Cruinne                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oscailt Clós Súgartha Láithrigh 

Duaiseanna Mórtas Cine is Ceantair 
2019 - Chomhar na hÉireann ‘Uile-
Oileáin’ 
 

Ainmníodh ceithre ghrúpa ó Chill Mhantáin do 

“Duaiseanna Mórtas Cine is Ceantair” a 

chuaigh ar aghaidh ar líne i mbliana, a léirigh 

meas ar phobail ar fud an oileáin mar gheall ar 

a gcuid oibre le linn géarchéim COVID- 19.  

Is comórtas bliantúil atá sna “Duaiseanna 

Mórtas Cine is Ceantair”, ar a dtugtar “Oscars 

na hEarnála Pobail” atá á n-eagrú ag Co-

operation Ireland agus a bhfuil Árachas IPB ag 

déanamh urraíochta orthu. Cuirtear chun cinn 

an chuid is fearr d’fhorbairt pobail agus tugtar 
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aitheanta d’iarrachtaí neamhleithleacha na 

ndaoine le háit níos fearr le hoibriú agus le 

haghaidh saol sóisialta a dhéanamh dá 

gceantar áitiúil.  

Iontrálacha ó Chill Mhantáin – bhí Ionad 

Oidhreachta agus Pobail Áth na Fuinseoige; 

Béilí ar Rothaí an Inbhir Mhóir; Bia Abhaile 

Charn an Bhua agus Ionad Oibrithe Deonacha 

Chontae Chill Mhantáin i measc na 82 grúpa a 

fuair ainmniúchán sa bhliain 2020. Bhí an 18ú 

comóradh de na duaiseanna, a raibh 

Comhairle Contae Chiarraí le hóstach a 

dhéanamh orthu, ar siúl ar líne, mar gheall ar 

COVID- 19 agus bhí Marty Morrissey ó RTÉ mar 

fhear an tí.  

 

Ríomh-Ghlasbhealach Bhaile Coimín  
 
Cheap an Chomhairle AECOM Consultant 
Engineers chun an tionscadal a thabhairt trína 
céimeanna go léir ón dearadh go dtí an tógáil.  
Thug Comhairle Contae Chill Mhantáin agus 
foireann an BSL faoi réamhshuirbhé ar an 
mbealach go léir.  
 
 

       
.  
 
               Chiallaigh na hathruithe tionscadal seo riachtanas  
Thes      ó thaobh tuarascálacha Timpeallachta a thabhairt 
               cothrom le dáta. 
               Tá na tuarascálacha Timpeallachta seo mar a leanas -  
   

 
Measúnú Tionchair Éiceolaíochta  
Scagadh le haghaidh Measúnacht Chuí 
Measúnú Tionchair Seandálaíochta  
Plean Imlíneach Bainistíochta Comhshaoil 
Tógála  
Scagadh le haghaidh Measúnacht Tionchar 
Timpeallachta   
 
Tabharfar na tuarascálacha thuas chun críche 
le linn na chéad ráithe den bhliain 2021. 
 
 
 

 
 

Mórtas Cine is Ceantair, oibrí deonach ó 
bhéilí ar rothaí, Carn an Bhua

Athraíodh, trí phróiseas aitheantais bealaigh 
agus trí chomhaontú leis an BSL maidir leis an 
suíomh, oibreacha tógála na scéime ón scéim 
bhunaidh, áirítear ar na gnéithe seo, athrú 
bealaigh, droichead nua, cur le leithead an 
chosáin, oibreacha cosanta cois abhann, 
droichead faoin íosbhealach, fáil réidh le líon 
crainn agus dromchla nua de chineál macadam 
a shuiteáil. Chuir na hoibreacha breise seo le 
costas na scéime, atá ag cosaint €15 milliún 
anois.  I mí na Nollag 2020, thug an Roinn 
Iompair tiomantas ó thaobh maoiniú a chur ar 
fáil don tionscadal, le suim de €15 milliún.  
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 Mórtas Cine is Ceantair, oibrí deonach ó 
béilí ar rothaí, an tInbhear Mór. 

COMHPHÁIRTÍOCHT ÁITIÚIL SPÓIRT 
AGUS ÁINEASA CHILL MHANTÁIN  

 
Forléargas 

 

 Bunaíodh Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt 

Chill Mhantáin sa bhliain 2008, le tacaíocht 

tionscnamh Chomhpháirtíochta Spóirt 

Áitiúil Chomhairle Spóirt na hÉireann. Tá 

bord Comhpháirtíochta Áitiúla Spóirt Chill 

Mhantáin comhdhéanta d’ionadaithe ó 

ghníomhaireachtaí éagsúla, ó eagraíochtaí 

agus ó ghrúpaí pobail a bhfuil baint acu leis 

an spórt, gníomhaíocht choirp, caitheamh 

aimsire faoin aer agus forbairt phobail.  

 Áirítear ar phríomhfheidhmeanna 

Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chill 

Mhantáin:   

 

Soláthar Faisnéise 

 

 Tá baint ag Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt 

Chill Mhantáin le faisnéis maidir le cúrsaí 

áitiúla spóirt a chomhordú, tionscnamh 

taighde, tiomsú eolaire agus bunachar 

sonraí spóirt, ag sainaithint riachtanas agus 

acmhainní le bheith ina mar bhun den 

phleanáil áitiúil agus le fóram comhairle 

spóirt a chur ar bun.  

 

Oideachas agus Oiliúint 

 Cuireann Comhpháirtíocht áitiúil Spóirt Chill 

Mhantáin deiseanna oideachais agus oiliúna 

ar fáil ag leibhéal áitiúil, lena n-áirítear, 

cúrsaí oiliúna cineálacha i réimsí ar an gCód 

Eitice, Garchabhair agus Ceannaireacht 

Ghníomhach, agus tacaíonn siad chomh 

maith le sainchúrsaí spóirt a sheachadadh i 

gcomhar le Comhlachtaí Náisiúnta Rialaithe 

Spóirt.  

Feidhmiú 

 

 Cuireann Comhpháirtíocht Spóirt áitiúil Chill 

Mhantáin raon clár náisiúnta i bhfeidhm le 

rannpháirtíocht a spreagadh m.sh. Buntús, 

Mná sa Spórt, ar Son na Beatha. Seachadtar 

cláir i réimsí ar nós Forbairt Spóirt, Spórt 

Pobail agus Gníomhaíocht Choirp, Spórt 

Scoile, Spórt na hÓige agus Cuimsiú Spóirt. 

Cuirfidh Comhpháirtíocht Spórt áitiúil Chill 

Mhantáin cláir spóirt i bhfeidhm chomh 

maith i gcomhthéacs an phlean áitiúil 

straitéisigh don spórt agus do 

ghníomhaíocht choirp ag teacht le 

tosaíochtaí Spórt Éireann.  

Gníomhartha ar tugadh fúthu sa bhliain 

2020 

 

 Chabhraigh Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt 

Chill Mhantáin le raon leathan tionscnamh a 

sheachadadh inar díríodh ar rannpháirtíocht 
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sa spórt agus i ngníomhaíocht choirp a chur 

chun cinn i gCill Mhantáin; 

 Cúrsaí cosanta a reáchtáladh sa bhliain 
2020: 13 cúrsa curtha ar fáil le 197 
rannpháirtí.  

 Cúrsaí cuimsitheacha: Áiríodh ar chúrsaí a 
reáchtáladh agus a bhí ag díriú ar 
mhíchumas nó ar ionchuimsitheacht, dhá 
chúrsa Uathachais sa Spórt, Feasacht maidir 
le Míchumas i dtraenáil Spóirt agus 
Seimineár Bí Gníomhach ó thaobh 
Uathachais.  Reáchtáladh na cúrsaí seo i 
gceantair dhifriúla sa chontae chomh maith 
le traenáil ar líne agus bhí 71 duine i gceist. 

 Parkrun: Ba ghníomhaíocht bhreise nua a 
bhí sa Reathaíocht Sóisearach ar Lochán na 
Lachan san Inbhear Mór sa bhliain 2019. Ar 
reathaíocht eile a bhí éascaithe ag 
Comhpháirtíocht Spóirt agus Caitheamh 
Aimsire, bhí reathaíocht Fhoraoise ina 
nglacann 62 duine ar an meán páirt ann 
gach seachtain, reathaíocht shóisearach 
Bhré ina nglacann 51 duine ar an meán páirt 
ann gach seachtain agus reathaíocht 
Russborough ina nglacann 45 duine ar an 
meán páirt ann gach seachtain. 

 Daoine Scothaosta: Rinneadh líon 
tionscnaimh a leathadh amach a bhí dírithe 
go sonrach ar dhaoine scothaosta, eadhon, 
Cumhacht don Parkinson, ceardlann ó 
Chuaillí Gníomhachtóra, Aeróbaic Uisce 55+ 
agus go leor ranganna aclaíochta atá dírithe 
ar ghrúpaí COPD i gcomhpháirtíocht leis an 
HSE.  

 Daoine Scothaosta: Rinne Comhpháirtíocht 
Áitiúil Spóirt Chill Mhantáin leabhrán 
aclaíochta a dhearadh dóibh siúd a bhí ag 
cocúnú ag baile agus is féidir thabhairt faoin 
aclaíocht sin agus iad ar a sáimhín só sa 
bhaile. Scaipeadh na leabhráin ar ghrúpaí 
éagsúla, Béilí ar Rothaí, Grúpaí Pobail, Tithe 
Altranais, Stáisiúin na nGardaí agus ar na 
Ceantair Bhardasacha agus cuireadh ar 
ríomhphost iad freisin chuig daoine a raibh 

spéis acu iontu. Scaipeadh os cionn 1,300 
leabhrán. 
 

 Mná sa Spórt: Rinneadh na tionscnaimh seo 

a leathadh amach a bhaineann le Mná sa 

Spórt; 

o Bhí Aclaíocht Bugaí ar siúl i 3 ionad 

le 32 rannpháirtí. Rinneadh an clár a 

sheachadadh ar líne trí Zúm freisin 

mar gheall ar COVID- 19.  

o Ba chúrsa 6 seachtaine a bhí i gceist 

le Aeróbaic Uisce do Mhná amháin 

agus bhí an cúrsa ar siúl sa Coral 

Leisure Centre, san Inbhear Mór. Bhí 

12 rannpháirtí páirteach sa chúrsa. 

 Clár Idirghabhála Fisiteiripe i 

gcomhpháirtíocht leis an HSE i mBaile Uí 

Chinnéide – clár athshlánúcháin 5 

seachtaine ar líne a bhí dírithe ar dhaoine le 
oisté-airtríteas sa ghlúin.  Ghlac 8 

rannpháirtí páirt sa chlár. 

 Ióga Fíorúil do Thosaitheoirí – clár 5 

seachtaine a reáchtáladh faoi dhó sa 

tseachtain, rang ar maidin agus rang 

tráthnóna agus ghlac 8 rannpháirtí páirt sa 

chlár.   

 Ionad Soláthar Díreach: Chuir 
Comhpháirtíocht Spóirt agus Caitheamh 
Aimsire Chill Mhantáin dhá chlár ar fáil san 
Ionad Soláthar Díreach sa Grand Hotel i 
mBaile Chill Mhantáin agus i Ráth Mór, Áth 
na Fuinseoige sa bhliain 2020;  
 
o Campa Damhsa – Campa Damhsa sa dá 

ionad inar ghlac 30 leanbh páirt. 
o Lá Náisiúnta Súgartha 4 Iúil 2020 – Chuir 

Comhpháirtíocht Spóirt agus Caitheamh 
Aimsire Chill Mhantáin 3 phaca súgartha 
don dá Ionad Soláthar Díreach ar fáil 
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agus ghlac 60 leanbh páirt sna 
himeachtaí ar an lá.  
 

Cláir Míchumais agus Ionchuimsithe 

 Ón Tolg Fíorúil go 2K – 16 rannpháirtí 

 Scaipeadh Leabhrán Inclusive Family Home 

Circuit ar Scoileanna Speisialta agus ar 

theaghlaigh i míonna an Mheithimh agus 

Iúil agus ar Sheirbhísí Cúram Lae do Dhaoine 

Fásta nuair a d’fhill siad i mí Lúnasa 2020 tar 

éis na dianghlasála.  

 Cláir do Scoileanna Speisialta 

o Rugbaí Leaiste Ionchuimsitheach 

o Clár Bain Taitneamh as Leadóg   

 Comhoibriú le Grúpaí Stáit agus Pobail chun 

cláir agus imeachtaí aclaíochta a sholáthar 

dá lucht éisteachta ionchuimsiteach 

o Seirbhísí Lucena – Clár Ióga ar líne 6 

seachtaine x 2 chúrsa 

o Comhaontas Triple A – Imeachtaí 

Ailleadóireachta agus 

Rópadóireachta Anuas do Dhéagóirí 

le ASD – 20 rannpháirtí 

o Lá Náisiúnta Aclaíochta 24 Meán 

Fómhair – Imeachtaí do leanaí le 

ASD idir 5-8 mbliana - 6 rannpháirtí 

o Seirbhísí Teach Sunbeam – Dúshlán 

Coiscéim 4 seachtaine i míonna na 

Samhna/Nollaig le tacaíocht ó 

Chúramóirí agus ó oibrithe 

tacaíochta.  

Idirghabháil Meabhairshláinte  

o Tabhairt ar ais na haclaíochta – 
rinneadh 10 seachtaine de thabhairt 
ar ais gníomhaíocht choirp a 
leathadh amach sa Shoreline sna 
Clocha Liatha i gcomhair le Teiripeoir 
Saothair in ospidéal an Chaisleáin 
Nua. Ghlac seisear (6) páirt sa chlár 
agus déanfaidh an chomhpháirtíocht 

spórt iarracht leis an obair seo a 
leathnú chuig ionaid eile sa bhliain 
2020. 

o Coillearnacha don tSláinte – Leanann 

Comhpháirtíocht Spóirt agus 

Caitheamh Aimsire Chill Mhantáin ag 

tacú leis an tionscadal, Coillearnacha 

don tSláinte Chill Mhantáin agus 

freastalaíonn an comhordaitheoir ar 

an ngrúpa stiúrtha náisiúnta a 

dhéanamh ionadaíocht ar an 
gComhpháirtíocht Spóirt Áitiúil. 

 

o Imeachtaí Pobail – Rinneadh éascú 

ar líon Imeachtaí Pobail tríd an 

gComhpháirtíocht Spóirt agus 

Caitheamh Aimsire; Operation 

Transformation – Rinne 

Comhpháirtíocht Spóirt Chill 

Mhantáin óstach ar thrí shiúlóid 

Operation Transformation sa 

chontae i mí Eanáir 2020.  Bhí na 

hionaid sa bhliain 2020 lonnaithe i 

mBré, Baile Choimín agus i mBealach 

Conglais agus ghlac os cionn 350 

duine ar an iomlán páirt iontu.  

o Tolg – 3K – Reáchtáil 

Comhpháirtíocht Spóirt agus 

Caitheamh Aimsire Chill Mhantáin 2 

sheisiún 6 seachtaine ó mhíonna an 

Mheithimh go deireadh Iúil.  Ghlac 

chúig dhuine is seachtó páirt agus 

fuair siad t-léine #ActiveWicklow 

nuair a bhí an clár críochnaithe acu.  

 

o Imeacht Snámha Farraige – Reáchtáil 

Comhpháirtíocht Spóirt agus 
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Caitheamh Aimsire Chill Mhantáin 

imeacht snámha i gCalafort Chill 

Mhantáin an Domhnach, 20 Meán 

Fómhair i gcomhar le Cumann 

Snámha na hÉireann. Bronnadh 

boinn Cumann Snámha na hÉireann 

ar na rannpháirtithe go léir agus 

mála féiríní ó Chomhpháirtíocht 

Spóirt agus Caitheamh Aimsire Chill 

Mhantáin.  Ghlac 20 ógánach agus 

20 duine fásta páirt san imeacht.  

 

o Sciuird Fhíorúil 5k Dhaidí na Nollag – 

bhí an t-imeacht seo ar siúil thart 

timpeall an chontae an 19-20 

Nollaig.  Ghlac 600 duine páirt agus 

fuair siad bonn Sciuird Dhaidí na 

Nollag Chomhpháirtíocht Spóirt agus 

Caitheamh Aimsire Chill Mhantáin.   

 

 Seachtain Eorpach an Spóirt: Bhí an t-

imeacht seo ar siúil ón gCéadaoin 23 – 30 

Meán Fómhair. Reáchtáil Comhpháirtíocht 

Spóirt agus Caitheamh Aimsire Chill 

Mhantáin líon mór imeachtaí, go fíorúil agus 

aghaidh ar aghaidh ar feadh na seachtaine, 

ó Chainteanna ar Líne maidir le Cothú le 

Daniel Davey agus ghlac 50 duine páirt ann. 

Reáchtáladh rang Aclaíochta POUND ar an 

bPromanáid i mBré agus ghlac 20 duine 

páirt ann. Reáchtáil Comhpháirtíocht Spóirt 

agus Caitheamh Aimsire Chill Mhantáin 

siúl/rith 5k fíorúil agus rinne 280 duine 

iarratas chun a bheith páirteach agus ar 

chríochnú dóibh bronnadh bonn V5K 

Chomhpháirtíocht Spóirt agus Caitheamh 

Aimsire Chill Mhantáin orthu.  Ghlac 

deichniúr (10) páirt i nDamhsa le Zoe i 

dTailte na Mainistreach, ghlac scór (20) 

duine páirt i Ióga le hÉirí na Gréine agus 

ghlac scór (20) duine páirt i Dipeáil san 

Fharraige ar an bPromanáid i mBré, agus 

chun cúrsaí a thabhairt chun críche do 

Sheachtain Eorpach an Spóirt bhí Ióga le 

hÉirí na Gréine agus Dipeáil san Fharraige ar 

an Trá Theas i mBré. Ghlac 400 duine ar an 

iomlán páirt sna himeachtaí seo a raibh 

Comhpháirtíocht Spóirt agus Caitheamh 

Aimsire Chill Mhantáin i mbun óstach orthu.  

 Scoileanna:  
o Glow Football – Reáchtáil 

Comhpháirtíocht Spóirt agus 
Caitheamh Aimsire Chill Mhantáin i 
gcomhpháirtíocht le hAonad Chur 
Chun Cinn Spóirt Bhré clár sé 
seachtaine in Ionad Pobail Bhaile 
Bhaltraim i mBré. Chuireamar, le linn 
na seachtaine deiridh den chlár 
Blitzchomhórtas Glow Football ar 
bhun, bhí DJ againn agus tugadh 
sólaistí amach.  Ghlac os cionn 
daichead leanbh páirt sa chlár. 
 

o Bhí reathaíocht trastíre na 
mBunscoileanna agus na 
Meánscoileanna ar siúil i bPáirc 
Fhoraoise Avondale an 12 Márta. 
Ghlac os cionn 800 leanbh páirt agus 
bhronn Comhpháirtíocht Spóirt agus 
Caitheamh dhá phlaic ar na 
scoileanna buacacha. 

 

 
Seachtain na Rothar:  

 

 D’éirigh thar barr le Seachtain na Rothar i 
mbliana, le fiche imeacht le neart spraoi ar 
siúil ar fud Chill Mhantáin agus ghlac os 
cionn 1,200 páirt agus freastalaíodh ar an 
uile aoisghrúpa agus cumas. D’eagraigh 
Comhpháirtíocht Spóirt agus Caitheamh 
Aimsire Chill Mhantáin líon imeachtaí pobail 
le rannpháirtíocht le raon leathan 
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scoileanna, eagraíochtaí agus clubanna.  
Táimid thar a bheith sásta go raibh na 
himeachtaí scaipthe chomh forleathan ar 
fud Chill Mhantáin ag cur Seachtain na 
Rothar chun cinn in ainneoin dúshláin 
COVID- 19. Chuimsigh imeachtaí pobail an 
méid seo a leanas;  

 

o Seisiún le Blaiseadh a fháil den 

Rothaíocht Sléibhe 

 Bhí buntáiste iontach ag Cill Mhantáin go 
raibh go leor daoine acu gur ansa leo an 
Rothar Sléibhe (MTB) agus coillearnach 
bhreá agus limistéir ainmnithe le fiosrú ar 
Rothar Sléibhe.  Chun cur le rannpháirtíocht 
sa ghníomhaíocht seo agus chun a 
thaispeáint do na daoine nua lena 
gcomharsanacht a úsáid, chuaigh 
Comhpháirtíocht Spóirt agus Caitheamh 
Aimsire Chill Mhantáin i mbun an 
chomhoibrithe le Michelle Muldoon, 
Seaimpín Endurro World Series Masters 
2018, cóitseálaí cáilithe Rothar Sléibhe atá 
ina cónaí i gCill Mhantáin.  Bhí dhá imeacht 
ar leith ann an Satharn an 26 le blaiseadh a 
thabhairt do dhéagóirí san aoisghrúpa dhá 
bhliain déag go sé bliana déag a thosaigh ón 
10am -12pm agus Blaiseadh do na Mná 
Amháin. Chuir Michelle tús leis an ócáid le 
seisiún faisnéise maidir le sábháilteacht 
chomh maith le seiceálacha ar rothair agus 
ar chlogaid sular tugadh faoi chonairí 
Choillte Bhuaile na Stuaí.     

 

 Seisiún do Mhná Fásta Amháin le seisiún 
faisnéise maidir le sábháilteacht chomh 
maith le seiceálacha ar rothair arís eile. 
Roinneadh na cúig bhean déag in dhá 
ghrúpa, tosaitheoirí agus idirmheánach. Bhí 
Silvia Gallagher, teagascóir seachtrach le 
Comhpháirtíocht Spóirt agus Caitheamh 
Aimsire Chill Mhantáin i mbun an ghrúpa 
tosaitheoirí agus bhí Michelle i mbun an 

ghrúpa idirmheánaigh. Mar gheall gur 
léirigh na rannpháirtithe an oiread sin 
spéise ó thaobh blaiseadh ar an rothaíocht 
sléibhe, tá Comhpháirtíocht Spóirt agus 
Caitheamh Aimsire Chill Mhantáin chun 
forbairt a dhéanamh ar chlár rothaíocht 
sléibhe 6-8 seachtaine agus is iad Michelle 
agus Silvia a chuirfidh an clár ar fáil.   
 

o Ceardlanna Maidir le Cothabháil  

 Reáchtáladh trí thráthnóna saor in aisce a 
bhí curtha in áirithe go hiomlán sa Seomra 
Spóirt i mBaile Chill Mhantáin le linn 
seachtain na rothar. Díríodh na ceardlanna 
seo ar chuidiú le rothaithe chun foghlaim 
chun deisiúchán a dhéanamh ar rothair, ar 
nós deisiú poll sa roth, conas tiúb a athrú, 
roth a bhaint den rothar agus a chur ar ais 
arís chomh maith le leideanna leis an rothar 
a choinneáil ag imeacht go deas réidh.  

 

o Rothaíocht Ghlasbhealach Bhaile 

Coimín  

 Eagraíodh trí mhaidin rothaíochta ar 
Ghlasbhealach Bhaile Coimín i gcomhar le 
HD Fitness, rinneadh turais rothaíochta ar 
an nGlasbhealach chun Seachtain na Rothar 
a chur chun cinn.  Ní raibh aon áit fágtha ar 
an turas mar go raibh teorainn de chúig 
dhuine dhéag i bhfeidhm faoi threoirlínte 
COVID- 19 an Rialtais.  Ghlac daoine fud fad 
Chill Mhantáin páirt san imeacht, agus bhí 
roinnt acu sin nach raibh ar an 
nGlasbhealach riamh cheana agus bhí 
ionadh an domhain orthu faoin radharc tíre 
agus faoin leagan amach.  Bhí rothaíocht 
breá bog ag gach aon ghrúpa síos an 
Glasbhealach fíorálainn le rothair ar cíos 
agus tae/caife mar chuid den turas.  

 

o ‘Téigh ag Rothaíocht in Éineacht 

Linne’ 
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 Ghlac chúig dhuine dhéag (15) 
páirt i rothaíocht ar a 
suaimhneas ó Bhaile Chill 
Mhantáin go hÁth na Fuinseoige 
agus bhí sos ar an mbealach le 
haghaidh sólaistí agus dreas 
comhrá sular fhill siad feadh na 
gcúl bhóithre.  Ba é seo an t-
imeacht deireadh de Sheachtain 
na Rothar ar éirigh thar barr léi.   

 

 Leithdháileadh Chiste na gCuntas 
Díomhaoin: Fuair Comhpháirtíocht Spóirt 
agus Caitheamh Aimsire Chill Mhantáin 
maoiniú don oifigeach forbartha agus do 
thionscadal nuálacha freisin chun aip a 
fhorbairt maidir le cosáin siúlóide ar fud 
Chill Mhantáin trí Chiste na gCuntas 
Díomhaoin  

 
 

Gníomhartha atá beartaithe don bhliain 

2021 

 

 Seoladh Straitéis nua Comhpháirtíochta 
Spóirt 

 Cláir forbartha agus tacaíochta oibrithe 
deonacha 

 Seoladh Mol Spóirt an Inbhir Mhóir 

 Ranganna aclaíochta do dhaoine scothaosta 
ar fud an chontae  

 Tionscnaimh aclaíochta atá dírithe ar Mhná 
sa Spórt  

 Imeachtaí a dhírítear ar chuimsiú míchumais  

 Oiliúint Chosanta, Garchabhrach agus 
Chuimsiú do Dhaoine faoi Mhíchumas a 
sholáthar  

 Campa Gníomhaíochta Cuimsithe do 
Dhaoine faoi Mhíchumas a éascú  

 Feachtas áineasa faoin aer a leathadh 
amach  

 Deontais Spóirt a dháileadh  

 Seachtain Scoile Ghníomhach, Seachtain na 
Rothar, Operation Transformation 

tionscnaimh náisiúnta eile a chur chun cinn 
agus a chomhordú  

 Comhpháirtíochtaí spóirt a fhorbairt le 
comhlachtaí eile do sholáthar straitéiseach 
agus spriocdhírithe gníomhaíochta coirp fud 
fad Chill Mhantáin  

 Tacú le spriocghrúpaí chun tabhairt faoi níos 
mó gníomhaíochta coirp  

 Leanúint d’oideachas a thabhairt don 
phobal maidir le tábhacht na gníomhaíochta 
coirp sa saol laethúil  

 Cur leis an bhfeasacht faoi 
Chomhpháirtíocht Spóirt agus Áineasa Chill 
Mhantáin agus faoi na deiseanna a 
chuireann sí ar fáil do pháirtithe leasmhara 
agus do spriocghrúpa  

 Leanúint leis na Cláir éagsúla ar tugadh 
fúthu sa bhliain 2020 a leathadh amach  

 Forbairt tionscnaimh Éire Shláintiúil  

 Athbhreithniú ar chláir idirghabhála atá á 
seachadadh ag Comhpháirtíocht Spóirt agus 
Caitheamh Aimsire Chill Mhantáin  

 Forbairt acmhainn ar líne ar mhaithe le 
húsáid an phobail  
 

Tá Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chill Mhantáin ar 

Facebook agus ar Twitter. Láithreán gréasáin: 

www.wicklowlsp.ie  

 
Oifig Ealaíon Chontae Chill Mhantáin  
 

Tá traidisiún saibhir ealaíonta agus cultúrtha ag 
Contae Chill Mhantáin ina mbíonn raon leathan 
gníomhaíochtaí beo ar siúl i réimsí na 
hamharcealaíona, an cheoil, na hamharclainne, na 
litríochta, na dealbhóireachta, in ealaíona na n-óg, 
ealaíona pobail agus féilte.  Is é aidhm Chláir 
ealaíon Chomhairle Contae Chill Mhantáin an 
traidisiún saibhir seo a chothú agus a fhorbairt agus 
a chinntiú go bhfuil na healaíona inrochtana don 
uile dhuine sa chontae.  Glacadh le bearta sa 
bhliain 2020 chun tacú le hearnáil na n-ealaíon 
teacht tríd, dul in oiriúint agus cothabháil a 
dhéanamh orthu féin trí phaindéim COVID-19 agus 
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aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá mar thoradh 
ar an bpaindéim Domhanda seo.   Tá na bearta go 
léir a cuireadh ar fáil ag teacht leis an bPlean 
Ealaíon, ag Cur leis na hEalaíona i gContae Chill 
Mhantáin 2020 – 2025.   
 

Deontais faoi Achtanna na nEalaíon  
Le Scéim na nDámhachtainí um Thacaíocht 
d'Ealaíontóirí, le Scéim na nDámhachtainí do 
Ghrúpaí agus d’Eagraíochtaí Ealaíon agus le Scéim 
na nDámhachtainí d’Fhéilte Ealaíon, dírítear ar 
chleachtas ealaíonta i ngach disciplín ag daoine nó 
ag grúpaí as Cill Mhantáin nó atá lonnaithe i gCill 
Mhantáin. Rinneadh athbhreithniú agus cuireadh in 
oiriúint na Dámhachtainí Ealaíontóra Aonair chun 
fírinne an scéil maidir le cur ar ceal taispeántais, 
imeachtaí agus cur i láthair na hoibre a mbeadh 
ealaíontóirí ag tabhairt fúthu. Bhí infheistíocht 
bhreise de 50% ag dul leis an Scéim Dámhachtainí 
seo sa bhliain 2020 chun cuidiú le healaíontóirí iad 
féin a chothabháil, cur le hacmhainneacht agus 
tabhairt faoi chur chuige nua lena gcuid oibre a 
chur i láthair chun dul in oiriúint do COVID- 19. 
Leanadh leis dámhachtainí na Féile Ealaíon agus na 
nGrúpaí/Eagraíochtaí Ealaíon ach bhí oiriúnuithe ó 
thaobh na paindéime i gceist. Cuireadh go leor de 
na Féilte Ealaíon ar ceal sa bhliain 2020, rud a 
thugann léiriú ar an neamhchinnteacht a bhain le 
cinnteoireacht agus le taispeántais, i measc 
imeachtaí eile a fuair tacaíocht ó Chomhairle 
Contae Chill Mhantáin bhí Féilte ar líne amháin 
agus thug imeachtaí eile faoi chlár imeachtaí 
hibride lena raibh roinnt de na himeachtaí 
digiteach le roinnt rannpháirtíocht theoranta ó 
thaobh lucht féachana.  Ag deireadh na bliana 2020 
rinneadh athbhreithniú breise ar na scéimeanna 
deontais go léir agus rinneadh athruithe breise 
agus oiriúnuithe do COVID- 19 chun na dúshláin 
leanúnacha a bhí i ndán d’earnáil na n-ealaíon a 
léiriú.   
  

(1) Scéim na nDámhachtainí um Thacaíocht 
d’Ealaíontóirí  

Is é cuspóir na scéime tacaíochta seo cabhrú le 
healaíontóirí a gcleachtas a fhorbairt agus 
rannchuidiú suntasach a dhéanamh le saol gairmiúil 
ealaíontóirí ar as Cill Mhantáin dóibh nó atá ag 
cónaí i gCill Mhantáin.  Bronnadh €20,000 ar ochtar 
ealaíontóir sa bhliain 2020.    
 

(2)  Scéim na nDámhachtainí d’Fhéilte Ealaíon  
Fuarthas iarratais i ndáil le cláir ardchaighdeáin le 
healaíontóirí áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta 
arna gcur i láthair mar chuid d’Fhéilte na n-
iarratasóirí. Ceol an fhoirm ealaíne ba mhó a 
cuireadh i láthair sna Féilte. I measc imeachtaí eile 
bhí imeachtaí liteartha, amharcealaíona agus 
deiseanna do rannpháirtíocht sna healaíona.  Fuair 
triúr iarratasóirí €14,500.00 ar an iomlán sa bhliain 
2020 arbh ionann é agus 50% níos mó ná a 
bronnadh sa bhliain 2019. 
 

(3)  Scéim na nDámhachtainí do Ghrúpaí agus 
d’Eagraíochtaí Ealaíon  
Ba é cuspóir na scéime dámhachtana sin tacú le 
grúpaí nó eagraíochtaí ealaíon tionscadal ealaíon a 
chur i gcrích nó clár a thacódh lena bhforbairt 
ealaíonta. Ba é a bhí beartaithe leis an 
dámhachtain seo maoiniú iomlán nó páirteach a 
thabhair do thionscadal/do chlár agus an toradh a 
bheadh air sin saothar nua a chur i gcrích nó a chur 
ar taispeáint.  Glacadh le hiarratais do chéim 
taighde agus forbartha le haghaidh tionscnaimh 
nua nó chun tionscadal nó clár ealaíon nua a 
léiriú/a chur i bhfeidhm. Bhí an t-ádh ar bheirt 
iarratasóirí agus fuair siad €3,750.00 as a gcuid 
oibre sa bhliain 2020.  Is ar an gciste seo is mó a bhí 
tionchar ag COVID- 19 mar go raibh formhór na 
dtionscadal dodhéanta mar gheall nárbh fhéidir le 
scoileanna, grúpaí agus eagraíochtaí teagmháil 
pearsanta a dhéanamh agus ní oireann na 
modheolaíochtaí ar líne do gach cleachtas.    
 

Tionscadail Straitéiseacha - Dámhachtainí  
Is ar mhaithe le tacaíocht a thabhairt d’ealaíontóirí 
atá ina gcónaí i gCill Mhantáin agus lasmuigh de 
Chill Mhantáin chun oibreacha nua a fhorbairt iad 
na dámhachtainí seo. Comhlánaigh an Oifig Ealaíon 
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an próiseas iarratais do na Dámhachtainí 
Straitéiseacha Tionscadal, a thug tacaíocht chun 
comhfhorbairt agus seachadadh a dhéanamh ar 
thionscadail nua ar ardchaighdeán le linn na bliana 
2021. Ba le healaíontóirí  Alchemy Music na 
tionscadail a roghnaíodh do chlár lena raibh baint 
ag 38 cleachtóir ealaíon i gCill Mhantáin ó cheoltóirí 
go scríbhneoirí agus lucht déanta scannán, Katerina 
Cussen a bheidh i mbun oibre le Scoil Náisiúnta 
Marino, Mary Coughlan agus a banna agus na 
Broken Talkers, Paul Gaffney as tionscadal 
amharcealaíona agus ailtireachta, do Liing Heaney 
as taispeántas atá ag teacht chun cinn, Martha 
Breen as litríocht curtha in oiriúint don stáitse, Féile 
Shaking Bog agus Anna Newell as a cuid oibre le 
leanaí le riachtanais chasta. Oibríonn ceapachán 
ealaíontóirí chun na scéime seo ar bhonn bliana 
chun tosaigh. Rinneadh infheistíocht iomlán de 
€60,000.00 sa bhliain 2019 do thionscadail sa 
bhliain 2020. Rinneadh infheistíocht iomlán de 
€108,000.00 sa bhliain 2020 do thionscadail na 
bliana 2021. Is mar thoradh ar mhaoiniú breise do 
COVID- 19 a fuair an Chomhairle Ealaíon agus Éire 
Ildánach a rinneadh infheistíocht bhreise sa Scéim.  
 

Ealaín Phoiblí – Coimisiúin Bhré 

Is ionann an Scéim an Chéatadáin le haghaidh na 
nEalaíon agus clár atá maoinithe ag an Rialtas trínár 
féidir leis an gcliant iarratas a dhéanamh ar 
mhaoiniú breise suas go dtí 1% de chostas 
bonneagar foirgnimh a bhfuil maoiniú poiblí faighte 
ina leith (údarás áitiúil, scoil, ospidéal, an tÚdarás 
um Bóithre Náisiúnta, an OPW) chun coimisiúnú a 
dhéanamh ar shaothar bunaidh ealaíne atá sonrach 
don chomhthéacs agus don láithreán. Tá an 1% faoi 
réir ag uasteorainn de €64k.  Tá an ciste ar fáil ar 
fud na ranna Rialtais go léir agus tacaíonn le 
coimisiúnú a dhéanamh ar ealaíontóirí agus ar 
shaothair ealaíne ar fud gach cineál ealaín 
chomhaimseartha.  
  
Fuarthas maoiniú sa bhliain 2020 chun coimisiúnú a 
dhéanamh ar shaothar nua d’athailíniú an N81.  
Mar gheall ar COVID- 19 cuirfear tús leis an 
gcoimisiún seo a chur i bhfeidhm go luath sa bhliain 
2021.  

  
Beidh infheistíocht bhreise sa scéim ealaín phoiblí i 
gCill Mhantáin mar thoradh ar scéimeanna breise 
tithíochta poiblí a fuair cead forbartha do 2019/20.  
Déanfar an clár do na coimisiúin seo a leathadh 
amach sna trí bliana atá amach romhainn de réir 
mar a chuirfear tús le tógáil ar na suíomhanna.  Bhí 
athbhreithniú náisiúnta ar na bacáin don bhliain 
2020 maidir leis na Treoirlínte Náisiúnta d’Ealaín 
Phoiblí, cuireadh an t-athbhreithniú siar, áfach, mar 
thoradh ar COVID- 19 go dtí an bhliain 2021. 
  

Music Generation Chill Mhantáin 

Thuairiscigh Ann Nolan go raibh leanaí agus daoine 
óga i gCill Mhantáin rannpháirteach in oideachas 
maidir le taibhiú ceoil ar bhonn rialta le 31 
teagascóir ceoil atá fostaithe ar bhonn 
seachtainiúil.  Bhí gá le solúbthacht a chur i 
bhfeidhm maidir leis na pleananna seo sa bhliain 
2020 mar gheall ar COVID- 19. Bhí cur chuige 
hibride i leith teagaisc ag teacht le Treochlár 
Náisiúnta an Rialtais chun Maireachtáil le COVID- 
19. Líonadh ról riaracháin páirtaimseartha a bhí 
aitheanta sa bhliain 2020 freisin chun tacaíocht a 
thabhairt do leathadh amach an chláir.  
 

Oíche Chultúir 
Tionóladh clár iontach imeachtaí ealaíon agus 
cultúir an Aoine 18 Meán Fómhair, mar chuid den 
Oíche Chultúir. Tugadh cuireadh don phobal a 
bheith rannpháirteach in imeachtaí agus 
gníomhaíochtaí saor in aisce sa cheol, sa 
drámaíocht, sa litríocht, sa damhsa, sna 
hamharcealaíona, sa scéalaíocht agus i 
scannánaíocht chomh maith le cainteanna agus le 
turais don teaghlach go léir.  Bhí líon teoranta 
imeachtaí ag tarlú faoin aer. Bhí taispeántais 
ealaíne den scoth ar líne ar siúl don chuid eile den 
chlár.  
 
Éire Ildánach 

Fís atá mar threoir don Chlár Éire Ildánach, a deir 
go mbeidh deis ag gach duine in Éirinn a 
lánacmhainneacht chruthaitheach a bhaint amach.  
Is tionscnamh uile-Rialtais, cúig bliana é, ó 2017 go 
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2022, agus é mar aidhm leis an chruthaitheacht a 
chur i gcroílár an bheartais phoiblí. Chun tuilleadh 
faisnéise a fháil, féach: 
https://creative.ireland.ie/en.  Sa bhliain 2020 chun 
léiriú a thabhairt ar na hathruithe mar gheall ar 
COVID- 19, bhí sé níos tábhachtaí ná riamh ó 
thaobh acmhainní a chur ar fáil don phobal chun a 
bheith rannpháirteach sna healaíona.  Chun an 
méid sin a léiriú bhí ardú 50% sa mhaoiniú a chur 
Éire Ildánach ar fáil.  Sa bhreis air sin, baineadh 
tairbhe i gCill Mhantáin as €28,000 breise do dhá 
thionscadal speisialta a raibh iarratas déanta ina 
leith. Bhí acmhainn an phobail a fhorbairt le Féilte, 
tacaíochta oiliúna d’ealaíontóirí agus seachadadh 
cláir forbartha ealaíontóra agus pobal sna 
healaíona, sa chultúr agus san oidhreacht i gceist 
leis an gclár.   
 

Feachtas ‘Bí Sláintiúil’  

Chuir an Oifig Ealaíon léiriúcháin ceoil Féile i Veain 
ar fáil do Thithe Altranais in Iarthar agus in Oirthear 
Chill Mhantáin.  Chomh maith leis sin, rinneadh 
comhpháirtíocht a fhorbairt le Music Network chun 
clár teagaisc ionstraime ceoil a fhorbairt do 
dhaoine fásta os cionn 55 bliain d'aois chun a spéis 
a mhúscailt in ionstraimí arís.  Tá an infheistíocht á 
déanamh i Sonamus chun ranganna teagaisc aonair 
ceoil a chur ar fáil do 15 rannpháirtí ar fud Contae 
Chill Mhantáin chomh maith le tacaíocht a 
thabhairt dóibh le hionstraim cheoil a rochtain 
mura mbíonn ionstraim acu cheana féin. Cuireadh 
an méid sin go léir ar fáil saor in aisce do 
rannpháirtithe mar chuid den tSraith, ‘Lig do Scíth, 
Bí Cruthaitheach’ den Fheachtas Bí Sláintiúil.  
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Seirbhísí Fiontraíochta agus 

Corparáideacha  

 

Príomhchuspóir Straitéiseach 3: Forbairt 
Gheilleagrach, Pleanáil agus Bonneagar:  
 
“Bonneagar agus bearta a fhorbairt a dhéanfaidh 
cothabháil ar an gcaighdeán saoil is fearr is féidir 
dár saoránaigh i dtimpeallacht gheilleagrach atá 
láidir agus iomaíoch agus atá ar an gcaighdeán is 
airde; tacú le comhoibriú idirghníomhaíochta agus 
leas a bhaint as tréithe uathúla Chontae Chill 
Mhantáin, ag baint leas éifeachtúil as acmhainní 
iomlána an Chontae chun deiseanna fostaíochta a 
fhorbairt”. 

 
Príomhchuspóir Straitéiseach 4: Forbairt 
Eagraíochta agus Cúrsaí Airgeadais:  
“Cur an méid is fearr is féidir agus forbairt a 
dhéanamh ar acmhainneacht ár n-acmhainní 
daonna, agus ár gcuid dualgais á gcomhlíonadh 
againn faoi Shláinte agus Sábháilteacht, cloígh leis 
an gcaighdeán is airde rialachais, ionracais, 
trédhearcachta agus cuntasachta agus 
teicneolaíochtaí nua a fhorbairt chun a bheith 
nuálacha agus feabhsú leanúnach a dhéanamh le 
seirbhís atá éifeachtach ó thaobh costais, 
éifeachtúil agus ar ardchaighdeán dár saoránaigh a 
chur ar fáil”. 

 
ROCHTAIN 

 
Cinntíonn Oifigeach Rochtana Chomhairle Chontae 
Chill Mhantáin go bhfuil a seirbhísí inrochtana do 
dhaoine faoi mhíchumas á gcur ar fáil trí rochtain 
chomhtháite ar na seirbhísí príomhshrutha mar is 
indéanta agus mar is cuí, de réir an Achta Náisiúnta 
um Míchumas 2005. Cuirtear oibleagáid shonrach 
faoin Acht um Míchumas 2005 ar chomhlachtaí 
poiblí chun foirgnimh phoiblí agus seirbhísí poiblí a 
dhéanamh inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas 
faoin mbliain 2005.  
 

Grúpa Rochtana Údarás Áitiúil Chill 

Mhantáin (WLAAG) 

Lean WLAAG ag cur tacaíochta agus comhairle ar 
fáil do Chomhairle Chontae Chill Mhantáin maidir le 
saincheisteanna rochtana ar feadh na bliana 2020. 
Cuireann an grúpa seo, atá comhdhéanta de 
dhaoine atá faoi mhíchumas agus d’ionadaíocht ó 
eagraíochtaí daoine atá faoi mhíchumas, 
saineolaithe ar fáil don Údarás Áitiúil sa réimse um 
míchumas agus rochtain. Bíonn teagmháil rialta ag 
an Oifig Rochtana le grúpaí agus le heagraíochtaí 
áitiúla agus náisiúnta araon atá ag déileáil le 
rochtain ar mhaithe lena chinntiú go bhfuil 
Comhairle Chontae Chill Mhantáin ag freastal ar a 
cuid oibleagáidí.  
 

An Coiste Iniúchóireachta 

 
Bunaíodh Coiste Iniúchóireachta Chomhairle 

Contae Chill Mhantáin i dtús báire sa bhliain 2007 

faoi Alt V den Acht Rialtais Áitiúil (Ceantair 

Feabhsúcháin Gnó) 2005. Tar éis na dtoghchán 

áitiúil i mí na Bealtaine 2019, athbhunaíodh an 

Coiste Iniúchóireachta arís. Cuimsíonn comhaltas 

an choiste anois: 

 An tUasal Tom Gregan, Cathaoirleach 

 An tUasal Noel Geraghty, 
Leaschathaoirleach 

 Mary Savage, Uasal 

 Mary Kavanagh, Uasal  

 An tUasal Gerry Walsh  
 

Leagtar síos feidhmeanna an Choiste 

Iniúchóireachta in alt 59 den Acht Rialtais Áitiúil 

2014 agus áirítear orthu:  

 Athbhreithniú a dhéanamh ar na cleachtais 
agus nósanna imeachta tuairiscithe 
airgeadais agus buiséid laistigh den Údarás 
Áitiúil  

 Forbairt sárchleachtais a chur chun cinn 
agus an tÚdarás Áitiúil ag cur a fheidhm 
iniúchóireachta inmheánaí i bhfeidhm  
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 Athbhreithniú a dhéanamh ar aon ráiteas 
airgeadais iniúchta, ar Thuarascáil an 
iniúchóra nó ar Thuarascáil Speisialta an 
iniúchóra maidir leis an Údarás Áitiúil agus 
measúnú a dhéanamh ar aon bheart a rinne 
an Príomhfheidhmeannach laistigh den 
údarás sin ag freagairt don ráiteas nó 
tuarascáil den sórt sin agus tuairisciú a 
dhéanamh don údarás maidir leis na torthaí  

 Éifeachtúlacht agus luach ar airgead a 
mheasúnú maidir le feidhmíocht 
feidhmeanna na nÚdarás Áitiúil  

 Athbhreithniú a dhéanamh ar chórais a 
chuireann an tÚdarás Áitiúil i bhfeidhm 
maidir le bainistíocht riosca  

 Athbhreithniú a dhéanamh ar thorthaí agus 
ar mholtaí 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 Tuarascáil Bhliantúil 2019 

faoi bhráid Chomhairle Contae Chill Mhantáin i mí 

Feabhra 2020. 

 

Sa tuarascáil, chuir an Coiste fáilte roimh na 

tuarascálacha ar na sannacháin seo a leanas le linn 

na bliana: 

 Tuairisciú do NOAC – Tuarascáil um 

Dhearbhú Cáilíochta an Chóid Caiteachais 

Phoiblí 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar Chuntais 

Iníoctha  

 Athbhreithniú a dhéanamh ar Oibríochtaí 

Stórtha agus an Chlóis Innealra agus ar 

Luach ar Airgead  

 Athbhreithniú a dhéanamh ar Chostais 

Deisithe Réamh-Ligin  

 Athbhreithniú a dhéanamh ar Íocaíochtaí 

Taistil agus Cothabhála na Foirne  

 Athbhreithniú a dhéanamh ar Oibríocht 

Cártaí Ceannaithe Íseal-Luach   

 
De réir Rialacháin an Rialtais Áitiúil 2014 (Nósanna 

Imeachta Airgeadais agus Iniúchóireachta) tugadh 

cuireadh d’Iniúchóir an Rialtais Áitiúil labhairt leis 

an gCoiste. Is deis fhiúntach don Choiste atá sa 

chruinniú bliantúil seo le tuairimí a mhalartú le 

hIniúchóir an Údaráis Áitiúil ó thaobh raon 

saincheisteanna agus d’Iniúchóir an Údaráis Áitiúil 

lena tuarascáil/lena thuarascáil iniúchóireachta 

reachtúil a phlé maidir le Ráiteas Airgeadais 

Bhliantúil na Comhairle. 
 

Forbairt Fiontraíochta agus Geilleagrach 

 

Tá fíor-acmhainneacht ghnó i gContae Chill 

Mhantáin agus tá leathnú agus forbairt shuntasach 

déanta air sin le blianta beaga anuas. Tá Contae 

Chill Mhantáin ar cheann de na contaetha is mó fáis 

in Éirinn. Tá teacht éasca ar an M50, ar an gContae 

atá níos lú ná uair an chloig ó Bhaile Átha Cliath, 

agus bealach chuig mótarbhealaí náisiúnta freisin 

agus cuireann an Contae go leor buntáistí ar fáil ó 

thaobh a shuíomh straitéiseach, forbairt 

bhonneagair agus gaireacht d’Ollscoileanna agus 

d’Institiúidí Teicneolaíochta. 

 

Tá Aonad Fiontraíochta na Comhairle freagrach as 

Contae Chill Mhantáin a chur chun cinn agus 

margaíocht a dhéanamh air féin agus ar a chuid 

bailte mar shuíomh le haghaidh fiontraíochta agus 

cruthú poist. Déanann an tAonad Fiontraíochta 

forbairt agus cuidíonn le hionaid fiontraíochta a 

chur chun cinn agus faigheann sé talamh chun 

forbairt tionsclaíochta agus tráchtála a éascú. Tá ról 

ríthábhachtach ag an Aonad Fiontraíochta i 

bhforbairt gheilleagrach an Chontae agus tá sé 

tiomanta bunáit tríú leibhéal a fhorbairt i gcomhar 

le hinstitiúid Teicneolaíochta Cheatharlach ar 
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Champas Chontae Chill Mhantáin, Coláiste 

Clermont, Ráth Naoi. 

 

Oibríonn an Chomhairle go dlúth le 

gníomhaireachtaí Forbartha eile ar nós an Údaráis 

Forbartha Tionscail (IDA), Fiontraíocht Éireann agus 

Oifig Fiontair Áitiúil Chill Mhantáin (LEO) agus 

déanann cothabháil agus leathnú ar naisc le 

forbróirí/tionscnóirí tionsclaíocha/tráchtála 

féideartha chun poist a chruthú agus ar mhaithe le 

fás geilleagrach. Cuirtear Contae Chill Mhantáin 

chun cinn mar an láthair scannánaíochta is fearr in 

Éirinn trí Choimisiún Scannánaíochta Chontae Chill 

Mhantáin.   

 

Tá fáil ar fhoireann an Aonaid Fiontraíochta le 

treoir a chur ar fáil agus chun cuidiú le lucht gnó a 

d’fhéadfadh a bheith i mbun breithnithe ar Chill 

Mhantáin mar láthair ghnó agus tugadh faoin líon 

tionscnaimh ar feadh na bliana 2020 leis an 

gContae a chur chun cinn mar áit le lonnú ann. 

 

Ionaid Fiontraíochta a Fhorbairt  

 

Oibríonn an Chomhairle i gcomhpháirtíocht le 

gníomhaireachtaí forbartha náisiúnta agus áitiúla 

agus i gcomhar le comhlachais áitiúla tráchtála agus 

leis na hionaid fiontraíochta atá i gContae Chill 

Mhantáin cheana féin.   

 

Cuimsíonn Ionad Fiontraíochta/Páirc Ghnó Chill 

Mhantáin 74,000 troigh chearnach de spás 

fiontraíochta a sholáthraíonn saoráid lándéanta do 

ghnólachtaí atá ann cheana féin agus do 

ghnólachtaí nua atá ag forbairt. Cuimsíonn sé 

aonaid do spásanna oibre, do thaighde agus 

forbairt agus do dhéantúsaíocht agus do dháileadh 

agus do tháirgeadh bia i méideanna idir 180 troigh 

cearnach agus 5,000 troigh cearnach chomh maith 

le cóiríocht oifige atá ar ardchaighdeán, saoráidí 

oiliúna agus seomra comhdhála.   

 

Is ionann Ionad Gnó agus Fiontraíochta an Inbhir 

Mhóir agus tionscnamh pobail atá bunaithe chun 

spás oibre a sholáthar do ghnólachtaí beaga i dtús 

fáis agus do ghnólachtaí beaga atá ag leathnú 

amach chomh maith le réimse áiseanna tacaíochta. 

Cuireann an t-ionad thart ar 30,000 troigh cearnach 

de spás oibre ar fáil, lena n-áirítear, 14 aonad do 

tháirgeadh beag/meánmhéide agus 14 oifig agus 

éascaíonn sé 34 gnólacht. 

 

Rinneadh forbairt spreagúil nua a chur ar fáil san 

Inbhear Mór sa bhliain 2020 tríd an gCiste 

Athnuachana agus Forbartha Uirbigh ar a dtugtar 

ABEC @ the Courthouse.  Tá meascán nua-

aimseartha de spás oibre comhionaid agus spás 

oifige traidisiúnta sa tsaoráid seo atá i lár an bhaile. 

Is mar thoradh ar chomhoibriú idir Ionad 

Fiontraíocht Gnó an Inbhir Mhóir (ABEC) agus 

Comhairle Contae Chill Mhantáin an fhorbairt seo. 

 
Tá sé beartaithe le ABEC @ the Courthouse tacú 
leis an éileamh atá ag dul i méid ó thaobh fostaithe 
a dteastaíonn uathu gearradh siar ar an am a 
chaitheann siad ag taisteal chun oibre agus oibriú i 
Mol Fiontraíochta a fhreastalaíonn ar thimpeallacht 
oibre nua-aimseartha, gairmiúil agus solúbtha le 
rochtain eFibre ardluais.   

 

Láithreacha d’úsáidí Fiontraíochta/Fostaíochta 

 

Rinne Comhairle Chontae Chill Mhantáin 

infheistíocht de thart ar €1.3m i dtógáil Pháirc 

Ghnó na Craobhaí, Rátha Droma, lena n-áirítear, 

bonneagar riachtanach ar a láthair, lena n-áirítear, 

bóithre, timpeallán, duchtanna agus píopaí fóntais, 

fálú, colúin iontrála agus geata.   
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Tá an chéad ghnólacht i mbun oibre ar an láthair ó 

dheireadh na bliana. Tá an tIonad Fiontraíochta i 

dteagmháil le gnólachtaí a léirigh spéis maidir le 

lonnú sa Pháirc Ghnó agus leanfaidh an Chomhairle 

lena cuid pleananna a chur chun cinn maidir le 

forbairt na láithreach. 

 

Tá roinnt bunachar talún ar mhéideanna éagsúla ag 

an gComhairle ar fud an Chontae, lena n-áirítear, 

Bealach Conglais, Baile Coimín, an tInbhear Mór 

agus Áth na Fuinseoige.  Oibreoidh an Chomhairle 

leis na páirtithe leasmhara ábhartha go léir chun na 

tailte seo a fhorbairt ar bhealach straitéiseach 

inbhuanaithe.    

 

An tAonad um Fhorbairt Gheilleagrach 

 

Is é an tAonad Aonad um Fhorbairt Gheilleagrach 

nó Stiúrthóireacht na Seirbhísí Corparáideacha an 

fheithicil chun na gníomhartha geilleagracha atá sa 

Phlean Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) a chur i 

bhfeidhm, lena n-áirítear, na cuspóirí sna réimsí 

Tuilte, Scannán, Turasóireacht, srl.  

 

Tá fís ag an Aonad Forbartha Eacnamaíoch do 

Chontae a chuireann ardchaighdeán saoil agus 

folláine ar fáil do chách; ina bhfuil meas ar phobail 

uirbeacha agus tuaithe atá ionchuimsithe go 

sóisialta; agus geilleagar atá fuinniúil agus nuálach 

ag cur treallús faoi; a chuireann chun cinn agus a 

thugann tosaíocht d’fhorbairt inbhuanaithe agus a 

thugann cosaint agus a chuireann le hoidhreacht 

nádúrtha agus cultúrtha saibhir agus uathúil an 

Chontae.  

 

Líonrú & Comhoibriú le Gníomhaireachtaí Eile  

Le linn na bliana 2020 bhí cruinniú ag an Aonad 

Forbartha Eacnamaíoch le hionadaithe ó 

Fhiontraíocht Éireann, an tÚdarás Forbartha 

Tionscail (IDA), Fáilte Ireland agus le 

gníomhaireachtaí eile atá bainteach le forbairt 

eacnamaíochta.  Leantar den líonrú foirmiúil agus 

neamhfhoirmiúil le gnóthaí áitiúla, Comhlachais 

Tráchtála agus Foirne Baile chun cuidiú le dul i 

ngleic leis na dúshláin a bhaineann le paindéim 

COVID- 19 agus chun gnó a chur chun cinn agus a 

fhorbairt agus deiseanna do phoist a fhorbairt i 

gContae Chill Mhantáin.  

 

 

Gníomhartha a Cuireadh i gCrích sa bhliain 2020: 

Straitéis Bhia 
Fuair Comhpháirtíocht Chontae Chill Mhantáin le 
tacaíocht ó Chomhairle Contae Chill Mhantáin 
maoiniú LEADER chun Straitéis Bhia agus Dí 
Chontae Chill Mhantáin a chur i bhfeidhm.  
D’oibrigh Jonathan Birnie Associates (JBA) le 
cabhair agus le tacaíocht ó go leor táirgeoirí agus 
soláthróirí bia agus deoch ar feadh na bliana 2020 
chun cuspóirí na straitéise a chur i bhfeidhm.   
  
Áirítear i bpríomhfheidhmeanna Straitéis Bhia agus 
Dí Cill Mhantáin: 

 an scéal maidir le Bia Chill Mhantáin a 
insint,  

 chun forbairt a dhéanamh ar Fhéilire 
Gníomhaíochta Bia (Gnó go Tomhaltóir), 

 cur le Líonrú Páirtí Leasmhar Bia (Gnólacht 
go Gnólacht),  

 Bia Áitiúil a fháil chomh fada le Tomhaltóirí 
Áitiúla,  

 tacaíochtaí gnó cuí a sholáthar.  

Ag eascairt ón straitéis cruthaíodh an branda Cill 
Mhantáin go Nádúrtha ar nDóigh chomh maith le 
Láithreán Gréasáin Cill Mhantáin go Nádúrtha ar 
nDóigh a chruthú.  Bunaíodh an Líonra Cill 
Mhantáin go Nádúrtha ar nDóigh a dhéanann 
ionadaíocht ar tháirgeoirí Bia agus Deoch agus ar 
na hearnálacha fáilteachais agus turasóireachta. 
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Chuimsigh Féasta Dheireadh Fómhair Chill 
Mhantáin go Nádúrtha ar nDóigh féile a bhí lán le 
himeachtaí a thaispeáin táirgeoirí bia agus deoch 
agus an méid a bhí á thairiscint acu. Bhí thart ar 35 
imeacht beartaithe (go fisiciúil agus go fíorúil) ach 
bhí go leor de na himeachtaí fisiciúla thíos leis mar 
gheall ar shrianta COVID- 19 ach d’éirigh thar barr 
leis na himeachtaí ar líne.  
 
Scannán 
Cuireadh tús le hobair ar na saoráidí don Mhol 
Fiontraíochta nua ar Champas Chill Mhantáin a 
chuimseoidh foirgneamh nua dhá stór atá 
ceangailte leis na teachíní clóis athchóirithe, leis na 
saoráidí comhdhála i sean-séipéal na scoile agus na 
hoifigí riaracháin san iar-shuanlios ar an dara 
leibhéal de bhloc na scoile.  
 
Ceapadh comhairleoirí chun Straitéis 
Scannánaíochta Chontae Chill Mhantáin a fhorbairt 
agus leagfaidh siad gormchló amach maidir leis an 
mbealach inar féidir le Comhairle Contae Chill 
Mhantáin tacú le forbairt thionscal na 
scannánaíochta sa Chontae. 
 
Cruinniú Gnó Céadphoinnte  
Mar chuid dá tiomantas leanúnach i leith Forbairt 
Gheilleagrach, rinne Comhairle Chontae Chill 
Mhantáin óstach ar Chruinniú Gnó Céadphoinnte 
sa bhliain 2020 in Óstán an Druids Glen, d’fhreastail 
lucht gnó áitiúil agus náisiúnta ceannródaíocha ar 
an gcruinniú sin. “Deiseanna gan Teorainn maidir 
le Maireachtáil, le Caitheamh Aimsire agus le Gnó 
a dhéanamh i gContae Chill Mhantáin” an téama a 
bhí le cruinniú na bliana seo. Rinneadh cur i láthair 
an phobail gnó maidir leis na gníomhaíochtaí 
éagsúla ar thug an Chomhairle fúthu, le béim faoi 
leith ar fhorbairt fiontraíochta agus geilleagrach. 
Rinneadh plé ar dheiseanna atá ann do Chill 
Mhantáin mórthimpeall Ghaoth ón Talamh agus 
bhí Mike Seaton, Uasal, Stiúrthóir Forbartha do SSE 
Renewables mar aoichainteoir.  
 

Gníomhú ar son na hAeráide 
Rinneadh iarratais faoin gCiste um Ghníomhú ar 
son na hAeráide maidir le Calafoirt Chill Mhantáin 
agus an Inbhir Mhóir a bhí dírithe ar a chinntiú go 
mbaineann an dá chalafort leas as aon fhorbairt a 
dhéantar ar an tionscal maidir le tionscal fuinnimh 
gaoth ón talamh.  
 
Coistí maidir le hAthoscailt an Bhaile  
Ag leanúint as scéim phíolótach ar tugadh fúithi i 
mBré, bunaíodh Coistí maidir le hAthoscailt Bailte i 
ngach Ceantar Bardasach agus é mar chuspóir 
tacaíocht a thabhairt do ghnólachta agus iad ag 
athoscailt agus muintir an phobail a spreagadh 
chun tacú le gnólachtaí áitiúla.  
 
Grúpa Oibre maidir le Cóiríocht  
Rinneadh coimisiúnú ar staidéar maidir le gach 
cóiríocht a bhaineann le turasóireacht atá ar fáil i 
gContae Chill Mhantáin. Bunófar an tuarascáil seo 
ar Shraith Straitéisí Cóiríochta Fáilte Éireann agus 
tugann cúnamh i dtéarmaí faisnéise agus comhairle 
i ndáil le hullmhú Réamheolaire Cóiríochta atá 
dírithe ar fhorbairt a mhealladh maidir le cóiríocht 
turasóireachta sa Chontae.   
 
 
Rianta agus Conairí 
Bhí Comhairle Contae Chill Mhantáin 
rannpháirteach le lucht táirgthe Rianta agus Conairí 
ó thaobh athfhorbairt a dhéanamh ar roinnt de na 
cláir atá i gContae Chill Mhantáin cheana féin, lena 
n-úsáid ar láithreán gréasáin Wicklow.ie agus ar na 
meáin shóisialta. Bhí scannánaíocht ar siúl maidir le 
dhá chosán breise a ndearnadh forbairt orthu - 
Ceann Bhreagha go Cosán Mór na Corra agus Cosán 
Thigh na hÉille.   
 
Pas Chill Mhantáin  

Thug Comhaontas Turasóireachta Chill Mhantáin 
Pas Chill Mhantáin isteach atá dírithe ar dhaoine 
áitiúla agus ar thurasóirí a spreagadh chun dul ag 
spaisteoireacht i gCill Mhantáin. Bunaithe go garbh 
ar “Phas Camino de Compostela’ sa Spáinn, is sraith 
stampaí atá i gceist le Pas Chill Mhantáin is féidir a 
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bhailiú sna bailte agus sráidbhailte faoi seach a 
bhfuil ionadaíocht déanta orthu ar gach stampa.   
 
Éiceachonair 

B’éigean an t-imeacht maidir leis an Éiceachonair 
do bhliain 2020 a chur ar ceal mar gheall ar COVID- 
19. Tá leibhéal iontach spéise cruthaithe ag an 
Éiceachonair le breis is 1,500 reathaí cláraithe, a 
thugann léiriú ar Chill Mhantáin mar 
phríomhcheann scríbe faoin aer.   
 
Láithreán Gréasáin nua maidir le Cuairt a 

Thabhairt ar Chill Mhantáin  

Rinneadh forbairt ar láithreán gréasáin nua 
visitwicklow.ie chun cur le heispéireas brabhsála an 
chuairteora, é a dhéanamh chomh héasca le húsáid 
agus is féidir agus áirítear ann, barra roghchláir a 
chuireann rochtain láithreach ar fáil chuig codanna 
éagsúla den láithreán gréasáin.    
 
Mháistirphlean Ghleann Dá Loch agus Staidéar 

Treoshuímh an Chuairteora do Chill Mhantáin  

Bhí Fáilte Éireann chomh maith le comhpháirtithe 
straitéiseach an OPW, an NPWS agus Comhairle 
Contae Chill Mhantáin rannpháirteach le Consarc 
Consultants chun forbairt a dhéanamh ar 
mháistirphlean turasóireachta do Ghleann Dá Loch 
agus do Pháirc Náisiúnta Sléibhte Chill Mhantáin 
agus Plean Treoshuímh Cuairteora do Chontae Chill 
Mhantáin.  
 
An Ciste um Athghiniúint agus Forbairt 

Uirbeach/Tuaithe (URDF/RRDF) 

An Ciste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach 
(URDF) 
Bhí trí thionscadal URDF faoi bhealach sa bhliain 
2020; Lár Baile Stairiúil an Inbhir Mhóir, 
Leabharlann Chill Mhantáin agus Cearnóg 
Fitzwilliam agus Droichead Iompar Poiblí Bhré.  
 
Cuireadh iarratais URDF faoi bhráid i mí na 
Bealtaine 2020 chun athghiniúint a dhéanamh ar 

Ché an Inbhir Mhóir, Athghiniúint Chalafort Bhré 
agus athghiniúint Éadan le hUisce Chill Mhantáin.  
 

Ciste um Athghiniúint agus Forbartha 
Tuaithe (RRDF) 

Táthar ag leanúint leis an obair ar thionscadal 
athghiniúna Lár an Bhaile i mBealach Conglais agus 
fuarthas €2.7m don tionscadal faoin RRDF. Tá an 
tionscadal ag díriú ar dhá phríomhghné; Athchóiriú 
Theach na Cúirte lena athúsáid mar 
leabharlann/ionad oidhreachta agus Mol Digiteach 
le spás lasmuigh d’imeachtaí agus d’fheabhsúchán 
an réimse poiblí.    
 
Fuair Comhairle Contae Chill Mhantáin maoiniú de 
€357,750 maidir le Baile UÍ Chinnéide do dhearadh 
agus do phleananna chun uasghrádú a dhéanamh 
ar an réimse poiblí, tírdhreachú sráide, bainistíocht 
tráchta, spásanna poiblí agus saoráidí poiblí. 
Déanfaidh an Chomhairle cómhaoiniú 25% ó 
acmhainní na Comhairle féin a chiallóidh go mbeidh 
an infheistíocht os cionn €500,000.  Cuireann an 
maoiniú seo leis an €150,000 a fuarthas do Bhaile 
Uí Chinnéide ó Scéim Feabhsúcháin Bailte agus 
Sráidbhailte sa bhliain 2018, a rinne maoiniú ar 
fheabhsúcháin sráid-dreacha an bhaile.   
 
Cuireadh iarratas faoi bhráid ag lorg maoiniú tríd an 
RRDF chun forbairt a dhéanamh ar Ionad Pobail 
agus Fiontraíochta ilúsáide i Ráth Droma, le 
nascacht bhreise trí rochtain bóthair agus coisithe 
atá feabhsaithe agus feabhsúcháin ar an réimse 
poiblí. Cabhróidh an fhorbairt bheartaithe le 
spreagadh breise a dhéanamh ar fhás sna 
gníomhaíochtaí sóisialta, pobail agus geilleagracha i 
gceantar níos leithne Ráth Droma.  
 

Maoiniú chun Feabhsúcháin a dhéanamh ar an 

Réimse Poiblí  

Rinneadh maoiniú os cionn €3.3milliún ón Údarás 
Náisiúnta Iompair a leithdháileadh do Chomhairle 
Contae Chill Mhantáin i mí Deireadh Fómhair chun 
25 tionscadal a chlúdach a thacaíonn le gluaiseacht 
coisithe agus rothaithe agus chun inrochtaineacht a 
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fheabhsú i mbailte agus i sráidbhailte. Rinneadh an 
maoiniú a leithdháileadh faoi Phlean Spreagthach 
Fostaíochta mhí Iúil a d’fhógair an Rialtas go 
deireadh agus tá sé sin i measc bearta atá leagtha 
amach chun téarnamh faoi stiúir fostaíochta a 
spreagadh agus cur le muinín gheilleagrach mar 
fhreagra ar ghéarchéim COVID- 19. 
 

An Feachtas maidir le Siopadóireacht a Dhéanamh 

go hÁitiúil  

Chuir Comhairle Contae Chill Mhantáin feachtas 
chun cinn ‘Bíodh Meas agat ar Chill Mhantáin, Déan 
do chuid Siopadóireachta go hÁitiúil’ chun daoine a 
spreagadh chun a gcuid siopadóireachta a 
dhéanamh go háitiúil ag tarraingt ar an Nollaig. Tá 
an feachtas ‘Bíodh Meas agat ar Chill Mhantáin, 
Déan do chuid Siopadóireachta go hÁitiúil’ nasctha 
le tionscnaimh eile mórthimpeall an bhaile, lena n-
áirítear, ‘Look for Local le (LEO) Chill Mhantáin, 
Wonderful West Wicklow, Think Local, Buy Local in 
Greystones, Shop Local, Spend Local, Stay Local in 
Bray, Shop Local Arklow agus Shop Local Wicklow 
agus bhí an feachtas ag teacht leis na feachtais, 
Tabhairt Cuairt ar Chill Mhantáin agus Feachtas cur 
chun cinn na Nollag le Fáilte Éireann.   
 

Meitheal Machnaimh Geilleagair Chontae 

Chill Mhantáin  

 

Meitheal Machnaimh Geilleagair Chontae Chill 

Mhantáin  

Is tionscnamh comhoibríoch idir Comhairle 

Chontae Chill Mhantáin, LEO Chill Mhantáin agus 

gnólachtaí áitiúla is ea Meitheal Machnaimh 

Geilleagair Chontae Chill Mhantáin (CWETT).  Is é 

atá mar chuspóir leis an CWETT ná cinneadh a 

dhéanamh maidir leis an mbealach ina bhféadfadh 

Cill Mhantáin gnólachtaí a mhealladh isteach agus 

chothú a dhéanamh orthu agus forbairt 

gheilleagrach inbhuanaithe a chruthaíonn poist sa 

Chontae a chur chun cinn. Tá Comhairle Chontae 

Chill Mhantáin ag cur na gníomhartha atá aitheanta 

ag an CWETT i bhfeidhm anois faoi na ceannteidil 

seo a leanas;  

 

 Branda 

 Scannán 

 Margaíocht agus Cumarsáid 

 Caitheamh Aimsire agus Miondíol  

 Tionsclaíocht agus Bonneagar  
 

Tá na gníomhartha atá molta ag an CWETT 

neadaithe sa Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus 

Pobail (LECP) 2016 - 2023.   

 

 

 

Comhchoiste Póilíneachta Chomhairle 

Chontae Chill Mhantáin  

 

Bhí cruinniú amháin de Chomhchoiste Póilíneachta 

Chomhairle Chontae Chill Mhantáin ann agus dhá 

chruinniú ar líne sa bhliain 2020 mar gheall ar 

COVID- 19.  

  

Déantar foráil in Alt 36(2)(c) d’Acht an Gharda 

Síochána gurb é feidhm chomhchoiste póilíneachta, 

inter alia, ‘cruinnithe poiblí a eagrú agus a óstáil a 

bhaineann le hábhair a mbíonn tionchar acu ar 

phóilíneacht cheantar riaracháin an údaráis áitiúil.’  

Mar gheall ar COVID- 19 ní raibh ar chumas 

Comhairle Contae Chill Mhantáin cruinniú poiblí a 

thionóil.  

 

Tá grúpaí oibre socraithe suas le cuspóirí Plean 6 

bliana Comhchoiste Póilíneachta Chomhairle 

Chontae Chill Mhantáin a chur i bhfeidhm faoi 4 

réimse atá aitheanta:  

(1) Póilíneacht Pobail  

(2) Dul i ngleic le Coiriúlacht i gCeantair Thuaithe  
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(3) Cosc ar Dhrugaí  

(4) Cumarsáid.   

 

Tagann na grúpaí seo le chéile thart ar 3 go 4 

huaire sa bhliain. Tá Cathaoirleach ar gach uile 

choiste agus cuireann oifigeach de chuid 

Chomhairle Chontae Chill Mhantáin tacaíocht 

riaracháin ar fáil. Tugann ionadaithe ón nGarda 

Garda Síochána tacaíocht don choiste atá 

comhdhéanta de chomhaltaí tofa agus de ghrúpaí 

pobail. Tá na coistí oscailte do chuidiú ó pháirtithe 

leasmhara áitiúla lasmuigh den Chomhchoiste 

Póilíneachta, ar nós Muintir na Tíre, an Chomhairle 

Ardtailte agus Tascfhórsa Áitiúil Drugaí agus Alcóil. 
 

 

 
Sláinte agus Sábháilteacht 

 

Glacann Comhairle Chontae Chill Mhantáin le 

próiseas Sláinte agus Sábháilteachta atá bríomhar 

agus idirghníomhach. Dá réir sin, baineann an Oifig 

Sláinte agus Sábháilteachta leas as gach uile dheis a 

thagann chun cinn chun na prionsabail sin a léiriú i 

dtéarmaí comhairliúcháin, oiliúint agus forbairt 

Córas Bainistíochta Sláinte agus Sábháilteachta atá 

cuimsitheach. Cuirtear oiliúint ar fáil ar feadh na 

bliana ar bhonn réamhghníomhach. Áirítear ar an 

oiliúint a chuirtear ar fáil: Pas Shábháilte, Feasacht 

Sábháilteachta, City & Guilds sa Sábh Slabhrach, 

Bealach Isteach i Spásanna Teoranta, Roithleáin 

Scríobacha, Láimhsiú Sábháilte, Scéim Deimhnithe 

Scileanna Foirgníochta (C.S.C.S.), Garchabhair agus 

Córais Shábháilte Oibre, i measc oiliúint eile. 

Déantar athbhreithniú ar bhonn leanúnach ar 

bheartais agus ar nósanna imeachta i gComhairle 

Chontae Chill Mhantáin ag teacht le sárchleachtais 

nua, athruithe reachtúla agus tionscnaimh 

náisiúnta. Spreagtar rannpháirtíocht na foirne sa 

phróiseas agus tá meas ar ionchur ó na hIonadaithe 

Sábháilteachta. 

 

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 daoine ón bpobal chun faisnéis oifigiúil a 

rochtain a mhéid agus is féidir, i gcomhréir le leas 

an phobail agus ceart chun príobháideachais an 

duine aonair. 

Bunaítear trí cheart reachtúil nua leis an Acht: 

Ceart dlíthiúil gach aon duine ar rochtain faisnéise a 

bhíonn á coimeád ag comhlachtaí poiblí;  

Ceart dlíthiúil gach aon duine faisnéis oifigiúil a 

bhaineann leis nó léi féin a leasú i gcás go bhfuil sé 

neamhiomlán, mícheart nó míthreorach;  

agus Ceart dlíthiúil cúiseanna a fháil i leith cinntí a 

bhaineann leis an duine féin. 

 

Fuair Comhairle Contae Chill Mhantáin 97 iarratas 

ar an iomlán le linn na bliana 2020.  Is féidir teacht 

ar thaifead um nochtadh faisnéise ina sonraítear 

gach iarratas neamhphearsanta ar shaoráil 

faisnéise agus is féidir féachaint air seo ar láithreán 

ghréasáin na Comhairle ag: www.wicklow.ie. 



Tuarascáil Bhliantúil 2020 

  

  

  

 
Clár na dToghthóirí  
 
Faoina hAchtanna Toghcháin, tá sé de dhualgas ar 
Chomhairle Chontae Chill Mhantáin Clár na 
dToghthóirí a ullmhú agus a fhoilsiú gach aon 
bhliain. Ba 99,229 líon iomlán toghthóirí an rialtais 
áitiúil ar chlár na dtoghthóirí don bhliain 
2019/2020. De réir a chéile, bíonn líon níos lú 
toghthóirí i gceist i gcás Toghcháin do Pharlaimint 
na hEorpa, na Dála agus oifig Uachtarán na 
hÉireann áit a mbíonn riachtanais saoránachta i 
gceist.  
 
Déanann an Chomhairle iarracht chun Clár 
Toghthóirí atá cuimsitheach agus cruinn a sholáthar 
chun an próiseas daonlathach a éascú ag am 
toghchánaíochta. Trí mheán fógraíochta a bhíonn 
forleathan agus tionscnaimh éagsúla, láithreán 
bhunaithe agus traidisiúnta araon, chomh maith le 
hiarrachtaí fhoireann de 32 oibrí allamuigh atá 
sároilte agus a bhfuil acmhainní maithe acu a 
chlúdaíonn an contae ar fad, dá réir sin cuirtear 
Clár ar fáil a ndéantar tástáil air ag gach toghchán. 
Cuirtear gach deis ar fáil do dhuine ar bith atá 
cáilithe a bheith san áireamh sa Chlár.   
 
Fostaítear na hoibrithe allamuigh chun cuairt a 
thabhairt ar gach teach sa chontae le linn mhíonna 
Iúil/Lúnasa/Meán Fómhair gach bliain. Mura 
mbíonn freagra ar bith ag an doras, fágtar 
glaochárta chomh maith le foirm chlárúcháin 
SAORPHOIST don teaghlach lena sheoladh ar ais 
chuig Rannóg Saincheadúnais na Comhairle. 
 
Déanfar teagmháil le toghthóirí nár bhuail le hoibrí 
allamuigh ag an doras nó nár fhreagair trí mheán 
na foirme clárúcháin a fágadh ag a dteach cónaithe, 
i scríbhinn le linn na 10 lá deiridh de mhí Dheireadh 
Fómhair lena chur in iúl dóibh go mbainfear den 
chlár deiridh iad mura ndéanann siad teagmháil le 
Rannóg Saincheadúnais na Comhairle Contae roimh 
an 25 Samhain. 
 

Áirítear párolla agus costais taistil sa soláthar 
Buiséid 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 
gcabhraíonn oiliúint agus forbairt leis an 
bhfoireann agus leis na Comhaltaí tofa chun a 
lánacmhainneacht a bhaint amach agus dá réir sin 
go mbíonn feidhmíocht eagraíochtúil níos fearr ann 
chomh maith le sásamh a bhaint as an bpost agus 
dá bhrí sin tá an Chomhairle tiomanta a chinntiú go 
mbíonn an deis agus an tacaíocht ar fáil do gach 
comhalta foirne. Bhí seachadadh oiliúna thar a 
bheith dúshlánach le linn na bliana 2020 mar gheall 
ar shrianta COVID- 19. 
 
Freastalaíonn comhaltaí foirne ar sheimineáir agus 
ar chomhdhálacha ar bhonn rialta freisin a mbíonn 
baint acu go díreach lena réimse oibre agus 
saineolais.  Bogadh seimineáir agus comhdhálacha 
chuig ardáin ar líne sa bhliain 2020 mar gheall ar 
shrianta COVID- 19. 
 
Spreagann agus cuidíonn an Chomhairle leis an 
fhoireann freisin chun tabhairt faoin bhreis 
oideachais ag gach céim dá ngairm bheatha.   
 
 
 
 

Costais na gComhaltaí 
 

Liúntas Bliantúil an 
Chathaoirligh 

€30,000 

Liúntas Bliantúil an 
Leaschathaoirligh 

€6,000 

Liúntas Bliantúil an 
SPC 

€30,000 

Liúntas Bliantúil 
Ionadaíochta 

€530,966.03 
 

Liúntas Bliantúil na 
gComhairleoirí 

€231,838.48 
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Comhdhálacha 
Eachtracha 

€0.00 

 
 
Ombudsman 
 

Is féidir le duine ar bith a mheasann gur caitheadh 
go míchothrom leis/léi nó nach bhfuil sásta ó 
thaobh cinneadh a rinne an tÚdarás Áitiúil maidir le 
gearán teagmháil a dhéanamh le hOifig an 
tOmbudsman. De réir an dlí féadfaidh an 
tOmbudsman gearáin a fhiosrú maidir le haon 
cheann de ghníomhartha riaracháin nó nósanna 
imeachta an údaráis áitiúil chomh maith le moill ar 
bith nó easpa gníomhaíochta in aon phlé a bhíonn 
agat leis an Údarás Áitiúil. Cuireann an 
tOmbudsman seirbhís saor in aisce, neamhchlaonta 
agus neamhspleách ar fáil chun aighneas a 
réiteach. 
 
Thagair an tOmbudsman 25 gearán chuig 
Comhairle Chontae Chill Mhantáin sa bhliain 2020.  

 

Coimisiún Scannánaíochta Chontae Chill 

Mhantáin  

 

Is é Coimisiún Scannánaíochta Chontae Chill 
Mhantáin an Coimisiún Scannánaíochta is faide 
bunaithe in Éirinn agus tá an Coimisiún 
Scannánaíochta tiomanta do léiriú closamhairc a 
mhealladh isteach sa chontae. 
 
Tá an Coimisiún Scannánaíochta atá á maoiniú ag 
Comhairle Chontae Chill Mhantáin, lonnaithe i 
dTeach Clermont ar Champas Chontae Chill 
Mhantáin ach déanann sé ionadaíocht ar an 
gcontae iomlán.  
 
Is é príomhchuspóir Choimisiún Scannánaíochta 
Chontae Chill Mhantáin, an contae a chur ar an 
margadh agus a chur chun cinn mar shuíomh 
scannán le haghaidh léiriúcháin de shaghas ar bith 

ó phríomhscannáin go scannáin tráchtála, 
gearrscannáin, léirithe teilifíse nó tionscnaimh 
cheoil. Cabhraíonn oifig na scannán le tionscadal ar 
bith beag beann ar mhéid an bhuiséid chun 
buntáistí geilleagracha a thabhairt chuig Contae 
Chill Mhantáin. 
 
Mar chuspóir tánaisteach tá Coimisiún 
Scannánaíochta Chontae Chill Mhantáin tiomanta 
do chur an méid is fearr is féidir le sochair 
turasóireachta ón ngníomhaíocht scannánaíochta.  
 
Sa bhliain 2020 bhí leibhéil arda gníomhaíochtaí 
léiriúcháin ar siúl i gContae Chill Mhantáin. 
Rinneadh taifeadadh ar os cionn 400 lá 
scannánaíochta ina raibh gach cineál léiriúcháin 
chlosamhairc san áireamh.  Is minic leis na buntáistí 
airgeadais ó léirithe closamhairc a bheith níos airde 
go hiondúil ó na príomhscannáin ná mar a bhíonn 
siad ón teilifís.  
 
Rinneadh líon mór príomhscannáin agus léiriúcháin 
teilifíse náisiúnta agus idirnáisiúnta sa chontae. 
Áirítear ar phríomhscannáin agus léiriúcháin 
teilifíse ardleibhéil agus an líon mór fógraí ar 
láithreacha i gCill Mhantáin: - House Hunters (an 
Chora) Modern Love (Baile Chill Mhantáin), Holy 
Island (an tInbhear Mór), Joan Verra (Baile Chill 
Mhantáin), The Men Who built America (Baile Chill 
Mhantáin), Valhalla (Áth na Fuinseoige), The 
Drowning (Áth na Sceire). 
 
 
Áirítear ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil 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 
le pobail áitiúla.  
 
Sa phlean gníomhaíochta a d’eascair as Meitheal 
Machnaimh Geilleagrach Chontae Chill Mhantáin 
aithníodh tionscal na scannánaíochta mar thionscal 
lena mbaineann ríthábhachtach ó thaobh 
tionsclaíocht áitiúil. Cnuasach de Thionscail 
Scannánaíochta a fhorbairt i gContae Chill Mhatáin 
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(mol do dhéanamh scannán agus do thionscail 
choimhdeacha) atá ar Chuspóir 4 den Phlean 
Gníomhaíochta).  
 
Chun bonneagar agus tacaíochtaí cuí a bhunú chun 
tionscal na scannánaíochta a mhealladh agus a 
choinneáil i gCill Mhantáin teastaíonn cur chuige 
comhoibríoch, a ndéanfaidh Comhairle Contae Chill 
Mhantáin éascú air agus tacaíocht a thabhairt dó. 
Cuirfidh cur chuige den sórt seo ar chumas an 
Chontae leas a bhaint go díreach as an 
scannánaíocht, as luach féideartha ó thurasóireacht 
scannán, ó sheirbhísí cóiríochta agus ó sheirbhísí 
tacaíochta eile.  
 
 
 
Straitéis Forbartha Earnála Scáileán Chontae Chill 
Mhantáin   
 
D’fhostaigh Comhairle Chontae Chill Mhantáin 

Saffery Champness atá ag obair le Nordicity sa 

bhliain 2020, chun Straitéis Forbartha Scáileáin a 

ullmhú don tréimhse 2021 - 2026. 

Déanfar measúnú sa Straitéis ar chaipiteal 

airgeadais, daonna agus cultúrtha an Chontae chun 

cabhrú le beartais a fhorbairt chun seasamh an 

Chontae maidir le gach ceann acu sin a neartú.  

Go háirithe, féachfar sa straitéis ar réimsí ar nós:  

 Anailís ar chas gnó agus geilleagrach do 

Mhol Fiontraíochta nua d’Ábhar Léiriúcháin 

do Chill Mhantáin. 

 Infheistíocht dhíreach eachtrach a 

mhealladh (lena n-áirítear, margaíocht agus 

cur chun cinn).  

 Tacaíocht a thabhairt don earnáil 

dhúchasach ábhar léiriúcháin.  

 Turasóireacht scáileáin a fhorbairt. 

 Tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt agus 

d’oiliúint lucht cruthaitheach agus criú na 

hearnála scáileáin áitiúil. 

Foilseofar an Straitéis i Ráithe 2 den bhliain 
2021. 
 

Campas Chontae Chill Mhantáin, Coláiste 
Clermont, Ráth Naoi, Contae Chill Mhantáin.  
 
Is forbairt as an ngnáth atá i gCampas Chontae Chill 
Mhantáin agus leanann Comhairle Chontae Chill 
Mhantáin dá fhorbairt chun a bheith mar Ionad 
Barr Feabhais ó thaobh Fiontraíocht, Oideachas 
agus Nuálaíocht i gContae Chill Mhantáin agus chun 
feidhmiú mar chatalaíoch d’Fhorbairt Gheilleagrach 
sa Chontae. Is saoráid den scoth atá i gCampas 
Clermont ina bhfuil 55 acra. Tá na foirgnimh 
comhdhéanta d’oifigí, seomraí cruinnithe, ionad 
comhdhála agus taispeántas, seomraí léachtaí, 
seomraí IT agus leabharlann coláiste. Tá Oifig 
Fiontair Áitiúil Chill Mhantáin lonnaithe i dTeach 
Clermont. 
 
Tá comhpháirtíocht láidir i bhfeidhm le 
gníomhaireachtaí forbartha náisiúnta agus áitiúla ar 
nós an Údaráis Forbartha Tionscal (IDA), 
Fiontraíocht Éireann (EI), an Oifig Fiontair Áitiúil, 
Comhpháirtíocht Chontae Chill Mhantáin agus 
Comhlachais Tráchtála leis an fhís a bhaint amach 
agus le timpeallacht ar ardchaighdeán a chruthú le 
haghaidh ceantar gnó ar an gcampas a bhfuil 
borradh faoi. 

 
Plean Straitéiseach 2016-2022 
 
Sa bhliain 2017, glacadh le Doiciméad Straitéise 

Champas Chontae Chill Mhantáin 2016-2022 faoina 

teidil seo a leanas: 

1. Punann acadúil agus Pobal Foghlaimeoirí  

2. Forbairt Fiontraíochta agus Geilleagrach  

3. Bainistíocht agus Eagrú  

4. Bonneagar Fisiciúil  

5. Pleanáil Airgeadais 
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Campas Chontae Chill Mhantáin agus 
Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach  
 
Tá raon cúrsaí páirtaimseartha Oideachais agus 

Oiliúna ar Feadh an tSaoil á gcur ar fáil ag 

Comhairle Contae Chill Mhantáin agus ag 

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach a 

cuireadh ar fáil ar líne le linn na bliana 2020 mar 

gheall ar COVID- 19. Sa bhliain 2020 bhí 450 mac 

léinn ag freastal ar Champas Chontae Chill 

Mhantáin do chúrsaí oíche páirtaimseartha agus 

táthar ag súil go dtiocfaidh fás mór ar an fhigiúr 

seo thar shaolré an plean don champas le 

tabhairt isteach cláir acadúla nua.  Sa bhliain 

2020 bhí an 12ú searmanas bronnta céimeanna 

ar thart ar 200 céimí ar siúl ar líne. Fuair thart ar 

1600 mac léinn a gcuid céimeanna éagsúla ón 

gColáiste ón mbliain 2006 ar aghaidh.  

 
Lean gach imeacht agus cruinniú a tionóladh le linn 

na bliana 2019 le Clermont a chur chun cinn ar 

bhonn leanúnach mar ionad uathúil agus 

eisceachtúil do raon úsáidí chomh maith le haird a 

tharraingt ar chláir ardoideachais agus oiliúna 

Fhoghlama ar Feadh an tSaoil atá á reáchtáil ag 

institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach. Is iad na 

príomhchuspóirí atá ag gabháil le hóstáil na n-

imeachtaí seo ná coincheap foriomlán Champas 

Chill Mhantáin a chur chun cinn agus aird an 

phobail i gcoitinne a dhíriú ar an gCampas. 

 
 

 

Gníomhartha ar tugadh fúthu sa bhliain 
2020 
 
Sa bhliain 2020, thug Comhairle Contae Chill 

Mhantáin faoi raon tionscadail ar an gCampas, lena 

n-áirítear:  

 Suiteáladh cistin ar an 2ú hurlár de Theach 

Clermont ar mhaithe lena húsáid ag 

tionóntaí.  

 Cruthaíodh seomra taifeadta lena úsáid ag 

tionóntaí.  

 Rinneadh uasghrádú ar shaoráidí 

leathanbhanda do thionóntaí.  

 

Lean oibrí ‘Fostaíochta Pobail’ ag cuidiú le 

cothabháil agus le haire a thabhairt do na foirgnimh 

agus do na tailte.  

Tugadh faoi oibreacha cothabhála leanúnacha le 

linn na bliana ar nós deisiúcháin an dín agus 

oibreacha leictreacha.  

 

 

Forbairt Mol Fiontraíochta d’Ábhar 
Léiriúcháin  
 
I mí Eanáir 2020, ceadaíodh maoiniú REDF de 

€1,4m don Mhol Fiontraíochta d’Ábhar Léiriúcháin 

ar Champas Chontae Chill Mhantáin i Ráth Nua, trí 

Fhiontraíocht Éireann. Tá costas measta an 

tionscadal seo thart ar €3m agus tá Comhairle 

Contae Chill Mhantáin tiomanta an chuid eile den 

airgead a sholáthar. Tá forbairt an mhoil seo do 

chianobair ar cheann de phríomhchuspóirí Plean 

Fiontraíochta Réigiúnach an Mheánoirthir.     

 

Ceapadh comhairleoirí don Dearadh Ailtireachta 

agus do Dhearadh agus d’Ullmhúchán an 
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Tionscadail sa bhliain 2019 agus fuarthas Cuid 8 

den Chead Pleanála i mí Feabhra 2020. 

Cuimseoidh an Mol Fiontraíocht nua seo 

foirgneamh nua 2 stór atá ceangailte leis na 

teachíní clóis athchóirithe, leis na saoráidí 

comhdhála i sean-séipéal na scoile agus na hoifigí 

riaracháin san iar-shuanlios ar an dara leibhéal de 

bhloc na scoile. Cuirfidh an tsaoráid spásanna 

príobháideacha agus spásanna oibre comhionaid 

de thart ar 10,000 troigh chearnach ar fáil i 

dtimpeallacht atá fuinniúil agus sineirgeach do 

crostoirchiú na meán chruthaitheacha. Cuirfidh sé 

tacaíochtaí gnó ar fáil atá sonrach don earnáil atá 

sainiúil agus sainoiriúnaithe agus a chuireann 

treallús faoi ghnólachtaí nuathionscanta agus faoi 

fhás geilleagrach. Tá sé beartaithe tús a chur leis an 

tógáil sa bhliain 2021 agus an Mol a sheoladh i 

ráithe 2 den bhliain 2022. 

 

 
 
Oifig Fiontair Áitiúil  
 
Bunaíodh an Oifig Fiontair Áitiúil i mí Aibreáin 2014 

chun cur leis an tsamhail náisiúnta tacaíochta 

fiontar do ghnólachtaí beaga agus do 

mhicreaghnólachtaí. Cuireann an tsamhail 

chomhpháirtíochta nua seo le rathúlacht na mBord 

Fiontraíochta Cathrach agus Contae le 20 bliain 

anuas. Chuir an Oifig Fiontair Áitiúil tús le 

hoibríochtaí laistigh de struchtúr Údaráis Áitiúil an 

Inbhir Mhóir i mí Aibreáin 2014 faoi Chomhaontú 

Seirbhíse idir an tÚdarás Áitiúil agus Fiontraíocht 

Éireann.  

Ráiteas Misin:  

 

Tá sé mar aidhm le hOifig Fiontair Áitiúil Chill 

Mhantáin fiontraíocht a chur chun cinn, cothú a 

dhéanamh ar ghnólachtaí nuathionscanta agus 

gnólachtaí beaga agus micreaghnólachtaí a 

fhorbairt chun treallús a chur faoi chruthú 
fostaíochta agus tacaíochtaí atá ar ardchaighdeán a 

sholáthar le haghaidh smaointe gnó i gContae Chill 

Mhantáin. 

Feidhmíonn an Oifig Fiontair Áitiúil mar “oifig ina 

bhfuil gach cineál seirbhíse” a sholáthraíonn 

tacaíochtaí agus seirbhísí chun tús a chur le 

gnólachtaí beaga agus micreaghnólachtaí agus 

chun iad a fhás agus a fhorbairt i ngach ceantar 

áitiúil. Tá dualgas straitéiseach ar an Oifig Fiontair 

Áitiúil le gníomhaíocht gheilleagrach ag leibhéal 

contae a spreagadh trí acmhainneacht 

fiontraíochta dúchasach a fhorbairt sa chontae. Is é 

atá mar phríomhfhócas ag na hOifigí Fiontair Áitiúla 

cur an méid is fearr is féidir le deiseanna le 

fostaíocht a chruthú agus a choinneáil trí: 

 fhiontraíocht áitiúil a chruthú agus 
feasacht a chruthú ina leith agus cultúr 
fiontraíochta agus gníomhaíocht 
fiontraíochta pobal-bhunaithe a fhorbairt; 

 conradh seirbhíse aonair/ céad phointe a 
sholáthar don phobal gnó – comhairle gnó, 
treo agus treoracha comhairleoireachta 
agus meantóireacht gnó a sholáthar; 

 tacaíocht a sholáthar d’fhiontair na 
hearnála phríobháidigh agus pobail chun 
bunú agus/nó leathnú tionscadail 
micreaghnóthais atá inmharthana ó thaobh 
na tráchtála de a aimsiú; 

 tacaíochtaí cuimsitheacha roimh thús a 
chur le gnólachtaí nuathionscanta agus tar 
éis iad a chruthú a chur ar fáil do 
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mhicreaghnóthais nua nó do 
mhicreaghnóthais atá ag leathnú; 

 tionchar ar leithdháileadh acmhainní ón 
AE agus ó fhoinsí príobháideacha agus poiblí 
do mhicreaghnóthais;  

 forbairt ginearálta geilleagrach a gcuid 
ceantair a chur chun cinn. 

 
Tá na tacaíochtaí agus na seirbhísí seo a leanas á 

dtairiscint tríd an Oifig Fiontair Áitiúil: 

 

Áirítear ar thacaíochtaí do 
mhicreaghnóthais: 
 

 Soláthar Faisnéise  

 Tacaíochtaí do líonraí gnó, lena n-áirítear, 
an Líonra d’Úinéirí Mná sa Ghnó (NEW)  

 Clinicí do Chomhairle Gnó duine le duine  

 Meantóirí a shannadh do chomhlachtaí  

 Tacaíocht airgeadais chun díolacháin a 
threisiú tí Dhearbháin Trádála ar Líne  

 Deontais Cúnamh Teicniúil  

 Seónna Taispeántais agus Trádála  

 Rochtain chuig iasachtaí Microfinance 
Ireland  

 Clár Fiontraíochta do Mhic Léinn  

 Cláir agus seimineáir scileanna oiliúna IT 
agus gnó  

 Clár maidir le cumas ceannaireachta agus 
bainistíochta ar nós ‘Lean for Micro’ agus an 
Clár Forbartha Bainistíochta 
d’Úinéirí/Bainisteoirí  

 Maoiniú deontais do chomhlachtaí 
incháilithe  

 

Déanann Líonra na LEOanna (31) líon cláir a 

dhearadh agus a fhorbairt a bhíonn á gcur i 

bhfeidhm ag na LEOanna go léir ar fud an chontae. 

Áirítear orthu seo: 

 Dámhachtainí d’Fhiontair Mac Léinn  

 Dámhachtainí Fiontar Náisiúnta chun barr 
feabhais gnólachtaí áitiúla a léiriú  

 Seóthaispeántas, an t-aonach trádála 
idirnáisiúnta don tionscal ceardaíochta san 
RDS  

 Acadamh Bia, clár sainoiliúna do tháirgeoirí 
bhia a bhíonn á reáchtáil i gcomhar le Bord 
Bia. 

 Ollphuball LEO ina gcuirtear cliaint LEO i 
láthair ag an gComórtas Náisiúnta 
Treabhdóireachta  

 An tSeachtain Fhiontraíochta Áitiúil le 
hoiliúint agus imeachtaí do chliaint ag gach 
leibhéal d’fhorbairt gnó. 

 Clár Fiontraí Óg Uile-Éireann. 

Tá ról ag LEO Chill Mhantáin freisin ó thaobh 

pleananna forbartha eacnamaíochta áitiúil don 

Chontae atá dírithe ar chur an méid is fearr is féidir 

le deiseanna fiontraíochta agus as leas a bhaint as 

gnéithe sa Chontae a chuireann buntáiste iomaíoch 

inbhuanaithe ar fáil. 

 

Tionchair sa bhliain 2020: 
 

 Mar gheall ar dhianghlasáil COVID- 19 agus 
an tionchar a bhí ag an bpaindéim ar 
ghnólachtaí náisiúnta agus áitiúil, rinneadh 
leathnú ar théarmaí tagartha LEO chun tacú 
le cohórt níos mó de SMEanna lena 
bpleananna leanúnachais gnó agus le raon 
níos leithne tacaíochta a sholáthar agus mar 
thoradh air sin tháinig ardú mór ar éileamh 
ar thacaíochtaí ar fud tairiscintí éagsúla.   
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 Cuireann LEO Chill Mhantáin seirbhís líne 
tosaigh ríthábhachtach ar fáil chun tacú le 
gnólachtaí beaga ó thaobh leanúnachas gnó 
le linn paindéim COVID- 19.   

 Tá LEO oscailte do ghnó i gcónaí agus tá an 
oifig fáilte poiblí dúnta ó thaobh siúl isteach. 
Déantar na teagmhálacha go léir ar líne nó 
ar an teileafón.  

 Déileáladh le 1,300 fiosrúchán nua. 

 Cuireadh cruinnithe comhairleacha gnó 
duine le duine ar fáil do 761 fiontraí. 

 Rinneadh meantóir a shannadh do 176 
comhlacht. 

 Cuireadh oiliúint gnó agus scileanna oiliúna 
IT ar fáil do 1,420 rannpháirtí ar fud 64 
ceardlann oiliúna, clinicí, imeachtaí agus 
seimineáir speisialaithe i gcomparáid le 832 
sa bhliain 2019 

 Cuireadh oiliúint maidir le Tús a chur le do 
Ghnó Féin ar fáil do 90 duine aonair. 

 Cuireadh Forbairt Bhainistíochta ar fáil do 

18 gnólacht. 

 Ceadaíodh deontas forbartha do 31 fiontar 
incháilithe. 

 Ceadaíodh deontais onnmhairithe do 4 
fhiontar incháilithe.  

 Cuidíodh le 18 gnólacht chun iarratas a 
dhéanamh ar mhaoiniú MicroFinance 
Ireland.  

 Fuarthas os cionn 548 deontas do 
Dhearbháin Trádála ar Líne agus ceadaíodh 
425. 

 An Dearbhán Leanúnachais Ghnó (BCV): 
seoladh scéim nua chun tacú le SMEanna 
lena leanúnachas gnó a bhí faoi thionchar 
ag dianghlasáil COVID- 19. Fuarthas 297 
iarratas BCV i gCill Mhantáin. Ceadaíodh 

283 chun oibriú le meantóirí ó phainéal nó 
lena gcomhairleoir féin a úsáid ar mhaithe 
le Straitéis Leanúnachais Gnó, bhí luach de 
€377,850 ag gabháil leis an scéim seo. 
Tarraingíodh cuid eile siar nó cuidíodh ó 
thaobh tacaíochtaí eile, ar nós iarratas ar 
iasacht ó Microfinance Ireland. 

 Cuidíodh le gnólachtaí incháilithe tríd an 
gCiste Cuidithe Micrithionscadal agus tríd 
an Scéim Spreagthach do Chliant. 

 Chun cuidiú le cliaint a bhí ullmhaithe don 
Bhreatimeacht, chuir LEO raon mór 
tacaíochtaí, meantóireachta agus oiliúint 
chustaim sa bhliain 2020. 

 
Tosaíochtaí don bhliain 2021: 
 

 Fócas ar chuidiú le fiontair atá i mbaol ón 
mBreatimeacht agus faoi thionchar ó 
shrianta COVID- 19. 

 Cur an méid is fearr is féidir le deiseanna 
d’fhiontraithe nua ó na Clár Náisiúnta agus 
ó thionscnaimh nua ag leibhéal áitiúil agus 
réigiúnach.  

 Tuileadh forbartha a dhéanamh “oifig ina 
bhfuil gach cineál seirbhíse” den scoth atá 
éifeachtach do ghnólachtaí i gContae Chill 
Mhantáin. 

 Cur le feasacht ar sheirbhísí atá ar fáil do 
ghnólachtaí go háitiúil agus go náisiúnta 
agus cuidiú le caidreamh a fhorbairt idir na 
gnólachtaí agus na soláthróirí seirbhíse seo. 

 Feasacht a chruthú ar bhranda agus ar 
sheirbhísí LEO. 

 Tacaíochtaí a dhíriú ar chliantchuideachtaí 
atá i bportfóilió LEO Chill Mhantáin ag súil le 
tuilleadh fáis a spreagadh agus poist a 
chruthú. 

 Conair maidir le dul chun cinn a sholáthar 
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do chliantchuideachtaí chun rochtain a fháil 
ar sheirbhísí agus ar thacaíochtaí 
Fiontraíocht Éireann. 

 Sraith tacaíochtaí a sholáthar chun cur le 
cumas agus le seirbhísí a chuireann le luach 
a thugann buntáistí chuig gnólachtaí agus a 
chuireann le táirgiúlacht.  

 Barainneach do Micrea agus Barainneach 
Glas a sholáthar do chlár Micrea chun 
tionchar athrú aeráide a mhaolú.  

 Tacú le cruthú fostaíochta sa chontae trí 
infheistíocht a dhéanamh i ngnólachtaí 
incháilithe. 

 Tacú le forbairt gheilleagrach atá dírithe ar 
phoist a chruthú sa Chontae. 

 Rannpháirtíocht le comhpháirtithe ag 
leibhéal áitiúil agus náisiúnta chun cruthú 
fiontair agus tionscnaimh tacaíochta a 
dhearadh agus a sheachadadh. 

 

Plean Fiontraíochta Réigiúnach an Oirthir-
Láir 2020 
 
Tá Contae Chill Mhantáin agus Réigiún an Chósta 

Thoir i gcroílár na hearnála léiriúcháin 

scannánaíochta agus i gcroílár na deise 

idirnáisiúnta, le tionscal scannánaíochta ann atá 

aitheanta go hidirnáisiúnta a sholáthar. Tá cuspóir 

Chomhairle Contae Chill Mhantáin Mol 

Fiontraíochta d’Ábhar Léiriúcháin ar cheann líon de 

na cuspóirí atá sa Phlean Fiontraíochta Réigiúnach 

2020. Áirítear ar chuspóirí eile, earnáil  

scáileáin a fhorbairt san Oirthear agus i Lár Tíre 

agus líonra de mhoil cianoibre a fhorbairt ar fud an 

réigiúin.  San áireamh leo seo bheadh, Mol 

Fiontraíochta Clermont, Mol Bhealach Conglais 

agus Mol Theach na Cúirte san Inbhear Mór. 

 

 CEANTAR BARDASACH AN INBHIR MHÓIR  

 

Comhaltaí Ceantair:  

Cathaoirleach:   
 
An Comhairleoir Sylvester Bourke (FG)  
  
Leaschathaoirleach:   
 
An Comhairleoir Miriam Murphy (IND) 

 

Comhaltaí na Comhairle   

An Comhairleoir Tommy Annesley (FF)  

An Comhairleoir Pat Fitzgerald (FF) 
An Comhairleoir Peir Leonard (IND) 

An Comhairleoir Pat Kennedy (FF) 

Foireann an Cheantair Bhardasaigh:   

Bainisteoir Ceantair: 
Colm Lavery 
 
Riarthóir Ceantair: 
Claire Lawless 
 
Innealtóir Cúnta Ceantair: 
Robert Mulhall 
 
Innealtóir Feidhmiúcháin: 
Tony Quirke 
 
Teicneoir: 
Stephen Howes 
 
Oifigeach Cúnta Cléireachais 
Sinéad Boddy 
 
Oifigigh Cléireachais: 
Jenny Seabrooke 
Julie Kenny (Ag dul ar scor i Márta) 
Pauline Canavan 
Orlagh Hall 
Jenny Bell 
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Mionsonraí Teagmhála: 

Oifigí Cheantar Bardasach an Inbhir Mhóir,  
Castle Park, An tInbhear Mór, Contae Chill 
Mhantáin. 
 
Teileafón: 0402 42700 

Ríomhphost: arklowmd@wicklowcoco.ie  

Láithreán Gréasáin: www.wicklow.ie   

Achar:  48,380 heicteár 

Daonra an Cheantair: 26,185  

 

Clúdaíonn Ceantar Bardasach an Inbhir Mhóir 

(AMD) 26% de na bóithre i gContae Chill Mhantáin 

(598 KM) arbh é an dara Ceantar is airde sa 

Chontae é. Áiríonn Ceantar Bardasach an Inbhir 

Mhóir (AMD), Abhóca, an Chrois Dhearg, an 

Chlais, Gleann Molúra agus Áth na Cora.  

 

Tá na hoifigí ar oscailt don phobal ón 9.00 – go 

4.00 pm gach aon lá agus déileáiltear le 

fiosrúcháin maidir le hiarratais ar thithíocht, 

deisiúcháin ar thithe, ar bhóithre srl. Glactar le 

fáltais airgid san AMD do chíos tithíochta, rátaí, 

fíneálacha páirceála, léasanna, srl.   

 

Tar éis fógra an Rialtais i Márta maidir le COVID- 

19 d’fhan oifig Cheantar Bardasach an Inbhir 

Mhóir oscailte do dhaoine den phobal ó 9.30am-

12.30pm agus 2.00pm-4.00pm agus trí choinne 

amháin le linn Srianta Leibhéal 5.  

 

Áirítear ar na feidhmeanna rialta a chuir an 

Ceantar ar fáil, cothabháil agus deisiú tithíocht 

údaráis áitiúil, cothabháil agus feabhsúchán ar 

bhóithre, glanadh sráide, cothabháil lasmuigh 

agus gearradh féir, glanadh draenacha, cothabháil 

ar reiligí, cothabháil ar leithris phoiblí agus 

cothabháil ar áiteanna súgartha.   

 

Tugadh faoina feidhmeanna go léir ag teacht le 

treoirlínte an rialtais.  

 

Cruinnithe Ceantair 
 
Tionólann Comhaltaí Cheantar Bardasach an 
inbhir Mhóir a gCruinnithe Ceantair i “Seomra 
McElheron” ar an dara Céadaoin de gach mí ag 
3.30 p.m., ach amháin i mí Lúnasa nuair nach 
mbíonn aon chruinniú ann. 
 

Mar gheall ar COVID- 19 cuireadh cruinnithe 
Cheantar Bardasach an Inbhir Mhóir do mhíonna 
an Aibreáin, Bealtaine, Iúil, Meán Fómhair agus 
Deireadh Fómhair agus na Nollag ar ceal. 
Tionóladh cruinnithe go cianda le linn na míonna 
sin leis na Comhaltaí a thabhairt cothrom le dáta.  
Tionóladh na cruinnithe in ionaid dhifriúla chun 
scaradh sóisialta a éascú.  

 

 

Déanann a chuid ionadaithe tofa ionadaíocht ar 

Cheantar Bardasach an Inbhir Mhóir ar na Coistí 

um Beartais Straitéiseacha seo a leanas: 

● Forbairt Pobail, Chultúrtha agus Sóisialta – 
an Comhairleoir Miriam Murphy 

● Seirbhísí Iompair, Uisce agus Comhshaoil – 
an Comhairleoir Pat Fitzgerald 

● Pleanáil agus Forbairt – an Comhairleoir 
Sylvester Bourke,  

● Tithíocht agus Eastát Corparáideach - an 
Comhairleoir Tommy Annesley 

● Forbairt Eacnamaíoch agus Fiontar – an 
Comhairleoir Pat Kennedy 

mailto:arklowmd@wicklowcoco.ie
http://www.wicklow.ie/
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● Gníomh ar son na hAeráide agus na 
Bithéagsúlachta – an Comhairleoir Peir 
Leonard 

● An Coiste Rochtana agus 
Ionchuimsitheachta – an Comhairleoir 
Miriam Murphy 

 

An Earnáil Phobail 
 

● Líon na bPreasráiteas a eisíodh sa bhliain 
2020 = 4 

●  Bronnadh Deontais Forbartha Eastát ar 14 
Cumann Áititheoirí 

● Bronnadh Maoiniú Féile ar 4 Choiste Féile 

● Líon Timpealláin faoi Chomhaontú 
Urraíochta = 8 

● Reáchtáil Comhaltaí an AMD ceann amháin 
dá gcuid cruinnithe míosúla i mBaile 
Chuag. 

● Cuireadh fáilte chun an Inbhir Mhóir roimh 
Ambasadóir na hIndia, a Shoilse, Sandeep 
Kumar, agus roimh an Uasal Terence Dick. 

 
 

 
 
An Earnáil Miondíola / Gnó  
Páirceáil Íoc  
 
Lean Comhairle Contae Chill Mhantáin le scéim 

páirceáil agus íoc a fheidhmiú do bhaile an Inbhir 

Mhóir, lena n-áirítear:-  

● Páirceáil saor in aisce idir 9.00am agus 
10.00 am gach aon mhaidin. 

● 15 nóiméad tréimhse chairde oifigiúil am 
ar bith den lá. 

● Lean Comhairle Contae Chill Mhantáin le 
páirceáil saor in aisce a chur ar fáil ar fud 
an bhaile gach Satharn agus Domhnach.  

● Tá páirceáil a íoc san Inbhear Mór i bhfad 
níos éasca agus i bhfad níos tapa anois mar 
gheall ar an gClib Pháirceála. Tugann an 
réiteach páirceála gan airgead tirim an deis 
do lucht carranna an bhaile páirceáil trína 
fón póca a úsáid agus síneadh a chur le 
ham páirceála gan filleadh ar an fheithicil.  

● Cuireadh páirceáil saor in aisce ar fáil i 
limistéir shonracha i mBaile an Inbhir 
Mhóir ar feadh aon mhí amháin le linn 
tréimhse na Nollag.  

● 2 chead páirceála bliantúil saor in aisce do 
ghnólachtaí a bhfuil a gcuid rátaí suas chun 
dáta.  

 

 
Tionscnamh Fhoirne Baile  
 

Oibríonn Ceantar Bardasach an Inbhir Mhóir go 

dlúth le Foireann Baile an Inbhir Mhóir a 

bhunaíodh sa bhliain 2017.   

 

Tá sé i gceist go gcuirfidh an Fhoireann Baile 

feabhas ar chaighdeán saoil na ndaoine atá ina 

gcónaí san Inbhear Mór agus go gcuirfear le 

mealltacht an Bhaile mar áit iontach le 

maireachtáil, le hoibriú ann, le cuairt a thabhairt 

air agus le hinfheistíocht a dhéanamh ann. 

 Tionóladh 10 gcruinniú le linn na bliana 
2020, agus tionóladh 8 gcinn acu sin go 
cianda trí zúm.  

 Seoladh Tionscadal, an tInbhear Mór, Baile 
Ársa na hÉireann.   Lorgaíodh maoiniú 
LEADER ó Chomhpháirtíocht Chontae Chill 
Mhantáin don tionscadal. Cuirtear i láthair 
sa tionscadal, forbairt an bhaile ón tráth ar 
bunaíodh mar champa Lochlannach é go 
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dtí stádas nua-aimseartha an bhaile mar 
bhaile uirbeach. Tá grafaic a thugann 
léargas ar chúrsaí anuas trína haoiseanna 
ar crochadh go buan i bhforhalla na 
leabharlainne.  Sa bhreis ar an ngrafaic a 
thugann léargas ar chúrsaí anuas trína 
haoiseanna, tá mapa spaisteoireachta atá 
nasctha leis an mapa amlíne, agus 
mionsonraí maidir leis na gnéithe atá le 
tabhairt faoi dearadh. 

 Scéim na gCiseán Bláthanna – cheannaigh 
gnólachtaí i mBaile an Inbhir Mhóir 119 
ciseán. 

 D’éirigh leis na 4 iarratas a cuireadh faoi 
bhráid LEADER le haghaidh maoiniú. Tá na 
ceithre thionscadal mar a leanas:  

1. Láithreán Gréasáin – Tabhair Cuairt ar an 
Inbhear Mór a dhearadh agus a fhorbairt 
chun turasóirí a mhealladh chun an bhaile.  

2.  Tionscadal do Thurasóireacht Abhann – 
Calafort go hUiscí Uachtair. 

3. Suiteáil córas Uiscithe Bláthanna ar 19 
Droichead Áirse. 

4.   Féile Bia Mara, SEA-annagins a fhorbairt. 

 Chuaigh CCTV Phobal an Inbhir Mhóir 
amach beo.  Tá 11 Ceamara CCTV 
suiteáilte go straitéiseach ag láithreacha 
mórthimpeall an bhaile idir an 
Phríomhshráid Uachtarach go dtí an 
Phríomhshráid Íochtarach feadh River 
Walk agus an Ché Thuaidh.  

 Tá feachtas brandála agus margaíochta nua 
a dhearadh don Inbhear Mór. 

 Suiteáladh trí scáthlán bus i Knockmore, 
Port an Chalaidh agus Cros Saville, Ráth 
Droma. Fuarthas deontas de €15,000 faoi 
Chlár Feabhsúcháin Pobail na bliana 2019 
chun scáthláin bus a cheannach mar 
thionscnamh aoisbháúil. 

 D’eagraigh Foireann Baile an Inbhir Mhóir 
Lón do na Mná in Óstán Woodenbridge 
chun ceiliúradh a dhéanamh ar Nollaig na 

mBan an 6 Eanáir agus d’éirigh thar barr 
leis an ócáid. Roinneadh an teacht isteach 
ón imeacht idir Samaritans an Chósta Thoir 
agus tionscadal Foireann Baile an Inbhir 
Mhóir. 

 Reáchtáladh imeacht don Lá Idirnáisiúnta 
do Mhná an 8 Márta. Áiríodh ar 
aoichainteoirí, an Seanadóir Marie Louise 
O’Donnell. Bhí dhá sheó faisin ar siúl do na 
daoine a bhí i láthair ó bhúitíceanna áitiúla, 
Faybella agus McMullan, labhair na daoine 
sin maidir leis na dúshláin agus na sochair 
atá i gceist leis do na mná ó thaobh gnó.  
Chuir an dá cheoltóir Acoustic Heart 
siamsaíocht ar fáil.  Bhí crannchur ar siúl ar 
an lá agus chuaigh an teacht isteach chuig 
Cumann Gníomhaíochta Lucht Scoir an 
Inbhir Mhóir chun cuidiú a thabhairt le 
tionscadal digiteach.  

 Rinneadh Plean Cuimhneacháin Kynochs a 
dhearadh agus tá an plean á úsáid do 
Cheantar Bardasach an Inbhir Mhóir chun 
iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú faoi 
Scéim Bonneagair Caitheamh Aimsire faoin 
Aer.  

 
  
 

Na Bailte Slachtmhara 
 

Tá 5 Choiste Gníomhach Bailte Slachtmhara i 
gCeantar Bardasach an Inbhir Mhóir – An tInbhear 
Mór, Eachroim, Glan Suas Eachroim, Ráth Droma, 
Abhóca agus Baile Chuag. 

 
Tugann Ceantar Bardasach an Inbhir Mhóir 

aitheantas do na hiarrachtaí móra atá á 

ndéanamh ag foirne oibrithe deonacha ar fud an 

Cheantair agus a oibríonn i gcomhar le foireann na 

Comhairle, mar obair atá ríthábhachtach do 

rathúlacht na mbailte agus sráidbhailte atá ag 
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glacadh páirt i sraithchomórtais/comórtais ar nós 

IBAL agus na Bailte Slachtmhara.  

 
Imeachtaí agus Dámhachtainí  

      Seoladh Cosán Nollag nua an Inbhir Mhóir. Rinne 
Ceantar Bardasach an Inbhir Mhóir Féile na Nollag an 
Inbhir Mhóir a éascú. Lean Ceantar Bardasach an 
Inbhir Mhóir ag tacú leis an earnáil miondíola agus 
gnó trí pháirceáil saor in aisce a cheadú ag breith suas 
ar an Nollaig. Ceannaíodh soilse Nollag don Chrann 

Nollag i Lár an Bhaile.  

 

Bunaíodh Coiste Athoscailte an Bhaile  
 

 Eagraíodh Clár Gnó. 

 Scaipeadh Paca Gnó a thug léiriú maidir 
leis na tacaíochtaí gnó atá ar fáil don uile 
ghnó trína tionscnaimh a d’fhógair an 
Rialtas. 

 Rinneadh tairiscint maidir le marcanna 
sealadacha talún ar mhaithe le cuidiú le 
gnólachtaí bearta ciúála a chur i bhfeidhm 
chun scaradh sóisialta a spreagadh.  

 Táthar ag tabhairt faoi thaighde maidir le 
Margadh Feirmeora orgánach nua a 
reáchtáil sa bhaile.  

 
 Seoladh Feachtas Déan do chuid 

Siopadóireachta go hÁitiúil. Reáchtáladh 
comórtas chun lógó siopa áitiúil nua a 
dhearadh. Is í Aisha Sheridan a thug an 
duais léi.  

 Tugadh faoi shuirbhé poiblí ar an mbaile. 
Rinneadh an suirbhé a stiúradh chun 
tuairimí páirtithe leasmhara a fháil maidir 
leis an mbealach is fearr le tacaíocht a 
thabhairt don gheilleagar áitiúil i 

gcomhthéacs maoiniú spreagthach a úsáid 
le lár na mbailte a athoscailt.  

 
Nascadh  
 

Cuidíonn nascadh le tuiscint níos fearr fháil ar 

phobail agus ar chultúir ó thíortha eile.  Chomh 

maith le malartú cúrsaí oideachais, cultúrtha, 

spórt, chiallaigh comhpháirtíochtaí le pobail 

idirnáisiúnta, cairdeas ar feadh an tsaoil, malartú 

deiseanna gnó agus tráchtála. 

Tá Baile an Inbhir Mhóir nasctha le dhá bhaile:  

 ● Châteaudun  

 ● Aberystwyth, sa Bhreatain Bheag 

Leanann Ceantar Bardasach an Inbhir Mhóir ag 

tacú leis na Coistí Nasctha.   

 

Clóis Súgartha  
 

Crochadh comharthaíocht i ngach clós súgartha 
chun treoirlínte an rialtais a chomhlíonadh maidir 
le COVID- 19.  

 
 
Tionscadail Bonneagair 2020 

Tionscadail Lánroghnacha  

Mountain Bay, an tInbhear Mór – Suiteáladh 

soilse poiblí nua  

Arda Avonbeg, an Chlais – Athchóiriú cosáin 

coincréite (50m) 
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Baile na gCanánach, Ráth Droma – Athchóiriú 

cosáin tarramhacadaim (120m) 

Ascaill Woodbine, an tInbhear Mór - Athchóiriú 

cosáin coincréite (80m) 

Marian Villas/Páirc an Athar Redmond /Peters 

Place, an tInbhear Mór - Athchóiriú cosáin 

tarramhacadaim (80m) 

Highfield, Templerainey, an tInbhear Mór - 

Athchóiriú cosáin tarramhacadaim (50m) 

Connery, Abhóca – Cosáin coincréite nua (70m) 

St. Peters Place, an tInbhear Mór        - 

Athchóiriú cosáin coincréite (70m) 

An Bhearn Dearg – Cosáin coincréite nua (70m) 

St. Patrick's Terrace, an tInbhear Mór – Athchóiriú 

cosáin coincréite (40m) 

Baile Chuag, an tInbhear Mór – Cosáin coincréite 

nua (25m) 

Blackberry Glade, an tInbhear Mór - 

Athdhromchlú Acomhail (40m) 

Harbour Court, an tInbhear Mór – Soilse Poiblí ar 

chosán nua  

Cherryfield – Athchóiriú cosáin coincréite (40m) 

Rory O'Connor Place – Athchóiriú cul-de-sac 

tarramhacadaim (60m) 

 

Trasrianta Coisithe 2020 

1.     Timpeallán Bóthar Loch Garman, an 

tInbhear Mór  

2.       Timpeallán Knockmore, Bóthar Loch 

Garman, an tInbhear Mór 

3.      Cros Saville, Ráth Droma 

 

Tionscadail Bonneagair eile laistigh de Cheantar 

Bardasach an Inbhir Mhóir  

4.     Tá an próiseas deartha mionsonraithe 

tugtha chun críche do Thionscadal Réimse 

Poiblí Parade Ground agus táthar ag súil tús a 

chur leis an obair i ráithe 2 den bhliain 2021. 

5.      Tugadh oibreacha athchóirithe ar 

Thionscadal Mol Fiontraíochta Teach Cúirte an 

Inbhir Mhóir chun críche sa bhliain 2020. 

6.      Fuarthas pleanáil Cuid 8 d’fhorbairt 

Thionscadal Droichead Nasctha. Tá an dearadh 

tugtha chun críche agus na conarthaí bronnta. 

Táthar ag súil tús a chur le hoibreacha sa 

bhliain 2021. 

Áirítear an méid seo a leanas maidir leis na 

hOibreacha ar tugadh fúthu sa bhliain 2020 agus 

úsáid á bhaint as maoiniú an rialtais láir i gCeantar 

Bardasach an Inbhir Mhóir: 

 

Oibreacha Feabhsúcháin Bóithre: 

Tugadh faoi oibreacha feabhsúcháin bóithre de 

thart ar 12km sa bhliain 2020: 

R752 Abhóca chuig Carraig Mhoirne @ Tigh na 

hInse(850m) 

R752 Carraig Mhoirne go Ráth Droma (800m) 
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R-752 Ráth Droma go Láithreach @ Baile Sheaid 

(2km) 

R-750 Sea Road, an tInbhear Mór (1.1km) 

L-2191 & L-6192 ag Baile Shéain, an tInbhear Mór 

(1.5km) 

L-2137 Eachroim go Aughavannagh (1.4km) 

L-2901 Abbey Street & Yellow Lane, an tInbhear 

Mór (1km) 

L-2127 & L-6125 Cíor Mhic Í go Ráth Droma @ 

Baile Thaidhg (2.2km) 

L-6125 Clós Tansey, Ráth Droma go Cíor Mhic Í 

(600m) 

L-6183 Cronebeg, Eachroim go Tigh na Cille, 

Eachroim (600m) 

L-64021 Cill Charú Thiar (300m) 

L-21801 Ascaill Tower, Abhóca (350m) 

 

Oibreacha Feabhsúcháin Sábháilteachta: 

1. R-747 An tInbhear Mór go dtí an Droichead 

Adhmaid - 800m de bhacainn tuairte 

2.  

Oibreacha Draenála  

8.      L-2180 Baile na Corra, Bóthar na Feá, an 

tInbhear Mór 

9.      R-754 Cill Phádraig, an Chrois Dhearg 

10.  L-2172 Templerainey, an tInbhear Mór 

11.  R-753 Cronebeg, Eachroim 

12.  L-6147 Baile Mhuiris, Eachroim 

13.  L-2196 Cill Achaidh Urláir, an tInbhear Mór 

14.  L-2191 An Baile Dubh, an tInbhear Mór 

15.  L-2190 Bóthar Coolgreaney, an tInbhear 

Mór 

16.  L-6402 Kilcarra, an tInbhear Mór 

 

Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla: 

17.  An Srath Mór, Conary 

18.  An Ráithín, Shelton 

 

Scéimeanna Rannpháirtíochta Pobail: 

19.  L-61981 Coolbawn, Eachroim 

 

Gnáthchothabháil (Cóiriú Dromchla): 

Tugadh faoi oibreacha athchóirithe dromchla 

bóithre de thart ar 17km sa bhliain 2020. 

20.  L-6195 Cill Charú Thiar go Cill Achaidh 

Urláir (4km) 

21.  L-2197 Baile Mhic Giolla Ghéir – Chill 

Charú Thiar (2.7km) 

22.  L-6169 Mongán an Chaoil – Cill Chaoine 

(1.7km) 

23.  L-6182 & L-6184 Baile Mhuiris Íochtarach – 

Cill Chaoine (3km) 
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24.  L-6184 Mongán an Chaoil – Garraí na 

nGabhlán (1.2km) 

25.  R-747 An tInbhear Mór go dtí an 

Droichead Adhmaid (1.7km) 

26.  R-754 Abhóca – Baile na Corra (2.9km) 

 

Tugadh faoi oibreacha breise i gCeantar Bardasach 

an Inbhir Mhóir le linn na bliana 2020 agus úsáid a 

bhaint as maoiniú ón Údarás Náisiúnta Iompair 

agus bhí an méid seo a leanas san áireamh:   

27. R-752 Carraig Mhoirne go cosán Ráth 

Droma– 4km 

28.  R-752 Abhóca go hoibreacha athchóirithe 

cosáin Carraig Mhoirne – 2.2km 

29.  L-2137 Bóthar Rednagh, Eachroim – Balla 

coinneála agus cosán– 120m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEANTAR BARDASACH 

BHEALACH CONGLAIS  

Comhaltaí Ceantair 

Cathaoirleach:    

An Comhairleoir Patsy Glennon (FF) 

 

Leaschathaoirleach:   

An Comhairleoir Avril Cronin (FG) 

 

Comhaltaí:  

An Comhairleoir Gerry O’Neill (IND) 

An Comhairleoir Edward Timmins (FG) 

An Comhairleoir John Mullen (FF) 

An Comhairleoir Vincent Blake (FG) 

 

Foireann an Cheantair Bhardasaigh  

 

Bainisteoir Ceantair:   

Breege Kilkenny 

 

Innealtóir Gníomhach Ceantair:                     

Dermot Graham 

 

Innealtóir Cheantar Bhaile Choimín:          

Patrick Byrne 

 

Riarthóir Ceantair:  
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Garvan Hickey  

Teicneoir:    

Con Cashen  

Oifigigh Cúnta Foirne:  

Geraldine Jordan (Oifig Ceantair Tigh na hÉille) 

Andrea Connolly (Oifig Ceantair Bhaile Coimín) 

 

Oifigigh Chléireachais:   

Ann Marie Butler (Oifig Ceantair Tigh na hÉille) 

Eamonn Phelan (Oifig Ceantair Bhaile Coimín)  

Denise Smith (Oifig Ceantair Bhaile Coimín) ó mhí 

Aibreán 2020 

 

Oifigí Ceantair: 

 

Oifig Ceantair Bhaile Coimín: 

Seoladh:  Oifigí na Cathrach, 

Páirc Ghnó Bhaile 

Coimín, Contae Chill 

Mhantáin 

 W91 RTV0. 

Uimhir Theileafóin:   045 - 891222   

Ríomhphost:   baltinglassmd@wicklowcoco.ie;  

Láithreán Gréasáin: www.wicklow.ie 

 

Oifig Ceantair Tigh na hÉille: 

Seoladh:  Oifigí na Comhairle,  
Coolruss,  
Tigh na hÉille,  
Contae Chill Mhantáin 

Y14 AY19. 
 

Uimhir Theileafóin:   0402 - 38174   

Ríomhphost:   baltinglassmd@wicklowcoco.ie; 

Láithreán Gréasáin: www.wicklow.ie 

 

Cruinnithe Ceantair 

Bíonn Cruinnithe Míosúla ar siúl ag 10.30 am an 

ceathrú Luan de gach mí (an tríú Luan más saoire 

phoiblí an luan)–ní bhíonn cruinniú ar bith ar siúl i 

mí Lúnasa. De ghnáth déantar cruinnithe a thionóil 

in Oifigí na Cathrach i mBaile Coimín. Ceadaítear 

sceideal na gcruinnithe ag gach Cruinniú Cinn 

Bhliana. Mar gheall ar thionchar phaindéim COVID- 

19 agus an riachtanais le scaradh sóisialta, 

tionóladh líon cruinnithe Cheantar Bardasach 

Bealach Conglais sna hionaid phobail áitiúil 

mórthimpeall an Cheantair Bhardasaigh.  

 

Ginearálta 

Cuimsítear i gCeantar Bardasach Bhealach Conglais, 
bailte Bhealach Conglais, Bhaile Coimín, Charn an 
Bhua agus sráidbhailte Dhún Luáin, Dhún Ard, 
Chnoc an Eanaigh, Thigh na hÉille, Chill Bhríde agus 
Shíol Éalaigh. Is 25,267 (18%) daonra an Cheantair 
Bhardasaigh. Clúdaíonn Ceantar Bardasach 
Bhealach Conglais 45% (352 míle cearnach) de 
limistéir Chill Mhantáin agus 40% (943 km) de 
bhóithre an chontae.  

Tá dhá Oifig Ceantair ag Ceantar Bardasach 

Bhealach Conglais i mBaile Coimín agus Tigh na 

hÉille – tá na Cuntair Phoiblí oscailte don Phobal ón 

9.00 a.m. go dtí 1.00 p.m. agus ón 2.00 p.m. go dtí 

5.00 p.m. Luan go hAoine. Tá an Oifig 

Mótarchánach oscailte in Oifigí Cathartha Bhaile 

Coimín Dé Máirt ón 9.00 a.m. go dtí 12.30 p.m. 

agus ón 2.00 p.m. go dtí 3.30 p.m. agus cuireann 

seirbhís luachmhar ar fáil don cheantar áitiúil. 

 

Coistí um Beartais Straitéiseacha: 

 Forbairt Pobail, Chultúrtha agus Shóisialta – 

an Comhairleoir Vincent Blake 

 Seirbhísí iompair, Uisce agus Comhshaoil – 

an Comhairleoir Vincent Blake  

 Pleanáil Forbairt agus Comhshaol – an 

Comhairleoir Gerry O’Neill agus an 

mailto:baltinglassmd@wicklowcoco.ie
http://www.wicklow.ie/
mailto:baltinglassmd@wicklowcoco.ie
http://www.wicklow.ie/
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Comhairleoir Edward Timmins, an 

Comhairleoir Patsy Glennon  

 Forbairt Gheilleagrach agus Tacaíocht 

Fiontair – an Comhairleoir Avril Cronin  

 Coiste Rochtana agus Ionchuimsitheacht 

Comhairle Chontae Chill Mhantáin – An 

Comhairleoir John Mullen 

Áirítear ar na feidhmeanna rialta a chuireann an 

Ceantar ar fáil, cothabháil agus deisiú tithíocht 

údaráis áitiúil, cothabháil agus feabhsúchán ar 

bhóithre, glanadh sráide, cothabháil lasmuigh agus 

gearradh féir, glanadh draenacha, cothabháil ar 

reiligí, seirbhísí maor scoile, cothabháil ar leithris 

phoiblí agus cothabháil ar áiteanna súgartha. 

Thug an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 

leithdháileadh breise maoinithe chun forbairt a 

dhéanamh ar Ghlasbhealach Bhaile Coimín. Táthar 

ag tnúth go mór i gCeantar Bardasach Bhealach 

Conglais dul i mbun oibre le codanna difriúla de 

Chomhairle Contae Chill Mhantáin chun an 

tionscadal spreagúil seo a thabhairt chun críche.  

Leanann comhaltaí foirne ag obair le grúpaí na 

mBailte Slachtmhara sa Cheantar. Aithnítear 

iarrachtaí agus obair chrua na n-oibrithe deonacha 

go léir i rathúlacht na sráidbhailte agus na mbailte 

áitiúla i gcomórtais Gnóthaí Éireannacha i gCoinne 

Bruscair (IBAL) agus Bhailte Slachtmhara 

Chomhairle Contae Chill Mhantáin agus sna 

Dámhachtainí Eastát agus Comhshaoil.  

 

Bronnadh Deontais Forbartha Eastát ar ocht gcinn 

déag de Chumainn Áititheoirí rathúla chun cuidiú 

leo cothabháil a dhéanamh ar na limistéir ghlasa ar 

fud Eastáit Tithíochta éagsúla Chomhairle Chontae 

Chill Mhantáin.  

Chuir Comhaltaí Tofa Cheantar Bardasach Bhealach 

Conglais Maoiniú Lánroghnach ar fáil do 

thionscadail éagsúla: 

 

Oibreacha Cosáin: 

 Oibreacha athnuachana cosán i Sráid 

Chaoimhín, Tigh na hÉille.   

 Oibreacha cosáin ar bhóithre Bhaile Haicéid 

agus Tigh na hÉille, Cnoc an Eanaigh 

 Oibreacha cosáin ag Crosbhóithre Chnoc an 

Eanaigh, Cnoc an Eanaigh  

 Oibreacha cosáin i reilig Dhún Luáin 

 Oibreacha cosáin i Reilig Dhún Ard  

 Oibreacha cosáin i Rockypoole Crescent, 

Baile Coimín 

 Oibreacha cosáin ag scoil Dhún Luáin  

 Oibreacha cosáin ar an bPríomhshraid agus 

Oak Drive, Baile Coimín.  

 Suiteáil colbhaí do chosán a d’fhéadfadh a 

bheith ar Bhóthar Bhaile an Ghleanna, Cnoc 

an Eanaigh 

 

Oibreacha Feabhsúcháin Draenála: 

 

 Oibreacha draenála ar an N81 Baile Haim, 

Baile Coimín 

 Oibreacha draenála ag Baltiboys, an Chrois 

 Oibreacha draenála i Sráidbhaile Chillín 

Chaoimhín  

 Oibreacha draenála i Buaile Uí Ghobáin 

 

Tionscadail Soilse Poiblí: 

 

 Uasghrádú LED ar an N81 i mBaile Coimín 

agus i mBealach Conglais  

 Soilse Poiblí nua ar Bhóthar na Gráige, Cill 

Téagáin 
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Athailíniú Cora Chnoc Rua an N81  

Cuireadh tús le hoibreacha ar an suíomh i lár mhí 

Meán Fómhair 2019 do Scéim Athailínithe Cora 
Chnoc Rua an N81. Tá uasghrádú Bóthar Náisiúnta 

den Dara Grád an N81 ag Cora Chnoc Rua, píosa 

bóthair atá thart ar chiliméadar amháin (1) i gceist 

leis an Scéim Athailínithe. Ullmhaíodh an scéim le 

feabhas a chur ar chaighdeáin an bhóthair, chun 

feabhsúchán a chur i bhfeidhm ó thaobh 

feidhmíocht sábháilteachta bóthair ar an gcuid seo 

den N81 agus an méid eachtraí a tharlaíonn a 

laghdú trí athailíniú agus leathnú a dhéanamh ar an 

mbóthar san áit seo.  Tá an tionscadal críochnaithe 

den chuid is mó anois agus oscailte go hiomlán do 

thrácht. Thug an conraitheoir na hoibreacha 

tírdhreacha a bhí fanta chun críche i mí na Nollag 

2020. Áirítear ar oibreacha atá fanta agus atá le 

tabhairt chun críche go luath sa bhliain 2021, 

bacainn shábháilteachta a tugadh ar aird san 

Iniúchóireacht maidir le Sábháilteacht ar Bhóithre.   

 

Clár Bóithre Bhealach Conglais 2020 

Uimhir an 

Bhóthair 

Bóthar 

Oibreacha Cothabhála ar Bhóithre (Cóiriú 

Dromchla) 

L8364 Bóthar Kilmallum 

L8861 Bóthar Thulach Fhearghais  

L4282 Bóthar Chnoc Comhraic 

L8296 Baile na Croiche go Baile 

Dháith 

R759 Bearna Bhealach 

Sailearnáin 

L4310 Griffinstown 

L8316 Féarach na mBó 

L2260 Buaile Uí Ghobáin 

L3273 An Baile Gallda 

L7740 Tulach Cliath 

R747 Cill Mhuirígh Íochtarach 

R748 Sruthán an Chnoic 

Oibreacha Feabhsúcháin Bóithre 

L8291 
Coill Bhaile na nGabhann 

go Cúil an Airgthigh 

L4371 
Bóthar Bhaile na dTrí 

Chaisleán 

L8352 Bóthar an Tóchair 

L4303 Gráinseach Choinn 

L4310 
Tournant go Muileann 

Úchta 

L4284 Cnoc Comhraic 

L8265 
Bóthar Bhuaile an 

Fheadáin 

L8349 An Log Glas Íochtarach 

L2026 Bóthar Chnoic Airgid  

L7390 
Bóthar na Reilige (Lána 

Bell) 

L7758 
Cnoc an Eanaigh go 

Knockagilky 

L7259 Kilamoate 

R746 Buaile an Gheata 

L7258 
Cill Charnaí Uachtarach go 

Sliabh na mBoth 

L7258 
Cill Charnaí Íochtarach go 

Cill Charnaí Uachtarach 

R747  
Sráid Chaoimhín, Tigh na 

hÉille 

R747 
Bóthar Eachrom, Tigh na 

hÉille 

L72274 
Valley Heights, Carn an 

Bhua 

L77602 The Hollows, Tigh na hÉille 

Scéim Rannpháirtíochta Pobail  

L32056 Lána Mangan, Tigh na 

hÉille 

L32091 Lána Lambert, Ard an Átha 
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Buí, Cnoc an Eanaigh  

Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla  

Cnoc Luaithe, An Tulach, Ceatharlach 

Cill an Iúir, An Tulach 

Oibreacha Draenála  

L8306 Dún Luáin 

R758 Baltyboys 

L8346 Sráidbhaile Chillín 

Chaoimhín 

L8306 Baile Ghrífín, Dún Luáin 

L43014 Áth na Sráide 

L2260 Buaile Uí Ghobáin 

R749 Coolruss, Tigh na hÉille  

L7239 Cúil Uí Chionaoith 

R725 Buaile Ros na gCaóg, Síol 

Éalaigh 

R747  Sráidbhaile Chill Téagáin 

L7277 Holdenstown 

 

Tionscadail Eile: 

 Oibreacha Cothabhála agus Feabhsúcháin 

bóithre i gcodanna éagsúla den Cheantar  

 Athdhromchlú carrchlós ag Ionad Pobail 

Chill Bhríde 

 Cuimhneachán curtha in aird i Reilig 

Tournant, Dún Luáin  

 Comharthaí nua sráidbhaile do Chnoc an 

Eanaigh  

 lomairí faiche agus trealamh chothabhála a 

cheannach do Mhainistir Bhealach Conglais, 

do Reilig Bhealach Conglais agus do Bhailte 

Slachtmhara Chill Téagáin  

 Suiteáil Comharthaí Aiseolais Tiománaí ar 

Bhóthar Chúil na Foinse sa Chúl Buí   

 Athdhromchlú carrchlós ag Reilig 

Chrannairín, Ráth Daingin 

 Suiteáil dhá bhinse páirce ar chonair 

siúlóide Cnoc an Eanaigh  

 Tabhairt chun críche Conair Siúlóide Chnoc 

an Eanaigh, Cnoc an Eanaigh 

 Oibreacha sábháilteachta acomhail ag 

Crosbhóithre Chnoc an Eanaigh, Cnoc an 

Eanaigh 

 Feachtas Wonderful West Wicklow  

 Feachtas Athoscailte Bhealach Conglais  

 

Soilse Nollag 

Chuir líon grúpaí pobail ar fud Ceantar Bardasach 

Bhealach Conglais maoiniú ranníocach ar fáil do 

Shoilse Nollag. Tá sé mar aidhm leis an scéim tacú 

leis an sár-obair atá á déanamh ag grúpaí pobail 

thart ar Cheantar Bardasach Bhealach Conglais. 

 

Foireann Baile Bhealach Conglais 

Oibríonn Ceantar Bardasach Bhealach Conglais go 

dlúth le Foireann Baile Bhaile Coimín le háit níos 

fearr le hoibriú ann, le siopadóireacht a dhéanamh 

ann, le saol sóisialta níos fearr agus le háit níos 

fearr le maireachtáil ann a dhéanamh do Bhaile 

Coimín. Tá sé phríomhghrúpa oibre ar an Fhoireann 

Baile mar a leanas;  

 

 Bailte Slachtmhara agus an Réimse Poiblí  

 Pleanáil agus Bonneagar  

 Gnó  

 Turasóireacht  

 Cultúr agus Oidhreacht  

 Tionscadail  

Sa bhliain 2019 rinneadh coimisiúnú ar Future 

Analytics chun tabhairt faoi Chéim 2 de Scrúdú 

Sláinte Bhaile Coimín chun faisnéis a chur ar fáil 

do phleanáil agus d’fhorbairt socheacnamaíocht 

agus pobail sa bhaile amach anseo.  Tá an 

Scrúdú Sláinte seo sínithe anois ag Foireann 
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Baile Bhaile Coimín agus tá an fócas ar 

fheidhmiú na moltaí atá sa tuarascáil.  

 

Tá Ceantar Bardasach Bhealach Conglais mar 

chomhalta de Ghrúpa Rochtana Bhaile Coimín 

agus i mbun oibre leis na comhaltaí go léir ar 

fheidhmiú Iniúchóireacht Inrochtaineachta 

Bealach Sráide a thug Universal Access chun 

críche.  Mar gheall ar thionchar agus ar shrianta 

gaolmhara COVID- 19, cuireadh moill ar na 

gníomhartha atá sa Scrúdú Sláinte agus sa 

Staidéar Rochtana agus beidh siad mar 

thosaíocht don bhliain 2021.  

 

Grúpa Freagartha Pobail COVID- 19 Bhaile 

Coimín 

 

Bunaíodh Grúpa Freagartha Pobail COVID- 19 

Bhaile Coimín mar fhoghrúpa den Fhoireann 

Baile. Ní rabhthas in ann ach aon chruinniú 

amháin aghaidh ar aghaidh a thionóil an 13 

Márta, tionóladh na cruinnithe eile agus úsáid 

á bhaint as an teicneolaíocht a bhí ar fáil.   

Chuimsigh comhaltaí an ghrúpa, ionadaithe ó 

Chomhairle Contae Chill Mhantáin, an Garda 

Síochána, na Chéad Fhreagróirí, an tSeirbhís 

Dóiteáin, an HSE, an Líonra Gnó agus Fóram 

Cheantar Bhardasach Bhaile Coimín.  

Braitheadh go raibh faisnéis chruinn agus 

tráthúil a sholáthar don phobal ar fud Bhaile 

Coimín agus an cheantair máguaird, go 

háirithe maidir leo siúd atá leochaileach 

ríthábhachtach agus dá bhrí sin ar na chéad 

ghníomhartha ar thug an grúpa fúthu bhí an 

méid seo a leanas:  

 Leathanach Facebook a shocrú suas 

d’Fhoireann Baile Bhaile Coimín 

 Cuntas Twitter a bhunú 

 Feachtas ‘Hello Neighbour’ a 

fhorbairt.  

 Póstaeir a dhearadh agus a scaipeadh 

don fheachtas ‘Hello Neighbour’ le 

mionsonraí teagmhála do na 

príomhphearsanra  

 Fógráin ‘Hello Neighbour’ a dhearadh 

agus a scaipeadh  

 

Crochadh na póstaeir i bhfoirgnimh phoiblí 

agus gnó ar fud an bhaile agus ag an 

mbealach isteach sna heastáit. Rinneadh 

cinneadh “Hello Neighbour” a thabhairt ar 

an tionscnamh tacaíochta pobail mar go 

mbeadh oibrithe deonacha ag soláthar 

tacaíochta ina gceantar féin. Theastaigh 

uainn go mbeadh an uile dhuine ar an eolas 

go bhfuil pobal thart orthu atá toilteanach 

cabhair a thabhairt agus nach bhfuil duine 

ná teaghlach ar bith astú féin ag an tráth 

neamhchinnte seo.  

 

Rinneadh cinneadh go dtabharfadh an 

Grúpa faoina gníomhaíochtaí seo a leanas:  

 

 Comhordú a dhéanamh ar 

ghníomhaíochtaí na gcomhlachtaí 

áitiúla éagsúla atá ag freagairt do 

riachtanais an phobail le linn 

géarchéim COVID- 19. 

 Scaipeadh faisnéise áitiúil agus 

náisiúnta maidir le déileáil leis an 

ngéarchéim.  

 Scaipeadh faisnéise iontaofa áitiúil. 

 Ag feidhmiú mar phointe díreach 

teagmhála Bhaile Coimín do Ghlao 

Pobail Áitiúil Chill Mhantáin agus do 

Chraobh Chill Mhantáin d’Oibrithe 

Deonacha na hÉireann  

 Liosta a chruthú d’oibrithe deonacha 

COVID- 19 a raibh grinnfhiosrúchán 
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Garda déanta orthu roimhe seo agus 

iad a shannadh chuig limistéir 

roghnaithe ar fud an cheantair.  

 Daoine a d’fhéadfadh a bheith 

leochaileach a aithint, lena n-

áirítear, a gcuid mionsonraí sa liosta 

atá á chothabháil ag Aonad Pobail an 

Gharda Síochána.  

 Tacaíochtaí díreacha éagsúla a 

sholáthar do dhaoine aonair atá 

leochaileach go príomha trí líonra 

oibrithe deonacha agus trí fheachtas 

‘Hello Neighbour’. 

 

Thug gach oibrí deonach faoi dhuine ar bith 

leochaileach ina gceantar a aithint san 

fheachtas ‘Hello Neighbour’. Thug an t-oibrí 

deonach áitiúil tairiscint maidir le cúnamh 

pearsanta do na daoine seo ansin a 

chlúdaigh cúrsaí ar nós siopadóireacht, 

bailiú cógais leighis nó díreach dreas 

comhrá. Bhí an tionscnamh seo thar a 

bheith éifeachtach agus ghlac an pobal go 

fonnmhar leis. Cé is moite de thacaíocht 

phraiticiúil leathan a cuireadh ar fáil sna 

seachtainí agus sna míonna a leanas, fuair 

an Grúpa roinn teachtaireachtaí ó dhaoine 

ag tabhairt le fios cé nach raibh an tseirbhís 

seo ag teastáil uathu, gur chúis dóchais 

dóibh go raibh a leithéid de sheirbhís ann sa 

chás gur theastaigh a leithéid.  

 

Tá Foireann Baile Bhaile Coimín agus 

Ceantar Bardasach Bhealach Conglais thar a 

bheith buíoch den fhoireann ar a bhfuil os 

cionn tríocha oibrí deonach a thug a gcuid 

ama go gnaíúil agus atá ag leanúint ar 

aghaidh lena gcuid ama a thabhairt.   

 

‘Dámhachtainí Tosaímis le Chéile’  

Chuir Foireann Baile Bhaile Coimín iarratas faoi 

bhráid Bhanc na hÉireann maidir le ‘Dámhachtainí 

Tosaímis le Chéile’. Aithnítear sna Dámhachtainí 

Tosaímis le Chéile gnólachtaí agus pobail a tháinig 

le chéile chun tacú le téarnamh agus le hatógáil 

áitiúil mar fhreagra ar COVID-19. Bhí an 

mholtóireacht ar siúil i mí Deireadh Fómhair agus 

mar thoradh ar an obair chrua tháinig Baile Coimín 

sa dara háit agus Cionn tSáile sa chéad áit sa 

chatagóir daonra 4,001 go 7,000 agus bhain Cionn 

tSáile an duais náisiúnta amach.  

 

 

Tionscadail Speisialta 

 Tar éis na srianta a mhaolú, 

bunaíodh Coiste Athoscailte Bhaile 

Coimín.  

 Ar mhaithe le tacaíocht a thabhairt 

do ghnólachtaí agus do sholáthróirí 

seirbhíse áitiúla, reáchtáladh 

feachtas “Wonderful West Wicklow” 

chun daoine a spreagadh lena gcuid 

airgid a chaitheamh go háitiúil.  

 
 
 

Imeachtaí  

Bhí ríméad ar Cheantar Bardasach Bhealach 

Conglais tacú le Féile Iarthar Chill Mhantáin a raibh 

líon ceolchoirmeacha ar líne acu i mbliana mar 

gheall ar an bpaindéim, ach mar sin féin, cuireadh 

raon leathan ealaíontóirí den scoth i láthair an lucht 

féachana ar líne ar fud Chill Mhantáin.  

Lean Ceantar Bardasach Bhealach Conglais le 

tacaíocht a thabhairt don Cheangal Cúil Aitinn 

Ceanadach agus táthar ag leanúint leis an 

gcaidreamh idir Cill Mhantáin agus Ceanada a 

fhorbairt.  
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BEARTA MAIDIR LE TAISTEAL GNÍOMHACH  

Áth na Sráide ar an tSláine: Athdhromchlú agus 

athlíniú na Príomhshráideanna in Áth na Sráide ar 

an tSláine agus atógáil/athnuachan cosáin 

lochtacha. Tugadh an tionscadal seo chun críche i 

mí Deireadh Fómhair 2020. 

Dún Luáin - Sráid Kilcullen agus Sráid Stiofáin. 

Athdhromchlú agus athlíniú na Príomhshráide agus 

Sráid Stiofáin, Dún Luáin. Tugadh an tionscadal seo 

chun críche go luath i mí na Nollag 2020.  

Sráidbhaile Ghráinseach Choinn 

Athdhromchlú agus athlíniú na Príomhshráide i 

nGráinseach Choinn. Tugadh an tionscadal seo 

chun críche i mí na Samhna 2020. 

Scoil Lacken  

Athlíniú limistéir pháirceála cairr, bus agus 

míchumais ag scoil Lacken.  Tugadh an tionscadal 

seo chun críche i mí Deireadh Fómhair 2020.  

R747 Bealach Conglais 

Uasghrádú trasrian coisithe neamhrialaithe 

lasmuigh de Bhunscoil Naomh Iósaf. Tá na 

hoibreacha críochnaithe agus táimid ag feitheamh 

ar cheangal leictreachais a thabhairt chun críche.  

 R725 Síol Éalaigh 

Uasghrádú trasrian coisithe neamhrialaithe 

lasmuigh de Stáisiún na nGardaí.  Tá oibreacha 

Innealtóireachta Sibhialta le tabhairt chun críche.  

 R725 Carn an Bhua 

Uasghrádú trasrian coisithe neamhrialaithe 

lasmuigh den Bhanc agus d’Oifig an Phoist ar an 

bPríomhshráid. Tá na hoibreacha críochnaithe agus 

táimid ag feitheamh ar cheangal leictreachais a 

thabhairt chun críche. 

Scéim Chosáin Chillín Chaoimhín 

350m de chosán nua, soilse agus colbhaí a 

sholáthar chun Scoil agus Sráidbhaile Chillín 

Chaoimhín a cheangal le saoráidí bus / iompair ar 

an N81. Tá an tionscadal seo ar na bacáin lena 

chríochnú i mí Eanáir 2021.  

 

 

OIBREACHA MAIDIR LE GNÍOMH um OIRIÚNÚ don 

ATHRÚ AERÁIDE  

Suiteáil pointí luchtaithe d’fheithiclí leictreacha 

(EVCPanna) i limistéar Bhaile Coimín 

Tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Chill 

Mhantáin pointí luchtaithe d’fheithiclí leictreacha 

(EVCPanna) a shuiteáil i gceantar Bhaile Coimín go 

luath sa bhliain 2021. Beidh na pointí luchtaithe EV 

atá beartaithe ar an bPríomhshráid i mBaile Coimín 

– ar an gCearnóg i mBaile Coimín agus in Oifig 

Ceantar Comhairle Contae Chill Mhantáin.  

 L8306 Baile Ghrífín, Dún Luáin.  

Cuireadh maoiniú do Ghníomhú ar son na hAeráide 

ar fáil do bhearta cosanta ar an mbóthar i mBaile 

Ghrífín a bhí leochaileach ó thaobh na 

drochaimsire.  Áiríodh ar na hoibreacha, bearta 

daingnithe claífoirt chun sciorradh a sheachaint, 

lena n-áirítear, oibreacha draenála chun baol tuilte 

ar an mbóthar agus an sciorradh a tharlaíonn faoin 

mbóthar mar thoradh air sin a sheachaint. Tugadh 

an tionscadal seo chun críche i mí Deireadh 

Fómhair 2020.  

L3260    Barr na Maoile.  

Cuireadh maoiniú do Ghníomhú ar son na hAeráide 

ar fáil do bhearta cosanta ar an mbóthar ag Bearna 

Bharr na Maoile (an bóthar ó Eachroim go Ráth 

Daingin) a bhí leochaileach ó thaobh titim agus 

sciorradh mar gheall ar an líon mór HGVanna 

maidir le foraoiseacht a bhaineann úsáid as an 

mbóthar chomh maith leis an drochaimsir.  Sa 

bhreis air sin, tá sé beartaithe naprúin choincréite a 

shuiteáil gar d’acomhail, áit a bhfuil feithiclí troma 

ag casadh chun damáiste do chiumhais an bhóthair 

a sheachaint. Tugadh roinnt oibreacha chun críche i 

mí na Samhna 2020 agus tá na hábhair chun an 
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chuid eile den tionscadal a thabhairt chun críche 

faighte.  
 

 

 

 

 

 
 
 
CEANTAR BARDASACH BHRÉ  
 
 
 
 
 
Comhaltaí Ceantair 
 
Cathaoirleach:   
An Comhairleoir Steven Matthews (GP) (go dtí 
Feabhra 2020) 
An Comhairleoir Anne Ferris (LAB) (ó Mhárta 2020) 
 
Leaschathaoirleach: 
An Comhairleoir Anne Ferris (LAB) (go dtí Feabhra 
2020) 
An Comhairleoir Flynn Kennedy (FG) (ó 
Mheitheamh 2020) 
 
Comhaltaí:    
An Comhairleoir Joe Behan (IND) 
An Comhairleoir Melanie Corrigan (FG) 
An Comhairleoir Doyle (GP) (ó Feabhra 2020) 
An Comhairleoir Aoife Flynn Kennedy (FG) 
An Comhairleoir Grace McManus (SF) 
An Comhairleoir Dermot O’Brien (SF) 
An Comhairleoir Rory O’Connor (IND) 
 
Foireann an Cheantair Bhardasaigh:    
 
Stiúrthóir Seirbhísí:   
Thomas Murphy (go dtí Feabhra 2020) 
Lorraine Gallagher (ó Feabhra 2020) 

 
Innealtóir Ceantair: 
Liam Bourke    
 
Innealtóir Feidhmiúcháin: 
Stephen Fox 
 
Innealtóir Feidhmiúcháin: 
Avril Hill (Meán Fómhair – Nollaig 2020) 
 
Riarthóir Ceantair: 
David Forde 
 
Teicneoir: 
Dominic Gillian 
 
Mionsonraí Teagmhála: 
Seoladh:   Na hOifigí Cathartha, 

An tSráid Mhór, 
   Bré, 
    Contae Chill Mhantáin, 

 
Uimhir Theileafóin:   01 2744900 
Uimhir Facs:     01 2860930 
Ríomhphost:   braymd@wicklowcoco.ie 
 
Daonra: 35600  
Clúdaíonn Ceantar Bardasach Bhré 180km bóithre i 
gContae Chill Mhantáin. Tá 1360 teach sóisialta 
laistigh den cheantar. 
 
Tá oifigí an Cheantair Bhardasaigh suite sa Lárionad 
Cathrach ar an tSráid Mhór.   
 
Tá na hoifigí oscailte ón 9am go dtí 1pm agus ón 
2pm go dtí 5pm Luan go hAoine (seachas laethanta 
saoire bainc). Tá oifig an airgid oscailte ó Luan – 
Céadaoin 9am – 1pm agus ón 2pm – 5pm agus 
Déardaoin agus Dé hAoine 9am – 5pm (seachas 
laethanta saoire bainc). Tá an oifig mótarchánach 
oscailte Dé Máirt – Déardaoin 10.30am – 2pm. Mar 
gheall ar shrianta COVID- 19 tá na huaireanta sin 
faoi réir ag athrú.  
 
Cruinnithe Ceantair 

mailto:braymd@wicklowcoco.ie
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Tionólann comhaltaí Cheantar Bardasach Bhré a 
gcruinnithe ceantair ar an chéad Mháirt de gach mí 
ag 6.30pm ach amháin i mí Lúnasa nuair nach 
mbíonn aon chruinniú ann. Ceadaítear an sceideal 
cruinnithe ag gach Cruinniú Bliantúil.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clár Bóithre na bliana 2020 
 

Ainm an Bhóthair agus/nó 
Ainm an Bhaile Fearainn   

Achar 
Oibre 
(m.c.) 

    

 Feabhsúchán/athchóirithe   

Bóthar Ghleann Crí 8000 

Bóthar Lackandarragh-Brú  12000 

Bóthar Bhré, Áth na Sceire (21 
casadh) 1600 

Bóthar Vevay, Bóithre Putland-
an tSéipéil 5050 

Bóthar na Mí, Bré 700 

Ascaill an Chlochair, Bré 400 

Páirc Raheen  800 

Páirc Richmond  2100 

Coill an Chairn 720 

Glenthorn 1055 

Sugarloaf Crescent 400 

Bóthar Waterfall an 
Bheitheánach  2900 

An Lána Dearg 1310 

Cill Lóch Íochtarach 560 

  Cothabháil Athdheisiúcháin 
 Baile an Bháin- Cill Lóch 

Íochtarach  6500 

Old Long Hill 8000 

Baile na hEornan-Tigh na hInse 6600 

Bóthar Quill  9750 

Bóthar na Mainistreach 7200 

Bóthar Ghleann Cap 1700 

Bóthar Waterfall Baile na 
Gaoithe 8865 

   
Clár Bóithre – Feabhsúchán/Athchóirithe  
Tá formhór na n-oibreacha 
Feabhsúcháin/Athchóirithe Bóithre tugtha chun 
críche don bhliain seachas Rynville Manor, atá ar 
leath den leithead is atá Bóthar Vevay idir Coill an 
Chairn agus Bóthar an tSéipéil agus atógáil   
bealach coincréite lochtach ag Ascaill an Chlochair. 
Bronnadh tairiscintí do na hoibreacha seo tamall 
fada ó shin. Mar sin féin, mar gheall ar an ualach 
oibre a bhí ag go leor de na conraitheoirí 
innealtóireachta sibhialta ón samhradh, ní raibh ar 
a gcumas tabhairt faoi  go leor de na tionscadail 
bheaga. Mar thoradh air sin, ní bheidh na 
hoibreacha seo críochnaithe i mbliana agus ní mór 
athbhreithniú a dhéanamh orthu i gcomhthéacs an 
maoiniú a bheidh ar fáil sa bhliain 2021 
 
Clár Bóithre – Cothabháil Athchóirithe 
Tugadh cóiriú dromchla chun críche i gCeantar Bhré 
an 12 Lúnasa, seachas an R760 ag Tigh na hInse, a 
bhí fágtha amach mar gheall ar dhúnadh Bóthar an 
Bhaile Nua chun an droichead a dheisiú. Tá an 
forleagan maidir leis an gcóiriú dromchla lochtach 
ar Bhóthar na Mainistreach críochnaithe. Tá cóiriú 
caomhnaithe asfailt ar bhóithre ag Earlscroft, 
Swanbrook, Muileann Réamainn, Belmont agus Old 
Connaught View tugtha chun críche.  
 
Oibreacha Eile Bóthair  
Táthar ag leanúint le deisithe draenála cosáin agus 
bóithre. Tá oibreacha draenála nua a bhí beartaithe 
do Bhóthar Ghleann Chrí agus Ascaill Loreto curtha 
siar agus beidh siad sin faoi réir ar mhaoiniú a 
bheith ar fáil sa bhliain nua. Tá tiomantas tugtha 
maidir leis na hoibreacha draenála ag an Scailp 
roimh dheireadh na bliana seo. 
Baineadh úsáid as maoiniú d’oibreacha 
feabhsúcháin sábháilteachta do bhacainní srianta 
feithicle do 21 casadh níos túisce i mbliana. Tá an 
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conradh bronnta do dhromchla frithsciorrach ag Cill 
Lóch Uachtarach, an R755, agus tá moill curtha 
freisin ar na 21 casadh mar gheall nach bhfuil fáil ar 
chonraitheoirí agus an teocht a bheith íseal don 
chineál seo oibre.   
Táthar ag dul ar aghaidh leis an tógáil cosán feadh 
an R760, Bóthar Bhaile na hEornan agus Clós Choill 
na Giúise.    
 
Bearta Spreagtha maidir le Taisteal Gníomhach an 
NTA 
Ceadaíodh sé cinn de thionscadail i mBré agus tá 
síneadh ama faighte do na tionscadail ar cuireadh 
tús leo. Tá an obair as Uisceadán Bhóthar na Trá 
tugtha chun críche cheana féin agus tá bealach 
sábháilte ann do rothaithe go dtí go gcuirfear tús le 
Scéim don Phlás Chladaigh.  
Cuireadh Scéim Carrchlós Bogmeadow agus an 
Stáisiúin Bus in áit Lána Chúirt Aravon. Tá leagan 
amach an charrchlóis agus formhór na draenála 
críochnaithe agus táthar ag feitheamh ar an toradh 
ó Chuid 8 don stáisiún bus nua agus don bhealach 
isteach sula gcuirtear tús leis an obair arís. Tá an 
obair ar na Scéimeanna Raon Rothair Bhóthar na 
Trá Thuaidh agus Marine Terrace agus Bóthar na 
gCloch Liath agus Bearna na Gaoithe ag dul ar 
aghaidh.  
Oibreacha Athailínithe Cnoc an Chlochair, Bóthar 
Vevay – ní raibh sé ar chumas an conraitheoir 
gealltanas a thabhairt maidir le dáta tosaithe don 
obair seo, mar sin, tá an obair seo curtha siar go dtí 
an bhliain nua. Tá Scéim Inrochtaineachta Coill Sans 
Souci curtha siar freisin. Tá an scéim seo fós ag 
feitheamh ar chomhaontú úinéara talún sula 
dtugtar dearadh na scéime chun críche. Tá an NTA 
tiomanta ó thaobh maoiniú don dá thionscadal seo 
san am atá romhainn.  
 
Tionscadail NTA  
Bronnadh conradh i mí Lúnasa do Scéim don Phlás 
Chladaigh. Tá iarratas déanta ag an gconraitheoir ar 
cheadúnas chun an bóthar a oscailte agus táthar ag 
súil go gcuirfear tús le hoibreacha an 4 Eanáir 2021.  
Tá an tuarascáil maidir le himscrúdú talún do Scéim 
d’Acomhal Iompair Bhré tugtha chun críche. 
Cuirfear tús arís le mionsonraí maidir le dearadh 

fóntais agus doiciméid tairisceana tógála bunaithe 
ar an fhaisnéis a bhailítear.   
Bhí an seimineár gréasán deiridh BusConnects Bhré 
go Conair Bus Lár na Cathrach ar siúl an 1 Nollaig. 
Tá mór-oibreacha feadh Bóthar Bhaile Átha Cliath 
agus Sráid an Chaisleáin beartaithe leis an scéim 
chun éascú a dhéanamh ar am feabhsaithe maidir 
le hiompar bus feadh an bhealaigh seo. Is é an dáta 
deiridh le haghaidh aighneachtaí do thograí go léir 
Chonair Bus Bhaile Átha Cliath ná an 16 Nollaig.  
 
Áirítear ar Thionscadail don Réimse Poiblí don 
bhliain 2020  
 
Carrchlós Bog Meadow  
Tá roinnt oibreacha beaga tugtha chun críche ar an 
suíomh thart ar an teorainn, suiteáil draenáil 
bhreise agus leagan colbhaí agus táthar ag súil go 
gcuirfear tús le hobair arís ar an méid atá fanta tar 
éis Cuid 8 den iarratas a cheadú, don stáisiún bus 
nua agus don bhealach isteach, ag an 
gnáthchruinniú de Cheantar Bardasach Bhré a 
tionóladh an 8 Nollaig 2020.   
 
Soilse Cuimhneacháin  
Fostaíodh dearthóir soilse chun meastachán a chur 
ar fáil chun coincheap soilse a fhorbairt. Thug an 
dearthóir soilse faoin chuairt láithreáin le titim na 
hoíche agus táthar ag súil le tuairisc a fháil.  
  
Uasghrádú na Leithris Cois Cladaigh 
Táthar chun tabhairt faoi shuirbhé agus faoi 
iniúchadh maidir le cad a oibríonn laistigh den 
bhuiséad seo chun tabhairt faoi fheabhsúcháin ar 
na saoráidí.   
 
Feabhsúcháin ar Pháirc an Phobail  
Tá an conradh bronnta do chur bleibíní atá go 
maith ó thaobh pailneora laistigh den pháirc seo, 
táthar ag súil go mbeidh na hoibreacha seo tugtha 
chun críche do shéasúr an earraigh na bliana 2021.  
 
Creat maidir leis an Réimse Poiblí 
Beidh an tInnealtóir Ceantair i mbun imscrúdaithe 
ar shuíomhanna ina dteastaíonn uasghrádú a 
dhéanamh ar an réimse poiblí. Déanfar scrúdú ar 



Tuarascáil Bhliantúil 2020 

  

  

  

an Tuarascáil maidir le Seiceáil Sláinte d’aon 
tionscadail a bheadh riachtanach. Déanfar 
coimisiúnú ar roinnt léaráidí ealaíontóra. 
 
Clár 5 bliana maidir le hAthsholáthar Crainn.  
Tá moladh a fhorbairt ag an gComhairle maidir le 
hathsholáthar ar bhonn céimnithe i lár an bhaile. 
Táthar ag leanúint le comhráite maidir le dearadh, 
láthair agus roghnú speicis.  
 
 
 
Uasghrádú ar Shaoráidí Bhaile Bhaltraim 
Tá tairiscint curtha amach agus conraitheoir 
roghnaithe chun athchóiriú a dhéanamh ar Chúirt 
Chispheile Bhaile Bhaltraim. Táthar ag súil go 
gcuirfear tús leis na hoibreacha sa bhliain 2021.  
 
Athchóiriú Pailliúin Cois Cladaigh 
Tá measúnacht ar na foscadáin Victeoiriacha tugtha 
chun críche ag na comhairleoirí atá ceaptha, Calibre 
Metalwork, agus tá a dtuarascáil curtha faoi bhráid 
acu. Tá an Chomhairle i mbun scóip na n-oibreacha 
a dhréachtú agus súil iad a chur amach ar tairiscint i 
dtús na bliana 2021  
 
Cosáin 
Bóthar Hoirbeaird 
Clós Choill na Giúise 
Bóthar Bhaile na hEornan 
 
Táthar ar leanúint le hobair chun scéimeanna na 
gcosán seo a chur chun cinn.  
 
 
Lár an Bhaile i mBré  
 
Táthar ag dul ar aghaidh leis an obair ar an suíomh 
seo agus tá an chruach thógála ar fud an tsuímh 
tugtha chun críche. Tá tús curtha le blocobair agus 
le bríc-obair ar an tsuímh freisin.      
Tugadh cuireadh do Chomhaltaí go léir Cheantar 
Bardasach Bhré cuairt a thabhairt ar an tsuímh 
ionas go bhfeicfeadh siad an dul chun cinn dóibh 
féin. Bhí an chuairt suímh seo ar siúil an 13 

Deireadh Fómhair 2020 agus d’fhreastail roinnt de 
na Comhaltaí.  
Tá ardú suntasach ar an leibhéal spéise le gairid ó 
thionóntaí ionchasacha agus tá na gníomhairí ligin i 
mbun cuairteanna ar an suíomh a stiúradh go 
rathúil do na tionóntaí ionchasacha agus iad ag 
comhlíonadh caighdeáin an HSE agus prótacail 
sábháilteachta ar an suíomh. Tá athbhrandáil 
déanta ar an fhorbairt mar Lár an Bhaile i mBré 
(Bray Central) a thugann léiriú ar a láthair bhreá ar 
an tSráid Mhór.  

 
  
An Oifig Pháirceála Contae 
 
Tá páirceáil íoctha i bhfeidhm i mBré, sna Clocha 
Liatha, san Inbhear Mór agus i mBailte Chill 
Mhantáin. Is do Apcoa Parking Ireland Ltd a tugadh 
an conradh le Seirbhísí Bainistithe Páirceála 
Carranna a chur ar fáil do Bhré, na Clocha Liatha, 
don Inbhear Mór agus do Bhaile Chill Mhantáin 
agus tá an conradh seo ag feidhmiú go hiomlán ó 
mhí an Mheithimh 2019. Tá Ceantar Bardasach 
Bhré freagrach as riarachán cúloifige a chur ar fáil 
do pháirceáil ar fud an chontae.   
 
 
Conradh sínithe do Staidéar ar Chalafort Bhré  
 
Shínigh Comhairle Contae Chill Mhantáin Staidéar 
do Chalafort Bhré leis an nGrúpa RPS an 29 Eanáir.  
 
Éilítear sa tionscadal ar an gcomhairleoir thabhairt 
faoi shuirbhéanna mionsonraithe, tuairiscí a 
thabhairt maidir leis na roghanna atá ar fáil chun an 
calafort a chosaint le linn stoirme agus féachaint ar 
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roghanna chun tuilleadh saoráidí do bheartanna 
feistithe a sholáthar, lena n-áirítear, an 
fhéidearthacht maidir le beart feistithe a sholáthar 
go gearrthéarmach d’árthach beag paisinéirí a 
bhíonn i mbun loingseoireachta idir chalafoirt 
dhifriúla laistigh d’uair an chloig nó mar sin de 
Bhré. Cheadaigh comhaltaí Cheantar Bardasach 
Bhré an maoiniú don obair thrialach seo sa bhliain 
2018. Go dtí seo tá mionsonraí bailithe agus 
deimhnithe ag na comhairleoirí maidir le 
láithreacht lomáin chreagacha feadh an chósta ó 
Bhré go dtí na Clocha Liatha a bhféadfadh tionchar 
a bheith acu ar iompar dríodair agus dá bhrí sin, ar 
dhríodrú laistigh den chalafort. Beidh forbairt 
roghanna oiriúnacha forbartha á gcur chun cinn acu 
don chalafort anois. Tá an measúnú seo bunaithe ar 
thonn speictreach agus ar shamhalta hiodrálach 
gearrthéarmach limistéar chalafort Bhré mar atá sé 
anois, atá tugtha chun críche acu cheana féin.  
 

 
 
Sa ghrianghraf, suite ó chlé go deas tá, Frank Curran 
(Príomhfheidhmeannach), an Comhairleoir Steven 
Matthews, Adrian Bell (Grúpa RPS) agus Kristopher 
Calder (Grúpa RPS) 
 
Ina seasamh ó chlé go deas tá, David Forde (Riarthóir 
Cheantar Bhré), Liam Bourke (Innealtóir Ceantair) agus 
Thomas Murphy (Bainisteoir Ceantair) 
 
 

Tionscnaimh a bhí ar siúil i gCeantar Bardasach 
Bhré le linn na bliana  
 

An Tionscnaimh Happy to Chat Initiative ‘Táimid 
Sásta Dreas Comhrá a Dhéanamh’ ar Chladach 
Bhré 
Cuireadh suas comharthaí i cheithre láthair feadh 
Promanáid Bhré a léirigh go raibh binsí “Happy to 
Chat” ‘Táimid Sásta Dreas Comhrá a Dhéanamh’ 
agus aird á thabhair ar threoirlínte scaradh 
sóisialta.  Tá sé mar smaoineamh leis an 
tionscnamh dul i ngleic le huaigneas agus le haonrú 
sa phobal trí bhallaí dofheicthe idir strainséirí a 
chur as an mbealach.  D’fhéadfadh gur mhór ag 
daoine sa bhaile atá leochaileach heileo/Dia duit a 
rá leo ar “mBinse Comhrá”.   
 

 
 
“Clocha Dearfacha” Bhré 
Suiteáladh ‘Clocha Dearfacha’ a bhfuil sé mar 
aidhm leo cuidiú le meabhairshláinte dearfach agus 
folláine a chur chun cinn ar fud roinnt de spásanna 
poiblí thart ar Bhré. Tá tacaíocht á fháil ag an 
tionscnamh seo ó Thionscadal Óige, Bí Folláin Bhré, 
Comhairle na nÓg, Comhairle Contae Chill 
Mhantáin agus Bray.ie.   
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Coiste Athoscailte Bhré 

Comhthionscnaimh idir páirtithe leasmhara áitiúla 
ar fud an phobail, lena n-áirítear, comhaltaí, 
Comhlachas Tráchtála Bhré, Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte agus an Garda Síochána atá i 
gceist le Coiste Athoscailte Bhré, chun pleanáil a 
dhéanamh d’fhilleadh ar an saol poiblí ar bhealach 
tomhaiste, freagrach atá ríthábhachtach chun 
cabhrú leis an ngeilleagar áitiúil a thosú arís.  Tá sé 
seo ag teacht le treochlár céimnithe an Rialtais 
maidir le hathoscailt na tíre go sóisialta agus ó 
thaobh an gheilleagair de.  

Leanfaidh grúpa oibre Athoscailte Bhré ag 
comhoibriú chun treallús a chur faoin 
teachtaireacht do thomhaltóirí ó thaobh 
infheistíocht a dhéanamh sa bhaile, siopadóireacht 
a dhéanamh go háitiúil ar dtús agus cur le chéile a 
bheith i measc an phobail  
 
Tharla roinnt athruithe ar fud an cheantair chun a 
chinntiú go raibh spás sábháilte ann do dhaoine 

lena mbealach a dhéanamh agus do ghnólachtaí 
chun feidhmiú ann.   
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Léaró Dóchais 
Scal léaró dóchais ó bhunchnoic Cheann Bhreagha 
an Luan 13 Aibreán, 2020 agus an Cháisc ag teacht 
chun críche. Bhí an spéir ag lonrú ó na soilse a bhí 
ag teacht ón imeallbhord a thug le fios go raibh 
muintir an bhaile ag cur a ndlúthpháirtíocht in iúl 
dóibh siúd ar fud an domhain a bhí faoi thionchar 

ag COVID-19. Mhair an taispeántas soilse trasna na 

farraige agus i dtreo na spéirlíne ar feadh uair an 
chloig.  
 
 
Is iad Barry Clarke, Luke Weir agus Ryan O'Neill ó 
Retro Drive-In Movies a réitigh amach an 
taispeántais soilse do Cheann Bhreagha.   
 

 



Tuarascáil Bhliantúil 2020 

  

  

  

 
Tugtar onóir d’Oibrithe Líne Tosaigh trí Thareitilt 
Bhré   
Reáchtáil Héileacaptar Tarrthála tareitilt ar aghaidh 
na farraige i mBré an 25 Iúil, is comhartha ómóis a 
bhí anseo ó Gharda Cósta na hÉireann agus ó 
Thaispeántas Aeir Bhré mar aitheantas ar 
thiomantas na n-oibrithe líne tosaigh le linn 
Phaindéim COVID-19. 
 

 
 

 
Olivia Reidy, altra faoi oiliúint ag bronnadh pictiúr ar 
Phríomhfheidhmeannach an HSE, Paul Reid, thar ceann 
Taispeántas Aeir Bhré agus Chomhairle Contae Chill 
Mhantáin.  Ar chúl tá Frank Curran, 
Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Chill 
Mhantáin agus Tommy Gannon ó Gharda Cósta na 
hÉireann. 
 
 
 
 
Iompaíodh Oifigí Ceantair Bhardasaigh Bhré corcra 
chun ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Idirnáisiúnta na 
Náisiún Aontaithe maidir le Daoine faoi 
Mhíchumas.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CEANTAR BARDASACH NA gCLOCH 

LIATH  

 

Comhaltaí Ceantair 
 
Cathaoirleach: An Comhairleoir Derek Mitchell (FG)  
 
Leaschathaoirleach: An Comhairleoir Lourda Scott 
(GP) 
 
Comhaltaí: An Comhairleoir Mags Crean (IND) 
  An Comhairleoir Tom Fortune (IND) 
  An Comhairleoir Gerry Walsh (FF) 
  An Comhairleoir Jennifer Whitmore/ 
An Comhairleoir Jodie Neary (SD) 

 

Foireann an Cheantair: 
 
Stiúrthóir Seirbhísí:            Michael Nicholson 
Innealtóir Ceantair:                    Ruairi O’ Hanlon 
Innealtóir Feidhmiúcháin           William Halligan 
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Riarthóir Ceantair:                  Myra Porter 
Teicneoir:        Joseph Dowler  
Oifigeach Cúnta Foirne:     Orla Greene 
Oifigigh Cléireachais:         Kay Coughlan 
            Lily Davis 
            Andrea Egan 
            Orlagh Jones 

 
Mionsonraí Teagmhála: 
 
Seoladh:     
Oifigí na Cathrach, Bóthar an Mhuilinn, Na Clocha 
Liatha, Contae Chill Mhantáin  
Uimhir Theileafóin:   01 – 2876694  
Uimhir Facs:     01 – 2877173    
Ríomhphost:   
 greystonesmd@wicklowcoco.ie 
Daonra:   26,323 
 
Áirítear i gCeantar Bardasach na gCloch Liath, 
sráidbhailte Dheilgne, Chill Chomhghaill, an 
Chaisleáin nua, agus cuid bheag de Bhaile an 
Chinnéidigh. Clúdaíonn Ceantar Bardasach na 
gCloch Liath 6.5% de na bóithre i gContae Chill 
Mhantáin (64,840 KM). Is 616 an líon tithíocht 
shóisialta laistigh den cheantar. 
 
Tá oifigí an Cheantair bhardasaigh lonnaithe ar 
Bhóthar an Mhuilinn, na Clocha Liatha.   
 
Tionóltar cruinnithe ar an Máirt dheireanach de 
gach mí ar 7.30p.m., ach amháin mí Lúnasa. 

 
 

 
Chuir Ceantar Bardasach na gCloch Liath roimh an 
gComhairleoir nua Jodie Neary i mí Feabhra. 
Comhthoghadh an Comhairleoir Neary in áit 
Jennifer Whitmore thar éis toghadh an 
Chomhairleora Jennifer Whitmore chuig Dáil 
Éireann i ndiaidh an toghcháin. 
 
Sa bhreis ar na hoibreacha ginearálta cothabhála sa 
cheantar, tugadh líon tionscadal feabhsúcháin 
bóithre chun críche le linn na bliana arna maoiniú 

ag an Roinn Iompair. Áiríodh orthu sin, oibreacha 
athchóirithe agus feabhsúcháin ag an Blacklion, 
Bóthar Ráth Droma, Bóthar an Mhuilinn, Arda 
Bellevue, Woodlands Avenue agus Páirc Redford 
sna Clocha Liatha. Tugadh feabhsúcháin bóthair 
chun críche freisin ar Glen Road agus Bóthar an 
tSéipéil agus Blackberry Lane, i nDeilgne agus 
Bóthar Woodstock i gCill Chomhghaill.  
 
Tugadh oibreacha feabhsúcháin cosáin chun críche 
in Arda Burnaby, Oaklands, Woodlands Avenue 
agus Bóthar Kimberly sna Clocha Liatha agus i 
Beachdale, Cill Chomhghaill, agus san áireamh 
ansin bhí, oibreacha feabhsúcháin ar an droichead 
ar Bhóthar an tSéipéil i nDeilgne. Cuireadh feabhas 
ar na stadanna bus ar Bhóthar an Mhuilinn agus 
suiteáladh scáthlán bus nua ar Bhóthar an Mhuilinn 
agus ar an R761 ag Arda Choill na nÚll. 
 
Tugadh oibreacha sábháilteachta bóthair chun 
críche a bhí maoinithe ag an Údarás Náisiúnta 
Iompair – Bearta do Thaisteal Gníomhach. Cuireadh 
lána rothair easbhóthair ar fáil ar an mbóthar nua 
in aice le Lidl, chun feabhas a chur ar 
shábháilteacht bóthair i gcomharsanacht 4 scoil 
agus áit a bhfuil go leor forbairt chónaitheach ag 
tarlú.  
 
Chuaigh Bailte Slachtmhara na gCloch Liath i bpáirt 
i gcomhthionscnamh le Ceantar Bardasach na 
gCloch Liath chun Gairdín na gCéadfaí a sholáthar i 
gcuid de Pháirc Burnaby.  Thug siad Dámhachtain 
Crainn don Chomhshaol agus don Bhithéagsúlacht 
leo freisin i nDámhachtainí Bhailte Slachtmhara 
Comhairle Contae Chill Mhantáin agus sna 
Dámhachtainí Comhshaoil do thionscnaimh áitiúla. 
Chuaigh dámhachtain Gairdín Pobail na Comhairle 
chuig Gairdín Pobail na gCloch Liath, Cill 
Chomhghaill agus fuair Bailte Slachtmhara Dheilgne 
an Dámhachtain do Chosaint Uisce. Fuair na Clocha 
Liatha an chéad áit sa chatagóir do bhailte móra i 
gComórtas na mBailte Slachtmhara dom tSráid 
Mhór agus fuair Deilgne an tríú háit do sa chatagóir 
do bhailte meánacha agus fuair an Caisleán Nua 
moladh sa chuid do bhailte beaga.   
 

mailto:greystonesmd@wicklowcoco.ie
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Cuireadh bothán nua don Gharda Tarrthála ar fáil 
ar an Trá ó Dheas sna Clocha Liatha i mí an 
Mheithimh.  Cuireadh an bothán nua caol díreach 
ar an trá chun na Gardaí Tarrthála a theannadh níos 
gaire don uisce mar go bhfuil athrú agus fás tagtha 
ar an trá le blianta beaga anuas.   
 
Bronnadh stádas an Bhrait Ghoirm ar an Trá ó 
Dheas mar thoradh ar a gcomhlíonadh le sraith 
critéar a bhí dian ó thaobh cáilíocht an uisce 
shnámha go bainistíocht agus oideachas ar an 
gcomhshaol, chomh maith le sábháilteacht agus 
seirbhís. 
 
Chuir comhaltaí Cheantar Bardasach na gCloch 
Liath maoiniú ar fáil óna mbuiséad lánroghnach do 
na nithe seo a leanas:  
 

 Soilse na Nollag 

 Grúpaí na mBailte Slachtmhara sna Clocha 
Liatha, Deilgne, an Caisleán Nua agus Cill 
Chomhghaill  

 Láithreán gréasáin 2020 na gCloch Liath  

 Athchóiriú ar an mbloc leithris phoiblí ag 
Calafort na gCloch Liath. 

 
 
Chuir cruinnithe míosúla chomhaltaí an Cheantair 
Bhardasaigh díospóireacht bhríomhar ar fáil ar 
shaincheisteanna éagsúla agus rinne na Clocha 
Liatha 2020 agus feachtas do Pháirc Madraí na 
gCloch Liath cur i láthair do na comhaltaí.  
 
Tá an fhorbairt ar chalafort na gCloch Liath 
beagnach críochnaithe, comhpháirtíocht phoiblí 
príobháideach atá i gceist anseo idir Sisk agus 
Comhairle Contae Chill Mhantáin agus osclaíodh an 
pháirc phoiblí, lena n-áirítear, an chéad Pháirc 
Madraí riamh i gCill Mhantáin chomh maith le 
clárchosán freisin i mí na Nollag. 
 
Tá buntáistí móra á gcur ar fáil ag an tionscadal don 
phobal le go leor taitneamhachtaí breise. Áirítear 
orthu seo, cearnóg nua agus oibreacha cosanta 
calafoirt agus cósta agus clubtheach agus saoráidí 

don chlub seoltóireachta, don chlub 
garbhiascaireachta, na gasóga agus an club fo-uisce 
agus an club rámhaíochta.  
 
Chiallaigh paindéim COVID-19 raon dúshláin don 
cheantar agus rinneadh srianadh ar líon imeachtaí. 
Tháinig Ceantar Bardasach na gCloch Liath agus 
foireann bhaile na gCloch Liath 2020 le chéile chun 
feachtas a sheoladh chun an geilleagar áitiúil a 
atosú agus chun tacú le gnólachtaí áitiúla de réir 
mar a bhí maolú ag teacht ar na srianta i dtús an 
tsamhraidh.  
 
Tugadh raon leathan tionscnaimh isteach, lena n-
áirítear:  

  www.greystones.ie/business-hub, 

 “Feachtas, Féach ar an Mórphictiúr Áitiúil, 
Déan do chuid Siopadóireachta go hÁitiúil” 
agus úsáid á bhaint as na meáin áitiúla agus 
sóisialta.   

 Cuireadh marcáil talún ar fáil ar mhaithe le 
cúnamh a thabhairt do ghnólachtaí le 
bearta ciúála a chur i bhfeidhm chun 
scaradh sóisialta a spreagadh.  

 Ceadúnas saor in aisce a bhrostú do 
throscán sráide i spásanna poiblí  

 Athruithe ar shaoráidí páirceála agus 
coisithe.  

Shuiteáil Ceantar Bardasach na gCloch Liath soithí 
plandaí agus mullaird ar Bhóthar an tSéipéil i mí 
Lúnasa chun spás bóthar poiblí a athdháileadh chun 
scaradh sóisialta a éascú agus chun tacú le 
gnólachtaí áitiúla mar gheall ar chailliúint spás 
laistigh.   
 
Tugadh faoina hoibreacha, lenar áiríodh, fáil réidh 
le spásanna páirceála sráide 24 uair an chloig agus 
chuimsíodh roinnt de na moltaí a bhí san áireamh i 
bPlean an Réimse Poiblí a bhí curtha ar fáil ag na 
Clocha Liatha 2020, lena n-áirítear: 
 

 Soithí plandaí agus suíocháin a bhí deartha 
agus déanta in Éirinn le gnéithe muirí le 
hadhmad tiubh agus a bhí in ann an aimsir a 
sheasamh, agus é sin go léir faoi thionchar 

http://www.greystones.ie/business-hub
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ag cósta na gCloch Liath. Fuarthas crainn 
agus plandaí de chuid Plean Uile-Éireann 
um Pailneoirí ó sholáthróir ionad 
garraíodóireachta áitiúil.    

 Soláthraíodh dhá bhá páirceála nua do 
dhaoine faoi mhíchumas agus cuireadh 
méid ar phéire de na bánna lódála atá ann 
cheana féin chun tuilleadh spáis a sholáthar 
d’fheithiclí móra.  

 
Is imeacht fíorúil a bhí i gceist le casadh air bliantúil 
shoilse na Nollag na bliana 2020 sna Clocha Liatha 
le tacaíocht ó Cheantar Bardasach na gCloch Liath, 
a buíochas d’iarrachtaí na gCloch Liath 2020, 
d’éirigh thar barr le Feachtas ‘Las Suas na Clocha 
Liatha’.  Tháinig muintir an bhaile le chéile chun 
beoshruthú a dhéanamh ar Sheó na Nollag agus 
d’fhéach os cionn 8,000 duine air. Áiríodh sa seó, 
cur i láthair ón gcléir agus ó na scoileanna áitiúla, ó 
dhaoine áitiúla mór le rá, lena n-áirítear, Hozier 
agus ar ndóigh Daidí na Nollag. Bhí raon leathan 
ceardlanna ann le teaghlaigh idirghníomhacha ar an 
lá ó dhéanamh seacláide go scéalaíocht.  
 
Thacaigh an pobal gnó áitiúil leis na maisiúcháin 
áille a bhí timpeall an bhaile. Bhí áitribh áitiúla ar 
fud na gCloch Liath maisithe le híomhánna galánta 
a bhí péinteáilte le láimh ar a raibh dhá lá dhéag 
(12) na Nollag leis an ealaíontóir áitiúil, Mary-Kate 
Harding. Bhí os cionn 1km de shoilse coinlín reo 
agus dhá Chrann Nollag 30 troigh ar airde curtha 
suas, agus bhí 3,000 solas ar gach aon cheann acu, 
ceann amháin ag stáisiún na traenach agus an 
ceann eile ag Muiríne an Chalafoirt. 
 
Lean Cheantar Bardasach na gCloch Liath le 
tacaíocht a thabhairt don earnáil miondíola agus 
gnó trí pháirceáil saor in aisce a cheadú sa tréimhse 
suas go Nollaig.  
 
Faraor, mar gheall ar COVID- 19, ní dheachaigh go 
leor imeachtaí áitiúla a bhí eagraithe ag Ceantar 
Bardasach na gCloch Liath ar aghaidh, ar nós Paráid 
na Féile Pádraig agus na Gradaim do Phearsa na 
Bliana sa bhliain 2020 ach táimid ag tnúth go mór 

leis na himeachtaí pobail seo a bhfuil an-tóir orthu 
a eagrú amach anseo.  
 

CEANTAR BARDASACH CHILL 

MHANTÁIN  

Cathaoirleach:   

An Comhairleoir John Snell (IND) 

Leaschathaoirleach:   

An Comhairleoir Gail Dunne (FF) 

 

Comhaltaí: 

An Comhairleoir Shay Cullen (FG) 

An Comhairleoir Paul O’Brien (LAB) 

An Comhairleoir Irene Winters (FG) 

An Comhairleoir Mary Kavanagh (IND) 

 

Foireann an Cheantair Bhardasaigh:    

Bainisteoir Ceantair   

Brian Gleeson 

 

Innealtóir Ceantair   

Kevin Scanlon 

 

Riarthóir Ceantair  

Joan Sinnott 

 

Innealtóir Feidhmiúcháin   

Alan Martin 

 

Teicneoir Feidhmiúcháin    

Aidan Doyle 

 

Oifigeach Cúnta Foirne  

Anne Marie Kelly 

 

Oifigigh Cléireachais   

Sinéad Turner 
Pauline Myler 
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Irene Kinsella 

 

Mionsonraí Teagmhála: 

Seoladh:  Ceantar Bardasach Chill Mhantáin 

  Hall an Bhaile 

  Cearnóg an Mhargaidh  

  Baile Chill Mhantáin 

  Contae Chill Mhantáin A67 YO18 

Teileafón: 0404-20173 

Ríomhphost: wicklowmd@wicklowcoco.ie 

Láithreán Gréasáin: www.wicklow.ie 

 

Clúdaíonn Ceantar Bardasach Chill Mhantáin achar 

de 43,240 heicteár, lena n-áirítear, Baile Chontae 

Chill Mhantáin, Ráth Naoi, Áth na Fuinseoige, an 

Tóchar, Gleann Fhaidhle, an Láithreach, Gleann Dá 

Loch agus Baile an Chinnéidigh.    

 

Áirítear ar na feidhmeanna rialta a chuireann an 

Ceantar ar fáil, cothabháil tithíochta údaráis áitiúil, 

cothabháil agus feabhsúchán bóithre, glanadh 

sráide, cothabháil lasmuigh agus gearradh féir, 

oibriú agus cothabháil Tránna agus carrchlóis 

Chuan an Bhriotáis Thuaidh agus Theas, glanadh 

draenacha, cothabháil reiligí, seirbhís maor scoile, 

cothabháil ar leithris phoiblí agus cothabháil ar 

áiteanna súgartha.   

 

 

Tá freagracht ar Cheantar Bardasach Chill 

Mhantáin, chomh maith le hoibreacha cothabhála 

ginearálta sa cheantar, as 423 ciliméadar bóthair 

agus as deisiú agus cothabháil 991 teach údaráis 

áitiúil sa cheantar. Tugadh deisiú 958 teach chun 

críche le linn na bliana. 

 

Tá daonra de 28,219 i gCeantar Bardasach Chill 

Mhantáin.  

 

Cruinnithe Ceantair 

Tionólann Comhaltaí Cheantar Bardasach Chill 

Mhantáin a gcruinnithe ar an gceathrú Luan de 

gach mí ar a 3:00 p.m. ach amháin i mí Lúnasa nuair 

nach mbíonn cruinniú ar bith ar siúl. 

 

Ar mhaithe le scaradh sóisialta a éascú tionóladh na 

cruinnithe ó Mhárta go Nollaig trí zúm nó i 

gCampas Chill Mhantáin, Teach Clermont, Ráth 

Naoi.  

 

Tá na hoifigí oscailte don phobal ón 9:00 – 1:00 

agus 2:00 – 5:00 gach aon lá, mar sin féin, le linn 

COVID- 19, bhí na hoifigí oscailte ón 9.30a.m. - 

12.30p.m. agus 2.00p.m. – 4.00p.m. agus trí 

choinne amháin mar gheall ar Shrianta Leibhéal 5. 

Tionscadail Bóithre agus Bonneagair  

Sa bhreis ar na hoibreacha cothabhála ginearálta sa 

cheantar, tugadh na tionscadail feabhsúcháin 

bóithre agus cóiriú dromchla seo a leanas chun 

críche le linn na bliana.   

Tionscadail Feabhsúcháin/Forleagan 

Bóithre: 

 Páirc an tSéasúir, an Baile Nua 

 An Muine go Baile Uí Choileáin 

 An Láithreach Thoir go Dromainn 

 Príomhshráid Áth na Fuinseoige (le críochnú 

fós) 

 An Baile Nua go Altidore 

 Slaughter Hill, Tóchar 

 Baltynanima 

 

Tionscadail Cóiriú Dromchla: 

 

 Cill Uisce 

 Baile Anraí 

 Tigh Glinne go Tom Raoileann 

mailto:wicklowmd@wicklowcoco.ie
http://www.wicklow.ie/
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 Crois na Mná Rialta 

 Cnoc an Droichid 

 An Baile Dubh go Buaile an Easa Uachtarach    

 An Licín 

 Tigh an Tearmainn go dtí an Baile Ard 

 Gleann Log an Easa 

 Lána Malones Baltynanima 

 Buaile na Stuaí 

 Baile Abhainn na dTrí Mhíle go Baile Uí 

Dhullaing 

 Baile Uí Dhullaing go Baile Ghormáin 

 Baile Uí Dhullaing go Caisleán tSíomoin 

 Cuilleann Íochtarach 

 An Bhánóg Rua go Briotás 

 Cillbhríde go Baile na gCeapóg 

 Baile an tSeiscinn go Páirc an Bhaile Nua 

 Baile Uí Choileáin 

 

Oibreacha Cosáin: 

 

 Áth na Fuinseoige – Baile na Lao go Mount 

Usher 

 Black Castle, Baile Chill Mhantáin 

 An Phríomhshráid an Baile Nua   

Tionscadal Eile a fuair Maoiniú ó Bhuiséad 

Lánroghnach na gComhaltaí 2020: 

 

 Clós Súgartha an Tóchair páirceáil agus 

cosán  

 Líniú i mBearna Chill Mhantáin  

 Feabhsúcháin cosáin Áth na Fuinseoige go 

dtí an M11  

 Athchóiriú leithris sa Tóchar  

 Athdhromchlú Arda Seaview 

 Trasrian coisithe Cuan an Bhriotáis 

 Ashford Weir 

 Soilse do chlós súgartha Baile an Fhuarthain  

 Feabhsúcháin cosáin Rosanna go Buaile na 

Lao 

 Soilse tráchta Baile Uí Chinnéidigh  

 

Urraíocht ar Thimpealláin:  

Rinneadh urraíocht ar dhá thimpeallán sa bhliain 

2020. 

 Halla na Giolcaí 

 Merrymeeting 

Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla: 

 Lána Charraigín na Sionnach, an Tóchar 

Oibreacha Draenála Bóithre Áitiúla agus 

Réigiúnacha: 

 Altidore Cillín na Páirce 

 Móin an Lín an Baile Nua 

 Mount John an Baile Nua  

 Tóin le Gaoith 

 Buaile an tSeiscinn 

 Baile Ghormáin 

 An Bhléin Rua 

 

Cur Chun Cinn Nithe ar Díol Spéise iad don 

Phobal Áitiúil 

Bhain 9 gCumann Áititheoirí leas as maoiniú 

Deontais Forbartha Eastát de €8,000 sa bhliain 

2020.  Tugtar cuireadh iarratais a chur faoi bhráid ó 

Chumainn Áititheoirí Eastáit Tithíocht Shóisialta 

Chontae Chill Mhantáin do mhaoiniú maidir le 

cothabháil a dhéanamh ar limistéir ghlasa laistigh 

dá gcuid eastát.  Is féidir le hEastáit Tithíochta 

Príobháideach san áit a bhfuil líon de réadmhaoin 

an Údaráis Áitiúil iarratas a dhéanamh freisin.   

Soilse Nollag  
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Chuir Ceantar Bardasach Chill Mhantáin 

ranníocaíocht bliantúil de €20,000 ar fáil do Shoilse 

na Nollag an bhaile.  Is imeacht fíorúil a bhí i gceist 

le casadh air Shoilse na Nollag 2020 a bhí ar siúil an 

Satharn 28 Samhain. Tugadh isteach soilse breise 

an bhliain seo freisin.  

 

Tacaíocht theicniúil do: 

 Leabharlann agus do Thionscadail Chearnóg 

Mhic Liam (Athnuachan agus Athghiniúint 

Uirbeach). 

 Baile an Chinnéidigh agus Scéim 

Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte. 

 Soilse Stairiúla Bhaile Chill Mhantáin, Scéim 

Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte. 

 

Na Bailte Slachtmhara  

Chuir na Comhaltaí leithdháileadh de €11,000 ar 

fáil do sheacht gcoiste na mBailte Slachtmhara ina 

gceantar. Ní raibh ar chumas Bailte Slachtmhara 

Chill Mhantáin an Bonn Óir a bhain siad amach sa 

bhliain 2019 a chosaint mar gheall gur cuireadh an 

Comórtas Náisiúnta ar ceal sa bhliain 2020. 

 

Tá pleananna ar na bacáin le Pobal Fuinnimh 

Inmharthana a dhéanamh den bhaile.    

 

Tugann Ceantar Bardasach Chill Mhantáin 

aitheantas d’iarrachtaí móra Choistí na mBailte 

Slachtmhara thart timpeall an Cheantair a chuir a 

gcuid ama ar fáil go deonach lenár mbailte agus ár 

shráidbhailte a dhéanamh níos tarraingtí agus níos 

fearr le maireachtáil iontu. Léirítear na hiarrachtaí 

seo sa rathúlacht leanúnach atá á bhaint amach i 

gcomórtais IBAL agus i gcomórtais na mBailte 

Slachtmhara. 

 

Miondíol/Gnó 

Chun cabhrú le tacaíocht a thabhairt do 
ghnólachtaí ar fud an cheantair, bunaíodh Coiste 
Athoscailte a chuimsíonn comhaltaí de 
Chomhlachas Tráchtála Bhaile agus Cheantar Chill 
Mhantáin agus Ceantar Bardasach Chill Mhantáin, 
chun tionscnaimh a aithint agus a chur i bhfeidhm 
faoi fheachtas cur chun cinn dar teideal ‘Déan do 
chuid Siopadóireachta go hÁitiúil – Tacaigh le Cill 
Mhantáin’.  Is iad Ceantar Bardasach Chill Mhantáin 
a rinne maoiniú ar an bhfeachtas, Déan do chuid 
Siopadóireachta go hÁitiúil – Tacaigh le Cill 
Mhantáin agus déantar soláthar do 
Chomharthaíocht Phoiblí Sealadach agus do 
Scaipeadh Bileog chuig 5,000 teaghlach, Greamáin 
le Déan do chuid Siopadóireachta go hÁitiúil, 
Marcáil Sealadach ar an Talamh agus Físeán gearr 
Bolscaireachta.  
 

 

Nascadh 

De ghnáth, freastalaíonn líon mór daoine ar 

imeachtaí na Féile Pádraig i mBaile Chill Mhantáin 

gach aon bhliain, tagann daoine ó na bailte atá 

nasctha linn, Eichenzell agus Montigny, ach mar 

gheall ar COVID- 19 ní raibh Paráid na Féile Pádraig 

ar siúl sa bhliain 2020. 

 

Ach fiú le linn an ama seo atá thar a bheith 

neamhghnách, rinneadh cothabháil ar theagmháil 

agus seoladh físeán ó John Snell, Cathaoirleach 
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Cheantar Bardasach Chill Mhantáin chuig Méara 

Montigny agus na cathracha nasctha gaolmhara ag 

guí Bonne Année orthu. 

 

 

Páirceáil 

 

Tá páirceáil saor in aisce i mBaile Chill Mhantáin idir 

na huaireanta 9.00am agus10.00am agus ina 

dhiaidh sin tá 15 nóiméad tréimhse cúirtéise ar fáil 

dóibh siúd ar mhian leo stopadh sa bhaile ar feadh 
tamall gearr. Cabhraíonn an Ceantar Bardasach ó 

thaobh tacaíocht a thabhairt don earnáil tráchtála 

agus miondíola trí pháirceáil saor in aisce a chur ar 

fáil ar feadh 2 uair an chloig Dé Sathairn agus i 

gcaitheamh an lae Dé Domhnaigh.  Cuirtear 

páirceáil saor in aisce ar fáil ar feadh 2 uair an 

chloig le linn tréimhse na Nollag agus páirceáil saor 

in aisce ar feadh an lae i gCarrchlós Murrough agus 

i gCarrchlós St. Manntans.  Tá an aip páirceála ar 

fáil lena húsáid chomh maith agus tugtar spreagadh 

mór do chách í a úsáid sa cheantar. 

Foirne Baile 

Tháinig Foireann Baile Chill Mhantáin le chéile sa 
bhliain 2016 chun Baile Chill Mhantáin agus a 
bhfuil le tairiscint ann a chur chun cinn do 
chuairteoirí agus do mhuintir an bhaile araon agus 
é mar iarracht gnó, fás agus turasóireacht a 
spreagadh. Ar dtús bhí Foireann Baile Chill 
Mhantáin mar chuid den ‘Grúpa Tionscnamh 
Eacnamaíochta Áitiúil’ a bhunaigh Comhlachas 
Tráchtáil Bhaile agus Ceantar Chill Mhantáin.  

Tá Foireann Baile Chill Mhantáin cláraithe mar 
Chuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta. Is 
oibrithe deonacha iad na comhaltaí go léir. 
Bíonn cruinniú ag an gCoiste Stiúrtha uair sa 
mhí agus tagann na Foghrúpaí le chéile de réir 
mar a bhíonn riachtanach. Tuairiscíonn an 
fhoireann do Cheantar Bardasach Chill 
Mhantáin ar bhonn rialta.  

Ráiteas Misin:  Áit níos fearr le maireachtáil 
ann, le hoibriú ann agus le haghaidh saol 
sóisialta a dhéanamh de Bhaile Chill Mhantáin. 

Cuimsíonn an grúpa oibre Chathaoirleach ar 
gach grúpa oibre chomh maith le hoibrithe 
deonacha, lena n-áirítear, Comhairle Cheantar 
Bardasach Chill Mhantáin. Léirigh an grúpa na 
limistéir ag a mbeadh tionchar dearfach acu ar 
an bpobal, dar leo, ó thaobh cúrsaí sóisialta, 
gnó agus caitheamh aimsire.  

Grúpaí Oibre: 

Digiteach – D’éirigh leis an ngrúpa san iarratas 

a rinne siad faoi LEADER chomh maith le 
hUrraíocht d’fhorbairt agus bainistíocht ábhar 
WicklowTown.ie.  

Glasbhealach – Tá an grúpa ag oibriú chun 
glasbhealach a fhorbairt ó Chill Mhantáin go dtí 
na Clocha Liatha.  

Páirceáil agus Taisteal – Chuirfeadh feabhas ar 
iompar poiblí go mór le Cill Mhantáin, dá bhrí 
sin, tá forbair saoráid páirceáil agus taisteal ar 
an N11 a thugann seirbhís do Chill Mhantáin 
agus don cheantar máguaird mar 
príomhthosaíocht ag an fhoireann baile.  

An Réimse Poiblí – Tá sé mar sprioc ag an 
fhoireann feabhas a chur ar chuma físiúil Chill 
Mhantáin.  

Turasóireacht – Tá an grúpa oibre seo ag 
teannadh leis na céimeanna deiridh maidir le 
conair shiúil stairiúil de Bhaile Chill Mhantáin a 
sholáthar.  

Miondíol - Tá an grúpa ag oibriú go dlúth le 
Comhlachas Tráchtála Baile agus Ceantar Chill 
Mhantáin, le Comhairle Contae Chill Mhantáin 
agus le Ceantar Bardasach Chill Mhantáin ar 
thionscnaimh chun athbheochan a dhéanamh 
ar Bhaile Chill Mhantáin.   

https://www.wicklowtown.ie/
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Tráchtála – Tá an Fhoireann Tráchtála ag 
féachaint ar bhealaí le forbairt a spreagadh.  

Maoiniú:  Cuireann Foireann Baile Chill 
Mhantáin iarratas ar mhaoiniú do thionscadail 
chuig na sruthanna maoinithe ábhartha, m.sh. 
Comhairle Contae Chill Mhantáin, Ceantar 
Bardasach Chill Mhantáin, an Scéim 
Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte agus 
LEADER. 

Ginearálta 

 

Síníodh Doiciméid Chonartha le Shareridge Civil 

Engineering Ltd, an 23 Eanáir, do Scéim 

Fheabhsúcháin Chearnóg Mhic Liam, atá ag fáil 

maoiniú ón gCiste Forbartha agus Athnuachana 

Uirbeach.  Ciallóidh na hoibreacha go ndéanfar 

sráid do choisithe den taobh íochtarach den 

chearnóg.   

Déanfar sráid aontreo de Shráid an Droichid chun 

cosáin níos leithne a éascú agus déanfar sráid 

aontreo de chuid de Shráid an tSéipéil ó acomhal 

Shráid an Droichid. Cuirfidh an dearadh agus an 

leagan amach nua le cruth físiúil, cuirfidh feabhas 

ar rochtain do choisithe agus cruthóidh 

timpeallacht uirbeach tharraingteach a bheidh mar 

ghné thábhachtach i rathúlacht an bhaile ó thaobh 

siopadóirí agus turasóirí araon a mhealladh. 

 

 
 

Cuireadh 18 crann darach lánfhásta mar chuid 

d’oibreacha an Réimse Poiblí i mBaile an 

Chinnéidigh.  

 

Cuireadh tús le hoibreacha ar Leabharlann Chill 

Mhantáin. Tá sean-fhoirgneamh an bhainc ar an 

Meal i mBaile Chill Mhantáin á aistriú go saoráid 

leabharlainne poiblí nua a chuimseoidh Cartlanna 

Chontae Chill Mhantáin agus saoráid do Staidéar 

Áitiúil. 

 

Mar chomhartha buíochais cuireadh fáilte an 

Chathaoirligh ar fáil do ghrúpa Bailte Slachtmhara 

Chill Mhantáin a tionóladh i Halla an Bhaile mar 

aitheantas ar an mBonn Óir a bhain siad amach i 

gComórtas Bailte Slachtmhara sa bhliain 2019.  

Bhain grúpa Bailte Slachtmhara Chill Mhantáin 

bonn óir amach i gCatagóir E (daonra de 5,001 – 

10,000) agus fuair siad ainmniúchán freisin don 

Chéad Áit sa Chontae.  Bhronn Cathaoirleach an 

Cheantair Bhardasaigh teastas ar an ngrúpa mar 

aitheantas ar an méid a bhí bainte amach acu.  

 

Crochadh dhá chlár/léachtán léirmhíniúcháin nua i 

Black Castle agus i dTailte na Mainistreach.  Rinne 

Bailte Slachtmhara Chill Mhantáin coimisiúnú ar 

shuirbhé geoifisiceach ar an dá shuíomh agus chuir 

Comhaltaí Cheantar Bardasach Chill Mhantáin 

maoiniú ar fáil do Bhailte Slachtmhara Chill 

Mhantáin chun tabhairt faoina tionscadail.  Nascfar 

na cláir léirmhíniúchán seo leis an 5 léachtán eile 

atá beartaithe do Chonair Stairiúil Bhaile Chill 

Mhantáin. 

 

Cuireadh amach ar scáileán i mí Meán Fómhair 

2020 “The South Westerlies” a tharraing aird ar 

roinnt de radharc tíre iontach Chill Mhantáin. 

 

Cuireadh cosáin i mBéal an Cháig agus i Black Castle 
agus tá an áit níos inrochtana mar thoradh air sin.   
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Bhain Tionscadal Bithéagsúlachta Chuan an 

Bhriotáis bonn airgid amach i nDámhachtainí Pobail 

agus Comhairle Uile-Éireann.  

Cuireadh tús le hoibreacha ar Chearnóg Mhic Liam.  

 

Osclaíodh go hoifigiúil dhá chlós súgartha nua sa 

Láithreach agus sa Tóchar i mí an Mheithimh 2020. 

 

 

 

Tugadh Córas Aontreo Cnoc an tSéipéil isteach i mí 

na Samhna 2020. 
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RÁITEAS AIRGEADAIS 2020

  

Ráiteas Airgeadais 
Déantar achoimre ar an ioncam go léir a bhaineann le fáltais agus le caiteachas sa Ráiteas 

Airgeadais. 
Taispeántar sa Ráiteas Airgeadais an 
barrachas/easnamh don bhliain.   

   
  

  
    

  

Ráiteas Cuntais Ioncaim agus Caiteachais do bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2020 
  

    
  

Caiteachas de réir Grúpchlár 
 

Ollchaiteachas 
2020 

Ioncam         
2020 

Glanchaiteacha
s 2020 

Glanchaiteacha
s 2019 

  
    

  
  

 
€ € € € 

Tithíocht & Foirgníocht 
 

25,544,424 30,619,318 (5,074,894 ) (3,891,239 ) 
  

    
  

Iompar & Sábháilteacht ar Bhóithre 
 

27,064,762 15,565,479 11,499,284  10,882,301  
  

    
  

Seirbhísí Uisce 
 

6,786,852 6,649,044 137,809  642,408  
  

    
  

Bainistíocht Forbartha 
 

29,548,204 23,275,549 6,272,656  5,929,612  
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Seirbhísí Comhshaoil 
 

13,438,087 1,859,432 11,578,655  10,946,273  
  

    
  

Áineas & Conláistí 
 

9,678,239 1,281,323 8,369,916  7,312,575  
  

    
  

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas 
 

1,309,396 665,240 644,157  599,756  
  

    
  

Seirbhísí Ilghnéitheacha 
 

22,069,959 23,079,247 (1,009,288 ) 3,672,684  
  

    
  

Caiteachas/Ioncam Iomlán  
 

135,439,924 102,994,631 
 

  

  
    

  
Glanchostas Rannáin atá le maoiniú ón gCiste 
Rátaí agus Rialtais Áitiúil  

   
32,445,293 36,094,371  

  
    

  
Rátaí 

   
32,009,800 27,927,545 

  
    

  
Cáin Mhaoine Áitiúil 

   
13,720,320 11,983,425 

  
    

  
  

    
  

  
    

  

Barrachas/(Easnamh) don bhliain roimh 
Aistrithe 

   
13,284,826  3,816,599  

  
    

  
Aistrithe Ó /Chuig) Cúlchistí 

   
(12,878,616 ) (3,511,325 ) 

  
    

  

Barrachas/(Easnamh) Iomlán don Bhliain  
   

406,210  305,273  

  
    

  
Cúlchiste Ginearálta @ 1 Eanáir 

   
(2,052,474 ) (2,357,748 ) 

  
    

  

Cúlchiste Ginearálta @ 31 Nollaig 
   

(1,646,264 ) (2,052,474 ) 

 
 
 

    
  

 
Clár Comhardaithe don Bhliain dar Críoch 31 Nollaig 2020 

  

   

2020 2019 

  

   

€ € 

Sócmhainní Seasta 

    

  
  

    

  
Oibriúchán 

   

1,179,239,482 1,135,901,664 
Bonneagar 

   

1,549,493,552 1,550,762,045 
Pobal 

   

19,069,643 19,069,025 
Neamhoibriúchán 

   

220,010 220,000 

  

   

2,748,022,687 2,705,952,734 

  

    

  
  

    

  
Obair idir Lámha agus Réamhchostais 

   

66,502,469 53,049,484 
  

    

  
  

    

  
Feichiúnaithe Fadtéarmacha  

   

54,856,408 46,639,601 
  

    

  
  

    

  
Sócmhainní Reatha 

    

  
  

    

  
Stoc 

   

- 161,211 
Feichiúnaithe Trádála agus Réamhíocaíochtaí 

   

43,348,807 54,895,085 
Infheistíochtaí Bainc 

   

66,285,338 41,140,761 
Airgead sa Bhanc 

   

1,299,945 - 
Airgead faoi Bhealach 

   

400 400 

  

   

110,934,490 96,197,457 
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Dliteanais Reatha 

    

  
  

    

  
Rótharraingt Bainc 

    

1,770,327 
Creidiúnaithe & Fabhruithe 

   

35,729,817 23,378,183 
Léasanna Airgeadais 

   
- - 

  

   

- - 

  

   

35,729,817 25,148,510 

  

    

  
Glansócmhainní Reatha/(Dliteanais) 

   

75,204,673 71,048,947 
  

    

  
Creidiúnaithe (Méideanna atá níos mó ná bliain 
amháin)  

    

  
  

    

  
Iasachtaí Iníoctha 

   

71,270,089 69,587,182 
Léasanna Airgeadais 

   

- - 
Taiscí Inaisíoctha 

   

19,682,297 18,289,543 
Eile 

   

22,166,232 17,475,345 

  

   

113,118,618 105,352,070 

  

    

  

Glansócmhainní / (Dliteanais) 

   

2,831,467,618 2,771,338,697 

  

    

  
  

    

  
Arna Léiriú ag 

    

  
  

    

  
Caipitiliú 

   

2,748,022,687  2,705,952,735  
Ioncam OIL 

   

52,068,794  41,109,682  

Cúlchiste Ginearálta Ioncaim  

   

(1,646,264 ) (2,052,474 ) 
Cúlchistí Sonracha Eile  

    

  
Iarmhéideanna Eile 

   

33,022,401  26,328,754  
  

    

  

Cúlchistí Iomlána 

   

2,831,467,618 2,771,338,697 
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Cuntas Ioncaim 2020 V 2019 / Comparáidí ó Shracfhéachaint  

 
Tithíocht & Foirgníocht 
  
Iompar & Sábháilteacht ar Bhóithre 
  
Seirbhísí Uisce 
  
Bainistíocht Forbartha 
  
Seirbhísí Comhshaoil 
  
Áineas & Conláistí 
  
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas 
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Seirbhísí Ilghnéitheacha 
  

  

 

 

 

Ioncam 2020 

    

Anailís ar Ioncam € 

Deontais & Fóirdheontais Stáit  66,913,846 

Ranníocaíochtaí ó Údaráis Áitiúla Eile  2,427,146 

Earraí & Seirbhísí 33,653,638 

Cáin Mhaoine Áitiúil 13,720,320 

Rátaí 32,009,800 

Ioncam Iomlán 148,724,751 
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Anailís ar Ionam 2020 
Deontais & Fóirdheontais Stáit 
Ranníocaíochtaí ó Údaráis Áitiúla Eile 
Earraí & Seirbhísí 
Cáin Mhaoine Áitiúil 
Rátaí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caiteachas Ioncaim 2020 

    

Anailís ar Chaiteachas € 

Costais Párolla  44,556,264 

Costais Oibriúcháin 78,629,653 

Costais Riaracháin 7,236,316 

Costais Eagraíochta 1,706,087 

Costais Airgeadais 2,478,213 

Costais Ilghnéitheacha 833,392 

Caiteachas Ioncaim Iomlán  135,439,924 
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Anailís ar Chaiteachas Ioncaim 
Costais Párolla  

Costais Oibriúcháin 

Costais Riaracháin 

Costais Eagraíochta 

Costais Airgeadais 

Costais Ilghnéitheacha 

Caiteachas Ioncaim Iomlán  
 

 

                                   Caiteachas Ioncaim ag an Stiúrthóireacht 2020 
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Tithíocht & Foirgníocht 
  
Iompar & Sábháilteacht ar Bhóithre 
  
Seirbhísí Uisce 
  
Bainistíocht Forbartha 
  
Seirbhísí Comhshaoil 
  
Áineas & Conláistí 
  
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas 
  
Seirbhísí Ilghnéitheacha 
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Ioncam Stiúrthóireachta 2020 
Tithíocht & Foirgníocht 
  
Iompar & Sábháilteacht ar Bhóithre 
  
Seirbhísí Uisce 
  
Bainistíocht Forbartha 
  
Seirbhísí Comhshaoil 
  
Áineas & Conláistí 
  
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas 
  
Seirbhísí Ilghnéitheacha 
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Caiteachas & Ioncam Caipitil 2020 
Tithíocht & Foirgníocht 
  
Iompar & Sábháilteacht ar Bhóithre 
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Seirbhísí Uisce 
  
Bainistíocht Forbartha 
  
Seirbhísí Comhshaoil 
  
Áineas & Conláistí 
  
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas 
  
Seirbhísí Ilghnéitheacha 
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TÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHT EANÁIR – NOLLAIG 2020 
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Comhdhálacha ar fhreastail Comhaltaí Comhairle Contae Chill Mhantáin 
orthu sa bhliain 2020 

     

        

Dáta Comhlacht Eagraithe Suíomh Téama 
Comhairleoirí a 
d’Fhreastail 

Suim a 
Éilíodh 
 (T&S) 

Táille 
Comhdhála/Oiliúna  
 

Costas 
Iomlán 

13
 
Feabhra 2020 AILG An Cabhán Modúl 1 

An Comhairleoir Lourda 
Scott 149.66 100.00 249.66 

12- 13 Feabhra 2020 AILG An Cabhán Modúl 1 
An Comhairleoir 
Vincent Blake 291.03 100.00 391.03 

13 – 14 Feabhra 2020 AILG An Cabhán Modúl 1 
An Comhairleoir Shay 
Cullen 302.93 100.00 402.93 

15 Feabhra, 2020 AILG Port Láirge Modúl 1 
An Comhairleoir Gail 
Dunne 139.81 100.00 239.81 

15 Feabhra 2020 AILG Port Láirge Modúl 1 
An Comhairleoir Pat 
Kennedy 136.22 100.00 236.22 

15 Feabhra 2020 AILG Port Láirge Modúl 1 
An Comhairleoir Patsy 
Glennon 132.64 100.00 232.64 

13 Feabhra 2020 AILG An Cabhán Modúl 1 
An Comhairleoir 
Melanie Corrigan 139.81 100.00 239.81 

15 2020 AILG Port Láirge Modúl 1 
An Comhairleoir Paul 
O’Brien 125.47 100.00 225.47 

4 – 6 Márta 2020 AILG An Longfort Modúl 2 
An Comhairleoir 
Tommy Annesley 409.13 100.00 509.13 

4 – 5 Márta 2020 AILG An Longfort Modúl 2 
An Comhairleoir 
Vincent Blake 253.53 100.00 353.53 

4-5 Márta 2020 AILG An Longfort Modúl 2 
An Comhairleoir Shay 
Cullen 377.78 100.00 477.78 

4-6 Márta 2020 AILG An Longfort Modúl 2 
An Comhairleoir Gail 
Dunne 392.11 100.00 492.11 

4-5 Márta 2020 AILG An Longfort Modúl 2 
An Comhairleoir Pat 
Kennedy 273.96 100.00 373.96 

5 Márta 2020 AILG An Longfort Modúl 2 
An Comhairleoir 
Edward Timmins 142.94 100.00 242.94 

5-6 Márta 2020 AILG An Longfort Modúl 2 
An Comhairleoir Gerry 
Walsh 253.36 100.00 353.36 

4-6 Márta 2020 AILG An Longfort Modúl 2 
An Comhairleoir Paul 
O’Brien 400.19 100.00 500.19 
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5 Márta 2020 AILG  An Longfort Modúl 2 
An Comhairleoir John 
Mullen 174.62 100.00 274.62 

7-8 Lúnasa 2020 AILG Sligeach Modúl 3 
An Comhairleoir Gail 
Dunne 585.53 100.00 685.53 

8 Lúnasa 2020 AILG Sligeach Modúl 3 
An Comhairleoir Pat 
Kennedy 265.22 100.00 365.22 

11 Lúnasa 2020 AILG Baile Átha Luain Modúl 3 
An Comhairleoir Patsy 
Glennon 133.54 100.00 233.54 

7-8 Lúnasa 2020 AILG Sligeach Modúl 3 
An Comhairleoir Paul 
O’Brien 382.60 100.00 482.60 

        

Iomlán 
    

   
5,462.07  2,100.00 7,562.07 

 

 

Comhaltaí Comhairle Contae Chill Mhantáin atá ceaptha ar Choistí nó ar Chomhlachtaí Eile 2020 

Coiste/Comhlacht Eile Ainm 
Suim a Íocadh 
2020 

Údarás Réigiúnach an Oirthir agus Lár-Tíre  An Comhairleoir Gerry Walsh  Nil 

  An Comhairleoir Avril Cronin Nil 

  
 

  

      

An Fóram Sláinte Réigiúnach (Baile Átha Cliath – 
Laighin Láir) An Comhairleoir Aoife Flynn Kennedy  Nil 

  An Comhairleoir Gerry O’Neill  Nil 

  An Comhairleoir Patsy Glennon  Nil 

  An Comhairleoir Joe Behan Nil 

      

Cumann Chomhaltaí na nÚdarás Áitiúil An Comhairleoir Vincent Blake 1,216.45 

      

Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann (AILG) An Comhairleoir Gail Dunne  Nil 

  An Comhairleoir Rory O’Connor  Nil 
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  An Comhairleoir Shay Cullen Nil 

      

Comhpháirtíocht Cheantar Bhré An Comhairleoir Aoife Flynn Kennedy  Nil 

  An Comhairleoir Grace McManus  Nil 

  An Comhairleoir Lourda Scott  Nil 

      

      

      

Bord Pháirc Fhiontraíochta CLG Chill Mhantáin An Comhairleoir Gail Dunne  Nil 

  An Comhairleoir Mary Kavanagh  Nil 

      

Bord na Maighdine Mara, Ionad Ealaíon 
Chontae Chill Mhantáin An Comhairleoir Mags Crean  Nil 

  An Comhairleoir Melanie Corrigan  Nil 

  An Comhairleoir Steven Matthews  Nil 

      

Páirc Fhiontraíochta Gnó an Inbhir Mhóir (ABEC) 
CLG 

Cathaoirleach Ceantar Bardasach an 
Inbhir Mhóir Ex Officio   

      

Páirc Fiontraíochta Chill Mhantáin An Comhairleoir Mary Kavanagh  Nil 

  An Comhairleoir Gail Dunne   

      

      

Bord Chuideachta Comhar-Árachais 
Chomhlachtaí Poiblí na hÉireann Teoranta An Comhairleoir Gerry O’Neill   

      

Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus 
Chill Mhantáin An Comhairleoir Patsy Glennon   

  An Comhairleoir Tom Fortune   

  An Comhairleoir Paul O’Brien  430.00 

  An Comhairleoir Lourda Scott   
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  An Comhairleoir Anne Ferris  253.13 

  An Comhairleoir Edward Timmins 59.59 

      

Tascfhórsa Drugaí Réigiún an Chósta Thoir An Comhairleoir Mags Crean   

  An Comhairleoir John Snell   

  An Comhairleoir Tommy Annesley   
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