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1.0 Réamhrá 
Feidhmíonn an Plean Corparáideach seo mar chreat straitéiseach na Comhairle le haghaidh 
gníomhaíochta le linn shaolré na Comhairle. Leagtar Amach Inti Cuspóirí Straitéiseacha Agus straitéisí 
tacaíochta Chomhairle Contae Cheatharlach don tréimhse 2020 - 2024, maidir le Misean agus 
Croíluachanna na Comhairle. 
 
Ullmhaíodh an Plean tar éis próiseas comhairliúcháin agus athbhreithniú Ag An Ngrúpa Polasaí 
Corparáideach. Beidh sé mar phríomhthionchar d ' ullmhú An Bhuiséid Bhliantúil agus Na Bpleananna 
Seachadta Seirbhíse, trína bhféachfaidh an Chomhairle lena cuspóirí a bhaint amach. Is É An Plean 
Corparáideach an foras ar A bhfuil Cláir Oibre Bhliantúla agus Pleananna Forbartha Pearsanta 
Bunaithe. Áirítear sa Phlean creat le haghaidh chur chun feidhme, monatóireacht agus athbhreithniú 
na gcuspóirí sin, a chinnteoidh go mbeidh an Plean dírithe, solúbtha agus freagrúil i dtimpeallacht atá 
ag athrú i gcónaí. 
 
I gcomhréir leis an Acht Rialtais Áitiúil 2001, arna leasú, ullmhaítear An Plean Corparáideach seo ar 
bhonn cur chuige straitéiseach uile-eagraíochtúil a chuimsíonn gníomhaíochtaí éagsúla na Comhairle. 
Áirítear sa Phlean príomhchuspóirí agus príomhthosaíochtaí gach ceann de phríomhghníomhaíochtaí 
na Comhairle agus tá sé deartha chun cúinsí an údaráis áitiúil a chomhlíonadh, agus ag an am céanna 
solúbthacht a chaomhnú chun freastal ar éilimh timpeallachta atá ag athrú. 
 
Agus An Plean á ullmhú, bhí an Chomhairle ar an eolas faoi shaincheisteanna leathana amhail Cuimsiú 
Sóisialta, Comhionannas, Maolú Ar An Athrú Aeráide agus Cuspóirí Oiriúnaithe Don Athrú Aeráide, 
Agus Forbairt Inbhuanaithe mar aon le Seirbhís Ardchaighdeáin agus Ceannaireacht An Phobail. Tá 
an Chomhairle ar an eolas freisin faoin dualgas Atá Ar Chomhionannas Agus Ar Chearta An Duine San 
Earnáil Phoiblí mar atá leagtha amach in Alt 42 Den Acht Fá Choimisiún Na héireann Um Chearta An 
Duine agus Comhionannas, 2014. Cuireann an dualgas seo iallach ar An Gcomhairle aird a thabhairt 
ar an ngá atá le; 

 

(a) Idirdhealú a Dhíchur 

(b) Comhionannas Deiseanna Agus cóir Chomhionann a fhoirne agus na daoine dá soláthraíonn sí 

seirbhísí a Chur Chun cinn agus 

(c) Cearta An duine a Chosaint ar A chomhaltaí, ar a fhoireann agus ar na daoine dá soláthraíonn 

sí seirbhísí 

Tá comhairle Contae cheatharlach tiomanta sa Phlean seo chun Tacú Leis an Gclár Transforming Lives 
maidir le daoine faoi mhíchumas chun tacú le rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí cultúrtha, caitheamh 
aimsire, fóillíochta agus spóirt agus chun a ról a chomhlíonadh maidir lena chinntiú go bhfuil tithíocht 
do dhaoine faoi mhíchumas mar chuid lárnach d ' iarrachtaí príomhshrutha tithíochta. 
 
Léirítear ról na Comhairle i ndáil le himircigh agus pobail nua sa Phlean Corparáideach agus 
beidh tuilleadh eolais Ar Fáil I Straitéis Lánpháirtíochta Imirceach Chontae Cheatharlach 2020-2022. 
 
Agus Comhairle Contae Cheatharlach ar cheann de dháréag curaidh Um Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe a dhéanann ionadaíocht Ar Údaráis Áitiúla agus Ar Earnáil An Rialtais, léirítear an Plean 
seo ar an ról sin. 
 
Tá na Comhaltaí Tofa Agus an fhoireann Tofa tiomanta go hiomlán do chur I bhfeidhm An Phlean, 
agus tá siad ag tnúth le bheith ag obair leis na comhlachtaí reachtúla, deonacha agus pobail éagsúla 
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lena roinneann An Chomhairle leas coiteann i Bhforbairt Chontae Cheatharlach. 
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Comhairleoir John Pender Kathleen Holohan 
Cathaoirleach Príomhfheidhmeannach 
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2.0 Próifíl Chontae Cheatharlach 
Tá Contae Cheatharlach (Contae Cheatharlach) suite laistigh D ' Oirdheisceart Na Héireann i gcúige 
Laighean a chlúdaíonn achar 896 ciliméadar cearnach. Is Baile Suite I Gcomhairle Na Gáidhealtachd 
é Ceatharlach. Is é 56,932 an daonra I Gcontae Cheatharlach a taifeadadh i ndaonáireamh 2016. Tá 
baile Cheatharlach suite in iarthuaisceart An Chontae feadh na teorann le Contae Laoise. Bhí 24,274 
duine ina gcónaí i Mbaile cheatharlach (An Ghráig Ina measc) a taifeadadh i ndaonáireamh 2016, 
rud a fhágann gurb é an tríú hionad uirbeach déag is mó sa stát é. 
 
Tugtar faoi deara go bhfuil an chuid is mó de limistéar Ghráig Chuilinn laistigh de Chontae Laoise 
agus laistigh de limistéar riaracháin Chomhairle Contae Laoise. Is dúshlán é seo maidir le seirbhísí a 
sholáthar don dá Údarás Áitiúil. Tá sé mar aidhm ag Comhairle Contae cheatharlach ina leith seo go 
háirithe dlúthchomhar a dhéanamh le Comhairle Contae Laoise chun an tseirbhís seo a chur ar fáil i 
gcomhar le Chéile. 
 
Tá an Contae lonnaithe go straitéiseach agus tá rochtain den scoth aige ar bhonneagar iompair 
trína shuíomh ar mhótarbhealach M9 Bhaile Átha cliath Phort Láirge, ar phríomhlíne iarnróid Bhaile 
Átha cliath Phort Láirge agus ar bhóthar náisiúnta An n80 a nascann Calafort Ros Láir le Lár Na Tíre. 
Is ionad réigiúnach é ceatharlach i Réigiún an Oirdheiscirt don oideachas, seirbhísí poiblí, 
siopadóireacht, na healaíona, cultúr, fóillíocht, áineas agus spórt. 
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3.0 Timpeallacht Oibriúcháin Áitiúil Agus Struchtúr Eagraíochtúil 
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Timpeallacht Oibriúcháin Áitiúil 
 

Tá an timpeallacht oibriúcháin áitiúil ina bhfeidhmíonn Comhairle Contae Cheatharlach leagtha amach 
thíos. 
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Struchtúr Na Heagraíochta 
 

Tá achoimre ar struchtúr eagraíochtúil Chomhairle Contae Cheatharlach sa léaráid thíos. 
 
 

 
3.1 Feidhmeanna Feidhmiúcháin agus Forchoimeádta 

 

Roinntear soláthar seirbhísí idir Na Comhaltaí Tofa agus Feidhmeannas na Comhairle. 
Comhlíonann Na Comhaltaí Tofa a ndualgais trí 'Feidhmeanna Forchoimeádta', mar shampla, lena 
n-áirítear Glacadh Leis An Bplean Forbartha Contae, Buiséad Bliantúil, Plean Corparáideach, 
Glacadh Le Scéim Tosaíochtaí Ligin, athrú ar an ráta Cánach Maoine Áitiúla agus fodhlíthe a 
dhéanamh. 
 
Tugtar Feidhmeanna Feidhmiúcháin ar chinntí oibríochtúla agus déantar iad faoi cheannaireacht 
An Phríomhfheidhmeannaigh ag féachaint do na beartais a ghlac Na Comhaltaí Tofa. I measc na 
gcinntí feidhmiúcháin tá rialú buiséadach, cúrsaí foirne, cinntí pleanála agus leithdháiltí 
tithíochta. 
. 
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3.2 Comhaltaí Tofa 
Tá ocht Gcomhalta Dhéag Tofa ag Comhairle Contae cheatharlach, a dhéanann ionadaíocht ar thrí 
Cheantar Bhardasacha Ceatharlach (7 gcomhalta), An Tulach (6 chomhalta) agus Muine Bheag (5 
chomhalta). 

 
Reáchtáiltear Toghcháin áitiúla gach 5 bliana leis an Gceann is déanaí in 2019. 

 

3.3. Ceantair Bhardasacha 
 

Tugadh Ceantair bhardasacha isteach in 2014 mar chuid D ' Athchóiriú An Rialtais Áitiúil. Is 
struchtúr fo-chontae Iad Na Ceantair bhardasacha a dhéanann foráil do chinnteoireacht ag 
leibhéal áitiúil. Mar atá leagtha amach thuas tá trí Cheantar Bhardasacha i Gcontae Cheatharlach. 
Tá sceideal bliantúil d ' oibreacha ceantair bhardasaigh ag Gach Ceantar Bardasach ina leagtar 
amach a chlár oibre bliantúil. Déantar roinnt feidhmeanna forchoimeádta sonraithe ag leibhéal an 
cheantair bhardasaigh. 

 

3.4. An Grúpa Um Beartas Corparáideach (CPG) 
 

Tá Grúpa Beartais Chorparáidigh (CPG) ag An Gcomhairle ina bhfuil Cathaoirleach na Comhairle 
agus Cathaoirligh na gceithre Choiste Beartais Straitéiseacha. Déanann An 
Príomhfheidhmeannach agus An Fhoireann Bhainistíochta freastal ar An Ngrúpa Polasaí 
Corparáideach. 

 

3.5 Coistí Beartais Straitéisigh (SPC) 
 

Tá na Comhaltaí Tofa freagrach as beartais a fhorbairt a rialaíonn gníomhaíochtaí na Comhairle. 
Éascaítear forbairt beartas trí Choistí Beartais Straitéiseacha (CBS). Tá gach CBS comhdhéanta de 
Líon Comhaltaí Tofa agus roinnt comhaltaí ó leasanna earnála ainmnithe seachtracha. Don 
tréimhse 2020 – 2024 tá ceithre CBS Ag Comhairle Contae Cheatharlach mar seo a leanas: 

 

• Gníomhaíocht pleanála, Comhshaoil, Aeráide agus Bithéagsúlachta, Fuinnimh agus 

Talmhaíochta (7 Gcomhalta Tofa agus 5 ionadaí earnála seachtracha) 

• Iompar agus Bonneagar (6 Bhall Tofa agus 5 ionadaí earnála seachtracha) 

• Tithíocht, Pobal agus Folláine (7 Gcomhalta Tofa agus 5 ionadaí earnála seachtracha) 

• Cultúr, Leabharlanna agus Forbairt Dhigiteach, Turasóireacht, Fiontraíocht Agus Forbairt 

Eacnamaíochta (6 Bhall Tofa agus 5 ionadaí earnála seachtracha) 

3.6 Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) 
 
Tá naisc chuimsitheacha Ag an Gcomhairle Leis an Earnáil Phobail agus Dheonach tríd an Líonra 
Rannpháirtíochta Poiblí (PPN). Faoi láthair tá 410 grúpa pobail ag PPN chontae Cheatharlach atá cleamhnaithe 
trí na trí Choláiste – Pobail Agus Deonach, Cuimsiú Sóisialta agus Timpeallacht. Is feithicil í AN PPN trína 
gcuireann an Chomhairle an pobal ar an eolas faoin obair a dhéanann sí. Is meicníocht é AN PPN a éascaíonn 
rannpháirtíocht an phobail agus rannpháirtíocht na saoránach.
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3.7 Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) 
 

Éascaíonn an Chomhairle oibriú An Choiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC), Arb í an 
phríomhfheithicil í chun comhordú a dhéanamh ar ghníomhaíocht áitiúil agus pobail I Gcontae 
Cheatharlach. Tagann a bhallraíocht ó pháirtithe leasmhara reachtúla agus neamhreachtúla 
éagsúla. 

 
 

4.0 Ráiteas Misin agus Bunluachanna 
 

4.1 An Ráiteas Misin 

ÁR RÁITEAS MISIN 
 

“Seirbhís d ' ardchaighdeán rialtais áitiúil a chur ar fáil do mhuintir Chontae Cheatharlach, tríd an 

cosaint agus feabhsú an chomhshaoil agus feabhas ar cháilíocht na beatha.” 
 

Bainfimid é seo amach trí chomhpháirtíocht a chothú idir baill tofa Agus foireann Chomhairle 
Contae Cheatharlach agus gach earnáil den phobal. De mheon muiníne frithpháirtí, oibreoimid ar 
bhealach oscailte, éifeachtach agus rannpháirteach lena chinntiú gur contae atá inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de É Contae Cheatharlach, atá cuimsitheach agus bríomhar ó thaobh na 
heacnamaíochta, an chultúir agus na sochaí de, áit ar féidir le gach duine cónaí agus oibriú i bpobal 
sláintiúil agus sábháilte agus Áit a thuilleann Comhairle Contae Cheatharlach clú ar chaighdeán 
agus ar éifeachtúlacht a cuid seirbhísí. 

 

4.2 Croí-Luachanna 
 

Croí-luachanna múnlaigh cultúr agus cruthaigh féiniúlacht ár n-eagraíochta. Is iad ár bpríomhluachanna: 
 

• Ceannaireacht dhaonlathach Agus Shibhialta - soláthraímid ceannaireacht shoiléir, éifeachtach, 

dhaonlathach agus shibhialta, eolas, éisteacht agus freagairt do dhaoine áitiúla. 

 
• Meas – caithfimid go cothrom le gach duine agus tabharfaimid aird ar a gcuid riachtanas agus imní. 

 
• Cuimsiú Sóisialta - tugaimid meas ar éagsúlacht chultúrtha agus eitneach agus táimid tiomanta do 

phrionsabail an chomhionannais rochtana, rannpháirtíochta agus torthaí do chách maidir le 

seachadadh seirbhíse. 

 
• Seirbhísí Ardchaighdeáin / Cúram Custaiméirí - déanaimid ár ndícheall feabhas leanúnach a chur 

ar ár seachadadh seirbhíse, lena n-áirítear cumarsáid inmheánach agus sheachtrach, le fócas láidir 

custaiméara agus saoránach agus cinnteoimid go bhfuil gach seirbhís tiomáinte ag custaiméirí agus 

ag úsáideoirí. 
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• Inrochtaineacht - táimid tiomanta do phrionsabail Na Rochtana Uilíoch. 

 
• Ár Bhfostaithe - tá luach againn ar ár bhfostaithe agus táimid tiomanta d ' fhórsa saothair dílis, 

solúbtha agus nuálach a fhorbairt i dtimpeallacht oibre leanúnach dearfach. 
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• Comhpháirtíocht - oibrímid go dearfach le gníomhaireachtaí eile agus le pobail áitiúla. 

 
• Trédhearcacht, Cuntasacht Agus Sláine - coinnímid na caighdeáin is airde iompair agus 

ionracais, táimid oscailte, cuntasach, oibiachtúil agus déanaimid cinntí neamhchlaonta ar 

mhaithe le leas an phobail. 

 
• Nuálaíocht – táimid oscailte do bhealaí nua chun gnó a dhéanamh a chuirfidh luach agus / nó 

éifeachtúlacht i seachadadh seirbhíse a fheabhsú. 
• Luach Ar Airgead / Acmhainní A Uasmhéadú - táimid tiomanta don úsáid is éifeachtaí agus is 

éifeachtaí a bhaint as na hacmhainní atá ar fáil chun seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar, agus 

luach ar airgead á chinntiú ag an am céanna. 

 
• Inbhuanaitheacht - oibrímid ar bhealaí nach gcuirfidh srian ar riachtanais reatha ná ar 

riachtanais todhchaí mhuintir Agus phobail Chontae Cheatharlach. 

 
• Bród - táimid bródúil as ár gcuid oibre agus as ról ceannaireachta Chomhairle Contae 

Cheatharlach i bhforbairt eacnamaíoch, shóisialta, chultúrtha agus chomhshaoil an chontae. 

 
4.3 Dualgas Comhionannais Agus Cearta Daonna Na Hearnála Poiblí 

 
Is comhlacht poiblí Í Comhairle Contae cheatharlach agus tá dualgais uirthi Faoin Acht Fá Choimisiún 
Na héireann Um Chearta An duine agus Comhionannas, 2014. Ceanglaítear ar an Gcomhairle leis na 
hoibleagáidí sin aird a thabhairt ar an ngá atá ann idirdhealú a dhíchur, comhionannas deiseanna a 
chur chun cinn agus cearta an duine a chosaint. Is dualgas leanúnach é seo agus déanfaidh Comhairle 
Contae Cheatharlach measúnú ar na saincheisteanna comhionannais agus cearta daonna a d 
'fhéadfadh a bheith ábhartha d' fheidhmeanna agus do chuspóir ár n-eagraíochta agus ar na beartais, 
pleananna agus gníomhartha atá i bhfeidhm nó a bheartaítear a chur i bhfeidhm chun aghaidh a 
thabhairt ar na saincheisteanna sin le linn shaolré an phlean seo i gcomhréir le cur chuige AN IHREC 
maidir le: 

 
Measúnú: sainaithneoidh Comhairle Contae Cheatharlach saincheisteanna comhionannais agus cearta daonna 
a bhaineann le feidhmeanna agus cuspóir 
 
Seoladh: cuirfidh An Chomhairle gníomhaíochtaí chun feidhme chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna 
comhionannais agus cearta an duine 
 
Tuarascáil: tabharfaidh An Chomhairle tuairisc ar fhorbairtí agus ar éachtaí a eascraíonn as cur chun feidhme an 
dualgais
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5.0 Timpeallacht Oibriúcháin 
 

5.1 Timpeallacht Sheachtrach 
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Comhairle Contae Cheatharlach 

Timpeallacht Oibriúcháin Inmheánach 

 
 

Éifeachtacht 
Oibríochtúil 

 
 

Tomhas 
feidhmíochta 
agus táscairí 

 
 

Bainistíocht 
airgeadais 

 
 

Teicneolaíocht 

Ár Muintir 

• Pleanáil, Oiliúint agus Earcaíocht don lucht saothair 

•A bheith i d ' fhostóir de rogha 

•Sláinte agus Folláine Na Foirne 

Rialachas 
Corparáideach 
 

•• Athbhreithniú leanúnach ar phróisis 

•• Seirbhísí Comhroinnte A Uasmhéadú  

•• Seirbhís Éifeachtach Do Chustaiméirí 

Efficiency 

•Athbhreithniú Ar Tháscairí  Feidhmíochta 
•Suirbhéanna Do Chustaiméirí 

• Próisis buiséadaithe láidre 

• Tairiscintí méadaithe d ' iarratais ar mhaoiniú 

•Leanúint de leithdháileadh cothrom an mhaoinithe lárnaigh a shaothrú 

• Úsáid éifeachtach a bhaint as teicneolaíochtaí nua-aimseartha 

• Úsáid áiseanna teicneolaíochta 

•Roghanna ar líne chun seirbhísí a sholáthar 

• Úsáid a bhaint as obair iargúlta 

• Riosca Corparáideach a bhainistiú lena n-áirítear rioscaí nua amhail Covid 19 
• Próisis Láidre 
• Béim Ar Chomhlíonadh 

• Oiriúnú go tapa d ' athruithe, lena n-áirítear saincheisteanna gan choinne agus 

paindéimí ar nós Covid agus nó paindéimí eile 
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6.0 Cuspóirí Straitéiseacha agus Straitéisí Tacaíochta 

 
6.1 Réamhrá 

Tá cuspóirí straitéiseacha na Comhairle liostaithe thíos. Is cuspóirí ardleibhéil iad seo a théann i 
raon thar stiúrthóireachtaí agus feidhmeanna uile na Comhairle. Beidh aird ag an bhfoireann go 
léir ar na cuspóirí straitéiseacha sin agus iad ag idirghníomhú leis na páirtithe leasmhara go léir. 

 

  
Cuspóir Straitéiseach Eagraíochtúil 

 
Straitéisí Tacaíochta 

 
 

1 

 

Fócas leanúnach ar sheirbhís 

ardchaighdeáin a sholáthar do gach 

custaiméir agus uasmhéadú a dhéanamh ar 

éifeachtúlacht eagraíochtúil, ar 

éifeachtacht agus ar chur chun cinn 

leanúnach na nuálaíochta agus na 

teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide 

ceannródaíche 

Díreoidh An Chomhairle ar sheirbhísí a 
sholáthar a chuirfidh feabhas ar cháilíocht na 
beatha agus ar an timpeallacht i gcoitinne dár 
saoránaigh. Leanfaidh an Chomhairle ag lorg 
teicneolaíochtaí agus córais dea-chleachtais 
chun cur ar a cumas seirbhísí a sholáthar ar an 
mbarr is fearr is féidir. Is é a bheidh i gceist 
leis sin ná iniúchadh a dhéanamh ar úsáid 
teicneolaíochtaí nua agus teicneolaíochtaí atá 
ag teacht chun cinn, Lena n-áirítear Sonraí 
Móra ar líne agus digiteacha Agus Faisnéis 
Shaorga ag féachaint do cheanglais Na 
Rialachán Ginearálta maidir le cosaint Sonraí 

 
 

2 

 

Ár dtimpeallacht a fheabhsú, a chosaint agus 

a chur chun cinn ar mhaithe leis na glúnta 

atá ann faoi láthair agus na glúnta atá le 

teacht 

Beidh an Chomhairle i gceannas ar phobail, ar 
ghnólachtaí agus ar dhaoine aonair ar an turas 
chun timpeallacht inbhuanaithe a fhorbairt trí 
mhaolú ar an athrú aeráide, astaíochtaí carbóin 
níos ísle, Agus Spriocanna Forbartha 
inbhuanaithe Na Náisiún aontaithe a chur chun 
cinn. 

 

3 

Forbairt eacnamaíoch, cruthú post agus 

deiseanna turasóireachta a chur chun cinn chun 

acmhainneacht Chontae Cheatharlach A 

chomhlíonadh 

Beidh an Chomhairle i gceannas ar fhorbairt an 

gheilleagair áitiúil, ar chruthú post a chumasú 

agus ar fhorbairt an táirge turasóireachta I 

Gceatharlach. Beidh sé i gceist leis sin oibriú 

ar bhealach cuiditheach leis na páirtithe 

leasmhara reachtúla agus deonacha go léir 

chun deiseanna a uasmhéadú 
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Pobail inbhuanaithe a chur chun cinn agus a 

fhorbairt 

Oibreoidh An Chomhairle chun 

rannpháirtíocht an phobail, rannpháirtíocht an 

phobail, cuimsiú sóisialta agus éagsúlacht a 

mhéadú. I dtaca leis seo cinnteoidh an 

Chomhairle go gcuireann Dualgas Na 

Hearnála Poiblí Comhionannas agus Cearta An 

Duine ár gcultúr agus ár ngníomhartha ar an 

eolas 

 

5 

 

Tacú leis an Daonlathas Áitiúil agus É a 

Fheabhsú 

Éascóidh an Chomhairle Comhaltaí Tofa agus 

Ionadaithe Pobail trína struchtúir 

dhaonlathacha agus iad i mbun a róil 

ionadaíochta mar fhreagairt ar riachtanais an 

phobail 
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6 An timpeallacht mhaireachtála inbhuanaithe 

d ' ardchaighdeán is féidir a chur chun cinn 

I Gcontae Cheatharlach dár saoránaigh go 

léir 

Dul chun cinn a dhéanamh ar fhorbairt Na Tíre 

trí bheartais AE, náisiúnta, Réigiúnacha agus 

Forbartha Áitiúla a chur i bhfeidhm 
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7.0 Tacú Le Straitéisí agus Gníomhaíochtaí 

 
7.1 Airgeadas, Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide, Soláthar agus Cultúr 

 

Feidhmíocht 

Limistéar Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmíocht

a 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bonnlíne 
Oibríochtúil 

Airgeadas Leibhéil 
fiachais 
measartha 
a 
choinneáil 
thar an 
meántéar
ma 

- Socrú a 
dhéanamh 
chun 
iasachtaí a 
aisíoc 

- Iasachtaí 
fadtéarmacha / 
ioncam ioncaim 
% 

 

Airgeadas Leibhéil 
leachtachta 
a bheith 
leordhóthan
ach 

- Monatóire
acht a 
dhéanamh 
ar 
shreabhad
h airgid 

- Bainistíoch
t an 
chisteáin 

- Feabhas a 
chur ar 
bhailiú 
ioncaim 

- Leathnaigh 
bonn rátaí 

- Creidmhea
s a 
uasmhéad
ú 

- téarmaí 

- Sócmhainní reatha 
- Dliteanais reatha 

 

Airgeadas Cuntas 
ioncaim ar 
comhardú 
thar an 
meántéarma 

- An buiséad arna 
ghlacadh a bheith 
leordhóthanach 
chun freastal ar 
riachtanais 
seachadta 
seirbhíse 

- Ráiteas 
Airgeadais 
Bliantúil 

- Cúlchiste 
ginearálta na 
gcoimisinéirí 
ioncaim ag 
deireadh na 
bliana 
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Airgeadas Laghduithe 
costais agus 
luach ar 
airgead a 
shaothrú 

- Athbhreithni
ú a 
dhéanamh ar 
conas a 
chaitear 
acmhainní 

- Rialuithe 
inmheánacha 
a neartú 

-  
Monatóireac
ht a 
dhéanamh ar 
airgeadais 
agus 
comhlíonadh 
rialála 

- Ráiteas 
Airgeadais 
Bliantúil 

- Iarmhéid 
ghinearálta 
chúlchiste na 
gcoimisinéirí 
ioncaim ag 
deireadh na 
bliana 

- Cuntas caipitil 
- iarmhéid ag 

deireadh na 
bliana 

 

Airgeadas Oibriú go 
héifeachtach 
chun tacú le 
gnó áitiúil 
agus 
sealbhóirí tí 

- Gach 
gealltanas 
maidir le 
híocaíocht 
thráthúil a 
chinntiú 

- Reachtaíocht um 
íoc pras a 
chomhlíonadh 

 

Airgeadas Leibhéil 
níos fearr 
bailithe le 
haghaidh 
cuntais 
féichiúnaí 

- Dul i ngleic go 
gníomhach le 
féichiúnaithe 

- Athbhreithniú 
leanúnach ar 
bhailiú fiachais 

- samhlacha 

- Spriocanna Do 
Bhailiúcháin 
náisiúnta agus 
áitiúla 

 

Airgeadas Bainistíocht 
Airgeadais 

- Comhairle 
airgeadais 
thráthúil, chruinn 
agus 
neamhchlaonta a 
chur ar fáil do 
gheallsealbhóirí 
ábhartha 

- Tuarascálacha 
ráithiúla 
airgeadais 

- Ráiteas 
Airgeadais 
Bliantúil 

 

 
 

Limistéar 
Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmíocht

a 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bonnlíne 
Oibríochtúil 
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Teicneolaíocht 
faisnéise Agus 
Cumarsáide (Tfc) 

Tacú le 
feidhmeanna 
Chomhairle 
Contae 
Cheatharlach 
trí réitigh 
nuálacha TFC 

- Straitéis 

TF 

cheathar

lach 

- Straitéis 

TFC Don 

Rialtas 

Áitiúil 

- Straitéis 

gis 

cheathar

lach 

- Straitéis 

Ríomhaire

achta 

Scamall 

A chinntiú go 
gcuirtear bearta a 
leagtar amach sna 
straitéisí tacaíochta 
chun feidhme ar 
bhealach nuálach 

Tacú le 
feidhmeanna 
Chomhairle 
Contae 
Cheatharlach 
trí réitigh 
nuálacha TFC 

Teicneolaíocht 
faisnéise Agus 
Cumarsáide (Tfc) 

Feabhas a chur 
ar stóinseacht 
Wan/LAN 
Cheatharlach 
chun tacú níos 
fearr le seirbhísí 
a sholáthar do 
mhuintir 
Cheatharlach 

- Straitéis 

ITF 

cheathar

lach 

- Plean 

Leanúnachai

s TF 2020 

- Cloí Le Téarnamh 

Tubaiste 

- SLAs de Réir 

An Phlean 

Leanúnachais 

TF 2020 

A chinntiú go 
bhfuil nósanna 
imeachta I 
Ndréachtphlea
n 
Leanúnachais 
TF 2020 i 
bhfeidhm le 
haghaidh 
iomarcaíochta 
WAN/LAN 
agus cúltaca 

Teicneolaíocht 
faisnéise Agus 
Cumarsáide (Tfc) 

A chinntiú go 
gcuirfear an 
Plean Náisiúnta 
Leathanbhanda I 
bhfeidhm Go 
rathúil I Gcontae 
Cheatharlach 

- Plean 

Forbartha 

Chontae 

Cheatharlach 

- An Plean 

Náisiúnta 

Leathanbhanda 

- A chinntiú go 

bhfuil na 

coinníollacha 

leathanbhanda 

riachtanacha ag 

gach iarratas 

pleanála a 

dheonaítear 

nuair is ábhartha 

- Straitéis 

Dhigiteach A 

ullmhú Do 

Chontae 

Cheatharlach 

- Pointí Nasctha 

Leathanbhanda 

- Tionscadal WiFi4EU 

Luasanna 
leathanbh
anda níos 
airde 
bainte 
amach i 
Gceatharla
ch in 2020 
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Limistéar 
Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmíoch
ta 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bonnlíne 
Oibríochtúil 

Seirbhís 
Leabharlai
nne agus 
Cartlainne 
an chontae 

Seirbhís 
leabharlainne 
poiblí a sholáthar 
agus a fhorbairt a 
chuireann le 
folláine shóisialta, 
eacnamaíoch agus 
chultúrtha pobal 

- Plean 

Forbartha 

Contae 

Cheatharlach 

2015-2021 

- Ár 

Leabharlanna 

Poiblí 2022: 

pobail a 

spreagadh, a 

nascadh agus a 

chumasú 

- Plean gnó 
bliantúil 

- Meánuairean
ta oscailte 
seachtainiúla 

- Ballraíocht 
ghníomhach 
in aghaidh 
gach ceann 
den daonra 

- Cuairteanna 
leabharlainne 
in aghaidh 
gach ceann 
den daonra 

- Saincheist
eanna in 
aghaidh 
gach 
ceann den 
daonra 

Monatóireacht 
agus 
Athbhreithniú 
ar 
fheidhmíocht 
ag baint úsáide 
as (NOAC) 
táscairí 
seirbhíse 
náisiúnta agus 
áitiúla 
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Seirbhís 
Leabharlai
nne agus 
Cartlainne 
an chontae 

Prionsabal Na 
Leabharlainne a 
neartú mar ionad 
léitheoireachta, 
forbartha agus 
litearthachta sa 
phobal agus 
bheith i gceannas 
ar an straitéis 
Ceart 
Léitheoireachta 
thar ceann Na 
Comhairle Contae 
trí fhaisnéis, 
tacaíochtaí agus 
cláir a sholáthar 
chun forbairt 
litearthachta a 
chothú agus 
léitheoireacht 
agus litearthacht a 
chur chun cinn do 
chách 

- Ár 

Leabharlanna 

Poiblí 2022: 

pobail a 

spreagadh, a 

nascadh agus a 

chumasú 

- Torthaí Níos 

Gile, Todhchaí 

Níos Fearr 

- Straitéis 

Náisiúnta Óige 

2015 –2020 

- Litearthacht 

agus 

Uimhearthacht 

Don Fhoghlaim 

agus Don Saol 

- Comhairle 

contae 

cheatharlach An 

Ceart Chun Plean 

Léitheoireachta 

2018 – 2020 

- Uimhreacha 
rannpháirtíoch
ta i 
Dtionscnaimh 
Agus cláir 
Litearthachta 
Na 
Leabharlainne 

- Saincheisteann
a in aghaidh 
gach ceann 
den daonra 

- Ballraíocht 
ghníomhach 
in aghaidh 
gach ceann 
den daonra 

Spriocanna 
mar atá 
leagtha amach 
Inár 
Leabharlanna 
Poiblí 2022: 
pobail a 
spreagadh, a 
nascadh agus a 
chumasú 

Limistéar 
Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmíoch
ta 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bonnlíne 
Oibríochtúil 

Seirbhís 
Leabharlai
nne agus 
Cartlainne 
an chontae 

Rochtain a 
sholáthar ar 
fhaisnéis, ar 
thacaíocht agus ar 
áiseanna chun 
páirt a ghlacadh i 
bhfoghlaim ar 
feadh an tsaoil i 
gcomhar le 
comhpháirtithe 
áitiúla agus 
náisiúnta, lena n-
áirítear an 'Work 
Matters’ agus 
'Healthy Ireland' 

- Ár 

Leabharlanna 

Poiblí 2022: 

pobail a 

spreagadh, a 

nascadh agus a 

chumasú 

- Uimhreacha 
rannpháirtíochta I 
Dtionscnaimh 
Agus cláir 
Leabharlainne 

- Comhoibriú le 
páirtithe 
leasmhara 
náisiúnta agus 
áitiúla 

Monatóireacht 
agus 
Athbhreithniú 
ar 
fheidhmíocht 
ag baint úsáide 
as táscairí 
seirbhíse 
áitiúla 
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ag do Chláir 
Leabharlainne 

Seirbhís 
Leabharlai
nne agus 
Cartlainne 
an chontae 

An Leabharlann a 
chur chun cinn 
mar lárionad 
gníomhaíochta 
pobail agus 
cultúrtha trí 
chruthaitheacht, 
cuimsiú agus 
Comhpháirtíocht 
a spreagadh. 
Áiteanna 
fáilteacha, saor in 
aisce, oscailte 
agus daonlathach 
a chur ar fáil do 
chách trí 
Fhoirgnimh Agus 
seirbhísí 
Leabharlainne 

- Ár 

Leabharlanna 

Poiblí 2022: 

pobail a 

spreagadh, a 

nascadh agus a 

chumasú 

- Plean 

Bainistíochta 

Straitéisí 

Mhúsaem 

Chontae 

Cheatharlach 

2019-2024 

- Straitéis 

Chontae 

Cheatharlach 

Atá Éire 

Aoisbhách 

- Straitéis Cultúir 

agus 

Cruthaitheacht

a cheatharlach 

2018 – 

- 2022 

• Uimhreacha 
rannpháirtíoc
hta i 
Dtionscnaimh 
Agus cláir 
Leabharlainne 

• Comhoibriú 
le páirtithe 
leasmhara 
náisiúnta 
agus áitiúla 

Monatóireacht 
agus 
Athbhreithniú 
ar 
fheidhmíocht 
ag baint úsáide 
as táscairí 
seirbhíse 
áitiúla 
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Seirbhís 
Leabharlai
nne agus 
Cartlainne 
an chontae 

Leanúint le 
hoidhreacht 
shóisialta agus 
dhoiciméadaithe 
Chontae 
Cheatharlach a 
bhailiú, a 
chaomhnú agus a 
chur ar fáil trí 
Rannóg An Léinn 
Áitiúil agus 
Cartlann An 
Chontae na glúnta 
atá ann faoi láthair 
agus na glúnta atá 
le teacht ag baint 
úsáide as 
teicneolaíocht 
nuair is cuí 

- Ár 

Leabharlanna 

Poiblí 2022: 

pobail a 

spreagadh, a 

nascadh agus a 

chumasú 

- Oidhreacht 

Éireann 2030 

- Plean 

Bainistíochta 

Straitéisí 

Mhúsaem 

Chontae 

Cheatharlach 

2019-2024 

 

- Cuairteanna 
leabharlainne in 
aghaidh gach 
ceann den 
daonra 

- Uimhreacha 
fiosrúcháin in 
aghaidh gach 
ceann den 
daonra 

- Úsáid 
acmhainní 
digiteacha ar 
líne 

- Monatóireac

ht agus 

Athbhreith

niú ar 

fheidhmíoc

ht ag baint 

úsáide as 

táscairí 

seirbhíse 

áitiúla 

     

Seirbhís 
Leabharlai
nne agus 
Cartlainne 
an chontae 

Úsáid Na Gaeilge 
agus An Chultúir 
Ghaelaigh a chur 
chun cinn, a 
fhorbairt agus a 
spreagadh trí 
sheirbhísí 
Leabharlainne 
Contae, 
foilseacháin, 
imeachtaí agus ar 
líne. 
Tá sé ar intinn ag 
an Seirbhís 
Leabharlanna an 
Ghaeilge a 
fhorbairt de réir 
Clubanna Gaeilge, 
idir léitheoireachta 
agus 
scríobhneoireachta 
de a chur ar fáil do 
chách 

- Ár 

Leabharlanna 

Poiblí 2022: 

pobail a 

spreagadh, a 

nascadh agus a 

chumasú 

- An Straitéis 

Náisiúnta 

Teanga 2010 - 

2030 

- Comhoibriú le 

heagrais agus cláir 

ghaeilge áitiúla 

agus náisiúnta 

- Saincheisteanna 

ábhar Gaeilge in 

aghaidh an duine 

daonra 

- Maoiniú 

seachtrach chun 

tacú le cláir 

Ghaeilge agus 

bailiúchán 

leabharlainne 

- Athbhreithni

ú a 

dhéanamh 

ar 

rannpháirtío

cht le grúpaí 

Gaeilge 

agus ar 

rannpháirtío

cht in 

imeachtaí 

Gaeilge 
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Limistéar 
Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmíocht

a 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bonnlíne Oibríochtúil 

Músaem 
An 
Chontae 

Nuashonraigh na 
taispeántais Ag 
Músaem Chontae 
Cheatharlach. 
Leanúint de 
cháipéisíocht agus 
de chaomhnú 
bhailiúchán an 
mhúsaeim agus 
feabhas a chur ar 
chumas stórála an 
mhúsaeim 

- Beartas 

Bailiúcháin 

Mhúsaem 

Chontae 

Cheatharlach 

2019 –2024 

- Beartas 

Diúscartha 

Mhúsaem 

chontae 

cheatharlach 

2019-2024 

- Cuir rudaí nua 
san áireamh atá 
treoraithe ag 
éadálacha cuí a 
chuireann leis 
an bhfócas ar 
stair Chontae 
Cheatharlach 

- Níos mó rudaí ar 
taispeáint agus 
níos mó rudaí a 
chaomhnú 

- Taispeántais 
shealadacha / 
Speisialta suite 

- Plean le haghaidh 
stórála 

Músaem 
An 
Chontae 

Clár Iomlán 
Chaighdeáin 
Mhúsaeim Na 
Héireann 
(MSPI) A 
bhaint Amach 
Creidiúnú 

- Clár 

Chaighdeáin 

Mhúsaeim Na 

Héireann De 

Chuid Na 

Comhairle 

Oidhreachta 

- Plean 

Bainistíochta 

Straitéiseach 

Mhúsaem 

Chontae 

Cheatharlach 

2019 - 2024 

 

- Tíolacadh Le 
Haghaidh 
Creidiúnú 
Eatramhach in 
2019 

- Tíolacadh Le 
Haghaidh 
Creidiúnú 
iomlán in 2021 

- Creidiúnú 
eatramhach 
bronnta in 2020 

- Creidiúnú 
iomlán bronnta 
in 2022 
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Músaem 
An 
Chontae 

Obair le 
Turasóireacht 
Cheatharlach 
chun Oifig 
Turasóireachta 
(OT) 
Cheatharlach a 
chothabháil agus 
a oibriú  

- Comhairl
e contae 
cheatharl
ach & 
Buiséad 
Bliantúil 
Fáilte 
Éireann. 

- Plean 
Bainistíoc
hta 
Straitéise
ach 
Mhúsae
m 
Chontae 
Cheatharl
ach 2019 
-2024 

-  Straitéis 
Turasóire
achta 
Chontae 
Cheatharl
ach 2020- 

- 25 (ar 
feitheamh) 

- A chinntiú go n 
osclófar An 
Oifig 
Turasóireachta 
mar a 
fógraíodh í 

- Osclaítear An 
Oifig 
turasóireachta 
mar a 
fógraíodh 

- Taifead Míosúil / 
Bliantúil 
cuairteoirí Chuig 
An Músaem & 
Oifig Na 
Turasóireachta 

Músaem 
An 
Chontae 

Dualgais A 
dhéanamh mar 
Mhúsaem 
Ainmnithe ag 
Ard-Mhúsaem na 
Héireann (MMI) 
 
Cosaint ár n-
oidhreachta 
seandálaíochta a 
chur chun cinn 

- Plean 

Bainistíochta 

Straitéiseach 

Mhúsaem 

Chontae 

Cheatharlach 

2019 -2024 

-  Polasaí 

Bhailiúchán 

Mhúsaem 

Chontae 

Cheatharlach 

2019 -2024 

- Plean 

Straitéiseach 

Ard-Mhúsaem 

na Héireann 

2019 2022, 

- Cumas Tógála, 

Athrú Tiomána 

- Freagairt d 
'fhiosruithe 
agus d' 
fhionnachtana 
seandálaíochta 
de réir mar a 
chuireann 
agus nuair a 
chuireann baill 
den phobal Nó 
Ard-Mhúsaem 
na Héireann in 
Iúl Iad 

- Freagairt d 
'fhiosruithe agus 
d' fhionnachtana 
seandálaíochta 
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Músaem 
An 
Chontae 

Comhordú Ar An 
Naomh 
Willibrord, Pátrún 
Lucsamburg, 
Céad Apostle na 
Hísiltíre, agus a 
Chontae 
Cheatharlach 
tionscadal 
ceangail  
 

- Músaem 

Chontae 

Cheatharlach 

Straitéiseach 

- Déan teagmháil Le 
Echternach, 
Lucsamburg 

- Cuairteanna 
cómhalartacha 
a rinneadh 

- Léacht 
Dhébhliantúil 
naomh Willibrord á 
óstáil 

  Plean 

Bainistíochta 

2019 – 2024 

- Cuairteanna 
ábhartha Ar An 
Eichtinseach 
agus ar Chontae 
Cheatharlach a 
chomhordú 

- Obair 
thaighde a 
rinneadh 

Músaem 
An 
Chontae 

Comhordú a 
dhéanamh le 
Foireann Cultúir na 
Comhairle chun 
cuspóirí Éire 
Ildánach A bhaint 
amach 

- Straitéis 

Cultúir agus 

Cruthaitheach

ta 

cheatharlach 

2018 

– 2022 

- Maoirseacht a 
dhéanamh ar 
thionscadail, iad a 
fhorbairt de réir 
na straitéise 

- Rannpháirtíocht 
i ngnéithe éagsúla 
straitéis 
Cheatharlach chun 
cur leis an bpróifíl 
chultúrtha sa 
chontae 

Músaem 
An 
Chontae 

Déan ceiliúradh ar 
dheich mbliana na 
gcuimhneachán le 
taispeántais agus 
imeachtaí cuí de 
réir phlean Choiste 
Comórtha Céad 
Bliain Chomhairle 
Contae 
Cheatharlach 

- Plean Choiste 
Comórtha 
Céad Bliain 
Chomhairle 
contae 
cheatharlach 

- Straitéis 
Cultúir agus 
Cruthaitheach
ta 
cheatharlach 
2018 – 

- 2022 

- Éirí amach agus 

taispeántais 

Mhíleata an 

Mhúsaeim a 

fheabhsú 

- Oibriú leis An 

Gcomhordaitheoi

r Cuimhneachán 

chun cuspóirí 

bliantúla An 

Choiste a bhaint 

amach 

- Tacú leis an 
Gcomhordaitheoi
r Cuimhneachán 
chun tabhairt 
faoina ról. 
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Músaem 
An 
Chontae 

A chinntiú go 
léirítear ról agus 
riachtanais An 
mhúsaeim laistigh 
de bheartas agus 
straitéis Líonra 
Mhúsaem An 
Údaráis Áitiúil 
(LAMN) 

- Líonra 
Mhúsaeim 
Na 
Núdarás 
Áitiúil 

- 'Ag 
caomhnú 
Na 
Todhchaí 
Ag Múnlú 
Na 
Todhchaí 
2016-
2019’ 

- Ionchur i straitéis 
Líonra Nua 
Mhúsaem Na 
Núdarás Áitiúil 

- Páirt a ghlacadh 
in imeachtaí 
Líonra, 
taispeántais 
Agus oiliúint 
Mhúsaem Na 
Núdarás Áitiúil 

- Straitéis Líonra 
Nua Mhúsaem 
Na Núdarás 
Áitiúil seolta 
agus á cur i 
bhfeidhm. 

Músaem 
An 
Chontae 

Naisc 
straitéiseacha a 
fhorbairt le / le 
comhpháirtíocht
aí le 
heagraíochtaí 
ábhartha áitiúla, 
náisiúnta agus 
idirnáisiúnta 

- Plean 

Bainistíochta 

Straitéiseach 

Mhúsaem 

Chontae 

Cheatharlach 

2019 -2024 

- Contae 

Cheatharlach 

Eacnamaíocht 

Agus Pobal 

Áitiúil 

- Tá taifead den 
scoth ag 
Músaem 
chontae 
cheatharlach d ' 
obair le grúpaí 
idirnáisiúnta, 
náisiúnta, 
contae, áitiúla, 
pobail agus 
deonacha trí 
thionscadail 
éagsúla 

- Tuilleadh tionscadal 

agus gníomhaíochtaí 

a rinneadh cosúil leo 

siúd atá leagtha 

Amach I Bplean 

Bainistíochta Straitéisí 

Mhúsaem Chontae 

Cheatharlach 2019 – 

2024 

  Plean(LECP) 

2015 – 2021 

  

 

Limistéar 
Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmío
chta 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bonnlíne 
Oibríochtúil 
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An 
Tseirbh
ís 
Ealaíon 

Forbairt na 
nealaíon sa 
chontae a 
phleanáil go 
straitéiseach 
 
Forbairt 
ealaíon a 
threorú, a 
chothú agus a 
chothú ar fud 
Chontae 
Cheatharlach 
 
 
Luaidhe, 
bróicéir, 
comhairle, 
meantóir, 
coimeádaí, 
tacaíocht agus 
cur ar chumas 
pobail agus 
ealaíontóirí 
áitiúla a bheith 
féinstiúrtha 
agus féin-
leordhóthanac
h 
 
Oibriú i 
gcomhar le 
gach gné de 
sheirbhísí na 
núdarás áitiúil, 
de phríomh-
chomhpháirtit
he agus de 
pháirtithe 
leasmhara 

- An plean 

Forbartha 

Ealaíon Áitiúil a 

chur i bhfeidhm 

- Clár Ealaíon A 

bhainistiú-

coimisiúnú 

Faoin gcéad art. 

Bainistíocht 

amharclannaíoc

ht na nóg-Cláir 

ealaíontóra 

chónaithe a 

Bhainistiú - 

- Tacaíocht d 

'eagraíochtaí 

Ealaíon áitiúla, 

do phobail agus 

d' ealaíontóirí, 

Lena n-áirítear 

Ionaid, Féilte, 

‘music 

generation’, 

‘Take aPart’ 

Ceatharlach 

- Deiseanna Agus 

tacaíochtaí 

Maoinithe a 

bhainistiú d' 

ealaíontóirí agus 

do phobail 

amhail Deontais 

Faoin Acht 

Ealaíon, 

Sparánachtaí, 

coimisiúin, 

‘Artlinks’ - 

- forbairt 
ghairmiúil agus 
oiliúint 

- Deiseanna méadaithe 

do na Healaíona agus 

Don Chultúr i réimsí an 

bhonneagair, an 

phobail, seirbhísí 

leabharlainne/músaeim

, pleanáil, fiontar áitiúil 

agus seirbhísí 

corparáideacha 

- Líon méadaithe 

deiseanna 

coimisiúnaithe agus 

tacaíochta d ' 

ealaíontóirí 

- Réimse leathan 

struchtúr tacaíochta do 

phobail amhail 

Deontais Na Nachtanna 

Ealaíon, sparánachtaí, 

oiliúint agus 

meantóireacht 

- Rannpháirtíocht 

mhéadaithe agus 

deiseanna rochtana do 

na Healaíona Agus 

Don Chultúr a bhláthú 

- Faireachán 

agus 

Athbhreithni

ú a 

dhéanamh 

ar 

fheidhmíoch

t ag baint 

úsáide as 

táscairí 

seirbhíse 

náisiúnta 

agus áitiúla 

- Rannpháirtío

cht 

mhéadaithe 

le 

comhlachtaí 

agus 

gníomhairea

chtaí pobail 

agus 

ábhartha 

- Rannpháirtíoc

ht 

mhéadaithe 

agus 

chuimsitheac

h sna 

Healaíona 

agus Sa 

Chultúr 
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  - Comhordú chlár 

Éire Ildánach 

Ceatharlach 

agus ballraíocht 

Ar Chomhairle 

Contae 

Cheatharlach 

Foireann An 
Chultúir 

  

 
 

7.2 Corparáideach, Pleanáil, Acmhainní Daonna, Forbairt Eacnamaíoch agus Sláinte Agus 
Sábháilteacht 

 

Limistéar 
Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmíoch
ta 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bonnlíne Oibríochtúil 

Corparáide
ach 

Timpeallacht 
oibre shláintiúil 
agus shábháilte 
a chur ar fáil 
 
Sábháilteacht, 
Sláinte agus 
Leas na 
bhfostaithe go 
léir ag an obair 
a chinntiú a 
mhéid is 
indéanta le 
réasún 

- An Tacht 

sláinte 

agus 

Sábháilte

achta 

1995 arna 

leasú 

- Ráiteas 

Sábháilteachta 

corparáideach 

agus Ráitis 

Choimhdeach

a 

- Ráitis 

Sábháilteachta a 

athbhreithniú, a 

thabhairt 

cothrom le dáta 

agus a chur i 

bhfeidhm go 

leanúnach, srl. 

- Feasacht A ardú 

maidir Le Sláinte 

Agus 

Sábháilteacht ag 

an obair trí chláir 

oiliúna agus 

folláine foirne a 

sholáthar 

- Líon na gcúrsaí 

sábháilteachta, 

sláinte agus leasa ag 

an obair / cláir 

oiliúna eagraithe 

Corparáide
ach 

Ceannaireacht 
rialachais 
chorparáidigh a 
chur ar fáil do 
Na Comhaltaí 
Tofa, fostaithe 
Agus custaiméirí 

- Eolas agus 

tuiscint ar 

riachtanais 

eiticiúla agus 

dlíthiúla an 

dea-rialachais 

- Rialtas Áitiúil 

Na 

hachtanna 

2001 –2014 

- Ciorclán LG 

- A chinntiú go 

gcuirtear gach 

tuairisceán agus 

dearbhú 

isteach. 

Monatóireacht 

rialta agus 

éifeachtach ar 

shonraí agus ar 

thuairisceáin 

- Athbhreithniú 

rialta ag an aonad 

iniúchta 

inmheánaigh 

- Athbhreithniú ag 

An Gcoiste 

iniúchóireachta 

seachtraí agus 

Iniúchóireachta 

-  

-  
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24 de 2014 

- Cód Iompair 

D ' 

Fhostaithe 

Agus Tofa 

- Baill 

- Críochnú cruinn 

bliantúil 

- dearbhuithe Agus 
comhlíonadh Na Gcód 
Iompair 

     

Limistéar 
Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmíoch
ta 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bonnlíne Oibríochtúil 

Corparáide
ach 

Mórathrú 
Eagrúcháin A 
bhainistiú 
 
Pleanáil An 
Lucht Oibre 
Luaidhe Ar Chur 
I Bhfeidhm An 
Phlean 
Chorparáidigh – 
a chinntiú go 
mbaintear 
cuspóirí amach 

- Athbhreithniú 

A Dhéanamh 

Ar Phleananna 

Eagrúcháin 

agus Fórsa 

Saothair 

- An t-athrú agus 

an plean céanna 

a réamh-mheas 

trí Fhoirne 

Trasdula 

Feidhmiúla 

- Forálacha 2020-

2024 a chur chun 

feidhme 

- Plean An Lucht 

Saothair 

- Leanúint de chlár 
oibre an 
nuachóirithe a chur 
chun feidhme i 
gcomhar Leis An 
Mbainistíocht, Leis 
An Bhfoireann agus 
Leis na 
Ceardchumainn 

- Caighdeáin 

seirbhíse a 

chothabháil 

- Figiúirí Táscaire 

Seirbhíse A 

Chothabháil /A 

Fheabhsú 
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Corparáide
ach 

 - Foireann 

Feidhmiúil 

Sinsearach 

Croise a bhunú 

chun 

monatóireacht 

agus 

athbhreithniú a 

dhéanamh ar 

dhul chun cinn 

agus 

athbhreithniú a 

dhéanamh 

freisin Ar 

Phleananna 

Seirbhíse 

Bliantúla 

- Leibhéal 

gnóthaithe na 

gcuspóirí 

- Trácht A 

dhéanamh I 

Dtuarascáil 

Bhliantúil ar 

Éachtaí 

- Leibhéal gnóthaithe 

na gcuspóirí Sa 

Phlean 

Corparáideach 

Corparáide
ach 

Gach Clár 
Toghthóirí A 
ullmhú Agus a 
chomhlánú / 
Forlíonadh leis 
an leibhéal is 
airde cruinnis 
vótálaithe agus 
sástachta 
custaiméirí 
 
Abhcóide ar líne, 
Clár na 
Dtoghthóirí fíor-
ama 

- Na Hachtanna 
Toghcháin 

- Baill den phobal a 

spreagadh chun a 

dteidlíocht chun 

vótáil a chlárú trí 

fheachtais sna 

meáin áitiúla srl. 

- Clár Na Dtoghthóirí a 

chomhlánú agus a 

fhoilsiú 

   - Bailiú faisnéise 
éifeachtach a 
chothabháil agus a 
chinntiú go bhfuil 
an obair allamuigh 
go léir 
cuimsitheach agus 
cruinn 

 

Limistéar 
Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmíoch
ta 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bonnlíne Oibríochtúil 
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Corparáide
ach 

Seirbhísí 
ardchaighdeái
n a 
sheachadadh 
dár 
gcustaiméirí 
 
Ag seachadadh 
Ar Ár Seirbhís 
Phoiblí 2020 

- Plean 

Gníomhaíocht

a Um 

Sheirbhís Do 

Chustaiméirí 

- Cairt Seirbhíse 

Do 

Chustaiméirí 

- Ár Seirbhís 

Phoiblí 2020 

- Plean 

athbhreithnithe 

agus Cairt 

- A chinntiú go 

gcuirfidh gach 

fostaí i 

bhfeidhm 

- A chinntiú go 

bhfuil aird ag 

gach ball foirne 

Ar Ár Seirbhís 

Phoiblí 2020 

- Cuspóirí ár 

Seirbhíse Poiblí 

2020 A bhaint 

Amach 

- Amlínte na Cairte 

Um Sheirbhís Do 

Chustaiméirí a 

bhaint amach 
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Corparáide
ach 

Cur ar chumas an 
phobail rochtain 
a fháil ar thaifid 
atá i seilbh Na 
Comhairle a 
mhéid is féidir i 
gcomhréir leis an 
gceart chun 
príobháideachta 
agus le leas an 
phobail 
 
Sonraí A 
chosaint agus 
cloí leis Na 
Rialacháin 
Ghinearálta Um 
Chosaint Sonraí 
(RGCS) 

- Saoráil 

Faisnéise 

- Freagra a 

thabhairt ar gach 

iarratas a 

fhaightear ar 

bhealach tráthúil 

- Cláir Oiliúna Um 

Shaoráil 

Faisnéise agus 

Um Chosaint 

Sonraí a chur ar 

fáil 

- Líon Na N-Iarratas Um 

Shaoráil Faisnéise agus 

Rochtain An Ábhair 

Sonraí 

Limistéar 
Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmíoch
ta 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bonnlíne Oibríochtúil 

Acmhainní 
Daonna 

Earcaíocht, 
oiliúint agus 
forbairt líon 
leordhóthanach 
foirne cáilithe 
chun freastal ar 
riachtanais reatha 
agus todhchaí na 
heagraíochta 

- Straitéis 

Acmhain

ní 

Daonna 

- Cur chuige 

Straitéiseach 

Maidir le 

Hacmhainn 

Dhaonna a 

ghlacadh, dea-

chleachtas a 

úsáid maidir le 

hearcú, oiliúint 

agus forbairt 

foirne 

- Caidreamh 

tionsclaíoch 

cobhsaí a chothú 

agus a 

chothabháil 

- Córas 

Bainistíochta 

Agus Forbartha 

Feidhmíochta 

a chur chun 

Feidhme 

- Líon na mball foirne 

a earcaíodh, agus 

iad ag fanacht 

laistigh den chreat 

rialaithe fostaíochta 

- Céatadán na 

laethanta oibre a 

cailleadh le 

hasláithreacht 

bhreoiteachta trí 

shaoire 

bhreoiteachta 

dheimhnithe agus 

neamhdheimhnithe 

- Céatadán na foirne 

a ghlac páirt i 

gcúrsaí/cláir Oiliúna 

& Forbartha 

- Céatadán den lucht 

saothair iomlán atá 

faoi mhíchumas 

- - Líon na 
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(PMDS) bhfostaithe (de réir 

- inscne) leas a bhaint 
as roghanna 
Cothromaíocht Oibre 
is saoil 

   - A Bheith i D ' 

fhostóir De 

Rogha 

 

Human 
Resources 

Straitéis Daoine 
Chomhairle 
Contae 
Cheatharlach A 
chur i Bhfeidhm 

- Straitéis Daoine 

Chomhairle 

Contae 

Cheatharlach 

2019 

- Forálacha 

Straitéis An 

Phobail a chur i 

bhfeidhm 

2019 

- Na torthaí 

sonraithe a bhaint 

amach 

 

Limistéar 
Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmíoc
hta 

Clár 
Tacaíochta 

Modheolaíocht 
Tomhais 

Bonnlíne 
Oibríochtúil 
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Pleanáil Pleanáil chuí 
agus forbairt 
inbhuanaithe, 
chothromúil 
limistéar 
uirbeach agus 
tuaithe a 
chinntiú 

- Plean forbartha 

contae 

Cheatharlach d ' 

ardchaighdeán a 

ghlacadh agus a 

chur i bhfeidhm i 

gcomhréir le 

beartais 

réigiúnacha agus 

náisiúnta 

- Pleananna 

Ceantair Áitiúla d 

' ardchaighdeán 

agus 

Comhphleananna 

Uirbeacha a 

ghlacadh agus a 

chur chun 

feidhme i 

gcomhréir le 

beartais 

réigiúnacha agus 

náisiúnta 

- Reachtaíocht 

Forfheidhmit

he Pleanála 

Agus 

Forbartha a 

chur i 

bhfeidhm 

- Faireachán agus 

ullmhú a dhéanamh 

ar thuarascáil 2 

bhliain ar an dul 

chun cinn atá déanta 

maidir le cuspóirí 

Phlean Forbartha An 

Chontae a bhaint 

amach 

- Líon Na Bpleananna 

Ceantair Áitiúla agus 

Na 

Gcomhphleananna 

Uirbeacha a glacadh 

- An céatadán de 

chásanna 

forfheidhmithe 

pleanála a dúnadh 

(in aghaidh líon na 

gcásanna a 

imscrúdaíodh) 

- Athbhreithniú le 

cur i gcrích 

laistigh den 

tréimhse ama 

reachtúil a 

fhorordaítear sa 

reachtaíocht 

Pleanála agus 

Forbartha 

- Líon na 

ngearán 

forfheidhmit

he a 

fuarthas 

Pleanáil Pleanáil chuí 
agus forbairt 
inbhuanaithe, 
chothromúil 
limistéar 
uirbeach agus 
tuaithe a 
chinntiú 

Seirbhís éifeachtach 

ar ardchaighdeán a 

chur ar fáil chun 

comhairliúcháin 

réamhphleanála 

agus measúnuithe 

bainistíochta 

forbartha a chur san 

áireamh i gcomhréir 

le forálacha na 

reachtaíochta 

Pleanála agus 

Forbartha, An taire 

Treoirlínte, Beartais 

náisiúnta agus 

Réigiúnacha an AE 

- Céatadán na n-iarratas 

inar dhaingnigh An 

Bord Pleanála an 

cinneadh (le hathrú nó 

gan athrú)  

- Céatadán an 

chomhlíonta a 

cuireadh i gcrích 

laistigh de na 

hamlínte reachtúla 

- Líon na 

gcruinnithe 

réamhphleanál

a a tionóladh 

- An líon iarratas 

pleanála a 

fuarthas 

- Líon na n-

iarrataí ar 

chomhlíonadh a 

fuarthas 
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- Iarratais 

chomhlíonta a 

phróiseáil a 

bhaineann le 

deontais 

cead pleanála 

     

Pleanáil Athfhorbairt 
Agus 
athghiniúint 
Láithreán 
Folamh Agus 
Tréigthe a 
spreagadh 

- Reachtaíocht 

Maidir Le 

Láithreáin 

Thréigthe 

(Clár Na 

Láithreán 

Tréigthe) 

- Plean 

forbartha 

agus Polasaí 

Plean 

Ceantair 

Áitiúil 

- An Tacht Um 

Athghiniúint 

uirbeach 

agus 

Tithíocht, 

2015 

(Tobhach 

Láithreán 

Folamh) 

- Cistiú 

Athghiniúna 

Uirbeach 

- An líon láithreán 

tréigthe a baineadh 

den chlár 

- An líon Láithreán 

Folamh a baineadh den 

chlár 

- Líon na limistéar a 

athfhorbraíodh trí 

mhaoiniú 

athghiniúna tuaithe 

agus uirbí a úsáid 

- An líon láithreán 

tréigthe a 

baineadh den 

chlár 

- An líon Láithreán 

Folamh a 

baineadh den 

chlár 

- Líon na limistéar a 

athfhorbraíodh ag 

baint úsáide as 

tuaithe agus 

- maoiniú d ' 

athghiniúint 

uirbeach 
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Agus Tuaithe 

a chur i 

bhfeidhm 

chun 

Tréigthe, 

folamh agus 

neamhúsáidt

e a 

athbheochan 

- airíonna 

Pleanáil Athbhreithniú 
a dhéanamh 
ar An Scéim 
Ranníocaíocht
a Forbartha 

- An Tacht um 

pleanáil agus 

Forbairt 2000 

(arna leasú) 

- Glacadh Leis An 

Scéim 

Ranníocaíochta 

Forbartha 

- Críochnófar 

athbhreithniú 

laistigh de dhá 

mhí dhéag ó 

dháta tosach 

feidhme an 

athbhreithnithe 

Planning Feabhas A 
Chur Ar 
Sheirbhísí Do 
Chustaiméirí 
trí úsáid a 
bhaint as 
teicneolaíoch
t nua 

- An tseirbhís 

náisiúnta 

Ríomhphleanála A 

chur i bhfeidhm 

- Cur chun feidhme i 

gcomhréir leis an 

bhfráma ama 

Náisiúnta 

- Níl ar fáil 

Limistéar 
Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmío
chta 

Clár Tacaíochta Modheolaíoc
ht Tomhais 

Bonnlíne 
Oibríochtúil 
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Forbairt 

Eacnamaíoch 

Inbhuanaitheacht 
Eacnamaíoch, forbairt 
Agus feabhsú A chur 
chun cinn trí: 

- Contae 

Cheatharlach a 

chur chun cinn 

mar láthair le 

haghaidh 

infheistíochta 

- Clár forbartha 

tacaíochta gnó 

a oibriú 

- Bonneagar 

eacnamaíoch a 

sholáthar 

- Comhaontais 

straitéiseacha 

le soláthraithe 

oideachais agus 

oiliúna a 

fhorbairt agus a 

bhainistiú 

- Comhaontais 

straitéiseacha a 

fhorbairt agus a 

bhainistiú le 

heagraíochtaí 

ionadaíochta 

gnó 

- Tailte criosaithe 
leordhóthanacha 
a sholáthar d ' 
fhorbairt 
tionscail agus 
tráchtála 

- Déantar sainiú bliantúil ar 

chuspóirí sonracha An 

Chláir Forbartha 

Eacnamaíochta mar chuid 

den phróiseas Pleanála 

Fiontraíochta Contae a 

fhorbraítear i 

gcomhpháirtíocht le 

Fiontraíocht Éireann a 

chlúdaíonn ceithre 

phríomhréimse: 

1. Eolas Gnó & Seirbhísí 

Comhairleacha 

2. Seirbhísí Tacaíochta 

Fiontraíochta 

3. Seirbhísí Tacaíochta 

Fiontraíochta 

   4. Seirbhísí Forbartha 

Fiontair Áitiúil 

- De réir An 

Phlean 

Fiontraíoch

ta Contae a 

aontaíodh 

le 

Fiontraíoch

t Éireann 

agus Le 

Comhairle 

Contae 

Cheatharla

ch faoin 

Gcomhaont

ú Seirbhíse 

- De Réir An 

Phlean 

Áitiúil 

Eacnamaío

chta agus 

Pobail do 

Chontae 

Cheatharla

ch (LECP) 

- De réir An 

Phlean 

Fiontraíochta 

Contae a 

aontaíodh le 

Fiontraíocht 

Éireann agus 

Le Comhairle 

Contae 

Cheatharlach 

faoin 

Gcomhaontú 

Seirbhíse 

- De Réir An 

Phlean Áitiúil 

Eacnamaíocht

a agus Pobail 

do Chontae 

Cheatharlach 

(LECP) 
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 - Eacnamaíocht 

Áitiúil A ullmhú 

agus a chur I 

bhfeidhm 

Agus Plean Pobail 

(LECP) don 

chontae 

- Tionscadail 

Speisialta a 

fhorbairt chun 

maoiniú a chur 

i gcrích 

deiseanna 

   

Limistéar 
Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmío
chta 

Clár Tacaíochta Modheolaíoc
ht Tomhais 

Bonnlíne 
Oibríochtúil 
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Forbairt 

Eacnamaíoch 

 

Turasóireacht 

Tionscal inbhuanaithe 
turasóireachta a 
fhorbairt a bheidh in 
ann rabharta turasóirí 
agus ioncam 
gaolmhar a mhéadú d 
fhonn acmhainneacht 
iomlán eacnamaíoch 
na turasóireachta a 
bhaint amach 
Cuspóirí Sonracha 

Is iad seo a leanas 

na cuspóirí 

forbartha 

turasóireachta: 

 
1. Feasacht Agus 

eolas A 
chruthú ar 
Chontae 
Cheatharlach 
mar cheann 
scríbe 
turasóireachta 
as a stuaim 
féin, sa 
mhargadh 
agus i measc 
na ndaoine 

2. An bonneagar 
is gá a 
fhorbairt chun 
tacú le fás 
thionscal 
turasóireachta 
Cheatharlach 

- Obair le Ceatharlach Agus Fáilte 
Éireann Agus an pobal a: 
 

1. Feasacht A ghiniúint ar 
Chontae Cheatharlach 
mar cheann scríbe 
turasóireachta atá ag 
forbairt go 
hinmheánach i measc a 
dhaonra agus go 
seachtrach i 
spriocmhargaí 
roghnaithe 

2. Deighleog an margadh 
ag díriú ar mhargaí a 
thairgeann an 
acmhainn is mó, agus 
ar dheighleoga fáis 
laistigh de na margaí 
sin 

3. Aitheantas sainiúil na 
híomhá agus an 
bhranda do Chontae 
Cheatharlach a chur 
chun cinn agus tacú 
leis, rud a léiríonn go 
cothrom tairiscint 
táirge turasóireachta 
an Chontae 

4. Idirchaidreamh dlúth a 
dhéanamh agus líonraí 
margaíochta a chruthú 
leis na contaetha 
máguaird lena chinntiú 
go mbainfidh Contae 
Cheatharlach tairbhe 
as tionscnaimh 
mhargaíochta a 
dhéanann a 
chomharsana 

- De Réir An 

Phlean 

Áitiúil 

Eacnamaío

chta agus 

Pobail Do 

Chontae 

Cheatharla

ch (LECP) 

- Líon 

Méadaith

e Na 

Gcuairteo

irí 

- Líon Na 

Dtionscn

amh 

Turasóire

achta a 

eagraítea

r gach 

bliain 

- Feasacht 

Mhéadait

he Ar 

Nithe Is 

Díol 

Spéise Do 

Thurasóir

í I 

Gcontae 

Cheatharl

ach 

- Tuarascái

l 

Bhliantúil 

Ar 

Thioncha

r 

Eacnamaí

och A 

fhorbairt 

d ' 

Infheistío

cht 

Turasóire

achta 

- De Réir An 

Phlean Áitiúil 

Eacnamaíoch

ta agus Pobail 

do Chontae 
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Cheatharlach 

(LECP) 
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 3. An úsáid is fearr 
is féidir a bhaint 
as na sócmhainní 
turasóireachta 
atá ar fáil trí 
tháirgí a aithint, a 
fhorbairt agus a 
mhargú a 
mheallfaidh 
trácht 
turasóireachta 
méadaithe 

4. Uasmhéadaigh 
fad an fhanachta 
agus an 
chaiteachais ag 
turasóirí 

5. An séasúr 
turasóireachta a 
leathnú agus 
toradh níos airde 
a bhaint amach, 
brabúsacht níos 
fearr agus 
fostaíocht 
mhéadaithe sa 
tionscal 

6. A chinntiú go 
bhfuil bainistiú 
éifeachtach 
comhshaoil ann 
chun oidhreacht 
ríthábhachtach 
nádúrtha agus 
tógála an 
Chontae a 
chaomhnú agus a 
fheabhsú, agus 
go gcloítear le 
cleachtais 
forbartha 
inbhuanaithe 
turasóireachta 

7. Leathadh 
geografach 
níos cothroime 
a bhaint amach 
maidir le 
gníomhaíocht 

5. Fócas ar thionscnaimh 
mhargaíochta ar 
chuspóirí straitéiseacha, 
lena n-áirítear feasacht 
na turasóireachta a 
mhéadú i measc an 
phobail áitiúil, 
táirgeacht níos airde a 
ghiniúint, scaipeadh 
gníomhaíochta ar fud an 
Chontae, tréimhsí níos 
faide agus síneadh 
séasúir 

6. Ardán láidir a chruthú d ' 
fheachtas forbartha 
margaidh inbhuanaithe, 
dea-acmhainneach trí 
rannpháirtíocht 
ghníomhach an tionscail 
agus na 
ngníomhaireachtaí 
forbartha a chinntiú 

7. Líonraí margaíochta a 
bhunú idir soláthraithe 
táirgí I Gceatharlach, agus 
deiseanna pacáistithe a 
fhorbairt 

8. Scrúdú a dhéanamh ar 
an acmhainneacht le 
haghaidh tuilleadh 
forbartha/cur chun cinn 
A dhéanamh ar 
Dholmain Chnoc An 
Draighneáin, Garrán Uí 
Lachnáin, Caisleán 
Cheatharlach, Ionad 
Ealaíon Cheatharlach / 
Visual, Amharclann 
George Bernard Shaw, 
Abhainn Na Bearú mar 
áis turasóireachta 
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turasóireachta 
agus na 
buntáistí 
eacnamaíocha 
a bhaineann léi 
ar fud an 
Chontae, agus 
a chinntiú go 
gcoinnítear 
tréith 
riachtanach na 
gcriosanna 
agus na bhfo-
chriosanna 
éagsúla 
turasóireachta 
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8. Na struchtúir 

agus na 
hacmhainní cuí 
a chur i 
bhfeidhm agus 
a chothú chun 
ceannaireacht, 
treoir agus 
margaíocht 
éifeachtach 
earnáil 
turasóireachta 
Cheatharlach a 
chumasú 

   

 

7.2 Iompar, Comhshaol, Seirbhísí Uisce, Rialú Foirgníochta agus Seirbhísí Éigeandála 

 
 

Limistéar 
Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmíoch
ta 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bonnlíne 
Oibríochtúil 

Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

Leanúint ar 
aghaidh ag lorg 
modhanna níos 
éifeachtaí ó 
thaobh costais de 
chun tabhairt faoin 
bhfeidhm 
chothabhála 
bóithre 

- Féachfaidh 

roinn na 

mbóithre go 

leanúnach le 

bheith níos 

costéifeachtaí 

ina 

príomhfheidhm 

chun 

-      Gach 

comhpháirt 

den fheidhm 

chothabhála 

bóithre a 

aithint agus 

a fháil 

amach conas 

is féidir é a 

- Costais aonaid 

níos fearr do 

ghníomhaíochtaí 

cothabhála 

bóithre aonair 

- Achar méadaithe 

de chóiriú 

dromchla gach 

bliain mar go 
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sócmhainn 

bóthair an 

chontae a 

chothabháil 

- Leanúint leis an 
bpróiseas seo trí 
anailís a 
dhéanamh ar 
gach gné den 
fheidhm 
chothabhála 
chun tuilleadh 
feabhsuithe a 
lorg 

fheabhsú 

- Líon na n-

eilimintí 

cuntais a 

laghdú nuair 

a bhíonn 

caiteachas á 

thaifeadadh 

chun costas 

na feidhme 

bóithre a 

shainaithint 

níos fearr 

- Oibriú le 
pobail áitiúla 
ar bhóithre 
rang 3 chun 
an caiteachas 
a chaitheann 
oifig na 
mbóithre sa 
cheantar seo 
a íoslaghdú. 

sábhálfaí níos 

mó airgid ón 

ngnáthfheidhm 

chun gur féidir 

tabhairt faoin 

ngníomhaíocht 

chóirithe 

dromchla níos 

éifeachtaí ó 

thaobh costais 

de 

- Modh feabhsaithe 
paisteála potholes 
den sórt sin nach 
n-athfhillfidh rud 
a laghdaíonn an t-
airgead atá 
tiomanta do 
chothabháil 
fhreagrúil 
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Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

Leanúint ar 
aghaidh ag lorg 
maoinithe faoin 
Tionscnamh Taistil 
Níos Cliste chun an 
t-athrú módúil sna 
ceantair uirbeacha 
a leathnú chun 
siúlóid agus 
rothaíocht a chur 
san áireamh. 

- Tograí rothaíochta 
a fhorbairt do gach 
ceann de 
phríomhbhailte an 
chontae agus 
maoiniú a lorg ó na 
foinsí maoinithe 
náisiúnta a 
bhaineann le 
taisteal níos cliste 

-Leithdháileadh 

Bliantúil a 

lorg maidir le 

forbairt na n-

áiseanna 

- Fad an 

ghréasáin 

rothaíochta a 

chuirtear ar fáil 

ar bhonn bliain 

go bliain 

- Líon na ndaoine 

a úsáideann an 

líonra 

rothaíochta 
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Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

Córas Bainistíochta 
Pábhála 
'MapRoad’ A 
fhorbairt chun cur 
chuige níos 
éifeachtaí ó 
thaobh costais de 
a chumasú maidir 
le cothabháil 
bóithre 

- Leanúint ar 

aghaidh ag obair 

leis an Oifig Um 

Bainistiú Bóithre 

chun 

feidhmiúlacht an 

phróisis seo a 

fhorbairt. 

- É a thabhairt 
isteach mar 

chuid 
riachtanach d 

' fheidhm 
bhainistíochta 

bóithre na 
Comhairle 

- An líon foirne 

maoirseachta 

a úsáideann 

an clár chun 

cúraimí 

bainistíochta 

bóithre a chur 

i gcrích a 

mhéadú 

- Taifeadadh na 

n-oibreacha a 

rinneadh agus 

na n-

oibreacha a 

cláraíodh ar 

an gcóras 

- Coinníoll a 

thaifeadadh 

rátáil an 

ghréasáin 

bóithre 

ar an gcóras 

- Feidhm 

bhainistíochta 

bóithre atá níos 

éifeachtaí ó 

thaobh costais 

de le 

seachadadh i 

dtéarmaí 

oiriúnacht na 

cóireála do 

chineál an locht 

ar bhóithre 

- Feabhas a chur 
ar thréimhsí fillte 
timthriall le 
haghaidh oibriú 
cóirithe dromchla 
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Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

Suirbhé a 
dhéanamh ar na 
droichid bóthair 
réigiúnacha agus 
áitiúla go léir sa 
chontae chun clár 
riosca a bhunú de 
dhroichid atá i 
mbaol a gcliseadh. 

- Iniúchadh/suirbh

é a dhéanamh ar 

na droichid 

bóthair 

réigiúnacha agus 

áitiúla go léir, le 

réise fhada 

- Foireann na 

hoifige um 

bóithre traenach 

chun bogearraí 

bainistíochta 

dhroichead 

Eirspan a úsáid & 

na measúnuithe 

ar An Gcóras 

Bainistíochta 

Pábhála a 

thaifeadadh 

- Iarratas a 

dhéanamh ar 

leithdháileadh 

bliantúil chun an 

- suirbhé 

- Líon na 

ndroichead 

a 

ndearnadh 

suirbhé 

orthu ó 

bhliain go 

bliain 

- Líon na 

ndroichead a 

éilíonn 

deisiúcháin 

phráinneacha 

Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

Maoiniú a lorg d ' 
oibreacha 
Feabhsúcháin ar 
An N80 I Leagh 

- Leanúint ar 

aghaidh ag 

déanamh cás 

gnó chun 

athailíniú A chur 

Ar Fáil ar An 

Gcuid Den N80 

atá lonnaithe i 

Leagh . 

- An maoiniú 

is gá a chur 

ar fáil chun 

na 

hoibreacha a 

dhéanamh 

- Tograí a 

chur isteach 

ina n-iarrfar 

maoiniú a 

chur ar fáil 

chun tograí 

mionsonrait

he a 

fhorbairt 

don 

tionscadal ó 

thús go CPO 

- Tógáil an chuid 

réadaithe Den 

N80 
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- Na tailte is 

gá a fháil 

agus an 

maoiniú is 

gá a fháil 

chun na 

nithe seo a 

leanas a 

chur i gcrích 

- leis na 
hoibreacha 
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Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

Maoiniú a lorg Do 
Bhóthar Faoisimh 
Cheatharlach óna 
acomhal le Bóthar 
Bhaile 
Hacketstown, ag 
fithisiú Ó Dheas Ó 
Bhaile 
Cheatharlach a 
cheanglaíonn leis 
an mbóthar atá 
tógtha cheana féin 
i Laois, lena n-
áirítear nasc chuig 
bóthar nasc Eire 
Og. 

- Leanúint ar 

aghaidh ag 

déanamh an 

cháis ghnó chun 

an chuid seo den 

bhóthar a 

sholáthar 

tomhas 8km ar 

fhad 

- Tograí a chur 

isteach ina n-

iarrfar 

maoiniú a 

chur ar fáil 

chun tograí 

mionsonraith

e a fhorbairt 

don 

tionscadal ó 

thús go CPO 

- Comhaontú 
Faoi Alt 85 a 
lorg Le 
Comhairle 
Contae Laoise 
chun an 
tionscadal a 
chur chun cinn 
tuilleadh 

- Comhlánaigh 

tógáil an 

bhóthair 

bheartaithe 

   - Na tailte is gá 
a fháil agus an 
maoiniú is gá a 
fháil chun an 
obair a 
dhéanamh. 
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Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

Maoiniú a lorg Do 
Bhóthar Faoisimh 
Na Tulaí óna 
acomhail leis an 
N81, ag fithisiú Siar 
Ó Bhaile Na Tulaí 

- Leanúint ar 

aghaidh ag 

déanamh an 

cháis ghnó chun 

an chuid seo den 

bhóthar a 

sholáthar 

tomhas 5km ar 

fhad 

- - Tograí a 

chur isteach 

ina n-iarrfar 

maoiniú a 

chur ar fáil 

chun tograí 

mionsonrait

he a 

fhorbairt 

don 

tionscadal ó 

thús go CPO 

- - Na tailte is 

gá a fháil 

agus an 

maoiniú is 

gá a fháil 

chun na 

nithe seo a 

leanas a 

chur i gcrích 

- leis na 
hoibreacha 

- Comhlánaigh 

tógáil an 

bhóthair 

bheartaithe 

Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

Scrúdú a 
dhéanamh ar an 
ngá le 
seachbhóthar Do 
Mhuine Bheag 
Baile An 
Bhagúnaigh chun 
droichead a chur 
san áireamh thar 
phríomhlíne 
iarnróid Bhaile 
Átha Cliath/Phort 
Láirge 

- An 

suirbhé/comhair

eamh tráchta 

riachtanach a 

chur i gcrích 

chun an gá atá le 

seachbhóthar a 

bhunú 

-Leithdháileadh 

a lorg ón 

Roinn 

Turasóireach

ta Iompair 

agus spóirt 

- Gá le 

seachbhóthar 

Na Muine Beag a 

bhunú 

Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

Conradh nua a 
dhéanamh chun 
stoc soilsithe 
phoiblí an chontae 
a chothabháil 

- Téann an 
conradh reatha in 
éag ag deireadh 
mhí aibreáin 2021. 
Thug an conradh 
seo a tairgeadh ar 
bhonn réigiúnach 
coigilteas 
suntasach costais 

- Tús a chur leis 
an bpróiseas 
soláthair le béim 
ar fheidhmíocht 
fheabhsaithe 
fuinnimh 

- Comhaontú 
fíorúil 
méadraithe a 

- Conradh 
réigiúnach nua a 
bhunú a leanfaidh 
de chostais 
chothabhála 
iomaíocha a 
thairiscint ach 
coigilteas a 
sheachadadh ar 
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do na contaetha 
rannpháirteacha. 
Ba cheart foráil a 
dhéanamh sa 
chéad chonradh 
eile freisin maidir 
le feidhmíocht 
fheabhsaithe 
fuinnimh 

lorg ón rannóg 
Seirbhísí 
Neamh-
Mhéadraithe 
de chuid BSL 
chun an socrú 
seo a éascú 

chonradh fuinnimh 
a leanfaidh de 
chostais 
chothabhála 
iomaíocha a 
thairiscint ach a 
thabharfaidh 
coigilteas ar 
fhuinneamh freisin 
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Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

Mionscrúdú a 
dhéanamh ar an 
gcomhpháirt 
fuinnimh de 
shoilsiú poiblí agus 
cur chuige a 
fhorbairt maidir le 
riachtanas 
fuinnimh an 
chontae a laghdú, 
chun cabhrú Le 
Héirinn a cuid 
oibleagáidí faoi 
phrótacail Kiótó a 
chomhlíonadh 

- Suirbhé 

cuimsitheach a 

dhéanamh ar 

stoc soilsithe 

iomlán an 

chontae, ó 

thaobh a 

shuíomh de, 

nádúr gach 

sócmhainne ó 

thaobh cineáil 

an lóchrainn 

agus riocht 

fisiciúil agus 

leictreach an 

lóchrainn agus 

riocht 

struchtúrach an 

chuaille 

- Sonraí 

cuimsitheacha 

ar iomlán an 

líonra 

- Anailís le 

déanamh ar na 

soilse is lú atá 

tíosach ar 

fhuinneamh 

agus freisin ar 

na lóchrainn 

agus na poist a 

dteastaíonn 

athsholáthar 

luath uathu 

- Clár ilbhliantúil a 
fhorbairt chun 
an stoc soilsithe 
neamhéifeachtúi
l a athsholáthar 

- Líon na soilse 

a chuirtear in 

ionad ar 

bhonn bliana 

ar bhliain 

Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

Scrúdú a 
dhéanamh ar an 
acmhainneacht 
chun dul isteach i 
gclár iarfheistithe 
soilsithe Phoiblí i 
gcomhar leis an 
Oifig Um 
Bainistíocht 
Bóithre chun 
uasghrádú a 
dhéanamh ar gach 
trealamh soilsithe 
phoiblí atá fágtha 
‘LED’ 

- Suirbhé 

cuimsitheach a 

dhéanamh ar 

an soilsiú ar 

fad 

stoc an chontae, i 

dtéarmaí a 

shuímh, cineál 

gach 

sócmhainne i 

dtéarmaí 

cineál an 

lóchrainn agus 

riocht fisiciúil 

agus leictreach 

an lóchrainn 

agus riocht 

struchtúrach 

an 

cuaille 

- Lorg Alt 85 

Comhaontú Le 

Co. Chill 

Chainnigh 

Co.chill 

mhantáin mar 

phríomhúdarás 

chun an 

tionscadal a chur 

chun cinn 

tuilleadh 

- Tograí a chur faoi 
bhráid na 
comhairle lena n-
iarrtar go gcuirfí 
maoiniú ar fáil 
chun páirt a 
ghlacadh sa chlár 
réigiúnach 

- Líon na soilse a 

athsholáthraítea

r le linn théarma 

an chonartha 
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Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

I gcomhar leis an 
Údarás Náisiúnta 
Iompair, togra a 
fhorbairt Chun 
Seirbhís Bus a 
thabhairt isteach 
Go Baile 
Cheatharlach. 

- - Suirbhé 

cuimsitheach a 

dhéanamh ar 

an ngréasán 

bóithre, 

láithreacha 

tábhachtacha a 

dteastaíonn 

rochtain uathu 

- - Na bealaí agus 

na suíomhanna 

a d ' fhéadfadh 

a bheith le 

freastal a 

chinneadh 

- - Tograí a fhorbairt 
chun stadanna bus 
a uasghrádú/a 
shuiteáil, 
riachtanais 
feithicle, táblaí 
ama, costas, srl. 

- Tograí a chur 

isteach ina n-

iarrfar 

maoiniú a 

sholáthar 

chun tograí 

mionsonraithe 

a fhorbairt 

- Tús a chur leis 

an bpróiseas 

soláthair chun 

trealamh agus 

forbairt stad 

bus a sholáthar 

- Seirbhís bus 

Bhaile 

Cheatharlach a 

thabhairt isteach 
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Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

Leanúint ar 
aghaidh ag ullmhú 
scéimeanna 
tionscnaimh 
sábháilteachta ar 
chostas íseal chun 
na heachtraí a 
bhaineann le 
timpistí tráchta sa 
chontae a laghdú 

- Maoiniú a lorg 

ón Roinn Iompair 

Turasóireachta 

Agus Spóirt chun 

tabhairt faoi 

mhionfheabhsuit

he ar bhóithre 

chun an baol 

timpistí tráchta 

amach anseo a 

laghdú 

- Anailís a 

dhéanamh ar 

thaifid 

tionóisce an 

chontae chun 

suímh a 

bhunú a 

bhfuil ard-

leochaileacht 

nó meán-

leochaileacht 

ann i gcás 

tionóiscí 

tráchta 

- Labhairt le 

Húdaráis An 

Gharda 

síochána 

chun teacht 

ar leithligh ar 

na háiteanna 

is minice a 

chaithfidh 

Siad freagairt 

do thrácht ar 

bhóithre 

- timpistí 

- An leibhéal 

maoinithe a 

sholáthraítea

r ar bhonn 

bliana ar 

bhliain 

- Líon na 

dtimpistí a 

tharlaíonn i 

Gceatharlach 

bliain ar 

bhliain 
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Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

An plean 5 bliana 
um shábháilteacht 
ar bhóithre don 
chontae a 
nuashonrú 

- Dul i gcomhairle 

leis na páirtithe 

leasmhara 

ábhartha don 

phróiseas seo 

- Dul i 

gcomhairle 

leis na 

páirtithe 

leasmhara, 

bailigh 

staitisticí 

timpistí don 

chontae le 

10 mbliana 

anuas 

- Na cuspóirí 

náisiúnta a 

bhreithniú, 

nuashonraig

h an 5 

- plean na bliana 

- Plean a 
sholáthar don 
tréimhse 2020 go 
2024 

Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

Plean luchtaithe 
Feithiclí leictreacha 
don Chontae 

- Na páirtithe 

leasmhara 

ábhartha a 

bhunú don 

phróiseas seo 

agus teagmháil 

a dhéanamh leo 

chun a fháil 

amach an mian 

leo páirt a 

ghlacadh sa 

phróiseas 

- Dul i 

gcomhairle 

leis na 

geallsealbhói

rí, staitisticí a 

bhailiú do 

chontae na 

suíomhanna 

is fearr le 

haghaidh 

pointí muirir 

- Cloí le cuspóirí 
náisiúnta 
maidir le 
soláthar agus 
pleanáil chun 
cineálacha 
agus 
suíomhanna a 
mhuirearú, 
anailís a 
dhéanamh ar 
shonraí agus 
plean a ullmhú 

- Plean a 
sholáthar don 
tréimhse 2020 go 
2024 
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Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

Nuashonraigh na 
fodhlíthe Páirceála 
Tráchta reatha do 
Cheatharlach 

- Suirbhé 

cuimsitheach a 

dhéanamh ar Na 

Fodhlíthe 

Páirceála Tráchta 

atá ann cheana, 

ag smaoineamh 

ar riachtanas, 

suíomh, 

ceadanna 

páirceála 

cónaithe, 

riachtanais 

Páirceála Feithiclí 

Leictreacha, 

inmhuirearaithea

cht, srianta, 

díolúintí le 

haghaidh 

imeachtaí, 

modhanna 

íocaíochta nua 

"gan airgead 

tirim", srl. 

- Dul i 

gcomhairle 

leis na 

páirtithe 

leasmhara, 

staitisticí a 

bhailiú, 

faisnéis a lorg 

faoi shuímh, 

ceadanna 

páirceála 

cónaithe, 

ceanglais 

páirceála 

Feithiclí 

Leictreacha, 

inmhuirearait

heacht, 

srianta, 

díolúintí le 

haghaidh 

imeachtaí, 

modhanna 

íocaíochta 

nua "gan 

airgead 

tirim", srl. 

- Fodhlíthe 

Páirceála 

Tráchta 

Nuashonraith

e a tháirgeadh 

do 

Cheatharlach 
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Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

Oibreacha 
feabhsúcháin ar An 
Mbóthar Iar- 
Náisiúnta R448 
(Sean N9) trí 
Chontae 
Cheatharlach. 

- Suirbhé 

cuimsitheach a 

dhéanamh ar an 

mbóthar Iar-

náisiúnta( sean 

N9) chun 

fairsinge na 

saincheisteanna 

a chinneadh ag 

smaoineamh ar 

shreabhadh 

tráchta, ábhair 

imní 

sábháilteachta, 

teagmhais 

tráchta, riocht 

bóthair, srl 

- Aighneacht a 
ullmhú le maoiniú 
a lorg ón Roinn 
Iompair 
Turasóireachta 
Agus Spóirt chun 
tabhairt faoi na 
hoibreacha 
feabhsúcháin 

- Leanúint ar 

aghaidh ag 

déanamh cás 

gnó le 

haghaidh 

maoinithe 

chun tabhairt 

faoi 

oibreacha 

feabhsúcháin 

an bhóthair 

Iar- náisiúnta 

(sean N9) 

- An leibhéal 

cistiúcháin a 

chuirtear ar 

fáil ar bhonn 

bliana ar 

bhliain 

     

Bóithre, Iompar 
Agus 
Sábháilteacht 

Gréasán bóithre 
náisiúnta A 
fheabhsú agus a 
athchóiriú i 
gcomhairle le 
Bonneagar 
Iompair Éireann. 

- Suirbhéanna 

bliantúla ar riocht 

na pábhála, 

iniúchtaí ar 

shábháilteacht ar 

bhóithre agus 

anailís ar shonraí 

tráchta 

- Leanúint ar 

aghaidh ag 

déanamh cás 

gnó le 

haghaidh 

maoinithe 

chun tabhairt 

faoi 

oibreacha 

feabhsúcháin 

an bhóthair 

Náisiúnta 

líonra 

- An leibhéal 

cistiúcháin a 

chuirtear ar 

fáil ar bhonn 

bliana ar 

bhliain 
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Limistéar 
Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmíocht

a 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bonnlíne 
Oibríochtúil 

Comhshaol Reachtaíocht 
Náisiúnta Agus 
Eorpach a chur i 
bhfeidhm maidir 
le bainistiú 
dramhaíola agus 
monatóireacht, 
rialáil agus 
forfheidhmiú a 
dhéanamh ar an 
reachtaíocht 

- An Scéim Náisiúnta 

Tosaíochtaí 

Cigireachta ' 

aontaithe ag An 

Roinn, Údaráis 

Áitiúla agus 

‘WERLAS’ 

(Príomhúdaráis 

Réigiúnacha Um 

Fhorfheidhmiú 

Dramhaíola) 

- ‘RMCEI’ 

bliantúil 

(Íoschritéir 

Mholta Le 

Haghaidh 

Cigireachtaí 

Comhshaoil) 

- Spriocanna 

Atá 

Leagtha 

amach I 

Bplean 

‘RMCEI’ a 

bhaint 

Amach 

Comhshaol Córas a chur i 
bhfeidhm chun 
tacú le rialú agus 
bainistíocht 
bruscair trí 
fhorfheidhmiú, 
oideachas, cláir 
ghlantacháin 
sráide agus 
monatóireacht 

- An Córas Náisiúnta 

Faireacháin Ar 

Thruailliú Ó 

Bhruscar 

- Clár bliantúil Do 

Ghlanadh Sráide 

- Plean bliantúil RMCEI 

- An Córas 

Náisiúnta 

Monatóireach

ta Ar 

Thruailliú Ó 

Bhruscar 

- Mórtas Áite 

Judging 

- Gradaim 

Náisiúnta Na 

Mbailte 

Slachtmhara 

- Limistéir 

phoiblí a 

choimeád 

saor ó 

bhruscar a 

mhéid is 

indéanta le 

réasún 

Comhshaol Tacú le soláthar 
áiseanna 
aisghabhála agus 
athchúrsála I 
Gcontae 
Cheatharlach 

- Plean 

Bainistíochta 

Dramhaíola An 

Deiscirt 

- Repak, Repak Boinn 

Deireadh Saoil( ELT), 

Feithiclí A Bhfuil A Ré 

Caite (ELVES) 

- Taifid ar 

thonnáistí 

aicmithe 

ábhar 

athchúrsáilte

/aisghafa 

- Méideanna 

tonnáiste a 

bailíodh 

sna blianta 

roimhe sin 

- Comhlíona

dh 

céatadáin 

Le 

Scéimeann

a PRI 

- An líon 
íosta 

saoráidí a 
chothabhái

l i 
gcomhréir 

le Plean 
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Bainistíocht
a 

Dramhaíola 
an Deiscirt 

  - Dramhthrealamh 

Leictreach agus 

Leictreonach (WEEE 

Ireland) 

- An Oifig Náisiúnta 

Um Cheadanna 

Bailithe Dramhaíola 

(NWCPO) 

Príomhúdaráis 

Réigiúnacha Um 

Fhorfheidhmiú 

Dramhaíola 

(WERLA) 

- Líon na 

dtáirgeoirí 

atá 

cláraithe 

Le 

Scéimean

na PRI 

- Líon na 

saoráidí a 

sholáthraí

onn 

Comhairle 

Contae 

Cheatharl

ach 

- Taifid Ar 
Dhramhaíl a 
bhailíonn, a 
aisghabhann 
agus a 
athchúrsálann 
oibreoirí 
príobháideach
a 

 

Comhshaol Monatóireacht 
iarchúraim agus 
oibreacha a 
dhéanamh a 
theastaíonn ag 
líonta talún 
stairiúla de réir 
théarmaí An 
Cheadúnais 
Astaíochtaí 
Tionsclaíocha 

- Lámhleabhair Líonta 
Talún an EPA 

- Lámhleabhair 

Oibríochtaí An 

Láithreáin 

- Na 

coinníollacha 

atá leagtha 

amach sa 

cheadúnas 

- Mar atá 

leagtha 

amach sa 

phlean 

oibríochta 

bliantúil 
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Comhshaol Na bearta a 
shonraítear sa 
dara timthriall den 
Chreat Treoir Uisce 
agus Den Phlean 
Bainistíochta 
Abhantraí a chur 
chun feidhme agus 
tacú le forbairt na 
bpleananna agus 
na mbeart don tríú 
timthriall 

- Clár Uisce Na 

Núdarás Áitiúil 

- An Plean 

Bainistíochta 

Abhantraí (RBMP) 

2018 - 2021 (agus 

an plean blianta 

ina dhiaidh sin) 

- Clár Na Bponc Gorm 

- Stádas 

Uisce Na 

Habhann 

- Réimsí 

gníomhaíoc

hta De 

Thuarascála

cha 

Bliantúla 

Tosaíochta 

- Spriocann

a atá 

leagtha 

amach san 

RBMP 

- Stádas 

Cáilíochta 

Uisce 

Abhann A 

chothabháil 

Agus A 

fheabhsú 

Comhshaol Reachtaíocht 
Náisiúnta Agus 
Eorpach a chur 
i bhfeidhm le 
aird a thabhairt ar 
Thruailliú Uisce agus 
monatóireacht, 
rialáil agus 
forfheidhmiú a 
dhéanamh ar an 
reachtaíocht 

- Plean Cigireachta 

náisiúnta D ' Ionaid 

Chóireála Fuíolluisce Ar 

An Láthair 

- Comhlíonadh 

céatadáin Le 

Haghaidh 

Fuíolluisce ar 

an láthair 

- Spriocanna 

mar atá 

leagtha 

amach in 

RMCEI 

  - Treoirlínte Dea-

Chleachtais 

Talmhaíochta 

- An Chreat-Treoir 

uisce (WFD) Clár 

Monatóireachta 

Cheimic 

Aibhneacha Agus 

Lochanna 

- Clár Uisce Na Núdarás 

Áitiúil (LAWPro) 

Córas 

Cóireála 

- 

Comhlíona

dh 

céatadáin 

na 

bhfeirmea

cha de réir 

na 

dtreoirlínt

e 

- Líon na 

samplaí a 

tógadh i 

gcoinne 

an líon ag 
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teastáil 

- Rmcei bliantúil 

Comhshaol Dualgais a 
dhéanamh mar 
Údarás Seirbhísí 
Uisce Do 
Ghrúpscéimeanna 
Uisce agus 
Soláthairtí Beaga 
Príobháideacha 
agus riarachán 

- Clár Uisce 

Tuaithe 

- Cónaidhm Náisiúnta 

Na Ngrúpscéimeanna 

Uisce 

- Líon na 

samplaí a 

tógadh in 

aghaidh líon 

na samplaí a 

theastaíonn 

faoi na 

Rialacháin 

uisce dr 

- Líon agus méid 

na ndeontas a 

íocadh amach 

faoin gclár 

uisce tuaithe 

- A chinntiú 

go bhfuil 

caighdeáin 

cháilíochta 

uisce de 

réir Na 

Rialachán 

Maidir le 

Huisce Dr 

- Gach 

iarratas ar 

dheontas 

atá le 

próiseáil 

agus le 

measúnú 

laistigh de 

sheachtain 

amháin 

Comhshaol Cuspóirí Straitéis 
Oiriúnaithe Um 
Athrú Aeráide 
Cheatharlach 2019 -
2024 A chur chun 
Feidhme 

- An Creat 

Náisiúnta 

Um Oiriúnú 

- Plean 

Náisiúnta 

Gníomhaío

chta Ar Son 

Na 

Haeráide 

2019 

- Cuspóirí na 

straitéise a chur 

chun feidhme 

Comhlíona

dh 

chuspóirí 

na 

straitéise 
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- Gníomhú ar son 

na haeráide 

Oifigí 

Réigiúnacha 

(CARO) 

Comhshaol 17 Sprioc 
Spriocanna 
Forbartha 
Inbhuanaithe Na 
Náisiún aontaithe 
(Sdganna) a chur 
chun cinn agus a 
chur i bhfeidhm 
agus a chinntiú go 
bhfuil siad 
ionchorpraithe i 
bpleananna agus i 
straitéisí 

- Roinn Cumarsáide, 

Gníomhaithe ar son na 

Haeráide agus 

Comhshaoil 

- Sdg Seaimpíní 

Clár 

- 169 spriocanna 
SDG 

- 232 táscaire 

uathúil 

comhaontait

he ag na 

Náisiún 

aontaithe 

- Bunlínte a 

leagadh síos 

do Gach 

Sprioc in 

2015 

Comhshaol Feasacht fuinnimh 
a chur chun cinn, 
spriocanna 
laghdaithe 
fuinnimh 2030 a 
bhaint amach agus 
tacaíocht a 
thabhairt don 
scéim agus do 
chláir 
éifeachtúlachta 
fuinnimh 

- Gníomhaireacht 

Fuinnimh 3 

Chontae (3CEA) 

- Plean 

Gníomhaíochta 

Um Fhuinneamh 

Inbhuanaithe 

- Cúnant na Méaraí 

- Údarás Fuinnimh 

inmharthana na 

Héireann 

- Meastóireacht 

Bhliantúil Ar 

Thomhaltas 

fuinnimh 

laistigh de 

chomhairle 

Contae 

Cheatharlach 

oibríochtaí 

- Meastóireacht 

bhliantúil 

iomlán 

Fuinnimh Ar 

Fhoirgnimh 

Phoiblí AN LA 

- Anailís 

bhliantúil a 

dhéanamh ar 

thomhaltas 

fuinnimh 

Cheatharlach 

- Tacaíocht do 

- Laghdú 

33% ar 

thomhalt

as 

Fuinnimh 

a bhaint 

amach 

faoi 2020 

agus 50% 

faoi 2030 

ar 

bhonnlín

e 2009 

- Laghdú 

30% a 

bhaint 

amach ar 

astaíocht

aí 

carbóin 

faoi 2030 

- Caighdeán 
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chláir SEAI fuinnimh b 

rátáilte a 

bhaint 

Amach d ' 

fhoirgnimh 

phoiblí faoi 

2030 

Comhshaol Córas 
monatóireachta 
Do Shábháilteacht 
Bia a chur i 
bhfeidhm de réir 
na gceanglas faoin 
Acht Um 
Shábháilteacht Bia 
Na Héireann 

- Comhairle 

Chontae Chill 

Chainnigh 

- Údarás 

Sábháilteachta bia na 

Héireann 

- Caighdeáin 

sábháilteacht

a bia a 

chomhlíonad

h mar atá 

leagtha 

amach sna 

reachtaíocht

aí 

- Caighdeáin 

sábháilteach

ta bia a 

chomhlíona

dh 

Comhshaol Reiligí agus taifid a 
choinneáil de réir 
Na Rialachán 

- Reachtaíocht Reiligí - Iniúchadh 

bliantúil ar 

adhlacthaí i 

gcoinne na 

dtaifead a 

choinnítear 

- Taifid a 

chothabháil 

de réir 

Rialachán 

  - Fodhlíthe Reiligí   
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Limistéar 
Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmíocht

a 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht 
Tomhais 

Bonnlíne 
Oibríochtúil 

Seirbhís
í Uisce 

Oibriú i 
gcomhpháirtíoch
t Le Huisce 
Éireann chun 
forálacha An 
Chomhaontaithe 
Leibhéal 
Seirbhíse, a 
comhaontaíodh 
idir Comhairle 
Contae 
Cheatharlach 
agus Uisce 
éireann chun 
seirbhísí uisce 
agus fuíolluisce a 
sholáthar, a chur 
i bhfeidhm 

- Comhaontú 

Leibhéal 

seirbhíse idir 

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach 

agus Uisce 

éireann 

- Plean Seirbhíse 

bliantúil, 

tuarascálacha 

Míosúla chun 

dul chun cinn a 

mheas. 

Cruinnithe 

ráithiúla 

Leibhéal 2 & 

Leibhéal 3 leis 

AN IW chun 

athbhreithniú A 

Dhéanamh Ar 

Phríomhtháscairí 

Feidhmíochta 

- Spriocanna Atá 

Leagtha amach sa 

Phlean Seirbhíse 

Bliantúil a 

aontaíodh le 

Huisce Éireann a 

bhaint Amach 
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 Iarracht a 
dhéanamh a 
chinntiú, trí 
theagmháil a 
dhéanamh le 
Huisce Éireann, 
go gcuirfear an 
bonneagar uisce 
agus fuíolluisce 
atá riachtanach 
ar fáil amach 
anseo chun 
cuspóirí 
forbartha 
Chontae 
Cheatharlach a 
chomhlíonadh 
mar atá leagtha 
amach I Bplean 
Forbartha 
Cheatharlach 

- Comhaontú 

Leibhéal 

seirbhíse idir 

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach 

agus Uisce 

éireann Lena N-

áirítear Clár 

Cothabhála 

Caipitil 

- Tionscadail 

Cheatharlach a 

chuimsiú I 

Gclár 

Infheistíochta 

Caipitil Uisce 

éireann 2020-

2024 

- Clár 

Infheistíochta 

Caipitil Uisce 

Éireann 

Tuarascálacha Ar 

Dhul Chun Cinn 

- Clár bliantúil 

Oibreacha 

Caipitil 

Seirbhísí Uisce 

cheatharlach, 

Athbhreithnith

e ráithiúla 

- Bonneagar 

reatha & cumas 

Atá Ann Cheana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Limistéar 
Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmíoc
hta 

Clár 
Tacaíochta 

Modheolaíocht 
Tomhais 

Bonnlíne 
Oibríochtúil 
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An Tseirbhís 
Dóiteáin: 
Freagra 

Pobail a chosaint 
ó dhóiteán agus ó 
éigeandálaí eile, 
ag obair le 
gníomhaireachtaí 
comhpháirtíochta 
agus i gcomhréir 
le beartais 
náisiúnta 

- Creat Um 

Shábháilteacht 

Ó Dhóiteán In 

Éirinn "Pobail A 

Choimeád 

Sábháilte" 

- An Plean 

Oibríochtaí 

Dóiteáin Agus 

Éigeandála-

Seirbhís 

Dóiteáin Agus 

Tarrthála 

Chontae 

Cheatharlach 

- Riosca a 
shainaithint agus 
a bhainistiú agus 
ullmhú chun 
freagairt d ' 
éigeandálaí de réir 
An Chreata Le 
Haghaidh 
Bainistíocht 
Móréigeandála In 
Éirinn 

- Príomhtháscairí 

feidhmíochta 

chun freagra Na 

Seirbhísí ar 

theagmhais 

éigeandála a 

thomhas 

- Scéimeanna 

Dearbhaithe 

cáilíochta agus 

iniúchadh 

seachtrach ar 

fheidhmeanna 

áirithe de chuid 

na seirbhíse 

amhail Oiliúint 

agus 

- Sláinte Agus 
Sábháilteacht 

- Spriocanna a 

leagtar amach 

sa Doiciméad 

Beartais 

Náisiúnta 

"Pobail A 

Choimeád 

Sábháilte"a 

chomhlíonadh 

agus a shárú 

nuair is féidir. 

Táscairí 

seirbhíse F2 

Agus F3 

- OHSAS 18001 

- Gradam sláinte 

agus 

Sábháilteachta 

córas 

bainistíochta 

- Athbhreithniú 

agus nuashonrú 

A dhéanamh ar 

An Bplean 

Móréigeandála. 

- Meán de 100 

uair an chloig 

oiliúna in 

aghaidh an 

comhraiceoir 

dóiteáin in 

aghaidh na 

bliana a 

sheachadadh 

- Leanúint d ' 

infheistíocht 

chaipitil; - 

Athchóiriú A 

Dhéanamh Ar 

Stáisiún 

Dóiteáin Bhaile 

Bhagain 

- Ionad Oiliúna 

Bhaile Haicéid A 

fhorbairt agus a 

fheabhsú 
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   - A choimeád ar 

chumas na 

Comhairle a 

feidhmeanna a 

chur i gcrích In 

Aon 

Mhóréigeandáil a 

d ' fhéadfaí a 

dhearbhú 

-  

An Tseirbhís 
Dóiteáin: 
Freagra 

Seirbhís 
éifeachtach 
Theicniúil Agus 
Phobail um 
Shábháilteacht Ó 
Dhóiteán a chur ar 
fáil agus a 
chothabháil, ag 
freagairt do 
riachtanais an 
phobail agus de 
réir An Bheartais 
Náisiúnta 
agus noirm 

- Creat Um 

Shábháilteacht Ó 

Dhóiteán In Éirinn 

"Pobail A 

Choimeád 

Sábháilte" 

 - An líon 
Iniúchtaí Ar 
Shábháilteacht Ó 
Dhóiteán a 
dhéantar faoin 
Acht Seirbhísí 
Dóiteáin 1981 
agus 2003 in 
aghaidh na 
bliana 
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An Tseirbhís 
Dóiteáin: 
Freagra 

Minicíocht 
dóiteáin agus 
éigeandálaí eile a 
laghdú trí 
sheirbhís 
sábháilteachta, 
comhairle agus 
forfheidhmiú dlí 
atá éifeachtúil 
agus éifeachtach a 
chur ar fáil 

  - "Clár Na 

Mbunscoileann

a Um 

Shábháilteacht 

Ó Dhóiteán" a 

sheachadadh 

chuig gach tríú 

rang I Gcontae 

Cheatharlach 

- Am freagartha 

chun aghaidh a 

thabhairt ar 

ghearáin 

- Líon na 

gcainteanna 

Um 

Shábháilteacht 

Ó Dhóiteán 

- seachadadh 
chuig grúpaí 
pobail agus 
grúpaí eile 
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Rialú 
Foirgníochta: 

Foirgnimh 
shábháilte agus 
inbhuanaithe a 
chinntiú i gceantair 
uirbeacha agus 
tuaithe. 

- Creat D ' 

Údaráis 

Rialaithe 

Foirgníochta 

- Na Rialacháin 

um Rialú 

foirgníochta 

1997 (arna 

leasú) 

- Faireachán a 

dhéanamh ar 

chomhlíonadh 

Na Treorach Um 

Fheidhmíocht 

Fuinnimh 

Foirgneamh 

- Gníomhaíocht 

Rialaithe 

foirgníochta i 

gcomhréir leis na 

critéir arna 

sainiú ag An 

Oifig Náisiúnta 

Um Rialú 

Foirgníochta 

agus Ag An 

Gcoimisiún 

Náisiúnta 

Maoirseachta 

agus 

Iniúchóireachta 

(NOAC) 

- Costas An 

Rialaithe 

Foirgníochta 

per capita 

- Líon Na N-

Iniúchtaí 

Rialaithe 

Foirgníochta sa 

bhliain 

- Iniúchadh 

céatadáin Ar 

Fhógraí 

Tosaithe in 

aghaidh na 

bliana 

- Measúnú ar 

iarratais ar 

dheimhniú um 

shábháilteacht 

ó dhóiteán agus 

rochtain do 

dhaoine faoi 

mhíchumas 

laistigh de 28 lá 

tar éis iarratas 

bailí a fháil 

- An líon ‘BER’ a 

cuireadh in iúl 

don Údarás in 

aghaidh na 

bliana 

 

7.2 Tithíocht, Pobal, Áineas agus Conláiste 
Limistéar 

Feidhme 
Spriocanna 

Feidhmíoc
hta 

Clár Tacaíochta Modheolaíocht Tomhais Bonnlíne 
Oibríochtúil 

Seirbhís
í 
Tithíoch
ta 

Seirbhísí 
tacaíochta 
cóiríochta agus 
tithíochta ar 
ardchaighdeán 
a sholáthar 
chun freastal ar 
na riachtanais 
riachtanacha 
 
An riachtanas le 
haghaidh 
cóiríocht 
éigeandála a 
laghdú. 

- Measúnú Ar 
Thithíocht 
Shóisialta 

- Beartas 
Maidir Le 
Leithdháiltí 

- Straitéis 
Míchumais 

- An Chéad 
Chlár 
Tithíochta 

- Clár 
Athlonnaithe 

- An Clár 
Cóiríochta 

- Líon na seirbhísí 

tacaíochta a 

chuirtear ar fáil 
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Don Lucht 
Siúil 

- Seirbhís 
Placefinder 

- Seirbhís 
Tacaíochta 
agus Coiscthe 
do dhaoine 
gan dídean 

- Seirbhí
s 

chomh
airle 
agus 

Eolais 

     

Tithíoc
ht A 
Sheach
adadh 

Cóiríocht ar 
ardchaighdeán a 
leathnú i 
gcomhar leis na 
Hearnálacha 
Príobháideacha 
Agus Deonacha 
 
Líon na n-aonad 
tithíochta 
folamh a laghdú 

- Clár Seachadta 
Caipitil 

- Scéimeanna 
Léasaithe 

- An Clár 
Cúnaimh 
Tithíochta 

- An Scéim Um 
Chóiríocht Ar 
Cíos 

- An Clár Um 
Chigireachtaí 
Tithíochta 

- Clár 
Bainistíochta 
'Neamhní'  

- Oifigeach Tithe 
Folmha 

- Spriocanna mar atá 

leagtha Síos Ag An Roinn 

I Bplean Gníomhaíochta 

Atógáil Éireann 

- Aon cheann d ' aonaid 

a chuirtear Ar Ais 

Chuig Stoc Tithíochta 

- Táscairí 

Seirbhíse 

Náisiúnta 

- H5: 

Cigireacht

aí 

Príobháid

eacha Ar 

Cíos 

- H2: 

Folúntais 

Tithíochta 

- H3: Meán-

am Athligin 

agus 

Costais 

Dhíreacha 
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Cothabháil 
Tithíochta 

Clár cothabhála 
pleanáilte a chur 
i bhfeidhm. 
Leanúint le 
hathchóiriú a 
dhéanamh ar 
stoc tithíochta 
atá ann cheana 
faoi réir na n-
acmhainní atá ar 
fáil. 
Cothabháil 
tithíochta ar 
ardchaighdeán a 
chur ar fáil 
seirbhísí. 

- Clár 
Cothabhála 
Beartaithe 

- Clár 
Iarfheistithe 

- Loga 
Cothabhála 
Tithíochta 

- Infheistíocht i 

Gcothabháil 

Bheartaithe 

- Líon na n-iarratas 

cothabhála a fuarthas 

agus a cuireadh i gcrích. 

- Táscairí 

Seirbhíse 

Náisiúnta 

H1: Stoc 

Tithíochta 

Sóisialta 

- H4: 

Cothabháil 

Tithíochta 

Costais 

Dhíreacha 

Bainistíocht 
Tionóntacht
a 

Dea-
bhainistíocht 
eastáit a chur 
chun cinn 

- Lámhleab
har Do 
Thionónta
í 

- Seirbhísí 
Idirchaidri
mh Do 
Thionónta
í 

- Bainistíocht 
ar Iompar 
frithshóisialt
a 

- Teagmháil Le Hoifigeach 

Idirchaidrimh Do 

Thionóntaí 

- Teagmháil leis an 

Tseirbhís Um 

Thionóntachtaí 

- Laghdú ar Ghearáin Maidir 
le Hiompar Frithshóisialta 

 

  - An Tseirbhís 
Um 
Thionóntach
taí A Chothú 

- Fodhlíthe um 
rialú Capall 

- Fodhlíthe Rialaithe 

Capall a chur i 

ngníomh 

 

Deontas/Iasa
chtaí 
Tithíochta 

Iasachtaí agus 
dreasachtaí a 
sholáthar do 
dhaoine 
tithíochta iad 
féin 
 
Scéimeanna 
deontais a oibriú 
chun gur féidir le 
húinéirí tí 
fanacht ina gcuid 
baile féin 

- Atógáil 
ÉireannScéim 
Deontais 
‘HOP’ 

- Scéim 
Deontais 
‘MAG’ 

- Scéim Deontais 
Do Dhaoine 
Faoi 
Mhíchumas 

- Líon na n-iarratas a 

fuarthas/a ceadaíodh/a 

tarraingíodh anuas 

- Líon na n-iarratas a 

fuarthas / a 

ceadaíodh/agus a 

íocadh amach 
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Limistéar 
Feidhme 

Spriocanna 
Feidhmío
chta 

Clár 
Tacaíochta 

Modheolaíocht 
Tomhais 

Bonnlíne Oibríochtúil 

Pobal Tacú agus 
éascú leis An 

Gcoiste 
Forbartha 

Pobail Áitiúil i 
gcomhpháirtíoc

ht Le 
Gníomhaireach
taí Reachtúla 

Agus 
Neamhreachtúl
a Chun Forbairt 
Shóisialta Agus 
Eacnamaíoch a 
sheachadadh 
agus a chur i 

bhfeidhm tríd 
An Bpleanáil 

Áitiúil 
Eacnamaíoch 
agus Pobail 

próiseas (LCP), 

- Daoine A 

Chur Ar 

Dtús 

- An Tacht 

Um 

Athchóiriú 

Rialtais 

Áitiúil, 2014 

- Treoirlínte 

Agus 

Rialacháin 

Reachtúla 

ar LCDC 

- Pobail 

inbhuanaith

e, 

Uilechuimsi

theacha 

Agus 

Chumhacht

aithe 

- Athbhreithni

ú Ar Choistí 

Forbartha 

Pobail Áitiúil 

- Tacaíocht 

riaracháin 

agus 

chomhairleac

h a chur ar 

fáil. 

- Tacaíocht 

riaracháin 

agus 

chomhairleac

h a chur ar fáil 

maidir le 

Hullmhú, 

formheas, cur 

chun feidhme 

agus 

athbhreithniú 

ar Bhonn 

rialta Ar An 

Bplean áitiúil 

Eacnamaíoch 

agus Pobail 6 

bliana 

- Soláthar SICAP 

a bhainistiú 

- clár 

- Bainistíocht 

riaracháin 

Agus 

Airgeadais 

SICAP a chur 

ar fáil 

- Tacaíocht 

riaracháin 

agus 

chomhairleac

h a chur ar fáil 

- Íosmhéid de 6 

chruinniú sa 

bhliain 

- Príomhghnío

mhaireachtaí 

i láthair do 

LCDC le linn 

timthriall 

plean 

gníomhaíocht

a 2-bliana 

agus 

nuashonrú 

scríofa go 

bliantúil 

- Clár SICAP 

rathúil A 

Athbhreithniú

, a mheasúnú, 

a fhormheas 

agus A 

cheapadh go 

meántéarmac

h 

- An chéad 

timthriall/clár nua 

eile a chur i 

bhfeidhm 
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maidir le 

hullmhú, 

formheas, cur 

chun feidhme 

agus 

athbhreithniú 

ar bhonn rialta 

Ar An Gclár 

Forbartha 

Tuaithe 

(LEADER) 

- Tacaíocht 

riaracháin a chur 

ar fáil agus an 

tuarascáil 

bhliantúil AR 

LCDC á hullmhú 
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Pobal 

An Clár Um 
Chuimsiú sóisialta 
Agus 
Gníomhachtú 
Pobail (SICAP) 
agus An Clár 
Forbartha Tuaithe 
(LEADER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumasaigh & 
Cumasaigh 
guth agus 
gníomh an 
phobail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daoine A Chur 
Ar Dtús 
Tuarascáil Ar 
An Acht Um 
Rannpháirtíoc
ht Saoránach 
Athchóiriú 
Rialtais Áitiúil 
2014 
Pleananna 
Ceantair 
Áitiúil Plean 
Forbartha 
Contae 
LECP 
Pobail 
inbhuanaithe, 
Uilechuimsith
eacha Agus 

 
 
 
 

Tacú le forbairt agus 
le hobair struchtúr 
agus ardán pobail ina 
bhfuil na hacmhainní 
agus an deis ag pobail 
páirt a ghlacadh i 
gcinnteoireacht ar 
shaincheisteanna a 
mbíonn tionchar acu 
orthu agus a mbíonn 
tionchar acu orthu. 
Tacú le 
freagairtí pobail 
inbhuanaithe a 
fhorbairt. 

- Cruinnithe 

Foghrúpa SICAP i 

gcomhar le 

hathbhreithniú 

Bliantúil Ar An 

Bplean, clár 

faireacháin agus cur 

chun feidhme 

- Íosmhéid de 4 

chruinniú SIF 

(Fóram Um 

Chuimsiú Sóisialta) 

in aghaidh na 

bliana 

- Bainistíocht IRIS 

- Comhoibriú le 

Hiniúchadh 

Inmheánach 

bliantúil 

- Córas TFC LEADER – 

a chinntiú go 

ritheann an 

próiseas iarratais 

go réidh go laethúil. 

- Tacú le Próiseas 

Airteagal 48 

- Tuarascálacha 

Rialta Airgeadais 

don LCDC/LAG 

- Athbhreithniú 
meántéarma 

 
 

 

Líon na bpobal 
Atá 
rannpháirteach I 
Gclár Mórtas Áite 
& Bailte 
Slachtmhara 
Éascú a 
dhéanamh ar líon 
na gcruinnithe 
idirghníomhairea
chta a bhaineann 
go sonrach le 
spriocphobail 
pobal amháin ar 
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Chumhachtait
he 

a laghad a Éascú 
agus a 
chumhachtú in 
aghaidh na 
bliana chun 
plean 
gníomhaíochta 
pobail a fhorbairt 
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Pobal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Díriú ar 
thacaíocht 
shonrach do 
phobail a 
bhfuil 
bacainní 
orthu 

Straitéis C&V 
2019-2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LECP 
SICAP 
Clár 
Plean 
Conta
e 
Sláinti
úil 
Cheat
harla
ch 
Strait
éis 
Éire 
Aoisb
hách 
Plean 
CYPS
C 
(seice

Tacú le pobail agus 
iad a spreagadh agus 
a bheith 
rannpháirteach chun 
rochtain a fháil ar 
mhaoiniú agus páirt 
a ghlacadh i 
ndeiseanna chun 
gníomhaíochtaí a 
chur i gcrích dá 
bpobal. 

Áirítear orthu sin 
tionscnaimh Phobail 
agus Chomhshaoil ag an 
leibhéal áitiúil agus 
náisiúnta, amhail Bailte 
Slachtmhara, Mórtas 
Áite Cheatharlach agus 
Comhoibriú Éireann 
Mórtas Áite forbairt 
fiontar Sóisialta a 
Spreagadh agus tacú 
leo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idirghníomhaireacht 
agus tacaíocht tras-
rannach do phobail a 
éascú, a chumasú 
agus a spreagadh. 
Feasacht a chruthú 
ar shaincheisteanna 
atá mar bhonn 
eolais agus mar 
thacadóir do phobail 
atá faoi 
mhíbhuntáiste agus 
faoi bhacainní, 
laistigh d ' fhoirne 
tras-rannach, de 
ghrúpaí 
idirghníomhaireacht

Maoiniú 
leordhóthanach a 
sholáthar i 
mbuiséad 
bliantúil do chláir 
deontas pobail 
agus do 
dheontais 
feabhsúcháin 
baile 
Tacaíocht a chur 
ar fáil do phobail 
spriocdhírithe trí 
chruinnithe 
teileafóin, 
ríomhphoist agus 
duine le duine 
(teagmháil 
sheachtainiúil) 
maoiniú 
leordhóthanach a 
Sholáthar sa 
bhuiséad 
bliantúil Do 
thionscadail 
Íosmhéid 1 

pobal/tionscadal in 
Aghaidh Na bliana I 
Gcomhar Éire Mórtas 
Áite 
 
 
 
Mol Pobail 
ilchuspóireach a 
fhorbairt Ar Bhóthar 
Na Tulaí i 
gcomhpháirtíocht 
agus i 
gcomhairliúchán le 
pobail agus 
gníomhaireachtaí. 
Tacaíocht dhíreach a 
chur ar fáil do 2 
phobal ar a laghad in 
aghaidh na bliana. 
Buaileann An Fóram 
Um Chuimsiú 
sóisialta (SIF) ar a 
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áil 
teide
al) 
Strait
éis 
Imirc
each 
Plean
anna 
Ceant
air 
áitiúil 
Plean 
Forba
rtha 
Conta
e 
Inbhu
anait
he, 
Cuim
sithea
ch 
agus 
Cumh
achtai
the 
Pobail 

a agus de struchtúir 
phobail. 

laghad 3 huaire sa 
bhliain agus 
tuairiscíonn sé ar ais 
chuig LCDC. 
Tacaíocht a 
chur ar fáil do 
spriocdhírithe 
Pobail trí 
chruinnithe 
teileafóin, 
ríomhphoist 
agus duine le 
duine 
(teagmháil 
sheachtainiúil) 
Páirt a 
Ghlacadh in 
imeachtaí agus 
i dtionscadail 
idirghníomhaire
achta chun tacú 
le híosmhéid 
spriocdhírithe 2 
phobal in 
aghaidh na 
bliana. 
Páirt a ghlacadh 
i bhfoirne tras-
rannach tá 
íosmhéid 4 in 
aghaidh na 
bliana straitéis 
Imirceach i 
bhfeidhm. 
Grúpa 
idirghníomhaire
achta a 
cruthaíodh 
agus a 
fheidhmíonn go 
héifeachtach. 
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Pobal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tacú go 
gníomhach le 
forbairt 
struchtúir 
ionadaíocha a 
bhfuil saoráidí 
rannpháirtíocht 
saoránach 

Straitéis C&V 
2019-2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daoine A Chur 
Ar Dtús 
Tuarascáil Ar 
An Acht Um 
Rannpháirtíoc
ht Saoránach 
Athchóiriú 
Rialtais Áitiúil 
2014 

Tionscnaimh um 
chuimsiú sóisialta a 
spreagadh agus a 
chur chun cinn ar 
leibhéal áitiúil agus 
contae. 
Tacú leis AN SIM Um 
Chuimsiú Sóisialta 
(seiceáil teideal) 

An Straitéis Imirceach A 
fhorbairt agus a Chur i 
Bhfeidhm cur chuige 
comhtháite a Úsáid 
chun tacú le pobail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tacú le Líonra 
Rannpháirtíochta 
Poiblí Cheatharlach 
agus go háirithe leis an 
Rúnaíocht 

A chinntiú go ndéanann 
coistí de Chuid An 
Údaráis Áitiúil, Mar 
Shampla SPCs, lcdcanna 
agus jpcs, baill an 
phobail a fhoinsiú tríd 
AN PPN 
 
 
 
Grúpaí pobail a 
spreagadh chun clárú 
leis AN PPN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tacaíocht a sholáthar 
trí mhaoiniú 
meaitseála agus spás 
oifige a sholáthar 
agus fostaithe PPN A 
riaradh Íosmhéid 2 
chruinniú foirmiúil le 
rúnaíocht PPN ar 
bhonn bliantúil 

Íosmhéid 1 cumarsáid 
neamhfhoirmiúil le PPN 
in aghaidh Na Ráithe 
 

Critéir le haghaidh 
deontas pobail agus 
comhshaoil nach mór 
do ghrúpa a bheith 
cláraithe leis AN PPN 
chun cáiliú 
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Pobal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timpeallacht a 
chruthú inar 
féidir le gach 
duine aonair 
agus earnáil 
den tsochaí 
páirt a 
ghlacadh i 
ngnóthú 
Ceatharlach 
shláintiúil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LECP 
Plean Contae 
Sláintiúil 
Cheatharlach 
Plean Forbartha 
Contae 
Cheatharlach 
Pleananna 
Ceantair Áitiúil 

Gach rannóg/roinn 
laistigh den Údarás 
Áitiúil a chur ar an 
eolas gurb é PPN 
Cheatharlach an 
struchtúr foirmiúil le 
haghaidh 
comhairliúcháin agus 
rannpháirtíochta 
maidir le gach plean 
straitéiseach agus 
gach obair a mbeadh 
tionchar acu ar 
phobail agus ar a 
bhfolláine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tacú le foghrúpa 
Lcdc Cheatharlach 
Shláintiúil Chun 
Plean Contae 
Cheatharlach 
Shláintiúil a chur i 
bhfeidhm. 
Comhordú Shláintiúil 
Cheatharlach. A 
chinntiú go ndéanann 
Comhairle Contae 
Cheatharlach 
gníomhartha agus 
prionsabail sláinte 
agus folláine a leabú I 
Bpleananna, beartais 
agus seirbhísí 
Straitéiseacha. 

Íosmhéid 2 chruinniú 
Le Foireann 
Feidhmiúil Tras 
Oiliúint Bhliantúil 
Foirne ar PPN 

An Rúnaíocht PPN a 
éascú chun Na 
Comhaltaí Tofa a chur 
ar an eolas faoina 
struchtúr agus faoina 
bpróisis ag Cruinniú De 
Chuid Na Comhairle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tá HI co-ordinator 
fostaithe agus tacaithe 
Folláin Ceatharlach 
buaileann Foghrúpa 
LCDC ar a laghad 8 n-
uaire in aghaidh na 
bliana. 
Rannpháirtíocht tras-
rannach i 
ngníomhaíochtaí 
Sláintiúla Cheatharlach 
Tuarascáil rialta ar 
dhul chun cinn do 
LCDC agus Don 
Chomhairle ar dhul 
chun cinn 
Cheatharlach 
Shláintiúil 
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Pobal Ceatharlach a 
chur chun Cinn 
Mar Chontae 
Aoisbhách i 
gcomhpháirtíoch
t Le 
Gníomhaireachta
í Reachtúla Agus 
Neamhreachtúla 
agus Le Grúpaí 
Pobail trí 
Straitéisí 
Aoisbhácha A 
chur i bhfeidhm 
– "Má tá tú ag 
dearadh le 
haghaidh an 
sean áirítear tú 
gach duine" 

Co.chill mhantáin 
Straitéis Aoisbhá 
Cheatharlach 
Plean Forbartha 
Contae 
Cheatharlach 
Pleananna 
Ceantair Áitiúil 

Tacú le coiste Agus 
fochoistí Cheatharlach 
Aoisbhách ina straitéis 
Tíre agus straitéis 
Bhaile Cheatharlach a 
chur i bhfeidhm 

Buaileann Coiste 
Aoisbhách 
cheatharlach le 
chéile ar a laghad 
6 huaire sa 
bhliain. 
Rannpháirtíocht 
tras-rannach i 
ngníomhartha 
Aoisbhácha. 
Tuarascáil rialta ar dhul 
chun cinn don 
bhainistíocht & Don 
Chomhairle ar dhul 
chun cinn Aoisbhách 

    

A chinntiú go 
gcuimsíonn 
Comhairle 
Contae 
Cheatharlach 
prionsabail Atá 
Aoisbhách I ngach 
ceann dá 
pleananna 
straitéiseacha, dá 
seirbhísí agus dá 
clár oibreacha. 
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Pobal Rochtain ar 
gach seirbhís 
agus tacaíocht 
don Lucht Siúil 
a fheabhsú. 
Obair chun 
seachadadh 
seirbhíse níos 
comhtháite a 
bhaint amach. 

Plean 
Idirghníomhai
reachta don 
lucht siúil 
Plean 
Forbartha 
Contae 
Cheatharlach 
Pleananna 
Ceantair áitiúil 
LECP 

Grúpa 
Idirghníomhairea
chta an Lucht 
Siúil a éascú, a 
thionól agus tacú 
leis i gcur i 
bhfeidhm 
Straitéis 
Idirghníomhairea
chta An Lucht 
Siúil I 
Gceatharlach 

Buaileann Grúpa 
Idirghníomhaireachta 
lucht Siúil 
cheatharlach ar a 
laghad 4 huaire in 
aghaidh na bliana. 
Rannpháirtíocht tras-
rannach i 
ngníomhaíochtaí 
straitéise 
Idirghníomhaireachta 
Don Lucht Siúil. 
Tuarascáil rialta ar 
dhul chun cinn don 
bhainistíocht & Don 
Chomhairle maidir le 
dul chun cinn 
ghníomhaíochtaí 
idirghníomhaireachta 
An Lucht Siúil. 

Pobal Rannpháirtíoch
t daoine óga i 
struchtúir 
chinnteoireacht
a sa Tír a chur 
chun cinn agus 
a spreagadh trí 
Chomhairle na 
nÓg Contae 
Cheatharlach 

Acht Na 
Leanaí 2001 
An Polasaí 
Náisiúnta 
Caitheamh 
Aimsire Do 
Dhaoine 
Óga 2007 
Plean 
Bliantúil 
Chomhairle 
na nÓg 
Plean 
Forbartha 
Contae 
Cheatharlach 

Tacaíocht agus 
comhairle A thabhairt 
do Chomhairle na nÓg 
agus Dá Coiste Stiúrtha 
maidir le cur i bhfeidhm 
a phlean bliantúil 
 

A chinntiú go 
rachaidh gach 
rannóg ábhartha 
(i.e. pleanáil, 
caitheamh 
aimsire agus 
áiseanna, Seirbhís 
Leabharlainne 
srl.) i gcomhairle 
le Comhairle na 
nÓg mar ionadaí 
foirmiúil na 
ndaoine óga I 
Gco. Ceatharlach 
chun deis a 
thabhairt do na 
daoine óga 
tionchar a imirt ar 
pholasaí agus 
seachadadh 
seirbhíse 
A chinntiú go 

Seirbhís óige a 
fhostú chun clár 
Na Comhairle a 
sholáthar iarratas 
ar mhaoiniú 
bliantúil A 
Ullmhú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cathaoirleach ar 
chruinniú Coiste 
Stiúrtha 
Idirghníomhaireacht
a a chinntíonn 
rannpháirtíocht 
ábhartha 
gníomhaireachtaí 
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rachaidh páirtithe 
leasmhara 
ábhartha eile i 
gcomhairle leis an 
Gcomhairle chun 
tionchar a imirt ar 
bheartas agus ar 
sheachadadh 
seirbhíse 
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Pobal Leanúint le 
Hiontaobhas 
Baile Agus 
Contae 
Cheatharlach a 
fhorbairt agus a 
chur chun Cinn d 
' fhonn a chumas 
cur le Forbairt 
Pobail agus 
Comhshaoil 
Chontae 
Cheatharlach a 
uasmhéadú 

Tionscnamh 
post pobail ag 
An Roinn 
Coimirce 
Sóisialaí 

Tacaíocht 
chomhairleach 
agus 
bainistíochta 
airgeadais a chur 
ar Fáil don 
Iontaobhas 

Freastal ar 3 chruinniú 
sa bhliain 
Pá agus orduithe 
ceannaigh A 
cheadú 
Athbhreithniú ar 
an bplean gnó 
bliantúil agus ar 
an gclár oibre 
bliantúil 

Pobal Leanúint ar 
aghaidh ag 
feabhsú agus ag 
forbairt 
comhpháirtíoch
taí le 
Comhchathrach
a Nasctha agus 
Pobail Diaspóra 
chun naisc 
chultúrtha, 
shóisialta agus 
eacnamaíocha a 
chur chun cinn 

An Tacht 
Rialtais Áitiúil 

Caidrimh a 
chothú d ' fhonn 
forbairt 
chultúrtha, 
shóisialta agus 
eacnamaíoch a 
chur chun cinn 

Líon na 
gcuairteanna ag 
deirfiúracha 
cathracha/bailte 
in aghaidh na 
bliana 
Líon na gclár 
malartaithe mac 
léinn in aghaidh 
na bliana 
Maoiniú 
leordhóthanach a 
sholáthar 

Pobal Rannpháirtíoch
t sa spórt agus i 
ngníomhaíocht 
choirp a 
mhéadú 

Tacú leis An 
Gcomhpháirtíoc
ht Áitiúil Spóirt 
mar fhochoiste 
den Chomhairle 
Contae chun 
rannpháirtíocht 
i ngníomhaíocht 
fhisiciúil a 
mhéadú, dul i 
ngleic le 
bacainní ar 
chuimsiú agus 
úsáid áiseanna a 
uasmhéadú 

Straitéis 
forbartha spóirt 
LSP a chur i 
bhfeidhm le 
príomhréimsí 
fócais lena n-
áirítear; Cláir 
Rannpháirtíochta; 
Áiseanna; 
Tacaíocht/Oiliúint 
Deonach; & Obair 
Chomhpháirtíoch
ta. 
Rannpháirtíoch
t leathan a 
chinntiú ar 
Choiste LSO 

Coiste LSP chun 
freastal ar thart 
ar 8 n uaire in 
aghaidh na bliana 
chun maoirseacht 
a dhéanamh ar 
sheachadadh 
agus ar 
mhonatóireacht 
an phlean 
oibríochta 
bhliantúil 
riachtanais 
aitheanta agus 
acmhainní atá ar 
fáil 
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Pobal Úsáid 
áiseanna 
áitiúla agus 
áiseanna 
nádúrtha a 
mhéadú 

I gcomhar le 
pobail áitiúla 
saincheisteanna 
a aithint, 
bacainní ar 
rochtain agus 
imeachtaí/ 
Gníomhaíochtaí 
a fhorbairt chun 
úsáid a chur 
chun cinn. 
 
An Straitéis 
Caitheamh 
Aimsire Amuigh 
Faoin Aer a chur i 
bhfeidhm 

Clár imeachtaí 
beartaithe a chur i 
bhfeidhm. 
Forbairt/ 
feabhsuithe 
maoinithe a 
dhaingniú de réir 
mar a thagann na 
deiseanna chun 
cinn. 
Aghaidh a 
thabhairt ar 
bhacainní ar 
rochtain 

Íosmhéid de 4 
imeacht in 
aghaidh na bliana 
 
Maoiniú faighte 
Chun Áiseanna/ 
acmhainní áitiúla 
a fhorbairt/ A 
Fheabhsú 

 

*Nótáilte ainmnithe sna príomhghníomhaíochtaí don phobal ach nach bhfuil clúdaithe fós sa tsamhail loighic: 
Tacú le forbairt turasóireachta - foirne tras-rannach Idirghníomhaireachta. 
Foirne tras-rannach Oidhreachta A chur chun cinn Agus A chosaint. Ag tacú Le Coiste Leanaí Agus Daoine Óga 
Cheatharlach. 
Comhoibriú le foirne tras-rannach ionad oibrithe deonacha Idirghníomhaireachta. Úsáid na próifíle 
sochdhéimeagrafaí-Uirlis agus scaipeadh plean cumarsáide a Fhorbairt - gníomhaireacht leathan
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8.0 Cur Chun Feidhme, Faireachán agus Tuairisciú 

 
8.1 mar eagraíocht chuntasach agus thrédhearcach, is gá feidhmíocht Na Comhairle a thomhas i gcoinne na 
gcuspóirí a leagtar amach sa Phlean Corparáideach ar bhonn minic struchtúrtha. Déanfar raon táscairí a 
fhorbairt mar chuid de phróisis athbhreithnithe bainistíochta rialta chun monatóireacht a dhéanamh ar 
fheidhmíocht i réimsí seirbhíse éagsúla. Tá roinnt meicníochtaí ar fáil chun tuairisc a thabhairt ar dhul chun 
cinn lena n áirítear an méid seo a leanas: 

• Plean Corparáideach 

• Plean Gníomhaíochta Um Sheirbhís Do Chustaiméirí 

• Buiséad Bliantúil 

• Ráiteas Airgeadais Bliantúil 

• Pleananna bliantúla Gnó/Seirbhíse do Gach Stiúrthóireacht 

• Pleananna Bliantúla Seachadta Seirbhíse Na Gceantar Bardasach 

• Táscairí Feidhmíochta 

• PMDS/ Pleananna Forbartha Pearsanta (Pdps) 

• Tuarascáil Mhíosúil An phríomhfheidhmeannaigh Ar Dhul chun cinn 

• Tuarascáil Bhliantúil 

• Tuarascáil Bhliantúil An Choiste Iniúchóireachta 

• Tuarascáil Iniúchta An Rialtais Áitiúil 

• Tuarascálacha An Choimisiúin náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta 

•  

8.1 Monatóireacht a dhéanamh 

Críochnaítear Táscairí Feidhmíochta náisiúnta mar a ndéanann An Coimisiún Náisiúnta 
Maoirseachta agus Iniúchóireachta (NOAC) monatóireacht orthu ar bhonn bliantúil agus úsáidfear 
iad chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn aidhmeanna agus chuspóirí an Phlean seo. 
Úsáidfidh an Chomhairle táscairí feidhmíochta breise de réir mar a fhorbróidh agus a scagfaidh 
NOAC iad. 

 

8.1 Tuairisciú 

Tá roinnt modhanna ann trína dtabharfaidh An Chomhairle tuairisc ar dhul chun cinn aidhmeanna agus 
chuspóirí an Phlean. Seo iad: 

• Tuarascáil Mhíosúil an Phríomhfheidhmeannaigh don Chomhairle 

• Tuarascáil bhliantúil Ar Dhul chun cinn don Chomhairle 

• Tuarascáil bhliantúil na Comhairle 

• Tuarascáil bhliantúil náisiúnta Ar Tháscairí Feidhmíochta (NOAC) 

• Ráiteas Airgeadais Bliantúil 

• Tuarascálacha iniúchóireachta inmheánacha Agus Seachtracha 
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8.4 Léirmheas 
Foráiltear le halt 134(8) den Acht Rialtais Áitiúil 2001 (arna leasú) do nós imeachta athbhreithnithe Le Haghaidh 

Pleananna Corparáideacha. Sa chás go ndlífear nó go n-ordófar athbhreithniú, tabharfaidh an Chomhairle faoi 

athbhreithniú den sórt sin de réir reachtaíochta.
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AGUISÍN 1 

Comhaltaí Tofa Chomhairle Contae Cheatharlach 2019 – 2024 

 

 
CEANTAR BARDASACH CHEATHARLACH 

 
 

 

Comhairleoir Fergal Browne Comhairleoir John Cassin Comhairleoir Andrea Dalton 
 

 

Comhairleoir Ken Murnane Comhairleoir Tom O’Neill Comhairleoir Fintan Phelan 
 

 

Comhairleoir Adrienne Wallace 
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CEANTAR BARDASACH MHUINEBHEAG 

 

Comhairleoir Michael Doran Comhairleoir Andy Gladney Comhairleoir Tommy Kinsella 
 
 
 
 
 

Comhairleoir Arthur McDonald Comhairleoir William Quinn 
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MUNICIPAL DISTRICT OF TULLOW 
 
 
 
 
 

 
Comhairleoir John McDonald Comhairleoir Charlie Murphy Comhairleoir John Murphy 

 
 
 
 

 
Comhairleoir Brian O’Donoghue Comhairleoir William Paton Comhairleoir John Pender 
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Aguisín 2 

Liosta De Chomhaltaí An Choiste Um Beartas Straitéiseach 

 
 
 
 
Pleanáil, Comhshaol, Gníomhú Ar Son Na Haeráide & Bithéagsúlachta, Fuinneamh & Talmhaíocht SPC 

 
Comhairleoir Thomas 

Kinsella (Chair) 
Comhalta tofa 

Comhairleoir Fergal Browne Comhalta tofa 

Comhairleoir Charlie Murphy Comhalta tofa 

Comhairleoir Brian O’ 
Donoghue 

Comhalta tofa 

Comhairleoir William Paton Comhalta tofa 

Comhairleoir Fintan Phelan Comhalta tofa 

Comhairleoir Adrienne 
Wallace 

Comhalta tofa 

Brian O’ Farrell Forbairt/Tógáil / Seomraí Éireann 

Liam Kelly Comhshaol / Caomhnú 

Brian Byrne Comhshaol/ Caomhnú 

Joe Campbell Pobail / Deonacha 

George Collier Talmhaíocht/Feirmeoireacht 
 

 

 

 

 

 

Transportation & Infrastructural SPC 
 

 
Comhairleoir John Cassin 

(Chair) 
Comhalta tofa 

Comhairleoir Michael Doran Comhalta tofa 

Comhairleoir John McDonald Comhalta tofa 

Comhairleoir Ken Murnane Comhalta tofa 

Comhairleoir Brian O’ 
Donoghue 

Comhalta tofa 

Comhairleoir William Quinn Comhalta tofa 

Rowena Dooley Development/Construction/Chambers Ireland 

John Brophy Business / Commercial/Chambers Ireland 

Jackie Meally Community/Voluntary 

Damian Howard Community / Voluntary 

Vacant Environment / Conservation 
 

 

 

 

 

 
 

Tithíocht, Pobal agus folláine SPC
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Comhairleoir Arthur 

McDonald (Cathaoirleach) 
Comhalta tofa 

Comhairleoir John Cassin Comhalta tofa 

Comhairleoir Andrea Dalton Comhalta tofa 

Comhairleoir Andy Gladney Comhalta tofa 

Comhairleoir Ken Murnane Comhalta tofa 

Comhairleoir Thomas O’ Neill Comhalta tofa 

Comhairleoir William Quinn Comhalta tofa 

Joe Butler Pobail / Deonacha 

George Stafford Pobail / Deonacha 

Claire Howlin Cuimsiú Sóisialta 

Eileen Brophy Forbairt/Tógáil / Seomraí Éireann 

John McHugh Comhshaol / Caomhnú 
 

Cultúr, Leabharlanna agus Forbairt Dhigiteach, Turasóireacht, Fiontraíocht Agus Forbairt Eacnamaíoch 

SPC 

 

 
 

Comhairleoir John Murphy 

(Cathaoirleach) 

Comhalta tofa 

Comhairleoir Andrea Dalton Comhalta tofa 

Comhairleoir Michael Doran Comhalta tofa 

Comhairleoir John McDonald Comhalta tofa 

Comhairleoir Thomas O’ Neill Comhalta tofa 

Comhairleoir John Pender Comhalta tofa 

Brian O’ Farrell Gnó / Tráchtála / Seomraí Éireann 

Eileen O’ Rourke Pobail / Deonacha 

Andrea McDonnell Pobail / Deonacha 

Eileen Doyle Cuimsiú Sóisialta 

Michael Browne Ceardchumann 
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Aguisín 3  

AN CHAIRT UM SHEIRBHÍS DO CHUSTAIMÉIRÍ 
 
CAD IS FÉIDIR A BHEITH AG SÚIL LEIS AGUS TÚ I DTEAGMHÁIL LE COMHAIRLE CONTAE CHEATHARLACH 

 

Custaiméirí Ag Tabhairt Cuairt Ar Ár N-Oifigí:- 

• Beimid béasach, cúirtéiseach agus cóir inár ndéileálacha leat 

• Freagróimid do cheist go pras agus mura bhfuil muid in ann cabhrú leat déanfaimid iarracht tú a atreorú chuig 
duine éigin ar féidir leo 

• Cuirfimid oifigí poiblí inrochtana ar fáil atá glan, sábháilte, eacnamaíoch agus a thugann príobháideachas 
leordhóthanach 

• Beidh áthas orainn éascú leat más mian leat do ghnó a dhéanamh i Ngaeilge 
 

• Custaiméirí Ag Glaoch Ar Ár N-Oifigí:- 

• Freagróimid do ghlao go pras agus déileálfaimid le do cheist ar bhealach béasach agus cúirtéiseach 

• Beimid cabhrach agus cuirfimid an oiread eolais agus is féidir ar fáil 

• Mura féidir linn déileáil le do cheist láithreach cuirfimid glaoch ar ais ort chomh tapa agus is féidir 
 

• Custaiméirí Ag Scríobh Chugainn:- 

• Freagraimid do chomhfhreagras laistigh de 15 lá 

• Úsáidfimid téarmaí teicniúla agus oifigiúla ach amháin nuair is gá go hiomlán 

• Cinnteoimid go bhfuil ainm teagmhála, uimhir theileafóin, uimhir facs agus seoladh r-phoist i ngach freagra 

 

• Ár Bhfoirmeacha Iarratais agus Bileoga Eolais: - 

- Cinnteoimid go bhfuil an fhaisnéis a sholáthraítear ábhartha cothrom le dáta agus sothuigthe 

• Ní lorgóimid uait ach an fhaisnéis sin atá riachtanach chun measúnú cothrom agus pras a dhéanamh ar d ' iarratas 

• Cinnteoimid go mbeidh sé éasca ár mbileoga eolais agus ár bhfoirmeacha iarratais a thuiscint agus a chomhlánú 

• Cinnteoimid go gcloífidh ár bhfoirmeacha Iarratais agus ár Mbileoga Eolais le Scéim Na Gaeilge De Chuid Na 
Comhairle 

 

• Iarratais Seirbhíse:- 

• Inseoimid duit cathain is féidir leat a bheith ag súil le freagra ar d ' iarratas seirbhíse 

• Déileálfaimid le gach iarratas go pras 

• Déileálfaimid le gach iarratas ar bhealach cothrom agus comhsheasmhach 

• Míneoimid an bonn le haghaidh cinntí a rinneadh 

• Cuirfimid comhairle ort faoi do chearta achomhairc 
 

• Caighdeán seirbhíse agus Gearáin:- 

• Cuirfimid seirbhís ar ardchaighdeán ar fáil duit 
• Molfaimid duit insint dúinn faoi d ' eispéireas le Comhairle Contae Cheatharlach agus faoin tseirbhís a 

sholáthraítear agus cuirfimid fáilte roimh do thuairimí maidir le feabhsú seirbhíse agus athrú polasaí 
• Inseoimid duit faoinár gcóras gearán agus déanfaimid próiseáil ar aon ghearáin a dhéantar go pras agus go 

neamhchlaonta 
• Gabhfaimid leithscéal as aon bhotúin a dhéanaimid agus déanfaimid iarracht aghaidh a thabhairt orthu



95  

Aguisín 4 

Liosta Straitéisí/Pleananna A Théann I Bhfeidhm Ar Ghníomhaíochtaí Rialtais 

Áitiúil 

Náisiúnta/AE 
Treochlár um Chuimsiú Sóisialta: Uaillmhianta, Spriocanna agus Gealltanais 2019-2025 
Plean gníomhaíochta do Phoist (An Roinn Post, Fiontar Agus Nuálaíochta) 
 Plean gníomhaíochta D ' Fhorbairt Tuaithe 

Clár gníomhaíochta Don Rialtas Áitiúil Éifeachtach, Daoine A Chur Ar Dtús 
Torthaí Níos gile Todhchaí Níos Fearr: an creat beartais náisiúnta do leanaí agus do dhaoine óga 2014-
2020 

 Plean Gníomhaíochta ar son na haeráide 2019 chun Dul i ngleic le Suaitheadh Ar An Aeráid (2019) 
Tógáil 2020-Straitéis D ' Earnáil Tógála Athnuaite 
 Dccae: An Straitéis Náisiúnta Cibearshlándála 

 Dccae: An Straitéis Náisiúnta Dhigiteach 
 I Nuálaíocht DEBI 2020 
- Margadh Aonair Digiteach 

Straitéis ríomhrialtais https://egovstrategy.gov.ie/ 
 Eoraip 2020 
 An Córas eorpach um Fheasacht Ar Thuilte (EFAS) 

 Treoir 'Tuilte' an AE 
 Straitéis AE Maidir Le Hoiriúnú Don Athrú Aeráide 
Pleananna Agus Léarscáileanna Bainistithe Riosca i gcás tuilte arna dtáirgeadh faoin gclár Náisiúnta 
Cfram (Dobharcheantar Measúnú Agus Bainistíocht Riosca I Gcás Tuilte) (floodinfo.ie) 
 Treoirlínte maidir leis an Gcóras Pleanála agus Bainistiú Priacal Tuile 
 Straitéis Éire Shláintiúil 

 Ráiteas Polasaí Do Dhaoine Gan Dídean 2013 
 Plean forfheidhmithe maidir le Freagra an Stáit Ar Easpa Dídine 2014-2016. 
 Clár Infheistíochta Bonneagair agus Caipitil & Straitéisí gaolmhara. 

Pobail A Choimeád Sábháilte - Creat Seirbhísí Dóiteáin 

 Ráiteas Polasaí Pleanála Muirí 
 Straitéis Eacnamaíoch mheántéarmach 2014-2020 (Roinn an Taoisigh). 

 Plean Straitéiseach Met Éireann 2017-2027 
Straitéis Comhtháthú Imirceach 

 An Creat Náisiúnta Um Oiriúnú (2018) 
 An Straitéis Náisiúnta Frithbhochtaineachta 
 An Plean Náisiúnta Leathanbhanda 

 Plean Forbartha Náisiúnta 
 Straitéis Náisiúnta Um Chuimsiú Míchumais 2017 - 2021 
 An Tseirbhís Náisiúnta Réamhaisnéise Agus Rabhaidh Tuilte 

 Plean Náisiúnta Oidhreachta-Heritage Ireland 2030 
 An Straitéis Náisiúnta Do Dhaoine Gan Dídean 
 An Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine Faoi Mhíchumas 2011-2016 (NHSPWD) 

 Straitéis Náisiúnta Teanga 2010-2030 
 Creat Náisiúnta Pleanála Muirí (Le glacadh faoi dheireadh 2020) 
 Creat Beartais náisiúnta Do Leanaí Agus Do Dhaoine Óga 2014-2020 

 Straitéis Náisiúnta Um Aosú Dearfach 
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 An Beartas náisiúnta maidir Le Fiontraíocht Shóisialta In Éirinn 2019-2022 
 Straitéis Spáis Náisiúnta 2002-2020. 

 Straitéis Náisiúnta Um Chuimsiú Taistealaithe agus Romach 2017-2021 
 An Straitéis Náisiúnta Um Athúsáid Tithíochta Folamh 
 Plean Gníomhaíochta Maidir Le Níotráití 2018 - 2021 

Straitéis-sonraí oscailte-2017-2022 
Ár Leabharlanna Poiblí 2022: Pobail A Spreagadh, A Nascadh agus A Chumasú 
 Our Public Service 2020 (le tagairt faoi leith do ghníomhaíochtaí a bhaineann le Líonraí 
Rannpháirtíochta Poiblí agus Coistí Forbartha Pobail Áitiúil). 

Ár Dtodhchaí Inbhuanaithe-Creat don Fhorbairt Inbhuanaithe D ' Éirinn 2012. 
 Daoine, Áit Agus Beartas-Ag Fás Turasóireachta go dtí 2025 agus Na Pleananna Gníomhaíochta 
Turasóireachta a bhaineann leo 
 Creat beartais D ' Earnáil An Uisce Tuaithe 
 Beartas Maidir le Maoin A Fháil agus A Dhiúscairt 

 Tionscadal Éireann 2040-An Creat Náisiúnta Pleanála 
 Prótacail maidir le Sócmhainní Maoine a Aistriú agus a Roinnt 
 Straitéis Sonraí Na Seirbhíse Poiblí 2019-2023 

 Straitéis Éifeachtúlachta Fuinnimh Na Hearnála Poiblí 
 Straitéis Na Seirbhíse poiblí tfc 

 Atógáil Éireann Plean Gníomhaíochta Don Tithíocht Agus Don Easpa Dídine – Straitéis 2020 

 Creat Beartais Agus Forbartha Um Leictreachas in-athnuaite (REPDF) 
 Athstruchtúrú Ar An Gclár Iompair Tuaithe 
 Plean Bainistíochta abhantrach d ' Éirinn 2018-2021 

 Rsa – Straitéis Um Shábháilteacht Ar Bhóithre 2013-2020 
 Polasaí Forbartha tuaithe 2020+ An chéad chéim Eile 

 Taisteal Níos Cliste-Todhchaí Inbhuanaithe Iompair 2009 -2020. 
 Straitéis D ' Fhorbairt Na Nglasbhealaí Náisiúnta Agus Réigiúnacha Amach Anseo 
 Straitéis don Earnáil Chíosa 

 Pobail inbhuanaithe, Uilechuimsitheacha Agus Chumhachtaithe: Straitéis Cúig Bliana Chun Tacú leis 
na Hearnálacha Pobail agus Deonacha In Éirinn 
 An Plean Náisiúnta Doirtithe Ola (RITAS) 

 An Plean Náisiúnta Cuardaigh agus Tarrthála (RITAS) 
 Ráiteas Polasaí Maidir Le Seirbhísí Uisce 2018-2025 
Treoirlínte Maidir le Fuinneamh Gaoithe a Fhorbairt (WEDGS) 

Réigiúnach 
 
Cláir OIBRIÚCHÁIN CFRE 2014-2020 
Pleananna Um Bainistiú Priacal Tuile 
 Cláir Oibriúcháin Réigiúnacha An Deiscirt 
 Straitéis spásúlachta Agus Eacnamaíochta Réigiún an deiscirt 
 Plean Bainistíochta Dramhaíola Réigiúnach An Deiscirt 2015 – 2021 
 Plean Réigiúnach Post 
 Plean Gníomhaíochta Easpa Dídine An Oirdheiscirt 2013 - 2016 
 Pleananna straitéise Comhlachtaí Réigiúnacha eile, e.g. FSS, An Garda Síochána
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ÁITIUIL 
Straitéis Aoisbhách 2017 - 2020 
 Buiséid Bhliantúla 
 Beartas Maidir Le Hiompar Frithshóisialta 
 Plean Bliantúil Forfheidhmithe I Leith An Chomhshaoil 
 Plean Bliantúil Cothabhála Geimhridh 
 Fodhlíthe Na Reilige 2007 
 Plean Forbartha Contae Cheatharlach 2015-2021 
 Músaem Chontae Cheatharlach Plean Bainistíochta Straitéisí 2019 – 2024 
 Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta cheatharlach 2018 -2022 
 Fodhlíthe Páirceála Chomhairle Baile cheatharlach (lena n-áirítear Fodhlíthe Carrchlóis) 2010 
 Fodhlíthe Páirceála Do Charranna 
 Straitéis Oiriúnaithe Don Athrú Aeráide 2019 - 2024 
 Fodhlíthe um rialú Capall 
 Straitéis Comhpháirtíochta Áitiúla Spóirt Chontae Cheatharlach 
 Straitéis Turasóireachta Chontae Cheatharlach 
 Fodhlíthe Chontae Cheatharlach (Leithscaradh, Stóráil agus Tabhairt I láthair Dramhaíola tí Agus 
Tráchtála), 2018 
 Fodhlíthe Luasteorainneacha Chontae Cheatharlach 
, Plean Bainistithe Bruscair Cheatharlach 
 Plean Straitéiseach Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Cheatharlach 
 Scéim Do Ranníocaíocht Forbartha 2017 - 2021 
- Fodhlíthe Maidir le Deochanna meisciúla 
 Scéim Labhairt Na Gaeilge 
 Plean Áitiúil Eacnamaíochta Agus Pobail 2016 -2021 
 Plean Bainistithe Bruscair 2018 – 2020 
 Comhphlean Spásúlachta Do Mhórcheantar Uirbeach Cheatharlach Ghráig Chuilinn 2012 - 2018 
 Plean Móréigeandála 
 Plean Ceantair Áitiúil Mhuine Bheag 2017 - 2023 
 Plean Gníomhaíochta Torainn 2018 – 2023 
 Prótacal Onóracha Sibhialta 
 Íoschritéir mholta Le Haghaidh Cigireachtaí Comhshaoil (Plean RMCEI) 
 Próifíl shochdhéimeagrafach Cheatharlach 2019 
 Plean straitéiseach Do Thithíocht Daoine faoi Mhíchumas 
 Scéim Na Gcoistí Beartais Straitéisigh 2019-2024 
 Plean Gníomhaíochta Um Fhuinneamh Inbhuanaithe 2016 – 2020 
 Plean Ceantair Áitiúil Na Tulaí 2017 - 2023 
 An Clár Cóiríochta Don Lucht Siúil 2019 – 2024
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Aguisín 5 

 

 TÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA NÁISIÚNTA 

 
C 

 

C1: 

C2: 

C3: 

 

C4: 

C5: 

 

E 

E1: 

 

E2: 

 

E3: 

 

E4: 

 
 

F 

F1: 

F2: 

F3: 

CORPARÁIDEACH 

 

Líon iomlán Na N-Wte 

Laethanta oibre caillte 

le Breoiteacht 

Suíomh Gréasáin An 

Údaráis Áitiúil & Na 

Meáin Shóisialta 

Úsáid 

Costas foriomlán An 

Tsoláthair TFC in 

aghaidh an WTE 

costas Foriomlán tfc 

mar chion Den 

Chaiteachas Ioncaim. 

 

AN COMHSHAOL / 

DRAMHAÍL 

Líon/% Na Dteaghlach 

a bhaineann leas as 

seirbhís araid 3 

% De Na Gearáin Faoi 

Thruailliú Comhshaoil 

A Dúnadh. 

% De Limistéar An 

Údaráis Áitiúil laistigh 

de 5 leibhéal an 

truaillithe ó bhruscar 

 an % de scoileanna Ar 

bronnadh Stádas An 

Bhrait Ghlais orthu 

 

 

SEIRBHÍSÍ 
DÓITEÁIN 

Costas per Capita Na 

Seirbhíse Dóiteáin 

Slógadh Céatadán 

Amanna Freastail ar 

Radhairc 

H 

H1: 

H2: 

H3: 

H4: 

H5: 

H6: 

 
 

J 

J1: 

J2: 

J3: 

J4: 

 

L 

L1: 

L2: 

 
 

M 

M1: 

M2: 

TITHÍOCHT 

Tithíocht shóisialta 

Stoc Folúntais 

Tithíochta Meán Am 

Ath-ligean Ar cíos & 

Costais Dhíreacha 

Cothabháil Tithíochta 

Costais Dhíreacha 

Cigireachtaí Ar An 

Earnáil Phríobháideach 

Ar Cíos 

Daoine Fásta gan 

Dídean fadtéarmach 

 

 

FORBAIRT 

EACNAMAÍOCH 

Líon Na Bpost a 

cruthaíodh 

Dearbháin trádála Ar 

Líne Líon na 

Meantóireacht 

Faighteoirí 
Turasóireacht 

 

LEABHARLANN 

Cuairteanna & 

Saincheisteanna Na 

Leabharlainne 

Costas per Capita De 

Sheirbhís 

Leabharlainne A 

Oibriú 

 

 

AIRGEADAS 

Achoimre 5 Bliana Ar 

Iarmhéid An Chuntais 

Ioncaim 

Achoimre 5 Bliana 

% Leibhéil 

bhailiúcháin D ' 

Fhoinsí Móra 

Ioncaim 

P 

P1: 

P2: 

 

P3: 

P4: 

P5: 

 
 

R 

R1: 

R2: 

R3: 

 

 

 

 

W 

W1: 

 

 

Y 

Y1: 

Y2: 

PLEANÁIL 

Foirgnimh nua A Ndearnadh 

Cigireacht orthu líon / % Na 

Gcinntí Pleanála a 

dhaingnigh An Bord 

Pleanála 

% de chásanna 

Forfheidhmithe Pleanála 

dúnta mar a réitíodh iad. 

Costas per Capita Na 

Seirbhíse Pleanála Iarratais 

Ar Dheimhnithe Um 

Shábháilteacht Ó Dhóiteán 

 

BÓITHRE 

Innéacs Riocht Dromchla 

Pábhála [PCI] Rátálacha 

Oibreacha Bóthair 

 an % D ' Idirbhearta 

Mótarchánach a dhéantar ar 

líne 

 

 

 

UISCE 

% Uisce dr I Scéimeanna 

Príobháideacha i gcomhréir 

Le Ceanglais Reachtúla 

 

 

AN ÓIGE/AN POBAL 

Rannpháirtíocht I Scéim 

Chomhairle na nÓg 

Grúpaí a bhaineann leis an 

Líonra Rannpháirtíochta 

Poiblí [PPN] 

 


