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Buíochas 

 

Gné bhunriachtanach den tsochaí nua-aimseartha is ea Pleanáil Cuimsithe agus 

gabhann Comhairle Contae Cheatharlach agus Coiste Forbartha Áitiúla Cheatharlach 

buíochas leis na daoine éagsúla a chuir leis an bhfoilseachán seo ina leagtar amach 

fís do Chontae Cheatharlach maidir le Forbairt Eacnamaíoch agus Pobail.  

 

Idir na baill éagsúla den phobal a rinne aighneachtaí chuig eagraíochtaí agus na 

heagraíochtaí a d’éascaigh aighneachtaí agus gníomhartha thar ceann a bpobal, 

gabhaimid buíochas leo as creat a fhorbairt le haghaidh Pleanáil Forbartha Pobail 

agus Eacnamaíche i gContae Cheatharlach. 

 

Go háirithe, gabhann Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Cheatharlach buíochas leis an 

nGrúpa Stiúrtha Comhairleach le haghaidh an Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus 

Pobail, ar grúpa é a bhí comhdhéanta de na daoine seo:  

 

Andrea Dalton  Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Cheatharlach (LCDC) (Lárionad 

Seirbhísí Pobail Naomh Caitríona Tta)  

Arlene O’Connor  An Rannóg Pleanála - Comhairle Contae Cheatharlach  

Bernie O’Brien   Stiúrthóir Seirbhísí - Comhairle Contae Cheatharlach  

Declan Doyle  Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach  

Fiona Dunne   Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus 

Cheatharlach  

Helen Martin  Coláiste Cheatharlach  

Kieran Comerford  Ceann Fiontraíochta - Comhairle Contae Cheatharlach  

Mary Walsh  Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Cheatharlach (CLG 

Chomhpháirtíocht Forbartha Contae Cheatharlach)  

Michael Brennan  Príomhoifigeach – Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Cheatharlach  

Michael Doran  Cathaoirleach an Choiste Beartais Straitéisigh um Fhorbairt 

Eacnamaíoch, Tacaíocht Fiontar agus Pleanáil. 

Séamus O’Connor  Stiúrthóir Seirbhísí - Comhairle Contae Cheatharlach  
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Brollach  
 
Mairimid in aimsir atá iontach, dúshlánach agus ag athrú.  Beidh tionchar ollmhór ag 
an dóigh a n-ullmhaímid le haghaidh na todhchaí agus a mbainistímid í ar ár saol 
féin agus ar shaol na nglún atá le teacht.  
 

Bealach tábhachtach chun dul chun cinn a dhéanamh ar chuspóir uileghabhálach an 
rialtais áitiúil is ea feidhmeanna údaráis áitiúil i bhforbairt eacnamaíoch agus i 
bhforbairt pobail áitiúil a leathnú agus a neartú. Is é an Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 
(LCDC) nuabhunaithe an príomh-mheán trína gcomhordaítear gníomhaíocht áitiúil 
agus pobail laistigh de cheantar riaracháin Chomhairle Contae Cheatharlach. 
 
Comhairle Contae Cheatharlach agus Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Cheatharlach 
(LCDC Cheatharlach) a bhí freagrach as an bPlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail 
seo a ullmhú.  Is é aidhm an Phlean feabhas a chur ar fholláine mhuintir Chontae 
Cheatharlach agus ar gheilleagar an chontae trí phleanáil straitéiseach bhreisithe, trí 
acmhainní a spriocdhíriú agus trí éifeachtaí níos fiúntaí do phobail áitiúla. Beidh sé ar 
an gcreat straitéiseach le haghaidh gach cinn de na cláir forbartha eacnamaíche, 
áitiúla agus pobail a fhaigheann cistiú poiblí sa Chontae d’fhonn an leas is mó a bhaint 
as forbairt shóisialta, pobail, chultúrtha, spóirt agus eacnamaíoch Chontae 
Cheatharlach ag leibhéal réigiúnach.  
 
Leagtar amach sa Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail Fís Eacnamaíoch agus 
Shóisialta atá uaillmhianach agus inghnóthaithe do Chontae Cheatharlach, mar aon 
le gníomhartha beo inoibrithe agus faireachán agus breithmheas leanúnach. 
 
Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach duine a bhí páirteach sa Phlean seo a 
ullmhú. Is tríd an gcomhar leanúnach sin amháin is féidir linn dianiarracht a dhéanamh 
na gníomhartha beo inoibrithe atá leagtha amach sa Phlean a bhaint amach. Cé go 
bhfuil sé uaillmhianach, is féidir an Fhís Eacnamaíoch agus Shóisialta sin do Chontae 
Cheatharlach a bhaint amach.  
 
Táimid ag súil go muiníneach le soláthar an Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail.  
 
 

 

 

An Comh. Charlie Murphy  Kathleen Holohan      Éamonn Moore 

Cathaoirleach    Príomhfheidhmeannach      Cathaoirleach an LCDC 
Comhairle Contae Cheatharlach Comhairle Contae Cheatharlach         
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Forbhreathnú agus Achoimre  

Is é cuspóir an Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (LECP) ná breac-chuntas a 

thabhairt, ar feadh tréimhse sé bliana, ar na cuspóirí agus na gníomhartha a 

theastaíonn chun tacú le forbairt eacnamaíoch agus le forbairt áitiúil agus pobail 

Chontae Cheatharlach agus iad a chur chun cinn. Déanfaidh Comhairle Contae 

Cheatharlach agus Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Cheatharlach na gníomhartha sin a 

chomhaontú agus a chur chun feidhme i dteannta a chéile agus i gcomhpháirt le 

geallsealbhóirí eile forbartha eacnamaíche agus pobail.  

Déanfaidh Comhairle Contae Cheatharlach agus Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 

Cheatharlach maoirseacht, comhordú, faireachán agus athbhreithniú ar an bplean trí 

roinnt próiseas, lena n-áireofar Grúpa Stiúrtha Comhairleach an Phlean Áitiúil 

Eacnamaíoch agus Pobail. Chomh maith leis sin, beidh feidhmíocht an Údaráis Áitiúil 

maidir leis an bPlean seo a chur chun feidhme faoi réir scrúdú agus tuairisciú a 

dhéanfaidh an Coimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta (NOAC).  

 

Cén fáth a roghnófaí Contae Cheatharlach?  

Is ann do lear cúiseanna a mheastar Contae Cheatharlach a bheith ina Chontae 

forbartha ag a bhfuil roinnt mhaith deiseanna 

do dhaoine a oibríonn i gContae 

Cheatharlach, a chónaíonn ann agus a 

thugann cuairt air. Tá suíomh straitéiseach ag 

Contae Cheatharlach in oirdheisceart na 

hÉireann, agus é i ndlúthghaireacht do 

Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Tugann an 

contae réiteach ilfhreastail do lear cineálacha 

fiontar, idir fhiontair bheaga agus 

mheánmhéide, mhórfhiontair dhúchasacha 

agus eagraíochtaí ilnáisiúnta. Sochaí atá éagsúil ó thaobh an chultúir de agus a bhfuil 

roinnt mhaith éiceachórais chultúrtha fite fuaite ann is ea sochaí Cheatharlach.  

 

Creideann Contae Cheatharlach gurb iad seo na láidreachtaí atá aige:  

 

Suíomh: Is é Ceatharlach tairseach Oirdheisceart na hÉireann agus Mhórcheantar 

Bhaile Átha Cliath. Tá sé i gcóngar aerfort, calafort, mótarbhealach agus iarnród agus 

tugann sé deiseanna tarraingteacha forbairt gnó agus deiseanna rannpháirtíocht 

pobail do chách.  

 

Uaillmhian: Tugann Contae Cheatharlach bunáit inar féidir le cuideachtaí 

uaillmhianacha ar mian leo bheith thar barr ina réimsí saineolais dul i mbun forbairt. 

Níl in Kennan’s, Burnside, Netwatch agus Autolaunch ach líon beag de na cuideachtaí 

atá lonnaithe i gContae Cheatharlach.  Tá ceannairí sna réimsí seo lonnaithe sa 

chontae freisin: an Teicneolaíocht agus an Nuálaíocht, an Innealtóireacht, an 

Chógaisíocht, seirbhísí a thrádáiltear go hidirnáisiúnta agus Fiontair Mhiondíola.  
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Bonneagar: Tá bonneagar cothromaithe forbartha ag Contae Cheatharlach arb é is 

aidhm dó timpeallacht a chruthú ina bhfuil rochtain ag cónaitheoirí agus ag cuairteoirí 

ar raon éagsúil seirbhísí, lena n-áirítear spásanna ealaíonta agus cultúrtha den chéad 

scoth, bonneagar sóisialta traidisiúnta, páirceanna ar ardchaighdeán agus rianta siúil.     

 

Deis: Tugann Contae Cheatharlach deis do dhuine aonair ar bith agus d’eagraíocht 

ar bith leas a bhaint as raon éagsúil deiseanna forbartha, amhail deiseanna chun 

forbairt phearsanta agus ghairmiúil den chéad scoth a ghnóthú as an dá institiúid 

ardoideachais inár gcontae; is iad sin, Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach agus 

Coláiste Cheatharlach. Neartaítear é sin le Clár Forbartha Pobail comhlántach a 

dtacaíonn an tseirbhís phoiblí, seirbhísí sóisialta agus grúpaí pobail agus deonacha 

leis.  

 

Nascacht: Éiceachóras nasctha is ea Contae Cheatharlach. Ón taobh eacnamaíoch 

de, tá roinnt mhaith cnuasaigh nuálacha 

againn i réimsí amhail an teicneolaíocht, 

seirbhísí idirnáisiúnta agus an 

innealtóireacht. De bharr na gcnuasach 

sin agus chumas ár nInstitiúidí 

Ardoideachais, áit fhoirfe le haghaidh gnó 

a fhorbairt atá sa chontae. Ó thaobh an 

phobail de, tá roinnt mhaith tionscadal 

againn arb é is aidhm dóibh páirt a 

thabhairt dár bpobail agus cabhrú leo fás.  

 

Folláine: Tá na gnéithe Pobail agus Eacnamaíocha den Phlean leagtha amach chun 

sineirge, comhar, rannpháirtíocht, tacaíocht agus ceannaireacht a chur chun cinn ach 

oibriú le geallsealbhóirí chun críche folláine ár bpobal ar fad a fheabhsú le go mbeidh 

Contae Cheatharlach ina áit inbhuanaithe bheoga le cónaí, infheistiú agus oibriú ann 

agus le cuairt a thabhairt air.  

Conas a chuirfear acmhainní ar fáil don phlean?  

Tá an plean á sholáthar trí thionscadail atá á dtreorú agus á gcistiú ag Comhairle 

Contae Cheatharlach, ag Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Cheatharlach agus ag 

comhpháirtithe straitéiseacha gaolmhara agus léirítear ann creat €17 milliún i 

bhForbairt Pobail agus Eacnamaíoch thar thréimhse 6 bliana.   

Cuirfear na Seacht bprionsabal seo a leanas ar áireamh i soláthar an phlean:  



 

8 

 

 

Déanfar amhlaidh thar thréimhse 6 bliana an Phlean agus, mar thoradh ar 

chomhairliúchán poiblí a rinneadh le geallsealbhóirí éagsúla agus ar anailís LLDB 

(láidreachtaí, laigí, deiseanna, bagairtí), agus aird á tabhairt ar Phróifíl Chontae 

Cheatharlach, ceapadh na spriocanna ardleibhéil Straitéiseacha seo a leanas:  

 Pobail atá rathúil, seasmhach, inbhuanaithe agus cuimsitheach a fhorbairt; 

 Cultúr fiontar atá faoi bhláth agus inbhuanaithe a neartú agus a chur chun 
cinn i gContae Cheatharlach; 

 Rochtain ar oideachas agus ar scileanna do gach ball den phobal a chinntiú; 

 An táirge turasóireachta agus an teachtaireacht turasóireachta a 
bharrfheabhsú; 

 An bonneagar riachtanach le haghaidh an Chontae a chur ar fáil;  

 Infheistíocht sheachtrach i gCeatharlach a uasmhéadú 
Tacófar leo le cuspóirí straitéiseacha a ceapadh agus a sholáthrófar trí roinnt 

gníomhartha: 

 Soláthrófar 36 Ghníomh ag a bhfuil Díriú Pobail;  

 Soláthrófar 24 Ghníomh ag a bhfuil Díriú Eacnamaíoch;  

 Soláthrófar 23 Ghníomh ag a bhfuil Díriú Measctha. Is gníomhartha iad a 
aithnítear sa phlean a bheith Tionchar Pobail agus Eacnamaíoch acu.  

Is é aidhm an phlean an obair atá á déanamh ar an láthair cheana féin a chomhlánú 

agus dúbailt acmhainní a sheachaint. Is éard atá sa méid seo a leanas ná dhá shampla 

de Ghníomhartha atá le soláthar mar chuid den phlean agus a dtionchar éifeachtach. 

 

 

 

 

 

Cur chuige 
forbarthach 
“ón mbun 

aníos” 

Díriú soiléir ar 
chuimsiú 
sóisialta 

Forbairt 
fiontar agus 
fostaíochta a 

chur chun cinn 

Gníomhaíocht 
dheonach agus 
rannpháirtíocht 
ghníomhach ag 
daoine aonair 

An bonneagar 
pobail atá ann 
cheana a úsáid 

Luach ar 
airgead a 

bhaint amach 

   

An úsáid is fearr 
a bhaint as na 
hacmhainní ar 

fáil 

•  
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An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) 

Leis an gclár seo, déanfar infheistíocht de 

níos mó ná €500,000 sa bhliain i 

dtacaíocht a thabhairt do na pobail agus 

na daoine aonair sin a dtéann eisiamh 

sóisialta i bhfeidhm orthu i gContae 

Cheatharlach. Tá ról tábhachtach ag an 

gClár um Chuimsiú Sóisialta agus 

Gníomhachtú Pobail i bhfreagairt an 

Chontae do mhíbhuntáiste agus i 

rannpháirtíocht níos mó a fhorbairt i 

struchtúir shóisialta agus pholaitíochta.  

Bunaíodh naisc láidre agus leanfar ar aghaidh á gcoinneáil ar bun le príomh-

gheallsealbhóirí ar fud thréimhse feidhme an phlean seo trí idirghabhálacha 

straitéiseacha sna réimsí seo a leanas: féinmharú agus sláinte na bhfear, forbairt 

pobail uirbeach agus forbairt pobail tuaithe, luathfhágáil scoile, tuismitheoirí singile, an 

lucht dífhostaithe agus comhtháthú ár bpobal nua. Is é an Coiste Forbartha Pobail 

Áitiúil a dhéanann formheas agus faireachán ar an bplean trí phríomhtháscairí 

feidhmíochta agus trí oibriú i gcomhpháirt le CLG Chomhpháirtíocht Forbartha Contae 

Cheatharlach), an comhlacht atá ag cur an chláir chun feidhme. 

An Plean Forbartha Fiontar Áitiúil 

Sampla amháin de chuspóir eacnamaíoch mar atá leagtha amach sa phlean is ea 

soláthar bliantúil agus dearadh an Phlean Forbartha Fiontar Áitiúil ag an bhFoireann 

um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Tacaíocht Fiontar i gComhairle Contae 

Cheatharlach. Is éard atá i gceist sa phlean seo ná pleanáil straitéiseach bhliantúil a 

dhéanamh ar infheistíocht is fiú breis agus €1m i dtacaíocht fiontar agus i bhforbairt 

eacnamaíoch ar bhonn bliantúil, bunaithe ar dhíriú ar aschuir agus ar athbhreithniú 

bliantúil ar acmhainneacht gheilleagar Cheatharlach. Tomhaiseann Fiontraíocht 

Éireann an plean faoi Chomhaontú Seirbhíse agus tomhaistear é freisin de réir 

méadrachta a forbraíodh mar chuid de scéimeanna éagsúla arna gcistiú ag Comhairle 

Contae Cheatharlach. Soláthraítear an plean ach úsáid a bhaint as prionsabal na 

comhpháirtíochta le geallsealbhóirí éagsúla a bhfuil baint acu le sraith gníomhartha 

straitéiseacha.   
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Rannán 1: Réamhrá agus Cúlra 
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Réamhrá agus Cúlra 

 

Foráiltear leis an Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 do ról níos láidre níos soiléire 

do rialtas áitiúil i bhforbairt eacnamaíoch agus pobail. Is gné thábhachtach é sin de 

chomhlíonadh na físe atá leagtha amach sa Chlár Gnímh do Rialtas Áitiúil Éifeachtach 

– Tús Áite do na Daoine. Is é sin gurb “é an rialtas áitiúil go príomha a bheidh freagrach 

as rialachas agus seirbhís phoiblí ag an leibhéal áitiúil - déanfaidh sé forbairt 

eacnamaíoch, shóisialta agus pobail a stiúradh”.   

 

Foráiltear in alt 44 den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 do Phlean Áitiúil 

Eacnamaíoch agus Pobail (LECP) a mhairfidh sé bliana a chur le chéile. Leagfar 

amach sa phlean na cuspóirí agus na gníomhartha a theastaíonn chun tacú le forbairt 

eacnamaíoch agus forbairt áitiúil agus pobail an Chontae agus iad a chur chun cinn 

agus tá an plean ar an meicníocht phríomha ag leibhéal áitiúil chun gníomhartha 

ábhartha a thagann as bearta faoin bPlean Gníomhaíochta do Phoist agus as an 

gCoimisiún um Fhorbairt Eacnamaíoch na gCeantar Tuaithe (CEDRA) a thabhairt ar 

aghaidh. Tá an Plean ag teacht leis na Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí 2010-2022 agus 

leis na Straitéisí Réigiúnacha Spásúlachta agus Eacnamaíochta (RESEnna) a 

ullmhóidh na Tionóil Réigiúnacha sa bhliain 2016, le Plean Forbartha Contae 

Cheatharlach 2015-2021, le Plean Corparáideach na Comhairle 2014-2019 agus le 

Beartas reatha an Rialtais maidir le cuimsiú eacnamaíoch agus sóisialta. 

 

Is í Eoraip 2020 straitéis fáis na hEorpa le haghaidh na ndeich mbliana romhainn. Is 

iad na tosaíochtaí don straitéis ná go mbeidh an Eoraip ina geilleagar cliste, 

inbhuanaithe agus cuimsitheach agus go soláthróidh sí leibhéil arda fostaíochta, 

táirgiúlachta agus comhtháthaithe shóisialta do gach Ballstát dá bharr. 
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Socraíodh cúig sprioc cheannlíne ag leibhéal an AE ina ndírítear ar na réimsí seo: an 

fhostaíocht, taighde agus forbairt, an t-athrú aeráide, an t-oideachas agus an 

bhochtaineacht. Tá gealltanas tugtha ag Éirinn go mbainfidh sí na spriocanna sin 

amach agus tá siad leagtha amach sa Chlár Athchóirithe Náisiúnta d’Éirinn 2015 mar 

seo a leanas:   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

An fhostaíocht: gurb amhlaidh, faoin 
mbliain 2020, go n-ardóidh an ráta 

fostaíochta i measc daoine idir 20 bliain 
d’aois agus 64 bliana d’aois go 69-71%

An bhochtaineacht: gurb amhlaidh, faoin 
mbliain 2020, go mbeidh líon na ndaoine 

atá ag fulaingt “na bochtaineachta 
seasmhaí” (atá i mbaol na bochtaineachta 

agus ag fulaingt díothacht bhunúsach) 
laghdaithe go 4% den daonra faoin 

mbliain 2016 (figiúr eatramhach) agus go 
2% nó níos lú den daonra faoin mbliain 

2020 (6.3% sa bhliain 2010)

Beidh laghdú 200,000 ann ar líon na 
ndaoine atá ag maireachtáil sa 

bhochtaineacht chomhcheangailte (an 
bhochtaineacht sheasta, i mbaol na 

bochtaineachta nó díothacht bhunúsach)

Oideachas: gurb amhlaidh, faoin mbliain 
2020,

Go mbeidh an céatadán de dhaoine idir 
18 mbliana d’aois agus 24 bliana d’aois ag 

a bhfuil meánoideachas íochtarach nó 
níos lú ar a laghad agus nach bhfuil i 
mbun breisoideachais agus oiliúna 

laghdaithe go 8% 

Go mbeidh an céatadán de dhaoine idir 
30 bliain d’aois agus 34 bliana d’aois a 
bhfuil oideachas tríú leibhéal curtha i 
gcrích acu cothrom le 60% ar a laghad

Taighde agus Forbairt: gurb amhlaidh, 
faoin mbliain 2020, go mbeidh Taighde 

agus Forbairt, idir Chaiteachas Poiblí agus 
Chaiteachas Príobháideach, cothrom le 

2.0% den OTI nó le 2.5% den OTN

An tAthrú Aeráide agus Fuinneamh: gurb amhlaidh, faoin mbliain 2020, 

Go mbeidh laghdú 20% ó leibhéil sa bhliain 2005 ar astaíochtaí gás ceaptha teasa san 
earnáil neamhthrádála. Go mbeidh an sciar d’earraí in-athnuaite in úsáid fuinnimh 

deiridh méadaithe go 16%

Go mbeidh éifeachtúlacht fuinnimh, ó thaobh “Fuinnimh Phríomhúil” de, méadaithe go 
20%
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Tá tionchar suntasach ag Rialtas Áitiúil ar an ngeilleagar foriomlán. Bhí sé ina shiocair 

do shuim mheasta €5.4 billiún sa bhliain 2014 a chuimsigh caiteachas caipitil (€1.2 

billiún) agus caiteachas reatha (€4.2 billiún). Téann sé i bhfeidhm go mór ar an 

ngeilleagar áitiúil mar sholáthraí, áisitheoir, fhaighteoir nó rialálaí i raon ábhar, amhail 

soláthar bonneagair, pleanáil agus poist a sholáthar go díreach. De bhreis ar an 

tionchar suntasach sin ar ghníomhaíocht geilleagair, caithfidh forbairt eacnamaíoch a 

mheas inti féin mar fheidhm “príomhshrutha” údaráis áitiúil amach anseo i dteannta 

na ról níos traidisiúnta a bhíonn ag údarás áitiúil.  

 

Ina theannta sin, tá ról láidir glactha 

freisin ag Údaráis Áitiúla i bhforbairt 

pobail trí sheirbhísí/saoráidí pobail a 

sholáthar, amhail leabharlanna, 

caitheamh aimsire, saoráidí agus 

seirbhísí ealaíon agus 

taitneamhachta, bainistíocht eastáit, 

Comórtas na mBailte Slachtmhara 

agus Ómós Áite agus trí scéimeanna 

gníomhachtaithe saothair pobail ar 

nós ‘Gateway’. Is minic a dhéantar 

amhlaidh i gcomhpháirt le príomh-

gheallsealbhóirí áitiúla. Is idirghabhálacha tábhachtacha saibhre iad sin a 

chabhraíonn le caipiteal sóisialta a fhorbairt agus tá siad ina gcuid dhílis den ról atá 

glactha ag rialtas áitiúil i bhforbairt pobail áitiúil go dtí seo. Tugann bunú struchtúr an 

Líonra Rannpháirtíochta Poiblí sa Chontae deis do shineirge níos mó a chruthú idir 

rialtas áitiúil agus forbairt áitiúil agus pobail agus déanfaidh sé cuid lárnach de rialtas 

áitiúil d’fhorbairt áitiúil agus pobail. 

 

Is éard atá i leathnú agus neartú fheidhmeanna an údaráis áitiúil i bhforbairt 

eacnamaíoch agus i bhforbairt pobail áitiúil dá bhforáiltear san Acht um Athchóiriú 

Rialtais Áitiúil 2014 ná bealach tábhachtach chun dul chun cinn a dhéanamh ar 

chuspóir uileghabhálach an rialtais áitiúil, mar atá luaite sa Chlár Gnímh do Rialtas 

Áitiúil Éifeachtach – Tús Áite do na Daoine: “folláine agus cáilíocht beatha na 

saoránach agus na bpobal a chur chun cinn”. Is é an Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 

(LCDC) nuabhunaithe an príomh-mheán trína gcomhordaítear gníomhaíocht áitiúil 

agus pobail laistigh de cheantar riaracháin Chomhairle Contae Cheatharlach. 

 

Is é aidhm an Phlean feabhas a chur ar fholláine mhuintir Chontae Cheatharlach agus 

ar gheilleagar an chontae trí phleanáil straitéiseach bhreisithe, trí acmhainní a 

spriocdhíriú ar bhealach níos fearr agus trí éifeachtaí níos fiúntaí do phobail áitiúla. Tá 

sé ar an gcreat straitéiseach le haghaidh gach cinn de na cláir forbartha eacnamaíche, 

áitiúla agus pobail a fhaigheann cistiú poiblí sa Chontae d’fhonn an leas is mó a bhaint 

as forbairt shóisialta, chultúrtha, spóirt agus eacnamaíoch Chontae Cheatharlach ag 

leibhéal réigiúnach. Cuirtear ar áireamh sa Phlean bearta chun dul i ngleic leis an 

mbochtaineacht agus leis an eisiamh agus chun deiseanna a fhorbairt le haghaidh na 
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nithe seo: an fhiontraíocht agus an fhostaíocht, oiliúint agus oideachas, folláine pobail, 

forbairt tuaithe agus pobail, bonneagar áitiúil agus seirbhísí áitiúla, an turasóireacht, 

seirbhísí cultúrtha, nuálaíocht/T&F, acmhainní nádúrtha, an talmhaíocht agus cur 

chun cinn Chontae Cheatharlach. 

 

Soláthrófar i bPlean Áitiúil 

Eacnamaíoch agus Pobail Chontae 

Cheatharlach bearta atá soiléir, 

beacht, nuálach agus 

fianaisebhunaithe, agus é mar 

aidhm leo bunathrú eacnamaíoch 

agus sóisialta, athbheochan agus 

forbairt inbhuanaithe a luasghéarú 

sa Chontae. Leagtar amach sa 

Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus 

Pobail freisin Fís Eacnamaíoch 

agus Shóisialta atá uaillmhianach 

agus inghnóthaithe do Chontae Cheatharlach, mar aon le Gníomhartha beo indéanta 

agus faireachán agus breithmheas leanúnach. 

 

Treoirphrionsabail Chontae Cheatharlach 2021 - Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus 

Pobail:  

  

 Creat le haghaidh straitéis eacnamaíoch agus pobail a chruthú do Chontae 

Cheatharlach;  

 Comhionannas a chur chun cinn agus a phríomhshruthú;  

 Inbhuanaitheacht - geilleagar atá níos éifeachtúla ó thaobh acmhainní de, níos 

glaise agus níos cuimsithí a chur chun cinn; 

 Torthaí a uasmhéadú - forluí agus dúbailt neamhriachtanach a sheachaint agus 

sineirgí a bhaint amach trí chomhar; 

 Pleanáil rannpháirteach - rannpháirtíocht fhiúntach agus comhairliúchán 

fiúntach sa phróiseas pleanála; 

 Comhairliúchán agus teagmháil leis an bpobal - rannpháirtíocht, cumhachtú 

agus cinnteoireacht chomhchoiteann chun athrú a bhaint amach ag leibhéal 

áitiúil; 

 Prionsabail Forbairt Pobail - Comhionannas, rannpháirtíocht, cumhachtú, 

cinnteoireacht chomhchoiteann; 

 Inrochtaineacht agus úinéireacht - tá an plean scríofa i stíl atá chomh hoscailte, 

chomh héasca agus chomh hinrochtana agus is féidir. 

 

Forbraíodh na treoirphrionsabail sin ach fís straitéiseach Phlean Forbartha Contae 

Cheatharlach 2015-2021 a chur san áireamh. 
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Rialachas an Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail 

 

Comhairle Contae Cheatharlach agus Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Cheatharlach 

(LCDC Cheatharlach) a bhí freagrach as an bPlean a ullmhú. D’fhorbair Comhairle 

Contae Cheatharlach na gnéithe eacnamaíocha de Chontae Cheatharlach 2021 - 

Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail 2016-2021 tríd an gCoiste Beartais Straitéisigh 

(SPC) um Fhorbairt Eacnamaíoch, Tacaíocht Fiontar agus Pleanáil. D’fhorbair an 

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) na gnéithe pobail den Phlean.  

 

Is iad seo treoirphrionsabail an LCDC: 

 

Cuimsíonn an LCDC 17 mball (8 ionadaithe ón Earnáil Phoiblí agus 9 ionadaithe ón 

earnáil pobail agus ón earnáil phríobháideach).  Is é cuspóir an LCDC cur chuige 

comhleanúnach comhtháite a fhorbairt, a chomhordú, a chur chun feidhme agus a 

bhainistiú maidir le forbairt áitiúil agus pobail i gContae Cheatharlach. Áirítear lena 

chuid freagrachtaí an Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) 

agus, mar Ghrúpa Áitiúil Gníomhaíochta (LAG), an Plean Forbartha Tuaithe 2014-

2020. Tá sé tábhachtach go gcinntíonn an LCDC go bhfuil tosaíochtaí agus oibriú an 

dá chlár sin ag teacht leis na spriocanna, cuspóirí agus gníomhartha ardleibhéil sa 

Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail.  

 

Comhtháite atá na gnéithe áitiúla Eacnamaíocha agus Pobail den Phlean agus 

glacann Baill Thofa Chomhairle Contae Cheatharlach iad. Tá ról tábhachtach ag na 

Baill ag leibhéal na gCeantar Bardasach freisin (Léarscáil 1). I dteannta an Údaráis 

Áitiúil, déanfaidh an LCDC cur chun feidhme, faireachán agus athbhreithniú ar an 

bplean ar bhonn rialta. Bunaíodh Grúpa Stiúrtha Comhairleach a chuimsíonn 

ionadaithe ón LCDC, baill de Chomhairle Contae Cheatharlach, baill foirne agus 

príomh-gheallsealbhóirí chun cur le hullmhú, le dréachtú agus le glacadh an Phlean 

agus chun a chinntiú go gcomhordaítear ullmhú na ngnéithe eacnamaíocha agus 

pobail atá istigh anseo, rud a sheachnóidh dúbailt agus athrá. Beidh ról ag an nGrúpa 

Cur chuige 
forbarthach “ón 

mbun aníos”

Díriú soiléir ar 
chuimsiú sóisialta

Forbairt fiontar 
agus fostaíochta a 

chur chun cinn

Gníomhaíocht 
dheonach agus 
rannpháirtíocht 
ghníomhach ag 
daoine aonair

An bonneagar 
pobail atá ann 
cheana a úsáid

Luach ar airgead a 
bhaint amach

An úsáid is fearr a 
bhaint as na 

hacmhainní ar fáil
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Stiúrtha Comhairleach freisin i bhfaireachán a dhéanamh ar an bPlean.  Chomh maith 

leis sin, beidh feidhmíocht an Údaráis Áitiúil maidir leis an bPlean seo a chur chun 

feidhme faoi réir scrúdú agus tuairisciú a dhéanfaidh an Coimisiún Náisiúnta 

Maoirseachta agus Iniúchóireachta (NOAC). 

 

 

Ní fhéadfar an Plean a chomhlíonadh ach trí éiteas comhair agus comhpháirtíochta i 

measc gach cinn de na gníomhaireachtaí áitiúla agus na geallsealbhóirí chun an 

soláthar gníomhartha a chinntiú. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach gurb eol dóibh na 

tosaíochtaí agus cuspóirí comhaontaithe mar atá leagtha amach i bpleananna na 
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ngeallsealbhóirí féin agus a róil sna tosaíochtaí a bhaint amach agus pleananna 

oibríochtúla á n-ullmhú agus á gcur chun feidhme acu. 

 

Cuirfidh an LCDC timpeallacht chun cinn atá cothrom, trédhearcach agus fáilteach do 

gach duine aonair, eagraíocht, fostaí, úsáideoir seirbhíse agus ball tofa.  Tá an LCDC 

tiomanta do dheireadh a chur le hidirdhealú, do dhul chun cinn a dhéanamh ar 

chomhionannas deiseanna agus do dhea-chaidreamh a chothú agus é ag dul i mbun 

cinntí a dhéanamh agus beartais a fhorbairt agus a chur chun feidhme. 

 

An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil mar chuid d’Athchóiriú Rialtais 

  

Bunaíodh an Coiste Forbartha Pobail Áitiúil mar chuid den phróiseas athchóirithe 

rialtais. Áiríodh leis an bpróiseas cuíchóiriú a dhéanamh ar chláir straitéiseacha 

riachtanacha a mbíonn tionchar suntasach acu ar an bpobal tríd an bpobal áitiúil a 

chumhachtú seirbhísí agus cláir rialtais faoina shainchúram a bhainistiú.  

Méadaíodh an próiseas sin tuilleadh le ról éifeachtach na gComhairlí Contae i 

dtacaíocht leathan a thabhairt d’fhorbairt eacnamaíoch trí Oifigí Fiontair Áitiúil a 

bhunú.  

 

An LCDC agus a bhaill, a dhéanann ionadaíocht do na comhlachtaí poiblí agus don 

phobal araon i gcás Chontae Cheatharlach, gníomhaíonn siad anois mar chomhlacht 

cur chun feidhme agus rialaithe le haghaidh an Chláir um Chuimsiú Sóisialta agus 

Gníomhachtú Pobail agus an Chláir Forbartha Tuaithe (LEADER). Ar mhaithe le 

seirbhísí éifeachtacha a chuíchóiriú, rinne an LCDC teagmháil le CLG 

Chomhpháirtíocht Forbartha Contae Cheatharlach d’fhonn na cláir sin a sholáthar go 

héifeachtach i socruithe éagsúla conartha.  I gcás Chontae Cheatharlach, meastar é 

sin a bheith ina shamhail dea-chleachtais mar go dtugann sé eolas comhchoiteann 

ionadaithe an LCDC agus Bhord agus Fhoireann CLG Chomhpháirtíocht Forbartha 

Contae Cheatharlach le chéile.  

Forbairt Eacnamaíoch agus Comhairle Contae Cheatharlach  

Tá ról suntasach glactha ag Comhairle Contae Cheatharlach i bhforbairt eacnamaíoch 

leis na cianta. Áiríodh raon beart le ról eacnamaíoch na Comhairle, mar shampla:  

 Creat pleanála le haghaidh forbairt eacnamaíoch a éascú;  

 Bonneagar a chur ar fáil;  

 Raon beart tacaíochta fiontar a chur ar fáil;  

 Aonaid chothaithe fiontar a chur ar fáil.  
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Sa “Chlár Gnímh do Rialtas Áitiúil Éifeachtach – Tús Áite do na Daoine”, aithníodh an 

ról reatha sin de chuid an Údaráis 

Áitiúil i bhForbairt Fiontar agus 

Eacnamaíoch. Sa Chlár Gnímh, 

moladh ról i bhfad níos mó don 

Údarás Áitiúil agus, san Acht um 

Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, 

foráladh do chumhachtaí 

reachtacha don Údarás Áitiúil lena 

dtabharfaí éifeacht don ról níos mó 

sin. Chumasaigh sé sin bunú na 

nOifigí Fiontair Áitiúil.  

Chun críocha an LECP agus de réir 

an Achta um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, áirítear na gníomhaíochtaí seo a leanas 

le forbairt eacnamaíoch a chur chun cinn ach gan a bheith teoranta dóibh:  

 Poist a chruthú agus a chothú;  

 Leasanna an phobail a chur chun cinn, lena n-áirítear forbairt fiontar agus 

eacnamaíoch, infheistíocht dhíreach eachtrach, tionscail dhúchasacha, 

micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide, an turasóireacht, an 

talmhaíocht, an fhoraoiseacht, earnálacha muirí agus earnálacha eile 

acmhainní nádúrtha;  

 Aithint a dhéanamh ar, agus aitheantas a thabhairt do, shaintréithe áitiúla atá 

bunriachtanach maidir le feidhmíocht áitiúil eacnamaíoch a fheabhsú, amhail 

cáilíocht na timpeallachta agus cáilíocht na mbailte agus na gceantar tuaithe, 

agus maidir le gníomhaíochtaí áitiúla eacnamaíocha a chur chun cinn;  

 Tacú le feabhsú na hacmhainne áitiúla nuálaíochta, lena n-áirítear infheistíocht 

in acmhainneacht taighde agus forbartha, aistriú teicneolaíochta, uasoiliúint 

agus athoiliúint;  

 Aithint a dhéanamh ar dheiseanna do ghnóthais atá ann cheana le teagmháil 

a dhéanamh le rialtas áitiúil faoi shaincheisteanna ábhartha i dtaca lena 

ngnóthas a bhunú agus a bhainistiú agus rochtain agus freagairt atá tapa agus 

comhordaithe a chinntiú;  

 Láidreachtaí, dúshláin, deiseanna agus bagairtí áitiúla atá ábhartha 

d’fheidhmíocht eacnamaíoch a aithint;  

 Acmhainneacht eacnamaíoch agus na riachtanais lena baint amach a aithint. 

I dtaca le Forbairt Eacnamaíoch, meastar ról an Údaráis Áitiúil a bheith ina ról 

athraitheach lena mbaineann cruthaitheacht, nuálaíocht agus tionscnaíocht. 
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Forbairt Pobail agus Comhairle Contae Cheatharlach  

Is le tamall maith anuas freisin atá 

baint ag Údaráis Áitiúla le 

tionscnaimh um Fhorbairt Pobail, 

lena n-áirítear:  

 Soláthar bonneagar Pobail 

amhail leabharlanna, linnte 

snámha, ionaid ealaíon, 

etc.;  

 Forbairt Pobail faoin gclár RAPID;  

 Bainistíocht Eastáit;  

 Tacaíocht do na Fóraim Phobail agus Dheonacha;  

 Tacaíocht do thionscnaimh phobail áitiúil amhail Comórtas na mBailte 

Slachtmhara agus Ómós Áite;  

 Scéimeanna fostaíochta sóisialta;  

 Comhairliúchán i dtaca leis an bpróiseas pleanála agus le tionscnaimh eile 

údaráis áitiúil.  

Chun críocha an LECP agus de réir an Achta 

um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, áirítear na 

gníomhaíochtaí seo a leanas le forbairt áitiúil 

agus pobail a chur chun cinn ach gan a bheith 

teoranta dóibh:  

 Tacú le leasanna na bpobal áitiúil agus iad a 

chur chun cinn, lena n-áirítear bearta chun 

cáilíocht beatha agus folláine pobal a 

fheabhsú, ar bearta iad atá dírithe ar dhul i 

ngleic leis an mbochtaineacht, le míbhuntáiste agus le heisiamh sóisialta; 

 Tacú le hoiliúint agus le huasoiliúint, deiseanna fostaíochta agus 

féinfhostaíochta a chruthú agus infheistiú i bhforbairt áitiúil;  

 Saoráidí bonneagair agus pobail agus infheistíocht in athghiniúint fhisiceach 

agus i bhfeabhsuithe timpeallachta a chur ar fáil;  

 Tacú le hacmhainn na bpobal a fhorbairt chun cáilíocht a mbeatha a fheabhsú;  

 Tacú le fiontair shóisialta, le caipiteal sóisialta, le hobair dheonach agus le 

rannpháirtíocht ghníomhach ag daoine aonair;  

 Cineálacha cur chuige comhtháite agus fianaisebhunaithe maidir le pleanáil 

agus soláthar seirbhíse a fhorbairt;  

 Riachtanais agus tosaíochtaí an phobail a aithint agus an úsáid is fearr a bhaint 

as sócmhainní, láidreachtaí agus deiseanna áitiúla chun aghaidh a thabhairt ar 

na riachtanais sin;  

 An úsáid is fearr a bhaint as cistiú poiblí agus príobháideach chun forbairt a 

spreagadh;  
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 Tacú le rannpháirtíocht an phobail i bpróisis chinnteoireachta i dtaca le seirbhísí 

a phleanáil agus a sholáthar.  

Comhairliúchán agus Pleanáil Rannpháirteach 

 

Cé gurb iad Comhairle Contae 

Cheatharlach agus Coiste Forbartha Pobail 

Áitiúil Cheatharlach atá freagrach as an 

bPlean a ullmhú agus a fhorbairt, tá grúpaí 

eile geallsealbhóirí agus daoine eile ann a 

bhfuil a n-ionchur ina chuid dhílis de na 

cuspóirí agus na gníomhartha sa Phlean a 

cheapadh agus a sholáthar. Sna treoirlínte 

a d’eisigh an Roinn Comhshaoil, Pobail 

agus Rialtais Áitiúil, leagtar béim ar an 

tuairim gur cheart an Plean a fhorbairt trí phróiseas atá rannpháirteach, comhairleach 

agus comhoibríoch, rud a d’fhágfadh gur cheart go mbeadh deis ag gach grúpa 

príomh-gheallsealbhóirí an Plean a mhúnlú. Anuas air sin, beidh gnéithe den Phlean 

á soláthar ag roinnt de na geallsealbhóirí sin. Cuid ríthábhachtach den phróiseas 

aitheanta tosaíochtaí le haghaidh ullmhú an Phlean seo a bhí i rannpháirtíocht le 

geallsealbhóirí. 

 

Is mar seo a leanas atá an comhairliúchán ar thug Comhairle Contae Cheatharlach 

agus Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Cheatharlach faoi: 

 Iarradh aighneachtaí i scríbhinn/ó bhéal ón bpobal i mí an Mhárta/mí Aibreáin 

2015;  

 Cuireadh Ceardlanna Éascaithe Pobail ar siúl i mí an Mhárta 2015; 

 Cuireadh Ceardlanna 

Comhairliúcháin Straitéisigh le 

Geallsealbhóirí ar siúl i mí Iúil/mí 

Lúnasa 2015, ceardlanna a 

ndearnadh anailísí LLDB lena linn; 

 Reáchtáladh comhairliúcháin le Baill 

de Chomhairle Contae 

Cheatharlach; le Coiste Forbartha 

Pobail Áitiúil Cheatharlach; leis an 

gCoiste Beartais Straitéisigh um Fhorbairt Eacnamaíoch, Tacaíocht Fiontar 

agus Pleanáil agus leis an nGrúpa Stiúrtha Comhairleach sa tréimhse idir mí 

Feabhra agus mí Aibreáin 2015; 

 Sa tréimhse idir mí Dheireadh Fómhair 2015 agus mí Eanáir 2016, reáchtáladh 

comhairliúcháin ar an dréacht-Phlean le Grúpa Stiúrtha Comhairleach an 

Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Forbartha; le Baill Thofa de Cheantar 

Bardasach Mhuine Bheag agus de Cheantar Bardasach Cheatharlach; leis an 

gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil; leis an gCoiste Beartais Straitéisigh um 

Fhorbairt Eacnamaíoch, Tacaíocht Fiontar agus Pleanáil agus le Tionól 
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Réigiúnach an Deiscirt (chun a chinntiú go mbeadh an Plean ag teacht le 

Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí/Straitéisí Réigiúnacha Spásúlachta agus 

Eacnamaíochta) agus le Príomh-Gheallsealbhóirí agus le Líonra 

Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) Chontae Cheatharlach;   

 Cheadaigh an Coiste Beartais Straitéisigh um Fhorbairt Eacnamaíoch, 

Tacaíocht Fiontar agus Pleanáil na gnéithe Eacnamaíocha den Phlean an 9 

Deireadh Fómhair 2015; 

 Cuireadh an Plean amach le haghaidh comhairliúchán poiblí don tréimhse ón 

22 Nollaig 2015 go dtí an 22 Eanáir 2016.  Cuireadh na haighneachtaí a 

fuarthas san áireamh sa dréacht-Phlean.  (Aguisín 3); 

 Cheadaigh Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Cheatharlach an dréacht-Phlean 

Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail an 27 Eanáir 2016. 

 
 

Cur Chuige Iomlánaíoch 

 

Tá an Plean bunaithe ar cheithre phríomhthéama lena léirítear dearcadh iomlánaíoch 

i leith na ngnéithe éagsúla den saol i gContae Cheatharlach - Cónaí i gContae 

Cheatharlach, Gnó a Dhéanamh agus Oibriú i gContae Cheatharlach, 

Oideachas, Uasoiliúint agus Forbairt Ghairmiúil, Cuairt a Thabhairt ar Chontae 

Cheatharlach. Baineadh úsáid as an dearcadh sin mar mhodheolaíocht le haghaidh 

na hanailíse LLDB. Mar thoradh ar an anailís LLDB, aithníodh gníomh straitéiseach 

um Infheistíocht a Dhéanamh i gContae Cheatharlach agus an gá atá ann le 

gníomhartha sonracha a cheapadh ina leith.  Tá séú téama leathan curtha ar áireamh 

chun aghaidh a thabhairt ar Bhonneagar Fothacaíochta, rud a thacaíonn leis na cúig 

théama eile.  

 

San fhíor seo a leanas, léirítear an caidreamh idir na 6 théama. Léiríonn na cúig cholún 

na gnéithe éagsúla den saol i gContae Cheatharlach agus an bonneagar 

fothacaíochta. Tá roinnt de na téamaí comhroinnte idir Forbairt Eacnamaíoch agus 

Forbairt Pobail agus leagtar béim orthu thíos.    
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 = Forbairt Eacnamaíoch    = Comhroinnte (Forbairt Eacnamaíoch agus Forbairt Pobail) 

 
 = Forbairt Pobail  
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An Comhthéacs Réigiúnach 

 

Tugtar creat pleanála straitéisí le haghaidh Réigiún an Oirdheiscirt sna Treoirlínte 

Pleanála Réigiúnaí. Is é is cuspóir leis ná an Straitéis Náisiúnta Spásúlachta a chur 

chun feidhme ag leibhéal réigiúnach agus forbairt réigiúnach chothromaithe a bhaint 

amach.1   

 

Is éard a bheidh i bhFís na dTreoirlínte 

Pleanála Réigiúnaí do Réigiún an 

Oirdheiscirt ná gurb amhlaidh, faoin 

mbliain 2022, go mbeidh an 

tOirdheisceart “ina réigiún leithleach 

comhtháite atá rathúil agus iomaíoch 

mar a gcomhroinntear buntáistí an 

ratha eacnamaíoch go cothrom ar fud 

an réigiúin agus ar fud na sochaí agus 

mar a dtugtar dea-cháilíocht beatha i 

dtimpeallacht atá saibhir ó thaobh na 

hoidhreachta agus an luacha tírdhreacha de.” Is é aidhm an phlean seo ná a chinntiú 

go mbainfear an fhís sin amach agus go soláthrófar timpeallacht iomaíoch agus dul 

chun cinn sóisialta i gContae Cheatharlach trí fhorbairt inbhuanaithe agus trí 

athghiniúint. 

 

De réir na dTreoirlínte Pleanála Réigiúnaí, is Baile Contae é Baile Cheatharlach agus 

Bailte Dúiche ainmnithe iad Muine Bheag, Bun Clóidí/an Charraig Dhubh agus an 

Tulach.  

 

An Comhthéacs Áitiúil - An Creat Pleanála agus Forbartha 

 

Sa Straitéis Forbartha Contae do Chontae Cheatharlach don tréimhse 2015-2021, 

déantar forbairt ar an bhfís atá leagtha amach i bPlean Forbartha Contae 

Cheatharlach 2015-2021, is é sin, contae beoga mórdheise ag a bhfuil ardcháilíocht 

beatha agus timpeallacht tharraingteach ar ardchaighdeán a bhaint amach. 

 

Is é aidhm an Phlean Forbartha an Contae 

a fhorbairt ach forbairt inbhuanaithe 

eacnamaíoch, sóisialta agus chultúrtha a 

chur chun cinn, agus leas á bhaint as a 

shuíomh réigiúnach straitéiseach i réigiún 

an Oirdheiscirt. Díreofar sa Straitéis 

Forbartha, tríd an bPlean Forbartha Contae, 

ar Dheiseanna tábhachtacha Forbartha 

Straitéisí le haghaidh an Chontae.  

 

                                                           
1 An Plean Forbartha Contae  
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Cloífear le beartais agus le cuspóirí Phlean Forbartha Contae Cheatharlach a 

bhaineann leis an gcomhshaol agus an plean seo á chur chun feidhme. 

 

Aithnítear Ceatharlach, mar 

Bhaile Contae, a bheith ina 

ghné thábhachtach den 

struchtúr réigiúnach 

lonnaíochta le haghaidh forbairt 

réigiúnach chothromaithe agus 

díriú tábhachtach ar láidriú a 

cheantair féin a bhaint amach. 

Tá Baile Cheatharlach, lena n-

áirítear an Ghráig ar an taobh 

thiar den Bhearú, ina chuid den 

mhórcheantar uirbeach agus 

cuimsíonn sé áiteanna lasmuigh de theorainneacha traidisiúnta na Comhairle Baile i 

gContae Laoise ar thaobh na Gráige agus i gceantar na Comhairle Contae i dtreo an 

oirthir, an tuaiscirt agus an deiscirt.  

 

Sainíodh an mórcheantar leathan a bheith ar Mhórcheantar Uirbeach Cheatharlach-

na Gráige, ceantar ar ghlac Comhairle Contae Laoise, iar-Chomhairle Baile 

Cheatharlach agus Comhairle Chontae Laoise Comhphlean Spásúlachta2 ina leith.  

 

Gan Baile Cheatharlach a áireamh, is iad bailte margaidh na Tulaí agus Mhuine Bheag 

na bailte is mó gnó sa chontae. Tá roinnt bailte beaga agus sráidbhailte ag gabháil 

leo.  

 

An Comhthéacs Beartais 

 

Beidh Contae Cheatharlach 2021 - Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail 2016-2021 

ar an gcreat le haghaidh fhorbairt eacnamaíoch agus fhorbairt pobail áitiúil cheantar 

an údaráis áitiúil. Chomh maith leis sin, beidh an Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus 

Pobail ar an meicníocht phríomha ag leibhéal áitiúil chun gníomhartha ábhartha a 

thagann as bearta faoin bPlean Gníomhaíochta do Phoist agus as ráitis eile faoi 

bheartas an Rialtais a thabhairt ar aghaidh, lena n-áirítear an tuarascáil ón gCoimisiún 

um Fhorbairt Eacnamaíoch na gCeantar Tuaithe (CEDRA). Cuireadh an Plean seo le 

chéile agus aird á tabhairt ar na hailt ábhartha den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 

2014, ar réimse Pleananna Eorpacha, Náisiúnta, Réigiúnacha agus Contae agus ar 

threoirlínte ábhartha san aguisín leis an tuarascáil seo.  

 

 

 

                                                           
2 Comhphlean Spásúlachta do Mhórcheantar Uirbeach na Gráige-Cheatharlach 2012-2018 
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Rannán 2:  Próifíl Shocheacnamaíoch 
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Scrúdaítear sa Phróifíl Shocheacnamaíoch le haghaidh an Phlean Áitiúil 

Eacnamaíoch agus Pobail na saintréithe de Chontae Cheatharlach ón taobh 

straitéiseach de faoi na ceannteidil leathana seo a leanas:  

 

Forbhreathnú Eacnamaíoch  

 

Contae intíre is ea Contae Cheatharlach. Tá sé lonnaithe i Réigiún an Oirdheiscirt 

agus tá sé ina luí idir Contae Chill Mhantáin, Contae Loch Garman, Contae Chill 

Chainnigh, Contae Laoise agus Contae Chill Dara. Is é 943 chiliméadar chearnacha 

achar an chontae. Is iad Baile Cheatharlach, an Tulach, Muine Bheag, Baile Haicéid 

agus an Bhuiríos na príomhbhailte sa chontae.  

 

Tá suíomh tábhachtach ag Baile Cheatharlach mar Bhaile Contae i Réigiún an 

Oirdheiscirt ag a bhfuil nasc láidir le Lár na Tíre agus le réigiún Laighean Theas. Tá 

dhá institiúid ardoideachais ag an gcontae: Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 

agus Coláiste Cheatharlach. Ina theannta sin, tá ag an gcontae an Lárionad Náisiúnta 

Taighde um Biteicneolaíocht Barr ar thailte Teagasc ag Páirc na Darach, mórfhorbairtí 

bonneagair agus cóngaracht do Bhaile Átha Cliath agus do mhórmhoil iompair. 

Suíomh foirfe le haghaidh gnó is ea Ceatharlach de bharr na nithe sin uile. Breisíodh 

suíomh straitéiseach Cheatharlach cóngarach do Bhaile Átha Cliath le hoscailt 

mhótarbhealach an M9 ó Bhaile Átha Cliath go Port Láirge.  

 

Is iad an Bhearú agus an tSláine agus a bhfo-aibhneacha gaolmhara na 

príomhaibhneacha i gContae Cheatharlach. Is feadh na n-aibhneacha sin atá na 

príomháiteanna lonnaíochta sa Chontae. Is le fada atá siad ina gconairí tábhachtacha 

lonnaíochta, cosanta agus iompair. 

 

Is as an logainm Sean-Ghaeilge ‘Ceathorlach’ a chiallaíonn ‘ceithre loch’ a thagann 

an t-ainm nua-aimseartha ‘Ceatharlach’.  Is féidir le cuairteoirí ar an gceantar 

Forbhreathnú Eacnamaíoch

Déimeagrafaic

Oideachas 

Tithíocht

Míbhuntáiste
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taitneamh a bhaint as an iomad láthair réamhstairiúil, caisleán, eaglais agus 

foirgneamh mainistreach agus bealach mainistreach.    

 

Is mar seo a leanas atá láidreachtaí Chontae Cheatharlach maidir le tionscail agus 

gnóthais a mhealladh agus iad a chur ar aghaidh:  

 

 

Ón taobh traidisiúnta de, saintréithe gheilleagar an chontae a bhí sa déantúsaíocht, i 

ndéanamh bia bunaithe ar earraí tráchtála a táirgeadh i gcúlchríoch shaibhir 

thalmhaíochta agus san earnáil neamhfhorbartha seirbhísí a bhí ann. Tá athrú 

suntasach tagtha ar an ngeilleagar áitiúil le blianta beaga anuas. Sa lá atá inniu ann, 

tá an bonn tionsclaíoch comhdhéanta de raon leathan tionscadal, idir fhiontair 

ilnáisiúnta a fhostaíonn fórsaí saothair oilte a chuimsíonn breis agus 100 duine agus 

fhiontair dhúchasacha bheaga a fhreastalaíonn ar mhargaí áitiúla agus idirnáisiúnta. 

 

Is ann d’acmhainneacht ollmhór le haghaidh infheistíochta i gContae Cheatharlach ag 

leibhéal áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Ag leibhéal áitiúil, tá ag an gcontae fórsa 

Bonneagar sármhaith ó 
thaobh bóithre, iarnróid, 

rochtana ar aerfoirt agus ar 
chalafoirt de - níl sé 

lonnaithe ach 85 km ó 
Bhaile Átha Cliath, 79 km ó 
Phort Láirge agus 88 km ó 

Ros Láir

Cóngaracht do choláistí 
éagsúla tríú leibhéal agus do 
mhais chriticiúil an phobail 
oilte chun tacú le fiontair 
eacnamaíocha mhórscála

Saoráidí sóisialta agus 
fóillíochta den chéad scoth 

mar aon le timpeallacht 
uirbeach agus nádúrtha ar 

ardchaighdeán

Spreagtar forbairt a 
dhéanamh ar aonaid 

uathúla ardteicneolaíochta

Cinntítear go bhfuil méid 
agus raon cuí talún oiriúnaí 
ar fáil le haghaidh forbairt 

fiontar

Spreagtar infheistíocht 
dhúchasach agus 

infheistíocht eachtrach i 
ngach earnáil den 

gheilleagar

Déantar 
monatóireacht agus 

uasghrádú 
leanúnach ar 
bhonneagar 

teicneolaíocht 
faisnéise an Chontae

Cuirtear taighde agus 
forbairt chun cinn agus 

spreagtar an nuálaíocht go 
háirithe

Soláthraítear saoráidí cúram 
leanaí i láithreacha cuí, rud a 
chuirfidh rannpháirtíocht sa 

mhargadh saothair chun 
cinn
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saothair an-oilte an-saoithiúil, suíomh lárnach inrochtana, timpeallacht ghlan ag a 

bhfuil bailte agus sráidbhailte tarraingteacha agus tuath tharraingteach, saoráidí 

sármhaithe oideachais agus cáilíocht shármhaith beatha. Tá suíomh straitéiseach 

aige san Oirdheisceart, agus é mar thairseach chuig an réigiún ó Bhaile Átha Cliath 

agus ó Lár na Tíre.  

 

Mairimid in aimsir atá iontach, dúshlánach agus ag athrú. Thar rud ar bith eile, tá 

athrú ina mhórghné de shaol gach duine anois. Beidh tionchar ollmhór ag an dóigh a 

n-ullmhaíonn Comhairle Contae Cheatharlach le haghaidh an athraithe sin agus a 

mbainistíonn sí é ar ár saol féin agus ar shaol na nglún atá le teacht. 

 

Tá geilleagar na hÉireann ag tabhairt faoi thrasdul suntasach ó shamhail theipthe a 

bhí bunaithe ar fhiachas, ar an tógáil agus ar an tithíocht go samhail atá bunaithe ar 

an nuálaíocht, ar fhiontair agus ar onnmhairí. Bhí toradh millteanach ar an tsamhail 

eacnamaíoch theipthe sin. Cailleadh iomaíochas, cailleadh margaí agus, an rud ba 

mheasa fós, ardaíodh líon na ndaoine dífhostaithe go mór. 

 

Is é is Plean Gníomhaíochta an Rialtais do Phoist ann ná freagairt an Rialtais le 

haghaidh ár ngeilleagar a athchumrú go críochnúil agus d’aon turas le go gcruthófaí 

poist inbhuanaithe fhadtéarmacha dár muintir agus le nach ndéanfaí an athuair na 

hearráidí a rinneadh san am atá thart. Luaigh an Rialtas go bhfuil sé mar aidhm aige 

go mbeadh 100,000 duine níos mó i mbun fostaíochta faoin mbliain 2016 agus go 

mbeadh 2 mhilliún duine i mbun fostaíochta faoin mbliain 2020. 

 

Ar na hinfheistíochtaí earnála príobháidí a rinneadh le déanaí tá Merck Sharp & 

Dohme, ceann amháin de na 65 chuideachta chógaisíochta is mó ar domhan. 

Cruthaíodh thart ar 400 post nua (idir phoist lánaimseartha agus phoist ar conradh) 

leis an infheistíocht sin. Tá Walsh Whiskey Distillery Company ag infheistiú €25 

milliún i nDrioglann agus Ionad Cuairteoirí den chéad scoth i Muine Bheag, rud a 

chruthóidh 55 phost bhuana agus 40 post sealadach. Chruthaigh Unum, cuideachta 

ó na Stáit Aontaithe, breis agus 100 post nua go dtí seo agus tá Netwatch, cuideachta 

dhúchasach ó Chontae Cheatharlach, ag tabhairt faoi fhairsingiú sa tír seo agus i 

dtíortha thar lear is fiú na milliúin euro. Áirítear le heagraíochtaí eile atá i mbun 

fairsingiú Integrated Communications Ltd, Ionad Tionscal Gluaisteán agus 

Déantúsaíochta Autolaunch i Muine Bheag (atá ina chuid de Magna Inc.) agus Ionad 

Déantúsaíochta Keenan’s sa Bhuiríos (innealra talmhaíochta). Chomh maith leis sin, 

tá cuideachtaí dúchasacha déantúsaíochta agus onnmhairiúcháin amhail Burnside 

Group, PB Machines, Oglesby & Butler agus Tanco i mbun forbairt leantach.  

 

Tá ról tábhachtach le himirt ag Comhairle Contae Cheatharlach i bhforbairt a éascú 

laistigh den chontae. Cuimsíonn sé sin a ról díreach i bpleanáil agus forbairt 

fhisiceach, i dtaighde agus anailís a dhéanamh ar chúrsaí socheacnamaíocha, i 

mbonneagar bunriachtanach, iompar ar áireamh, atá ríthábhachtach d’fhiontair a 

sholáthar agus i mbonneagar pobail a sholáthar. 
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Chomh maith leis sin, tá an Chomhairle ina gníomhaire tábhachtach maidir le 

cuspóirí beartais náisiúnta a sholáthar ag leibhéal áitiúil trí dhul i mbun dlúthchomhair 

leis na gníomhaireachtaí a bhfuil sainchúram bunaithe orthu tabhairt faoi idirghabháil 

shonrach sa cheantar seo agus trína rannpháirtíocht dhíreach agus indíreach le 

cuideachtaí forbartha áitiúla amhail Fiontraíocht Éireann, GFT Éireann, CLG 

Chomhpháirtíocht Forbartha Contae Cheatharlach, Comhlachas Tráchtála Chontae 

Cheatharlach, Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann (IBEC) agus 

gníomhaireachtaí eile forbartha sa Chontae. I mí Aibreáin 2014, ghlac an Chomhairle 

an tseirbhís tacaíochta do mhicrifhiontair áitiúla chuici féin tríd an Oifig Fiontair Áitiúil 

(LEO). Leis sin, comhtháthaíodh seirbhísí an iar-Bhoird Fiontar Contae le hAonad 

Tacaíochta Gnó na Comhairle chun feabhsú agus tógáil a dhéanamh ar na struchtúir 

reatha atá ann le poist a chothú agus a chruthú. 

 

Aithnítear sa Phlean Forbartha Contae na cuspóirí eacnamaíocha leathana seo a 

leanas le haghaidh an Chontae: 

 

 Cabhrú le forbairt gach earnála eacnamaíche ach beartais ábhartha a chur 

chun feidhme lena bhfreastalaítear ar fhás den chineál sin; 

 Saoráidí cuí bonneagair a chur ar fáil; 

 Ríomhghnó a chur chun cinn; 

 Tailte atá lonnaithe go cuí a chriosú le haghaidh forbairt thionsclaíoch agus 

forbairt tráchtála agus iad a fháil mar éadáil, más féidir; 

 Limistéir fiontar agus bonneagar oiliúna a chur ar fáil; 

 Tailte cónaithe cuí a chriosú agus bailte agus sráidbhailte atá tarraingteach a 

chruthú; 

 Réimse poiblí agus áiseanna Cheatharlach a fhorbairt le go bhféadfar cáilíocht 

beatha na ndaoine a oibríonn ann agus a chónaíonn ann a fheabhsú; 

 Saoráidí caitheamh aimsire / taitneamhachta a chur ar fáil; 

 Tacú le féilte agus le himeachtaí; 

 Struchtúir chomhoibríocha a fhorbairt lena ndírítear ar fhorbairt eacnamaíoch; 

 Aghaidh a thabhairt, nuair is féidir, ar easnaimh bhonneagair a d’fhéadfadh a 

bheith ag cur bac ar fhorbairt eacnamaíoch agus féachaint lena chinntiú go 

ngabhfaidh forbairt inbhuanaithe bhonneagair roimh fhorbairt eacnamaíoch; 

 Cabhrú le fórsa saothair dea-oilte a chur ar fáil; 

 Cabhair agus tacaíocht a thabhairt, nuair is féidir, d’fhorbairt bhreise agus 

fairsingiú breise Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach, Bhord Oideachais 

agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach, Choláiste Cheatharlach agus 

gach saoráide oideachais sa Chontae; 

 Tacú le hOllscoil a fhorbairt i Réigiún an Oirdheiscirt; 

 Cabhrú le deiseanna nua fostaíochta a chruthú sa chontae nuair is féidir; 

 A chinntiú go leithdháilfear go leor tailte agus struchtúr le seirbhísí chun críocha 

tionsclaíochta; 

 Cabhrú le fairsingiú na dtionscal agus na ngnóthas atá ann cheana, nuair is 

féidir; 

 Comhoibriú le gníomhaireachtaí speisialtóra chun tionscail nua a mhealladh go 
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Ceatharlach; 

 Obair sa bhaile a chur chun cinn trí sheirbhísí Idirlín ardluais a chur ar fáil; 

 Láithreáin do thionscail bheaga agus do sheirbhísí a spreagadh agus 

gníomhaíocht eacnamaíoch sa bhaile a éascú; 

 Cruthú deiseanna nua fostaíochta sa chontae a éascú agus tacú le forbairt 

eacnamaíoch, rud a dteastaíonn cur chuige ilchisealach uaidh; 

 An soláthar seirbhísí uisce, séarachais, bóithre agus teicneolaíocht faisnéise a 

luathú chun deireadh a chur le moill ar bith ar dhul chun cinn a dhéanamh ar 

fhorbairt; 

 A chinntiú go gcriosófar go leor talún le haghaidh forbairt thionsclaíoch agus 

forbairt tráchtála; 

 Lonnaíochtaí tábhachtacha a chur in áirithe le haghaidh fás dírithe; 

 Cabhrú le tionscail agus gnóthais atá ann cheana a fhairsingiú agus cabhrú le 

gnóthais nua thionsclaíocha agus earnáil seirbhísí dul i mbun forbairt; 

 Cabhair agus spreagadh a thabhairt le haghaidh tionscail bhoga ar bheagscála 

a bhunú; 

 Tacú le GFT Éireann maidir le hinfheistíocht eachtrach a chur cinn agus maidir 

le tionscail nua a bhunú sa Chontae; 

 Tacú le tionscadail forbartha tuaithe i gcomhar le Clár LEADER agus le 

Comhpháirtíocht Forbartha Contae Cheatharlach Tta; 

 Tacú le Fiontraíocht Éireann infheistíocht isteach sa Chontae a chur chun cinn; 

 Plean Eacnamaíoch agus straitéis chomhtháite forbartha tionsclaíche a ullmhú 

le haghaidh an Chontae; 

 An soláthar saoráidí cúram leanaí i láithreacha cuí a éascú, rud a chuirfeadh 

rannpháirtíocht sa mhargadh saothair chun cinn i measc tuismitheoirí agus a 

thacódh le tuismitheoirí rochtain a fháil ar oiliúint, ar oideachas agus ar 

fhostaíocht; 

 A chinntiú go bhfuil fáil ar theileachumarsáid ardluais, go háirithe d’fhiontair; 

 A chinntiú go bhfuil fáil ar fhoinsí glana iontaofa fuinnimh; 

 Bearta cuí oideachais / oiliúna a chur chun cinn agus a éascú chun fórsa 

saothair áitiúil ag a bhfuil scileanna cuí a chinntiú; 

 Naisc thaighde agus forbartha a spreagadh idir tionscail / gnóthais agus 

institiúidí áitiúla tríú leibhéal agus ceathrú leibhéal; 

 Ardchaighdeáin chosaint / fheabhsú an tírdhreacha agus na timpeallachta a 

bhaint amach; 

 A chinntiú go mbeidh bailte agus sráidbhailte tarraingteach ó thaobh 

infheistíochta de sa todhchaí; 

 Dea-cháilíocht beatha a thairiscint do na daoine a chónaíonn agus a oibríonn 

sa Chontae; 

 Tacú le Plean Gníomhaíochta an Rialtais do Phoist / é a chur chun feidhme; 

 Raon cuí láithreacha a chur ar fáil le haghaidh forbairt thionsclaíoch nua ar 

mhórscála agus ar bheagscála ar fud an Chontae; 

 Tionscail tuaithe a chur chun cinn agus a éascú go ginearálta agus cineálacha 

áirithe de thionscail tuaithe a éascú, go háirithe na tionscail sin atá spleách ar 

acmhainní nádúrtha (e.g. biatas siúcra, foraoiseacht nó barra atá gaolmhar) le 
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go mbeidh siad suite lasmuigh de bhailte i láithreacha iomchuí, agus aird chuí 

á tabhairt ar chosaint líonra láithreán Natura 2000; 

 Fiontair feidhme atá comhcheangailte leis an éagsúlú agus le gnó talmhaíochta 

inbhuanaithe a chur chun cinn; 

 Tacú le borradh faoin tionscal biatas siúcra agus le bithscaglann nua a thógáil, 

rud a d’fhéadfadh 5,000 post a chruthú, agus iad lonnaithe lasmuigh de bhailte; 

 An soláthar forbairtí déantúsaíochta i láithreacha iomchuí a spreagadh agus a 

éascú, ar choinníoll go gcomhlánaíonn an úsáid bheartaithe déantúsaíochta / 

thionsclaíoch aon úsáid fostaíochta atá ann cheana i gcóngar an láithreáin; 

 Spreagadh agus cabhair a thabhairt d’fhorbairt na saintionscal i láithreacha cuí, 

de réir na gcaighdeán ábhartha forbartha agus comhshaoil; 

 Acmhainn agus cáilíocht na bhfeidhmeanna taighde agus forbartha sa Chontae 

a chur ar aghaidh agus a neartú; 

 Leanúint ar aghaidh ag tacú le forbairt agus fás na hearnála gnó talmhaíochta 

i gContae Cheatharlach agus cabhrú le gnóthais san earnáil sin nuair is féidir; 

 Coincheap leathan ar cad is forbairt tuaithe ann a chur chun cinn in ionad 

coincheapa atá bunaithe ar an talmhaíocht nó ar acmhainn nádúrtha 

cheannasach eile amháin; 

 An pobal tuaithe atá ann cheana a choimeád agus a bhreisiú chun ceantair 

thuaithe atá beoga agus inbhuanaithe a chinntiú; 

 A chinntiú go dtabharfar aird ar an timpeallacht tuaithe agus go ndéanfar 

forbairt i gceantair thuaithe ar bhealach inbhuanaithe; 

 Beidh Forbairt Tuaithe faoi réir Measúnacht Chuí de réir Airteagal 6 den Treoir 

um Ghnáthóga; 

 Leanúint ar aghaidh ag tógáil ar láidreachtaí an Chontae, agus tús áite á 

thabhairt don táirge turasóireachta, d’fhéilte agus d’imeachtaí a fhorbairt ar 

bhealach inbhuanaithe agus do na hearnálacha miondíola, fáilteachais agus 

turasóireachta i gContae Cheatharlach a chomhdhlúthú; 

 Infheistíocht nua san earnáil Turasóireachta a spreagadh, ag féachaint go 

sonrach do lóistín ó thaobh rogha, láithreach agus cháilíocht an táirge de; 

 Forbairt tionscal ‘glas’ a spreagadh agus a éascú, lena n-áirítear tionscail a 

bhaineann le fuinneamh in-athnuaite, le teicneolaíochtaí atá tíosach ar 

fhuinneamh agus le hathchúrsáil agus caomhnú dramhaíola; 

 Oibriú faoi threoir an Phlean Feidhmithe Bithfhuinnimh ó Údarás Réigiúnach 

an Oirdheiscirt; 

 Soláthar a dhéanamh d’fhorbairt cairéil agus eastóscach nuair is féidir a 

thaispeáint nach laghdódh an fhorbairt taitneamhacht amhairc an cheantair 

scéimhe ainmnithe, nach ndéanfadh sí dochar do shaoráidí cónaithe agus nach 

mbeadh sí ina cúis le damáiste féideartha do cheantair lena mbaineann 

tábhacht eolaíoch, gheolaíoch, luibheolaíoch nó zó-eolaíoch nó tábhacht 

nádúrtha eile, lena n-áirítear gach Láithreán Eorpach ainmnithe; 

 Cur chuige dearfach a ghlacadh i leith iarratas ar fhorbairtí talmhaíochta go 

ginearálta, faoi réir screamhuiscí, saoráidí cónaithe, gnáthóga ainmnithe agus 

an tírdhreach a bheith á gcosaint; 

 Leas a bhaint as an acmhainneacht le haghaidh fáis i bpróiseáil bia sa chontae; 
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 Tacú le hathfhorbairt agus le hathbhunú an tionscail bhiatas siúcra agus an 

tionscail ghaolmhair i gContae Cheatharlach; 

 Cabhrú le tuilleadh forbartha an tionscail iascaireachta i gContae Cheatharlach 

mar ní is díol spéise ar fud an Chontae agus lasmuigh de agus é a chur chun 

cinn; 

 Cabhrú le tuilleadh forbartha na seirbhísí a chuirtear ar fáil feadh na Bearú agus 

na Sláine agus feadh a bhfo-aibhneacha agus an fhorbairt sin a chur chun cinn 

le go mbreiseofar fás agus cur chun cinn an tionscail seo tuilleadh, go háirithe 

mar ghníomhaíocht turasóireachta; 

 A chinntiú gurb inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de a bheidh 

mórthionscadail dobharshaothraithe nua ar bith agus nach mbeidh ach tionchar 

teoranta acu ar thaitneamhacht amhairc an cheantair; 

 Beidh forbairt na seirbhísí feadh sruthchúrsaí faoi réir Measúnacht Chuí de réir 

Airteagal 6 den Treoir um Ghnáthóga; 

 An tábhacht a bhaineann le cuideachtaí seirbhísí airgeadais a aithint agus a 

bhforbairt a éascú; 

 Féachaint le freastal ar fhoraoisiú, rud a chuimseoidh speicis dhúchasacha 

leathanduilleacha agus speicis dhúchasacha bhuaircíneacha araon, ar fud an 

chontae nuair a mheastar é a bheith cuí, agus de réir pleanáil chuí agus 

fhorbairt inbhuanaithe an chontae; 

 Tábhacht na n-earnálacha ealaíon agus ceardaíochta i gCeatharlach a chur ar 

aghaidh agus a chur chun cinn le haghaidh turasóireachta, fostaíochta agus 

cáilíocht beatha; 

 An méid a chuireann an earnáil phoiblí le saol eacnamaíoch an chontae a 

aithint agus lonnú seirbhísí poiblí nua sa chontae sa todhchaí a éascú; 

 Tacú go gníomhach le hardlíonraí agus ardseirbhísí cumarsáide a sholáthar ar 

fud an chontae agus an soláthar sin a éascú, ar choinníoll nach gcuireann 

suiteáil na líonraí agus na seirbhísí sin isteach ar an tírdhreach ná ar an 

timpeallacht áitiúil; 

 Tacú le gnóthais nuathionscanta sa bhaile ar fud an chontae; 

 Tacú le gnóthais bhaile athlonnú chuig láithreacha malartacha atá níos oiriúnaí 

sa Chontae agus comhairle a chur ar fáil ina leith, más gá; 

 Breithniú fabhrach a dhéanamh ar láithreáin athfhorbraíochta a athfhorbairt le 

haghaidh úsáidí tionsclaíocha a bhaineann le fuinneamh nó le haghaidh úsáidí 

oiriúnacha a mheastar a bheith cuí agus an athfhorbairt sin a chur chun cinn; 

 Coimrí ar chomhairle athnuachana agus scéimeanna athnuachana a ullmhú i 

dtaca le limistéir i léig agus limistéir thréigthe d’fhonn iad a athfhorbairt; 

 Féachaint le saoráidí agus bonneagar na mbailte agus na sráidbhailte ar fud 

an chontae a fhorbairt d’fhonn athfhorbairt a spreagadh. 

Páirc Lóistíochta Cheatharlach 

 

De thoradh measúnú eacnamaíoch fianaisebhunaithe a rinne Future Analytics 

Consulting thar ceann Comhairle Contae Cheatharlach, thángthas ar an gconclúid go 

bhfuil acmhainn aitheanta ag Contae Cheatharlach le haghaidh páirc réigiúnach 

lóistíochta a chur ar bun a d’fhéadfadh feidhmiú mar uirlis thábhachtach lena n-
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éascófaí fás atá treoraithe ag fostaíocht i gContae Cheatharlach, san Oirdheisceart 

agus sa gheilleagar leathan.  

 

Luaitear sa tuarascáil nach mór forbairt eacnamaíoch Chontae Cheatharlach agus an 

Oirdheiscirt sa todhchaí a bheith bunaithe ar thuiscint shoiléir ar an gcomhthéacs 

náisiúnta agus ar an méid is féidir leis an gcontae a chur le leanúint ar an mbealach i 

dtreo fás eacnamaíoch níos cothromaithe. Mar thoradh ar a shuíomh straitéiseach 

tábhachtach ag a bhfuil nascachtaí sármhaithe chuig Mórcheantar Bhaile Átha Cliath 

agus chuig tairseacha tábhachtacha náisiúnta lasta Chalafort Phort Láirge agus 

Chalafort Eorpach Ros Láir, bheadh páirc réigiúnach lóistíochta, dá gcuirfí ar bun í, 

ina sócmhainn mhór chun forbairt eacnamaíoch sa todhchaí a neartú agus a bhreisiú.  

 

Déimeagrafaic  

Daonra  

Tá fás 30.1% tagtha ar dhaonra na hÉireann le 20 bliain anuas. Tá an bonn daonra i 

réigiún an Oirdheiscirt ag méadú ar ráta comparáideach (29.9%). Mar sin féin, tá 

leibhéal níos airde d’fhás faoin daonra tagtha chun cinn i gCeatharlach sa tréimhse 

sin. B’ionann é agus 33.4%. De réir Dhaonáireamh 2011, tá 54,612 dhuine ina gcónaí 

i gContae Cheatharlach. Fir iad 27,431 duine (50%) agus mná iad 27,818 nduine 

(50%) den fhigiúr sin. I dTábla 1, léirítear na treochtaí daonra idir an bhliain 1996 agus 

an bhliain 2011.  
Tábla 1 - Treochtaí Daonra idir an bhliain 1996 agus an bhliain 2011 

Treochtaí Daonra An Stát Cúige Laighean Ceatharlach 

1996 3,626,087  1,924,702  41,616  

2002 3,917,203 2,105,579 46,014 

2006 4,239,848 2,295,123 50,349 

2011 4,588,252 2,504,814 54,612 

Foinse: an Phríomh-Oifig Staidrimh, 2006 agus 2011 

Is féidir an fás faoin daonra a chonacthas i gContae Cheatharlach a chur i leith imirce 

sheachtrach agus imirce inmheánach den chuid is mó (de bharr a chóngaraí atá 

Contae Cheatharlach do Bhaile Átha Cliath) agus a chur i leith méadú nádúrtha ar an 

daonra. Aithníodh i sonraí Dhaonáireamh 2011 gur faoin tuath a bhí na toghranna ba 

ghasta fás i gContae Cheatharlach sa tréimhse idir an bhliain 2006 agus an bhliain 

2011, mar atá Míseal (52.9%), Fionnmhach (42.2%) agus Ceantar Tuaithe na Tulaí 

(37.1%). Mar sin féin, níor tháinig méadú faoi dhó ar cheann ar bith de na toghranna, 

rud a tharla sna ceantair ba ghasta fás i gcontaetha eile.  

 

Agus é ceangailte leis an bhfás mór faoin daonra, b’airde an t-athrú i ndlús daonra 

(30.9%) a taifeadadh i gContae Cheatharlach sa tréimhse idir an bhliain 1996 agus an 

bhliain 2006 ná na hathruithe réigiúnacha agus náisiúnta de 27.1% agus de 29.3% 

faoi seach. (Tábla 2) 



 

34 

Tábla 2 - Athrú i nDlús Daonra, 1996 - 2011 

Ceantar  Dlús Daonra 

(Ciliméadair 

Chearnacha) 

2011  

Dlús Daonra 

(Ciliméadair 

Chearnacha) 

2006  

Dlús Daonra 

(Ciliméadair 

Chearnacha) 

2002  

Dlús Daonra 

(Ciliméadair 

Chearnacha) 

1996  

Athrú 

Céatadánach 

i nDlús 

Daonra, 

1996-2002  

Athrú 

Céatadánach 

i nDlús 

Daonra, 

2002-2006  

Athrú 

Céatadánach 

i nDlús 

Daonra, 

2006-2011  

Athrú 

Céatadánach 

i nDlús 

Daonra, 

1996-2011  

Ceatharlach  61.0  56.4  51.5  46.6  10.6%  9.4%  8.1%  30.9%  

An 

tOirdheisceart  

52.9  48.9  45.0  41.6  8.2%  8.8%  8.1%  27.1%  

Náisiúnta  67.0  60.6  56.0  51.8  8.0%  8.2%  10.0%  29.3%  

Foinse: an Phríomh-Oifig Staidrimh, 2006 agus 2011 

D’ainneoin na bhfigiúirí thuas, tá an dlús daonra i gContae Cheatharlach (61.0 duine 

sa chiliméadar cearnach) faoi bhun an leibhéil náisiúnta de 67.6 duine sa chiliméadar 

cearnach. Tugann sé sin le tuiscint go bhfuil leibhéal measartha ard de scaipeadh 

daonra ann sa Chontae, rud is cúis le saincheist an chuimsithe shóisialta agus an 

imeallaithe tuaithe. Is é fírinne an scéil gur taifeadadh dlús daonra chomh híseal le 4.8 

duine sa chiliméadar cearnach i roinnt toghranna tuaithe (e.g. Ráth Ana) sa Chontae.  

 

Próifíl Aoise  

 

I gContae Cheatharlach, tá 44% den daonra idir 15 agus 44 bliana d’aois. Is airde an 

figiúr sin ná leibhéal Réigiún an Oirdheiscirt (42%), cé go bhfuil sé inchomórtais leis 

an leibhéal náisiúnta (44.2%). Léirítear le tuilleadh anailíse ar an bpróifíl aoise gurbh 

airde i gContae Cheatharlach (7.6%) an céatadán de dhaoine atá 75 bliana d’aois nó 

níos sine ná an céatadán i Réigiún an Oirdheiscirt (5.4%) agus an céatadán náisiúnta 

(5.2%).  

 

Bhí laghdú leanúnach ar an ráta aoise is cleithiúnais (an céatadán den daonra atá faoi 

bhun 15 bliana d’aois nó os cionn 64 bliana d’aois mar chuid den daonra iomlán) ar 

fud na hÉireann sa tréimhse idir an bhliain 1991 agus an bhliain 2006. Laghdaigh sé 

ó 38.1% (1991) go 31.4% (2006), cé gur mhéadaigh an figiúr sin go 33.0% sa bhliain 

2011. Bhí laghdú mór ann i gContae Cheatharlach sa tréimhse chéanna idir an bhliain 

1991 agus an bhliain 2006 (39.0% go 31.5%). Cosúil leis an treocht náisiúnta, 

mhéadaigh an figiúr sin go 33.6% sa bhliain 2011. Tá sé soiléir le feiceáil i gContae 

Cheatharlach gurb ann do ghnáthdhifríocht i rátaí aoise is cleithiúnais idir ceantair 

uirbeacha agus ceantair thuaithe. Is ionann iad agus 30.0% i gCeantar Uirbeach 

Cheatharlach agus is mó ná 40% na rátaí aoise is cleithiúnais i gceithre thoghroinn: 

an Chill (42.5%), an Droim (40.7%), Ráth Rois (40.3%) agus Baile Eireoil (40.2%).  
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Oideachas  

 

Sa bhliain 2011, chuir 1.9% de dhaonra iomlán Cheatharlach in iúl nach raibh aon 

oideachas foirmiúil ná oideachas bunscoile acu. Ba é 1.4% an figiúr náisiúnta. Rud ba 

shonraí fós, luaigh 14.3% de dhaonra Cheatharlach go raibh gnóthachtáil oideachais 

ar an leibhéal meánscoile íochtaraí acu, i gcomparáid leis an bhfigiúr náisiúnta de 

16.6%. Tugtar tuilleadh sonraí sa tábla thíos faoi ghnóthachtáil oideachais dhaonra 

Cheatharlach sa bhliain 2011.  

 
Tábla 3 - Gnóthachtáil Oideachais i gContae Cheatharlach, 2011 

 An % den 

daonra 

nach bhfuil 

aon 

oideachas 

foirmiúil ná 

oideachas 

bunscoile 

acu 

An % den daonra 

ag a bhfuil 

meánoideachas 

íochtarach 

An % den 

daonra ag a 

bhfuil 

meánoideachas 

uachtarach 

An % den daonra 

ag a bhfuil 

oideachas 

teicniúil nó 

gairmoideachas 

An % den 

daonra ag a 

bhfuil 

oideachas 

3ú leibhéal 

 

Aois ag ar 

scoireadh 

den 

oideachas 

 < nó = 15  

% 

Aois ag ar 

scoireadh 

den 

oideachas 

 > nó = 20  

% 

Ceatharlach 17.3  20.0  20.2  10.6  24.3  12.2  49.5%  

An 

tOirdheisceart  
17.2  20.6  21.5  9.8  24.1  14.5  55.7% 

Náisiúnta  16.9  17.4  21.0  9.0  30.6  12.9  50.3%  

Foinse: an Phríomh-Oifig Staidrimh, 2011 

Tá feabhas leanúnach tagtha ar fud na hÉireann ar an leibhéal oideachais i measc 

daoine fásta le 15 bliana anuas. Sa bhliain 1991, chuir 36.7% den daonra fásta in iúl 

go raibh oideachas bunscoile acu. Laghdaigh sé go dtí leath an leibhéil sin (18.9%) 

sa bhliain 2006 agus laghdaigh sé go mór go 13.8% sa bhliain 2011. Bhí an treocht 

sin le feiceáil i gCeatharlach freisin. Laghdaigh an céatadán den daonra ag a raibh 

oideachas bunscoile ó 38.1% sa bhliain 1991 go 14.3% sa bhliain 2011. Is laghdú 

23.9% é sin (i gcomparáid le laghdú 22.9% ag leibhéal náisiúnta) agus tá sé cothrom 

le leibhéal agus ráta athraithe atá pas beag níos mó ná an meán náisiúnta. 

 

D’ainneoin an fheabhsaithe ag leibhéal an chontae, is ann do roinnt toghranna tuaithe 

nach bhfuil ach oideachas bunscoile ag sciar suntasach den daonra fásta. Áirítear leo 

sin Caonóg (34.8%), Baile Uí Mhurchú (26.4%) agus Ceantar Tuaithe na Gráige 

(26.4%).  

 

Stádas DEIS  

 

Tá 8 scoil i gContae Cheatharlach ag a bhfuil stádas DEIS; is iad sin:  

(1) Scoil Cailíní agus Buachaillí an Teaghlaigh Naofa san Easca,  

(2) Scoil Náisiúnta Oideachas Le Chéile Bhaile Cheatharlach,  

(3) Scoil Náisiúnta Bhríde,  

(4) Scoil Naomh Abban i gCeatharlach,  

(5) Gairmscoil Cheatharlach,  

(6) Scoil Iósaf Naofa, Baile Haicéid,  

(7) Gairmscoil Mhuine Bheag,  

(8) Scoil Naomh Fhingin i Muine Bheag.  



 

36 

 

Léirítear i bhfigiúirí Dhaonáireamh 2011 go ndearna 12.2% de dhaonra Chontae 

Cheatharlach scor den oideachas agus an córas a fhágáil agus iad 15 bliana d’aois 

nó sular bhain siad an aois sin amach. Is é 14.5% an figiúr i Réigiún an Oirdheiscirt 

agus is é 12.9% an figiúr sa Stát.  

 

Tríú Leibhéal  

 

Sa bhliain 1991, bhí oideachas tríú leibhéal curtha i gcrích ag 13.0% den daonra 

náisiúnta daoine fásta. Mhéadaigh sé sin go 30.6% sa bhliain 2011. Tá méadú tagtha 

ó 9.3% go 24.3% idir an bhliain 1991 agus an bhliain 2011 ar an gcéatadán de dhaonra 

Cheatharlach a bhain leas as oideachas tríú leibhéal. In ainneoin an mhéadaithe sin, 

áfach, tá Contae Cheatharlach chun deiridh fós ó thaobh gnóthachtáil tríú leibhéal de 

ar an leibhéal náisiúnta (30.6%), cé go bhfuil sé comhsheasmhach le Réigiún an 

Oirdheiscirt ar fad (24.1%). 

 

Tábla 4 -  Gnóthachtáil Oideachais Tríú Leibhéal, 2011 

Ceantar  Líon Daoine sa Daonra a Scoir den 

Oideachas  

(gan ‘gan a bheith luaite’ a áireamh)  

An % den Daonra ag a bhfuil 

Oideachas 3ú Leibhéal  

Ceatharlach  23288  24.3  

An tOirdheisceart  240,017  24.1  

Náisiúnta  2,153,921  30.6  

Foinse: an Phríomh-Oifig Staidrimh, 2011 

Mar a tugadh faoi deara i straitéis forbartha tuaithe Cheatharlach 2007-2013, is rud 

maith é an treocht anuas sa chéatadán den daonra atá ag fágáil an oideachais roimh 

15 bliana d’aois. Mar sin féin, ní chúitíonn sí ar dhóigh ar bith an leibhéal íseal de 

ghnóthachtáil oideachais tríú leibhéal idir an gearrthéarma agus an meántéarma. Is 

dúshlán é sin do Chontae Cheatharlach fós sa dóigh is go mbeidh daonra ardoilte ag 

teastáil chun infheistíocht nua a mhealladh, go háirithe infheistíocht ó chuideachtaí 

ilnáisiúnta. Baineann ríthábhacht leis sin d’fhonn an meath ar na hearnálacha 

talmhaíochta, déantúsaíochta agus tógála a chúiteamh.  

 

Struchtúr Tithíochta  

 

De réir an taighde a rinne Trutz Haase, taifeadadh laghdú 1.9% ó 9.8% go 7.9% sa 

chéatadán de thithe údaráis áitiúil ag leibhéal náisiúnta le 20 bliain anuas. Laghdaigh 

an tOirdheisceart faoi 1.1% ó 10.2% go 9.1% sa tréimhse chéanna. Tháinig méadú 

beag ó 8.5% go 8.9% i gContae Cheatharlach ar an gcéatadán de thithe údaráis áitiúil. 

Tá an dlús is airde de thithíocht údaráis áitiúil le fáil i gCeantar Uirbeach Mhuine Bheag 

(18.0%), i gCeantar Uirbeach na Tulaí (17.5%) agus i gCeantar Uirbeach/Tuaithe 

Cheatharlach (15.7%) 
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Míbhuntáiste 

 

Míbhuntáiste Geografach  

 

Is éard atá in Innéacs Díothachta Pobal Haase‐Pratschke (dá ngairtear Innéacs HP 

anseo feasta) ná innéacsanna díothachta atá bunaithe ar an Daonáireamh, 1991‐

2011. In Innéacs HP, rátáiltear ceantair bheaga leis na ranguithe seo a leanas: 

Fíorshaibhir, an-saibhir, saibhir, pas beag os cionn an mheáin, pas beag faoi bhun an 

mheáin, faoi mhíbhuntáiste, faoi mhíbhuntáiste mór agus faoi mhíbhuntáiste ollmhór. 

 

Tábla 5 - Scóir Innéacs HP 

Scór  Leibhéal Míbhuntáiste  

20 go 30  An-Saibhir - Meánach  

10 go 20  Saibhir - Meánach  

0 go 10  Pas Beag os Cionn an Mheáin  

0 go ‐10  Pas Beag faoi Bhun an Mheáin  

‐10 go ‐20  Faoi Mhíbhuntáiste  

‐20 go ‐30 ‐  Faoi Mhíbhuntáiste Mór  

Faoi bhun ‐30  Faoi Mhíbhuntáiste Ollmhór  

 

Is é scór iomlán Innéacs HP d’Éirinn ná -6.78 agus is é -5.76 an scór iomlán do Réigiún 

an Oirdheiscirt. I gcomparáid leis sin, is é -10.41 an scór iomlán do Cheatharlach. I 

spásanailís ar scór Innéacs HP do Cheatharlach, leagtar béim ar an bhfíric go 

rangaítear ceantair shonracha sa chontae a bheith ‘faoi mhíbhuntáiste’ nó ‘faoi 

mhíbhuntáiste mór’. 

Tábla 6 - Míbhuntáiste Geografach 

Toghroinn  Scór  Leibhéal Míbhuntáiste  

Ceantar Uirbeach na Gráige  -12.70  Faoi Mhíbhuntáiste  

Baile Haicéid  -10.9  Faoi Mhíbhuntáiste  

Ráth Bhile  -10.81  Faoi Mhíbhuntáiste  

Ceantar Uirbeach Cheatharlach  -9.48  Pas Beag faoi Bhun an Mheáin  

Muine Bheag  -9.38  Pas Beag faoi Bhun an Mheáin  

An Tulach  -8.18  Pas Beag faoi Bhun an Mheáin  
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Grúpaí faoi Mhíbhuntáiste  

Pobail Nua (dídeanaithe / an lucht iarrtha tearmainn ar áireamh)  

I nDaonáireamh 2011, léiríodh go bhfuil 5,997 náisiúnach coigríche ina gcónaí i 

gContae Cheatharlach, figiúr atá cothrom le 11% de dhaonra an chontae. Bhí siad 

comhchruinnithe i gCeantar Uirbeach Cheatharlach (699); i gCeantar Tuaithe 

Cheatharlach (2,527); i gCeantar Uirbeach na Gráige (154); i gCeantar Uirbeach 

Muine Bheag (304) agus i gCeantar Uirbeach na Tulaí (667). Fágann sé sin, mar 

shampla, go bhfuil eitneacht neamh-Éireannach ag 6.2% den daonra i gCeantar 

Mhuine Bheag.  

Is é an pobal Polannach (2,278 nduine) an grúpa eitneach is mó. Tá siad ina gcónaí 

den chuid is mó sna príomhionaid uirbeacha (Baile Cheatharlach, an Tulach agus 

Muine Bheag) agus ina gcúlchríocha díreacha. Is é an Tulach an baile ag a bhfuil an 

4ú céatadán is airde de Pholannaigh in Éirinn. Tá 129 nduine aonair de bhunadh 

Polannach i gceantar an Chorráin Mhóir, ar ceantar tuaithe é go príomha, áfach. 

Comhdhéanann siad 12.13% den toghroinn sin. Tá 227 náisiúnach Liotuánacha sa 

chontae. Tá 127 nduine díobh ina gcónaí i gCeantar Tuaithe Cheatharlach. Tá scataí 

de náisiúnaigh eile AE (gan náisiúnaigh na Ríochta Aontaithe a áireamh) suite i 

gCeantar Tuaithe Cheatharlach (557 nduine) agus i gCeantar Uirbeach na Tulaí (173 

dhuine). Tá náisiúnaigh choigríche ó thíortha lasmuigh den AE comhchruinnithe i 

gCeantar Uirbeach Cheatharlach (217 nduine) agus i gCeantar Tuaithe Cheatharlach 

(500 duine).  

An Lucht Siúil  

Tá an dlús is airde de bhaill den lucht siúil sa chontae le fáil i dTuaisceart an Chontae, 

sa cheantar idir Baile Cheatharlach agus an Tulach.  

Tábla 7 - Toghranna ag a bhfuil an dlús is airde de bhaill den Lucht Siúil 

Ainm na Toghroinne  Líon Daoine  

Ceantar Tuaithe Cheatharlach  209  

Ceantar Uirbeach Cheatharlach  47  

An Corrán Mór  38  

An Tulach Bheag  34  

 

Gan na 4 cheantar sin a áireamh, is ísle ná an meán náisiúnta an líon ball den Lucht 

Siúil i bhformhór na dtoghranna i gContae Cheatharlach, sin nó níl baill ar bith den 

Lucht Siúil iontu. 
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Daoine faoi mhíchumas  

 

De réir Dhaonáireamh 2011, tá 7,482 dhuine faoi mhíchumas san iomlán ina gcónaí i 

gContae Cheatharlach. Fágann sé sin go bhfuil an céatadán de dhaoine faoi 

mhíchumas i gContae Cheatharlach (13.7%) pas beag níos airde ná an meán 

náisiúnta (13%).  

  

Tábla 8 - Miondealú ar dhaoine faoi mhíchumas i gCeatharlach 

Aois  Líon  

0 – 14 bliain  715  

15 – 64 bliain  4,340  

Os cionn 65 bliana  2,427  

Foinse: an Phríomh-Oifig Staidrimh, 2011 

 

An Céatadán de Dhaoine Breacaosta     

     

Mar thoradh ar roinnt tosca, lena n-áirítear cúram sláinte níos fearr, tá daonra na 

hÉireann ag éirí níos sine ar an meán. Sa bhliain 2011, ní raibh ach níos lú ná 12% 

den daonra 65 bliana d’aois nó níos sine. Réamh-mheasann an Phríomh-Oifig 

Staidrimh go méadóidh sé sin go thart ar 16% faoin mbliain 2026, áfach. Is féidir a 

bheith ag súil le patrún den chineál céanna i gContae Cheatharlach, áit a raibh 6,211 

duine os cionn 65 bliana d’aois ina gcónaí sa chontae sa bhliain 2011. Is ionann sin 

agus 11.7% den daonra iomlán, figiúr atá comhsheasmhach leis an meán náisiúnta. I 

gContae Cheatharlach, tá 58% de dhaoine breacaosta ina gcónaí i gceantair thuaithe 

sa chontae. Mar sin féin, is airde i gContae Cheatharlach an céatadán de dhaoine atá 

sa chatagóir aoise 65-69 bliain d’aois (32.7%) ná an céatadán de dhaoine atá sa 

chatagóir aoise 85 bliana d’aois nó níos sine (10.4%). I gcomparáid le láithreacha eile, 

is sine go mór an phróifíl aoise i dtoghranna atá suite i gceantair thuaithe sa deisceart 

agus san iarthar, amhail Ráth Ana agus an Bhuiríos.         I dtaighde a rinne 

Comhpháirtíocht Forbartha Contae Cheatharlach (CCDP) maidir le riachtanais 250 

Duine Breacaosta os cionn 65 bliana d’aois atá cláraithe lena Seirbhís “Cúraim is 

Deisiúcháin”, luadh go bhfuil thart ar 58% de dhaoine breacaosta i gContae 

Cheatharlach ina gcónaí i gceantair thuaithe an chontae3. Aimsíodh sa taighde ó 

CCDP go bhfuil siad leochaileach i leith dhá chineál eisiaimh. Is é aois mhéadaitheach 

agus soghluaisteacht laghdaithe an chéad chineál eisiaimh agus is é eisiamh sóisialta 

agus deacracht ar sheirbhísí a rochtain an dara cineál. Cé gur minic a bhítear den 

tuairim go bhfuil líonraí láidre teaghlaigh ag daoine breacaosta i gceantair thuaithe, is 

minic nach amhlaidh an scéal4. Ina theannta sin, ós rud é go dtagann seirbhísí leis an 

dlús daonra de ghnáth, ní bhíonn fáil i roinnt mhaith ceantair thuaithe ar sheirbhísí 

                                                           
3 Connelly et al., (2012) Rural Ageing in Ireland, Ionad na hÉireann um Sheaneolaíocht Shóisialta. 
4 Connelly et al., (2012) Rural Ageing in Ireland, Ionad na hÉireann um Sheaneolaíocht Shóisialta. 



 

40 

tábhachtacha sóisialta agus poiblí (Walsh & O’Shea, 2009),5 agus thuairiscigh an-

chuid de na daoine a ghlac páirt i suirbhé CCDP gur fulaingíodh imeallú méadaithe dá 

bharr. Deimhníodh é sin in innéacs Fhaireachlann Taighde Uile-Oileáin (AIRO) do 

2014 a foilsíodh le déanaí.  

 

Teaghlaigh aontuismitheora (Tuismitheoirí Singile)  

Chuimsigh teaghlaigh aontuismitheora 21.1% de na teaghlaigh go léir i gContae 

Cheatharlach sa bhliain 2011. Tá an figiúr sin an-chosúil leis an meán náisiúnta, mar 

ar rugadh lasmuigh de phósadh 35.4% de na leanaí a rugadh sa bhliain 2013. Rugadh 

an chuid ba mhó díobh do mhná idir 25 bliana d’aois agus 40 bliain d’aois. Léirítear i 

bhfigiúirí ón bPríomh-Oifig Staidrimh, áfach, go bhfuil rátaí níos airde ná na rátaí 

náisiúnta ag roinnt ceantair uirbeacha sa chontae. 

 

Tábla 9 - Teaghlaigh aontuismitheora 

 Ceantair Céatadán de theaghlaigh is teaghlaigh 

aontuismitheora  

Ceantar Uirbeach/Tuaithe 

Cheatharlach  

36.0%  

Ceantar Uirbeach na Gráige  30.6%  

Baile Haicéid  30.5%  

Muine Bheag  28.35%  

Ceantar Uirbeach na Tulaí  26.32%  

Ráth Bhile  45.5%  

Ráth Odhráin  25%  

Foinse: an Phríomh-Oifig Staidrimh, 2011 

Is iad teaghlaigh aontuismitheora an cineál teaghlaigh ag a bhfuil na rátaí 

bochtaineachta agus díothachta is airde in Éirinn (SVDP, 2014). Sa bhliain 2011, bhí 

28.4% de theaghlaigh aontuismitheora i mbaol bochtaineachta. Díobh sin, bhí 16.4% 

ag fulaingt bochtaineacht sheasta agus bhí 56% ar an ngannchuid (an Phríomh-Oifig 

Staidrimh, 2012). Léirítear i dtaighde a foilsíodh le déanaí sa tuarascáil Ag Fás Aníos 

in Éirinn gur bhain an riosca bochtaineachta ba mhó le teaghlaigh aontuismitheora sa 

chás go raibh an príomhchúramóir faoi bhun 25 bliana d’aois nuair a rugadh leanbh 

agus sa chás go raibh oideachas Teastais Shóisearaigh nó leibhéal níos ísle 

oideachais ag an bpríomhchúramóir. 

 

                                                           
5 Walsh, K., O’Shea, E. (2009). The Role of Migrant Care Workers in Ageing Societies: Context and Experiences in Ireland. 

Ionad na hÉireann um Sheaneolaíocht Shóisialta 
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An Margadh Saothair  

An Fórsa Saothair  

Léirítear dáileadh dhaonra Cheatharlach de réir príomhstádas eacnamaíoch i dTábla 

9 thíos. Léirítear i staitisticí na Príomh-Oifige Staidrimh ón mbliain 2011 go bhfuil an 

céatadán den daonra i mbun fostaíochta i gContae Cheatharlach (46%) sách íseal i 

gcomparáid leis an meán náisiúnta (50%). Léirítear an céatadán sách íseal sin de 

dhaonra Cheatharlach atá i mbun fostaíochta sna leibhéil beagáinín níos airde 

fostaíochta freisin. 

 
Tábla 1 - Príomhstádas Eacnamaíoch 

Príomhstádas Eacnamaíoch  Ceatharlach 

(%)  

An 

tOirdheisceart 

(%)  

Náisiúnta 

(%)  

I mbun fostaíochta  46  48  50  

Ar lorg an chéad phoist rialta  1  1  1  

Dífhostaithe mar gur cailleadh an post 

roimhe nó gur éiríodh as  

13  12  11  

Mac Léinn  12  10  11  

Ag tabhairt aire don teach/teaghlach  10  10  10  

Ar scor  12  14  13  

Neamhábalta obair de bharr tinneas 

buan nó míchumais  

6  5  4  

Iomlán atá 15 bliana d’aois agus níos 

sine  

100%  100%  100%  

Foinse: an Phríomh-Oifig Staidrimh, 2011 

De réir Dhaonáireamh 2011, b’ionann agus 19,502 dhuine pobal oibre lae 

Cheatharlach (cónaitheach agus neamhchónaitheach) sa bhliain 2011. Tráchtáil agus 

trádáil a bhí ar an tionscal ba mhó. Tá miondealú breise ar an bhfórsa saothair i 

gContae Cheatharlach de réir tionscail ar fáil i dTábla 11. 

 

Tábla 11 - Príomhstádas Eacnamaíoch 

Tionscal  Daonra  % 

Talmhaíocht, foraoiseacht agus 

iascaireacht  

1,411  7.2% 

Foirgníocht agus tógáil  1,070  5.5% 

Tionscail déantúsaíochta  2,469  12.7% 
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Tráchtáil agus trádáil  4,993  25.6% 

Iompar agus cumarsáid  986  5% 

Riarachán poiblí  1,068  5.5% 

Seirbhísí gairmiúla  4,304  22.1% 

Eile  3,201  16.4% 

Iomlán  19,502  100% 

Foinse: an Phríomh-Oifig Staidrimh, 2011 

An dífhostaíocht  

 

Chuaigh an cor chun donais eacnamaíoch a tháinig chun cinn tar éis na bliana 2007 i 

bhfeidhm go mór ar rátaí dífhostaíochta. Ba mhó líon na ndaoine a bhí dífhostaithe sa 

bhliain 2011 ná sa bhliain 1991. I mí na Samhna 2015, bhí 5,386 dhuine ar an 

mbeochlár i gCeatharlach. Mná a bhí i 41% díobh agus fir a bhí i 59% díobh. Leagtar 

amach i dTábla 12 próifíl ar na daoine a bhí dífhostaithe i gCeatharlach.  
Tábla 12 - Leibhéil Dífhostaíochta i gContae Cheatharlach (Samhain 2015) 

An Oifig Leasa Shóisialaigh  Gnéas  Faoi bhun 

25 bliana  

25 bliana 

agus níos 

sine  

Iomlán  

Ceatharlach  Mná  178  1,027  1,205  

Fir 280 1,548 1,828 

Iomlán   458 2,575 3,033 

Muine Bheag  Mná  74  399  473  

Fir 91 621 712 

Iomlán   165  1,020 1,185 

An Tulach  Mná  80  465  545  

Fir  81  542  623  

Iomlán   161  1,007  1,168 

Mór-Iomlán   784 4,602 5,386 

Foinse: an Roinn Coimirce Sóisialaí, 2015 

Tá an-chuid de na daoine dífhostaithe ina gcónaí i gCeantar Uirbeach Cheatharlach 

(32-36) agus tá leibhéal suntasach dífhostaíochta i Ráth Bhile, i mBaile Haicéid agus 

sa Tulach Thoir. 

 

 

 



 

43 

Daoine Dífhostaithe Óga i gceantair faoi mhíbhuntáiste agus Ógánaigh i mbaol  

In Éirinn, bhain an ráta óg-dhífhostaíochta buaic 31% amach sa dara ráithe den bhliain 

2012. Laghdaigh sé ó shin i leith, áfach, go 26% sa chéad ráithe den bhliain 2014. I 

mí na Samhna 2015, is mar seo a leanas atá líon iarbhír na ndaoine faoi bhun 25 

bliana d’aois atá ar an mBeochlár:  
Tábla 13 - Óg-dhífhostaíocht i gContae Cheatharlach 

 Fir Mná 

Contae Cheatharlach  539  359  

Muine Bheag  109  78  

Ceatharlach  345  206  

An Tulach  85  75  

Foinse: an Roinn Coimirce Sóisialaí, Samhain 2015 
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Rannán 3: Próiseas Forbartha an Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus 
Pobail 
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An Próiseas 

 

Ba é an cur chuige a glacadh maidir leis an bPlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail 

a fhorbairt ná próifíl shocheacnamaíoch ar Chontae Cheatharlach a chur le chéile, 

agus scrúdú á dhéanamh ar na sonraí déimeagrafaice, earnála, fostaíochta agus 

oideachais le haghaidh an chontae.  Cuirtear beartais thábhachtacha ag leibhéal 

áitiúil, náisiúnta agus Eorpach san áireamh sa Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus 

Pobail.  Reáchtáladh ceardlanna le geallsealbhóirí chun anailís LLDB a dhéanamh ar 

na sé théama a aithníodh le haghaidh an Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail.  

Tríd an anailís LLDB, forbraíodh sraith spriocanna ardleibhéil, cuspóirí straitéiseacha 

agus gníomhartha le haghaidh gach cinn de na sé théama.  Is éard atá sna nithe seo 

a leanas ná an próiseas forbartha:  

 

 

 

Céim 1 
• Spriocanna Ardleibhéil a Aithint 

Céim 2
• Ráiteas Creata a Ullmhú 

Céim 3

• Cuspóirí agus Gníomhartha an dréacht-Phlean 
Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail a Fhorbairt 

Céim 4

• Comhairliúchán faoin dréacht-Phlean Áitiúil 
Eacnamaíoch agus Pobail 

Céim 5 
• An Plean a Thabhairt chun Críche 

Céim 6 

• Cur Chun Feidhme, Monatóireacht agus 
Athbhreithniú 



 

46 

Céim 1 - Spriocanna Ardleibhéil a Aithint  

1. Grúpa Stiúrtha Comhairleach an Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail a bhunú. 
2. Comhairliúchán tosaigh geallsealbhóirí leis an bpobal chun riachtanais a aithint.  
3. Ceardlanna le gníomhaireachtaí chun tosaíochtaí a aithint.  
4. Tabhairt faoi phróifíl shocheacnamaíoch ar an gContae a chur le chéile.  
5. Straitéisí agus pleananna ábhartha ardleibhéil a athbhreithniú.  
6. Spriocanna Ardleibhéil a aithint. 

Céim 2 - Ráiteas Creata a Ullmhú  

7. Ráiteas Creata a fhorbairt.  
8. An Ráiteas Creata a bheith ceadaithe ag an LCDC agus ag an SPC.  
9. An Ráiteas Creata a chur faoi bhráid an Tionóil Réigiúnaigh.  

Céim 3 - Cuspóirí agus Gníomhartha an dréacht-Phlean Áitiúil Eacnamaíoch 
agus Pobail a Fhorbairt  

10. Mionanailís shocheacnamaíoch ar an gContae a chur i gcrích.  
11. Anailís ar na sonraí socheacnamaíocha, lena n-áirítear anailís LLDB.  
12. Gníomhartha a fhorbairt le haghaidh na gné Eacnamaíche agus Pobail den Phlean. 
13. Róil agus freagrachtaí na nGníomhaireachtaí a aithint maidir le Gníomhartha a 

sholáthar.  
14. Táscairí Feidhmíochta a aithint.  
15. An dréacht-Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail a ullmhú.  
16. An dréacht-Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail a bheith ceadaithe ag an LCDC 

agus an SPC.  

Céim 4 - Comhairliúchán faoin dréacht-Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail  

17. Fógraíocht a dhéanamh faoin gcomhairliúchán poiblí.  
18. Dul i ndáil comhairle le gníomhaireachtaí ábhartha a fhaigheann cistiú poiblí. 
19. An Plean a chur faoi bhráid Thionól Réigiúnach an Deiscirt. 
20. An Plean a thabhairt chun críche. 
21. Tuarascáil ar na comhairliúcháin a ullmhú. 

Céim 5 - An Plean a Thabhairt chun Críche  

22. An dréacht-Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail a nuashonrú bunaithe ar aiseolas ó 
chomhairliúcháin.  

23. An Plean deiridh a bheith breithnithe ag an LCDC agus an SPC  
24. An Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail a bheith breithnithe agus glactha ag 

Comhairle Contae Cheatharlach.  
25. An Plean a fhoilsiú. 

Céim 6 - Cur Chun Feidhme, Faireachán agus Athbhreithniú  

26. An Plean a chur faoi bhráid na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.  
27. Meicníocht a fhorbairt le haghaidh Cur Chun Feidhme, Faireacháin agus Athbhreithnithe.  
28. Cur chun feidhme an Phlean a thosú.  
29. Faireachán agus Athbhreithniú.  
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Rannán 4: Anailís LLDB  
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Cónaí i gContae Cheatharlach 

 “Is é ár bhfís ná pobail bheoga, inbhuanaithe agus fhéintreoraithe a chruthú a dhíríonn 

ar leas sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch a mhuintire, bunaithe ar thuiscint 

chomhroinnte ar a riachtanais agus a mianaidhmeanna agus ina soláthraíonn 

daonlathas rannpháirteach agus áitiúil deis, acmhainn, muinín agus scileanna do 

dhaoine aonair maidir le tionchar a imirt ar struchtúir agus phróisis chinnteoireachta a 

théann i bhfeidhm orthu agus ar a bpobal agus na struchtúir agus na próisis sin a 

mhúnlú agus páirt a ghlacadh iontu.” [aistriúchán neamhoifigiúil] (Dréacht-Bheartas 

Creata um Fhorbairt Áitiúil agus Pobail, 2016 - an Roinn Comhshaoil, Pobail agus 

Rialtais Áitiúil) 

Ar aon dul leis an bhfís sin, is é sprioc an phlean seo a chinntiú go mbeidh gach duine 

a chónaíonn i gContae Cheatharlach in ann rochtain a fháil ar thithíocht inacmhainne, 

maireachtáil go sábháilte ina bpobal, tacaíocht a fháil agus iad ag tabhairt faoi 

stíleanna maireachtála gníomhacha sláintiúla, rochtain a bheith acu ar chúram leanaí 

inacmhainne agus deiseanna a bheith acu le haghaidh foghlaim ar feadh an tsaoil 

agus a chinntiú go mbeidh ról fiúntach acu i dtionchar a imirt ar an dóigh a ndéanfar 

na seirbhísí ríthábhachtacha sin a sholáthar agus a choimeád ar bun agus í a mhúnlú. 
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Cónaí i gContae Cheatharlach - Anailís LLDB 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Cónaí i gContae 
Cheatharlach -

Anailís LLDB

• Spiorad láidir pobail; bród as pobail 
• Cultúr láidir na hoibre deonaí; cloch 

choirnéil na bpobal 
• Pobail ina bhfuil éagsúlacht 
• Cur chuige comhoibríoch idir 

gníomhaireachtaí 
• Freagrúlacht na ngníomhaireachtaí do 

riachtanais athraitheacha na bpobal 
• Dea-raon seirbhísí don ógra, tacaíocht 

do theaghlaigh, daoine faoi 
mhíchumas, an lucht siúil, 
meabhairshláinte, cuimsiú sóisialta, 
etc. 

• Contae a thacaíonn le daoine 
breacaosta 

• Cáilíochtaí láidre oidhreachta  
• Méid gheografach Cheatharlach 

 

LÁIDREACHTAÍ 
 

LAIGÍ 
 

DEISEANNA 
 

BAGAIRTÍ 
 

• Imeallú i bpobail tuaithe 
• Dlús Seirbhísí i gceantair uirbeacha 
• Rochtain ar fhostaíocht 
• Rochtain ar chúram leanaí 

inacmhainne 
• Oibrithe sóisialta ag dul in aois 
• Easpa tithíochta inacmhainne ar fáil 
• Easpa Iompair Inbhuanaithe a bheith 

á Sholáthar go Barainneach  
• Rochtain theoranta ar sheirbhísí 

meabhairshláinte, go háirithe do 
dhaoine óga 

 

• Cultúr na hOibre Deonaí a bhreisiú 
i gContae Cheatharlach  

• Comhtháthú a spreagadh trí 
phobail dhifriúla; abhcóideacht a 
chur chun cinn agus caidreamh a 
fhorbairt 

• Tionscail agus cláir a fhorbairt le 
haghaidh obair Idirghlúine 

• An turasóireacht 
 

• Athruithe i mbeartas Rialtais; 
rachaidh béim ar ghníomhachtú post 
agus ar fhorbairt eacnamaíoch i 
bhfeidhm ar thionscnaimh um 
fhorbairt pobail agus cuimsiú 
sóisialta 

• Pobal breacaosta atá ag méadú  
• Fáil ar réitigh thacaíochta do phobal 

atá ag dul in aois 
• Athrú i mbeartas an Rialtais maidir le 

samhlacha eacnamaíocha de 
sheirbhísí tacaíochta sóisialta/poiblí  

• Coireacht faoin Tuath 
• Truailliú an Chomhshaoil 
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Tá clú ar Chontae Cheatharlach as 

a phobail bheoga láidre, rud atá le 

feiceáil sa líon suntasach 

sráidbhailte agus bailte sa chontae 

a ghlacann páirt i ndámhachtainí 

náisiúnta Chomórtas na mBailte 

Slachtmhara; in Ómós Áite de 

chuid Co-Operation Ireland; in 

‘Entente Floral’ agus i gcomórtas 

Ómós Áite Cheatharlach. Is féidir 

iad a fheiceáil freisin sna héachtaí 

iontacha a baineadh amach ag leibhéal idirnáisiúnta, náisiúnta agus áitiúil.  Chruthaigh 

an obair sin gréasán saibhir sráidbhailte agus bailte atá galánta agus slachtmhar agus 

a bhfuil bród soiléir ar dhaoine astu agus chruthaigh sí áiteanna atá an-tarraingteach 

le cónaí iontu, le hoibriú iontu agus le cuairt a thabhairt orthu. An obair ríluachmhar 

sin, a bhíonn á treorú ag móriarrachtaí deonacha na bpobal, ní mór tacaíocht chuí a 

thabhairt di agus ní mór í a choinneáil ar bun ach go leor acmhainní agus rochtain ar 

dheiseanna forbartha acmhainne a chur ar fáil. 

Tá bonneagar suntasach sóisialta agus eacnamaíoch agus seirbhísí suntasacha 

sóisialta agus eacnamaíocha ag na ceantair uirbeacha sa chontae. Áirítear leo dhá 

Institiúid Ardoideachais (Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach agus Coláiste 

Cheatharlach); Ionad Taighde Talmhaíochta Teagasc; Ionad VISUAL don Ealaín 

Chomhaimseartha agus Amharclann George Bernard Shaw; an innealtóireacht; an 

déantúsaíocht; tionscail seirbhísbhunaithe agus gnóthais mhiondíola, etc.  Tá meath 

tagtha ar na ceantair uirbeacha sin, áfach, mar gheall ar an gcor chun donais 

eacnamaíoch a tháinig chun cinn le déanaí. Faoi láthair, teastaíonn réitigh athghiniúna 

ó na príomhshráideanna inar dúnadh asraonta miondíola agus ina raibh dearóiliú ina 

dhiaidh sin.  Ina theannta sin, is ann do roinnt pobail imeallaithe ar fud an chontae 

nach bhfuil leibhéal cuí bonneagair shóisialta agus seirbhísí sóisialta acu agus ní mór 

aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist sin.  

Cé go bhfuil roinnt mhaith pobail nua buailte fúthu i gceantair uirbeacha, ar pobail iad 

atá ag cur go mór leis an éagsúlacht agus leis an saol cultúrtha i gCeatharlach, tá 

saincheisteanna maidir le comhtháthú ann nach mór aghaidh a thabhairt orthu. 

Is ann do scata pobail bheaga tuaithe ar fud Chontae Cheatharlach. Bíonn éagsúlacht 

mhór sna ceantair sin ó thaobh áiseanna de. De ghnáth, áfach, áirítear leo meascán 

de na nithe seo: scoileanna, siopaí, áiteanna adhartha, oifigí poist, tithe tábhairne, 

páirceanna imeartha agus áiseanna eile pobail agus spóirt. Mar gheall ar an gcor chun 

donais eacnamaíoch agus ar an ngá le héifeachtúlacht i seirbhísí a sholáthar, is 

bagairt mhór í sin do chreatlach na bpobal tuaithe, ós rud é gur dúnadh na seirbhísí 

sin ar nós oifigí poist agus stáisiúin Ghardaí, rud is cúis le braistint imeallaithe i lear 

pobal.  

Is é an dúshlán atá orainn, dá bhrí sin, ná cur ar chumas na bpobal tuaithe agus na 

ngníomhaireachtaí ábhartha oibriú le chéile chun aghaidh a thabhairt ar na 
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saincheisteanna sin a chuireann cónaí faoin tuath i mbaol go mór agus chun 

Ceatharlach Tuaithe a chruthú atá inbhuanaithe agus fuinniúil. 

Léirítear i dtaighde gur foinse tacaíochta 

sóisialta agus folláine sóisialta do na 

daoine a chónaíonn iontu iad pobail atá 

nasctha go mór. Ar an dóigh chéanna, is 

féidir méid suntasach brú agus struis a 

bheith le sonrú i bpobail nach bhfuil an 

nasc sin acu. Na daoine a chónaíonn i 

bpobail láidre, bíonn bród orthu as cónaí 

iontu, bíonn roinnt deiseanna acu forbairt 

phearsanta agus shóisialta a dhéanamh 

agus éiríonn siad páirteach sna cinntí a théann i bhfeidhm ar a gceantar. Tá 

ceannaireacht áitiúil atá láidir agus cuimsitheach agus rannpháirtíocht ghníomhach an 

phobail ina sainghnéithe díobh.  

Mar a luadh cheana, baineann 

ríthábhacht le folláine maidir le pobal ar 

bith inar féidir le gach duine leas a bhaint 

as an tsláinte fhisiceach agus an 

mheabhairshláinte is fearr, ina bhfuil 

meas ar fholláine, ina dtacaítear le 

folláine ag gach leibhéal den tsochaí 

agus ina bhfuil gach duine freagrach aisti.  

“Is tairbhe phearsanta, shóisialta agus 

eacnamaíoch í an tsláinte agus tá sláinte 

agus folláine daoine aonair agus an daonra i gcoitinne ar an acmhainn is luachmhaire 

atá ag Éirinn. ...Ciallaíonn sé seo gur gá do gach cuid den tsochaí agus iomlán an 

Rialtais a bheith páirteach go forghníomhach i bhfeabhsú sláinte agus folláine an 

daonra” (HI, Éire Shláintiúil - Creat le haghaidh Sláinte agus Folláine Fheabhsaithe 

2013-2025, an Roinn Sláinte) 

Is maith is eol go mbíonn ról ríthábhachtach 

ag an earnáil pobail agus dheonach i sochaí 

bheoga chuimsitheach a chothú agus a 

fhorbairt.  Ón mbliain 2000 i leith, ullmhaíodh 

roinnt straitéisí, tionscnaimh chun athrú agus 

creata páipéar beartais lena dtacaítear leis 

an bhfíric gur gá do ghníomhaireachtaí 

reachtúla agus do ghníomhaireachtaí pobail 

agus deonacha oibriú i gcomhpháirt le pobail 

chun athrú dearfach agus comhtháthú a 

sholáthar i bpobail agus lena ndéantar an 

fhíric sin a chur chun cinn agus a aithint.  
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D’eascair bunú na mBord Forbartha Contae agus Cathrach as an dúshlán a bhí ann 

ag an am, ar dúshlán é a bhain le soláthar seirbhíse poiblí a chomhordú ag an bpointe 

soláthair don duine aonair. In Éirinn, tá scata gníomhaireachtaí agus grúpaí ar leith ag 

déileáil le cúrsaí amhail an fhorbairt thionsclaíoch, an fhorbairt áitiúil, an t-oideachas 

agus an tsláinte. 

Rud ba dhéanaí fós, de bharr na n-athchóirithe i rialtas áitiúil, mar a leagtar amach sa 

Chlár Gnímh do Rialtas Áitiúil Éifeachtach – ‘Tús Áite do na Daoine’ agus a achtaíodh 

san Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, is é rialtas áitiúil an príomh-mheán 

rialachais agus seirbhíse poiblí ag leibhéal áitiúil agus comhlíontar an ról sin leis na 

LCDCanna a bunaíodh le déanaí. De bhreis ar athchóiriú struchtúrtha, airgeadais 

agus ionadaíochta, áirítear leis na hathchóirithe bearta lena leagtar béim ar an ngá le 

próisis níos cuimsithí um cheapadh beartais a bheith ann agus ar an bhfíric gur gá 

d’údaráis áitiúla tuilleadh rannpháirtíochta agus rannpháirteachais sna próisis sin i 

measc daoine aonair a bhaint amach.  

Baineann Pobail agus 

Gníomhaireachtaí i gContae 

Cheatharlach leas as caidreamh láidir 

dearfach oibre agus tá siad ag tabhairt 

faoi chomhar idirghníomhaireachta le 

tamall maith anuas. Is féidir é sin a 

fheiceáil go háirithe sa mhéadú 

suntasach ar líon agus cháilíocht na 

ngrúpaí idirghníomhaireachta pobail 

agus san fhorbairt a rinneadh ar roinnt 

de thionscadail agus de 

chomhpháirtíochtaí láidre rathúla 

idirghníomhaireachta, nithe ab fhéidir a fhorbairt agus a chothú le linn tréimhsí 

fíordhúshlánacha, i.e. Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chontae Cheatharlach; Ionad 

Oibrithe Deonacha Cheatharlach; an Grúpa Idirghníomhaireachta don Lucht Siúil; Clár 

RAPID agus, le déanaí, Tionscnamh Chontae Cheatharlach a Thacaíonn le Daoine 

Breacaosta agus an Coiste um Sheirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine Óga.  

Cé go bhfuil an-chuid dea-oibre 

déanta i gContae Cheatharlach, 

cuireadh tuairim láidir in iúl sa 

phróiseas comhairliúcháin leis an 

bPobal agus le Geallsealbhóirí a 

rinneadh chun an plean seo a 

ullmhú go bhfuil easpa leanúnachais 

in obair forbartha pobail agus go 

bhfuil roinnt acmhainní ar shiúil ar 

fad. Is dúshlán é sin nach mór 

aghaidh a thabhairt air le linn 

thréimhse feidhme an phlean seo. 
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Bunaithe ar a bhfuil thuas, is é aidhm an phlean seo ná go mbeidh ag Ceatharlach 

pobail a bheidh beoga, athléimneach agus inbhuanaithe, ina mbeidh dea-cháilíocht 

beatha ag daoine aonair agus ag teaghlaigh agus ina mbeidh rochtain acu ar 

sheirbhísí poiblí ar ardchaighdeán nuair is gá. Cuid dhílis den phlean a bheidh i 

gcuimsiú sóisialta agus comhionannas a chur chun cinn, rud a thabharfaidh 

comhdheiseanna do gach duine i gContae Cheatharlach rochtain a fháil ar shaol 

sóisialta agus eacnamaíoch an Chontae agus páirt a ghlacadh ann. Bainfear é sin 

amach má oibríonn na comhlachtaí seo le chéile, agus prionsabail forbartha contae á 

n-úsáid acu i.e. Daoine Aonair Chontae Cheatharlach, Baill Thofa Chomhairle Contae 

Cheatharlach agus gníomhaireachtaí ábhartha, idir ghníomhaireachtaí reachtúla agus 

ghníomhaireachtaí neamhreachtúla. 

Cónaí i gContae Cheatharlach - Spriocanna Ardleibhéil  

Mar thoradh ar chomhairliúchán poiblí a rinneadh le geallsealbhóirí éagsúla agus ar 

anailís LLDB, agus aird á tabhairt ar Phróifíl Chontae Cheatharlach, ceapadh na 

spriocanna ardleibhéil straitéiseacha seo a leanas a dtacaíonn seacht gcuspóir 

straitéiseacha maidir le cónaí i gContae Cheatharlach leo: 

Téama Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí Straitéiseacha 

1. Cónaí i gContae 

Cheatharlach  

Pobail atá rathúil, 

seasmhach, 

inbhuanaithe agus 

cuimsitheach a 

fhorbairt  

1.1 Daoine aonair a chumhachtú páirt 

ghníomhach a ghlacadh sa phobal 

1.2 Ceannairí a chruthú agus a 

chumhachtú agus tacaíocht a 

thabhairt dóibh, agus acmhainn a 

fhorbairt 

1.3 Comharchumainn, fiontair shóisialta 

agus saoráidí pobail atá inbhuanaithe 

a fhorbairt de réir mar a 

shainaithníonn na pobail 

1.4 Folláine, sláinte agus sábháilteacht 

pobail a fheabhsú 

1.5 Seirbhísí pobail atá comhtháite agus 

inbhuanaithe a sholáthar chun dul i 

ngleic le heisiamh sóisialta agus leis 

an mbochtaineacht 

1.6 An comhshaol agus an timpeallacht 

glactha a chomhroinnt, a chosaint 

agus a chothú 

1.7 Na healaíona, an cultúr agus an 

oidhreacht a chaomhnú, a chothú 

agus a chur chun cinn 

 

 

Forbairt 

Pobail 
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Gnó a Dhéanamh agus Oibriú i gContae Cheatharlach 

Bunáit tharraingteach le haghaidh obair a fhorbairt agus poist a chruthú is ea Contae 

Cheatharlach.  

 

Téann Comhairle Contae Cheatharlach, an lucht gnó agus líonra gníomhaireachtaí 

náisiúnta agus áitiúla i mbun comhair chun ról tábhachtach cumasúcháin a ghlacadh 

sna gníomhaíochtaí éagsúla as a gcruthaítear poist. Cuid thábhachtach de straitéis 

rathúil forbartha eacnamaíche iad tosca a mhéadaíonn tarraingteacht na láithreach do 

ghnólachtaí agus dá bhfostaithe. Tá suíomh tábhachtach ag Baile Cheatharlach mar 

Bhaile Contae i Réigiún an Oirdheiscirt ag a bhfuil nasc láidir le Lár na Tíre agus le 

Réigiún Laighean Theas. Tá fórsa saothair an-oilte agus dhá institiúid ardoideachais 

ag an gcontae. Ina theannta sin, tá ag an gcontae an Lárionad Náisiúnta Taighde um 

Biteicneolaíocht Barr ar thailte Teagasc ag Páirc na Darach, mórfhorbairtí bonneagair 

agus cóngaracht do Bhaile Átha Cliath agus do mhórmhoil iompair. Suíomh foirfe le 

haghaidh gnó is ea Ceatharlach de bharr na nithe sin uile. 

 

Breisíodh suíomh straitéiseach 

Cheatharlach cóngarach do 

Bhaile Átha Cliath le hoscailt 

mhótarbhealach an M9 ó Bhaile 

Átha Cliath go Port Láirge. Ar na 

hinfheistíochtaí earnála 

príobháidí a rinneadh le déanaí 

tá Merck Sharp & Dohme, 

ceann amháin de na 65 

chuideachta chógaisíochta is 

mó ar domhan. Cruthaíodh thart 

ar 400 post nua (idir phoist 

lánaimseartha agus phoist ar conradh) leis an infheistíocht sin. Tá Walsh Whiskey 

Distillery ag infheistiú €25 milliún i nDrioglann agus Ionad Cuairteoirí den chéad scoth 

i Muine Bheag, rud a chruthóidh 55 phost bhuana agus 40 post sealadach. Chruthaigh 

Unum, cuideachta ó na Stáit Aontaithe, breis agus 100 post nua go dtí seo agus tá 

Netwatch, cuideachta dhúchasach ó Chontae Cheatharlach, ag tabhairt faoi 

fhairsingiú sa tír seo agus i dtíortha thar lear is fiú na milliúin euro. Áirítear le 

heagraíochtaí eile atá i mbun fairsingiú Integrated Communications Ltd, Ceatharlach; 

Ionad Tionscal Gluaisteán agus Déantúsaíochta Autolaunch i Muine Bheag (atá ina 

chuid de Magna Inc.); Carlow Brewing Company i Muine Bheag; Burnside Autocyl sa 

Tulach agus Ionad Déantúsaíochta Keenan’s sa Bhuiríos (innealra talmhaíochta). 

Chomh maith leis sin, tá cuideachtaí dúchasacha déantúsaíochta agus 

onnmhairiúcháin amhail Burnside Group, PB Machines, Oglesby & Butler agus Tanco 

i mbun forbairt leantach. 

 

Tá geilleagar na hÉireann ag tabhairt faoi thrasdul suntasach ó shamhail theipthe a 

bhí bunaithe ar fhiachas, ar an tógáil agus ar an tithíocht go samhail atá bunaithe ar 

an nuálaíocht, ar fhiontair agus ar onnmhairí.  B’ionann agus 19,502 dhuine pobal 
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oibre lae Cheatharlach (cónaitheach agus neamhchónaitheach) sa bhliain 2011. 

Tráchtáil agus trádáil a bhí ar an tionscal ba mhó.   

 

Is ionann, den chuid is mó, an ghníomhaíocht saothair de réir na hearnála tionsclaíche 

i gContae Cheatharlach agus an ghníomhaíocht saothair i nDobharcheantar 

Eacnamaíoch an Oirdheiscirt. Tá an déantúsaíocht, an tráchtáil agus an trádáil agus 

seirbhísí gairmiúla le sonrú go mór sa dá cheantar. Cé go meastar an rangú earnála 

tionsclaíche arna úsáid i sonraí Daonáirimh a bheith leathan, léiríonn na hearnálacha 

ceannasacha sin i gContae Cheatharlach agus i nDobharcheantar Eacnamaíoch an 

Oirdheiscirt go bhfuil dinimic shuntasach atá dírithe ar onnmhairiúchán agus ar 

lóistíocht ann sna ceantair sin. 

 

Agus an Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail á ullmhú, aithníodh go raibh cineál na 

hoibre ag athrú de bharr roinnt tosca.  Do dhaoine sna blianta atá thart, bhíothas ag 

súil le post ar feadh an tsaoil. Aithnítear sa lá atá inniu ann, áfach, go bhfuil an-seans 

ann go mbeidh roinnt gairmeacha agus idir 6 phost agus 10 bpost ag an duine ina 

shaol. Dá bhrí sin, tá níos mó daoine sa lá atá inniu ann ag breathnú orthu féin mar 

dhaoine féinfhostaithe, cé nach amhlaidh an scéal sin, rud a thugann réitigh éagsúla 

d’áit mhargaidh thoilteanach shaoráideach. 

 

Is maith is eol go soláthraíonn oideachas níos fearr agus teicneolaíocht níos fearr 

tuilleadh solúbthachta chun tabhairt faoi obair pháirtaimseartha nó obair fleisc-ama, 

chun postroinnt nó chun obair ón mbaile. Tá sé de thábhacht go ndéanfar forbairt 

idirghabhálacha lena bhforbrófar poist ar ardchaighdeán in earnálacha éagsúla a chur 

chun cinn, a spreagadh agus a éascú leis an bPlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail.  

 

Measúnú Eacnamaíoch  

 

Tá geilleagar Cheatharlach bunaithe go príomha ar an déantúsaíocht, ar an 

talmhaíocht, ar an miondíol agus ar sheirbhísí. Tugtar breac-chuntas ar gach earnáil 

thíos.  

 

An Déantúsaíocht  

 

Ar na hinfheistíochtaí earnála 

príobháidí a rinneadh le déanaí 

tá Merck Sharp & Dohme, ceann 

amháin de na cuideachtaí 

cógaisíochta is mó ar domhan. 

Cruthaíodh thart ar 400 post nua 

leis an infheistíocht sin. Tá Walsh 

Whiskey Distillery ag infheistiú 

€25 milliún i nDrioglann agus 

Ionad Cuairteoirí den chéad 

scoth i Muine Bheag, rud a 
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chruthóidh 55 phost bhuana agus 40 post sealadach. Chruthaigh Unum, cuideachta ó 

na Stáit Aontaithe, breis agus 100 post nua go dtí seo agus tá Netwatch, cuideachta 

dhúchasach ó Chontae Cheatharlach, ag tabhairt faoi fhairsingiú sa tír seo agus i 

dtíortha thar lear is fiú na milliúin euro. Áirítear le heagraíochtaí eile atá i mbun fás 

Autolaunch, Integrated Communications Ltd agus Ionad Déantúsaíochta Keenan’s sa 

Bhuiríos. Chomh maith leis sin, tá cuideachtaí dúchasacha déantúsaíochta agus 

onnmhairiúcháin amhail Burnside Group, PB Machines, Oglesby & Butler, Tanco agus 

Whitelite i mbun forbairt leantach.  

 

Seirbhísí 

 

Cuireadh dhá mhórfhorbairt mhiondíola ar bun i gCeatharlach, mar atá Páirc Miondíola 

Cheatharlach agus Ionad Siopadóireachta Fhaiche an Aonaigh. Tá ceann de na siopaí 

DFÉ is mó in Éirinn de chuid Woodies (oll-achar 5,017 méadar chearnacha) le fáil i 

bPáirc Miondíola Cheatharlach (oll-achar 12,635 mhéadar chearnacha), rud a 

chuireann thart ar 600 spás páirceála dromchla cairr ar fáil gar do lár an bhaile. 

Osclaíodh Ionad Siopadóireachta Fhaiche an Aonaigh in aice leis sa bhliain 2002 agus 

chuir sé Céim 2 dá thógáil i gcrích le déanaí. Agus Tesco agus Heatons mar 

phríomhshiopaí aige, cuimsíonn sé oll-achar 18,000 méadar cearnach agus tá 

miondíoltóirí amhail River Island agus Next ann freisin.  

 

Miondíol 

 

Le blianta beaga anuas, chuir an earnáil miondíola go mór le fostaíocht agus le fás 

eacnamaíoch an chontae. Tá na príomh-asraonta miondíola lonnaithe i mBaile 

Cheatharlach agus tá roinnt miondíoltóirí meánmhéide bia lonnaithe i mbailte contae 

Mhuine Bheag agus na Tulaí, rud a thugann an mhais chriticiúil a theastaíonn uathu 

borradh a chur faoina ngnó. 

  

An Talmhaíocht agus Gnó Talmhaíochta 

  

Leanann an talmhaíocht ar aghaidh ag imirt ról an-tábhachtach inár ngeilleagar agus 

tá an earnáil agraibhia ar cheann de na tionscail dhúchasacha is fuinniúla agus is 

tábhachtaí i ngeilleagar na hÉireann. Tá an earnáil ar cheann de na tionscail 

dhúchasacha is tábhachtaí in Éirinn fós. Tá sí ina cúis le 7.7% den oll-luach a chuirtear 

leis ag costas fachtóra agus cuireann sé 8% de phoist ar fáil. Ina theannta sin, 

faigheann an earnáil agraibhia 74% dá hamhábhair agus dá seirbhísí ó sholáthraithe 

Éireannacha. Is é an figiúr i gcás gnóthais déantúsaíochta ná 40%. Mar thoradh ar 

spleáchas íseal ar allmhairí agus an leibhéal íseal aisdúichiú brabúis sa tionscal, is 

airde go mór ná earnálacha eile an glan-insreabhadh cistí chuig geilleagar na 

hÉireann ó na honnmhairí sin. Dá bhrí sin, cuireann gach €100 a ghnóthaítear as 

onnmhairí ón earnáil bitheolaíochta (an talmhaíocht, an fhoraoiseacht, iascach, 

tionscail bhia agus dí) thart ar €52 leis an OTN agus cuireann an ‘earnáil 

neamhbhitheolaíochta’ thart ar €19 léi.  
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Tugtar breac-chuntas sa tuarascáil dar 

teideal Fómhar Bia 2020 ar fhís na hÉireann 

le haghaidh na hearnála agraibhia. Sa 

tuarascáil sin, moltar straitéis um Fhás 

Cliste Glas ina leagfar amach treo na 

hearnála agraibhia go dtí an bhliain 2020. 

Spriocanna dúshlánacha iad na spriocanna 

a chomhaontaigh an tionscal agus is mór an 

teist ar obair dhícheallach agus ar fhís 

dhomhanda na hearnála gur 

comhaontaíodh spriocanna atá chomh 

huaillmhianach sin. (An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, 2012)  

 

 

An Talmhaíocht agus Bia i gContae Cheatharlach  

 

De réir an Phlean Forbartha Contae 2015 - 2021, is go traidisiúnta atá an talmhaíocht 

ar bhunchloch na ngeilleagar tuaithe agus leanfaidh sí ar aghaidh ag imirt ról 

tábhachtach i gContae Cheatharlach, cé go bhfuil athruithe móra tagtha uirthi le 30 

bliain anuas. Mar sin féin, tá i bhfad níos mó gnéithe den earnáil sin ann sa lá atá inniu 

ann ná am ar bith riamh ós rud é gurb ann do roinnt gníomhaíochtaí spleácha nua 

éiritheacha nach bhfuil bunaithe ar acmhainní talmhaíochta amhail agraibhia.  

 

Tacaíonn an talmhaíocht i gContae Cheatharlach leis na mílte post sa gheilleagar 

tuaithe, bíodh sé go díreach i bpróiseáil bia agus dí agus san agraithionscal leathan, 

lena n-áirítear soláthraithe ionchuir, conraitheoirí talmhaíochta, poist sa 

cheantálaíocht, san iompar agus san innealtóireacht agus i seirbhísí cuntasaíochta, 

dlí agus tréidliachta agus i seirbhísí comhairleacha eile talmhaíochta.  

 

San Áireamh Talmhaíochta, 2010, ón bPríomh-Oifig Staidrimh agus sna Torthaí ar an 

Suirbhé Náisiúnta Feirme, 2012, ó Teagasc, soláthraítear na figiúirí is cothroime le 

dáta maidir leis an earnáil Talmhaíochta sa chontae. Dá bhrí sin, is soiléir go bhfuil 

easpa sonraí cothrom le dáta ar fáil. Is féidir a mheas, áfach, go bhfuil Contae 

Cheatharlach ag teacht leis na treochtaí náisiúnta i dtaca leis an earnáil mar go 

leanann sé an beartas náisiúnta, rud a dtéann beartas an AE i bhfeidhm go mór air. 

De réir sonraí ón bPríomh-Oifig Staidrimh a foilsíodh sa bhliain 2010, tá 89,700 

heicteár i gContae Cheatharlach, dá n-úsáidtear 70,637 heicteár le haghaidh 

talmhaíochta. Is ionann sin agus 79% den chontae.  
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Agraifhiontair  

 

Tacaíonn an talmhaíocht i gContae 

Cheatharlach leis na céadta post sa 

gheilleagar tuaithe, bíodh sé go 

díreach i bpróiseáil bia agus dí agus 

san agraithionscal leathan, lena n-

áirítear soláthraithe ionchuir, 

conraitheoirí talmhaíochta, poist sa 

cheantálaíocht, san iompar agus san 

innealtóireacht agus i seirbhísí 

cuntasaíochta, dlí agus tréidliachta 

agus i seirbhísí comhairleacha eile 

talmhaíochta. Is iad na príomhghnóthais talmhaíochta atá lonnaithe i gContae 

Cheatharlach faoi láthair ná Kepak, Ballon Meats Ltd, Leinster Marts, Tullow Livestock 

Sales, Keenan & Co, Hi Spec Engineering agus Tanco Autowrap. 
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Gnó a Dhéanamh agus Oibriú i gContae Cheatharlach - Anailís 
LLDB 

 

Agus an straitéis á hullmhú, ghlac raon geallsealbhóirí pobail páirt i sraith ceardlanna 

forbartha, Anailís LLDB ar áireamh, chun scrúdú a dhéanamh ar na láidreachtaí, laigí, 

deiseanna agus bagairtí i dtaca le gnó a dhéanamh agus oibriú i gContae 

Cheatharlach. Is éard atá sa tábla seo a leanas ná achoimre ar na láidreachtaí agus 

na deiseanna inmheánacha agus seachtracha le haghaidh forbairt a aithníodh:  

 

 

Gnó a Dhéanamh agus 
Oibriú i gContae 

Cheatharlach - Anailís 
LLDB

• Suíomh Straitéiseach; furasta le líonrú 
• Dea-bhonneagar tacaíochta do 

ghnóthais nuathionscanta agus 
d’fhorbairt gnó 

• Earnáil láidir innealtóireachta; táirgí agus 
ábhair nua a chruthú do mhargaí 
onnmhairiúcháin 

• Earnáil láidir TF 
• Dea-Bhonneagar Oideachais -  

2 Institiúid Ardoideachais - Pobal óg; 
buíon céimithe oilte 

• Earnáil láidir talmhaíochta 
• Pobal feirmeoirí scileanna measctha; 

scileanna teicniúla agus talmhaíochta 
• Dea-shaoráidí e.g.    Saoráid Taighde 

Pháirc na Darach, Institiúid 
Teicneolaíochta Cheatharlach 

 
 
 
 

LÁIDREACHTAÍ 
 

LAIGÍ 
 

DEISEANNA 
 

BAGAIRTÍ 
 

• An dífhostaíocht 
• Easpa cúram leanaí inacmhainne ar 

fáil  

• Nideog a chruthú do Chontae Cheatharlach, 
agus forbairt á déanamh ar an gcuntas 
teiste agus na scileanna ó thaobh na 
hinnealtóireachta de 

• Spás tionsclaíoch, gnó agus miondíola ar fáil 
• Deiseanna fostaíochta; tá gnóthais atá ann 

cheana ag earcú fostaithe an athuair; nasc 
chuig seirbhísí ar ais chun na hoibre 

• Fiontair mhalartacha a fhiosrú le haghaidh 
na hearnála talmhaíochta 

• Gnóthais cheardaí atá bunaithe ar bhia a 
fhorbairt 

• Leas a bhaint as an mbuíon céimithe oilte 
• Teagmháil a dhéanamh leis an Diaspóra 
• Aibhneacha, Sléibhte agus Acmhainní 

Nádúrtha  
• Forbairt Táirgí mar chuid de Shean-Oirthear 

na hÉireann 
• Buíon daoine breacaosta oilte, go háirithe i 

réimse na hinnealtóireachta, atá cumasach 
agus nach bhfuil ábalta post a fháil 

 

• Treocht do ghnóthais lonnú i 
mórcheantair uirbeacha; tá sé 
doiligh do Chontae Cheatharlach dul 
in iomaíocht leo 

• Gá le straitéis agus plean atá soiléir 
maidir le hathfhostaíocht 

• Soláthar Tithe ar Ardchaighdeán in 
easnamh 
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Sprioc Ardleibhéil  

Mar thoradh ar chomhairliúchán poiblí a rinneadh le geallsealbhóirí éagsúla agus ar 

anailís LLDB, agus aird á tabhairt ar Phróifíl Chontae Cheatharlach, ceapadh na 

spriocanna ardleibhéil straitéiseacha seo a leanas a dtacaíonn deich gcuspóir 

straitéiseacha maidir le ‘gnó a dhéanamh agus oibriú i gContae Cheatharlach’ leo: 

 

Téama Spriocanna 

Ardleibhéil 

Cuspóirí Straitéiseacha 

Gnó a Dhéanamh agus 

Oibriú i gContae 

Cheatharlach 

Cultúr fiontar atá 

faoi bhláth agus 

inbhuanaithe a 

neartú agus a chur 

chun cinn i 

gContae 

Cheatharlach 

2.1 Ceannairí a chruthú agus acmhainn 

a fhorbairt 

2.2 Cabhrú le cultúr nuálach agus 

fiontraíoch a fhorbairt 

2.3 Geilleagar tuaithe atá inbhuanaithe 

a fhorbairt, rud a n-éascóidh ionaid 

phobail (atá nasctha le fiontar 

sóisialta) é 

2.4 Bailte agus sráidbhailte tuaithe a 

athbheochan trí infheistíocht a 

dhéanamh i ndaoine, i bpobail agus 

sa timpeallacht nádúrtha, 

oidhreachta agus fhisiciúil 

2.5 Earnálacha ríthábhachtacha a 

shaothrú agus a fhorbairt tuilleadh  

2.6 Daoine a spreagadh táirgí agus 

seirbhísí áitiúla a cheannach 

2.7 An chuid is fearr a bhaint as na 

deiseanna fostaíochta agus 

printíseachta atá ar fáil 

2.8 Dea-dhálaí áitiúla a chruthú chun 

fás agus leathnú gnó a spreagadh 

2.9 A chinntiú go bhforbrófar cultúr 

gnó a thacaíonn le daoine 

breacaosta 

2.10 Forbairt a dhéanamh ar an 

acmhainn dhigiteach atá ag 

gnóthais agus ag miondíoltóirí i 

gCeatharlach 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Forbairt 

Eacnamaíoch 
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Oideachas, Uasoiliúint agus Forbairt Ghairmiúil  

Is bunáit mhórdheise é Contae Cheatharlach le haghaidh Forbairt Eacnamaíoch agus 

Pobail maidir le staidéar agus uasoiliúint a dhéanamh. Is féidir leis an soláthar saoráidí 

cuí oideachais cur lena tharraingtí atá ceantar ó thaobh lonnú gnóthas agus teaghlach 

de agus le forbairt agus rathúnas an cheantair sin.  

 

Ó thaobh plean cothromaithe eacnamaíoch agus pobail a fhorbairt de, baineann 

ríthábhacht le cur chuige cothromaithe um thacaíocht a thabhairt do shochaí éagsúil 

maidir le staidéar agus uasoiliúint a dhéanamh.   Ní mór cur chuige ó bhreith go bás 

um fhoghlaim ar feadh an tsaoil a ghlacadh sa Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus 

Pobail, agus na hacmhainní ó chúram leanaí go hoideachas aosach á gcur san 

áireamh.  

 

Baineann tábhacht le breisoideachas agus oiliúint (FET) agus le saoráidí oideachais 

tríú leibhéal agus ceathrú leibhéal maidir le geilleagar, cultúr agus feabhas Chontae 

Cheatharlach agus feabhas a mhuintire. Leathnú leantach an bhreisoideachais agus 

an ardoideachais agus na hoiliúna, tá sé tábhachtach maidir le saol sóisialta, cultúrtha 

agus eacnamaíoch an bhaile agus an chontae. Tá bonn láidir oideachais agus 

uasoiliúna ag Contae Cheatharlach. Tairgtear cúrsaí breisoideachais, ardoideachais, 

oiliúna agus uasoiliúna in Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach; i gColáiste 

Cheatharlach (Coláiste Phádraig); in Ionad Taighde Teagasc; i mBord Oideachais 

agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (KCETB); in Skillnet Cheatharlach 

agus Chill Chainnigh agus i Lárionad Seirbhísí Pobail Naomh Caitríona.  

 

Leagadh béim ar nasc a fhorbairt idir staidéar agus uasoiliúint a dhéanamh agus gnó 

sa Phlean Gníomhaíochta do Phoist 2016 agus sa riachtanas a bhaineann le 

hoideachas, oiliúint agus forbairt scileanna a nascadh le riachtanais an lucht gnó, idir 

fhiontair bheaga agus mheánmhéide, fhiontair dhúchasacha agus infheistíocht 

dhíreach eachtrach.   
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Agus an straitéis á hullmhú, ghlac raon geallsealbhóirí pobail páirt i sraith ceardlanna 

forbartha, Anailís LLDB ar áireamh, chun scrúdú a dhéanamh ar na láidreachtaí, laigí, 

deiseanna agus bagairtí i dtaca le Staidéar agus Uasoiliúint a Dhéanamh agus 

Forbairt Ghairmiúil i gContae Cheatharlach. Is éard atá sa tábla seo a leanas ná 

achoimre ar na láidreachtaí agus na deiseanna inmheánacha agus seachtracha le 

haghaidh forbairt a aithníodh: 

 

Oideachas, Uasoiliúint agus Forbairt Ghairmiúil i gContae 
Cheatharlach - Anailís LLDB 

 
 

 
 
 
 

LÁIDREACHTAÍ
Dhá Institiúid Ardoideachais 

Tairiscint Láidir Oideachais Dara Leibhéal 

Pleananna Leathnaithe Oideachas Dara Leibhéal 

Réitítear an Bealach le haghaidh Fóram 
Réigiúnach Scileanna 

Rannpháirtíocht Dhearfach in Oideachas 
Fiontraíochta 

Rochtain ar Fhorbairt Leanúnach

Rochtain do dhaoine faoi mhíchumas

Úsáid Chomhtháite as Acmhainní arna baint ag 
Geallsealbhóirí in Oideachas agus i bhFoghlaim 

LAIGÍ

Líon neamhleor áiteanna i mbreisoideachas do 
dhaoine faoi bhun 25 bliana d’aois 

Easnaimh i Soláthar Cúram Leanaí faoi 
Thacaíocht d’Áiteanna Oideachais 

Ionad Oiliúna Neamhthiomnaithe arna chistiú ag 
SOLAS

DEISEANNA
Ollscoil a bhunú san Oirdheisceart 

Fóram Réigiúnach Scileanna 

Uirlisí Faisnéise a fhorbairt le haghaidh 
Oideachais agus Scileanna 

Cur chuige comhtháite maidir le hInfheistíocht 
Dhíreach Eachtrach agus le Forbairt Fiontar 

Leas a bhaint as Bonn Cliant Infheistíochta Dírí 
Eachtraí 

An Bonn Tionscail a Fheabhsú 

Coláiste Breisoideachais nua a fhorbairt

Fás faoin Daonra 

Gá le Branda Láidir Oideachais Cheatharlach 

BAGAIRTÍ/DÚSHLÁIN

Barraíocht béime ar Fhorbairt Eacnamaíoch

Dúshláin Chóngarachta

Oideachas, Uasoiliúint agus 
Forbairt Ghairmiúil i gContae 
Cheatharlach - Anailís LLDB
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Sprioc Ardleibhéil  

Mar thoradh ar chomhairliúchán poiblí a rinneadh le geallsealbhóirí éagsúla agus ar 

anailís LLDB, agus aird á tabhairt ar Phróifíl Chontae Cheatharlach, ceapadh na 

spriocanna ardleibhéil straitéiseacha seo a leanas a dtacaíonn ceithre chuspóir 

straitéiseacha maidir le ‘oideachas, uasoiliúint agus forbairt ghairmiúil i gContae 

Cheatharlach’ leo: 

 

Téama Spriocanna 

Ardleibhéil 

Cuspóirí Straitéiseacha 

Oideachas, Uasoiliúint 

agus Forbairt Ghairmiúil i 

gContae Cheatharlach 

Rochtain ar 

oideachas agus ar 

scileanna do gach 

ball den phobal a 

chinntiú 

3.1 Tacú le hOllscoil Theicneolaíoch a 

bhunú san Oirdheisceart 

3.2 Tacú le Coláiste Cheatharlach 

agus le hInstitiúid Teicneolaíochta 

Cheatharlach agus iad ag obair i 

gcomhar le hinstitiúidí eile is 

comhpháirtithe 

3.3 Fostóirí a chur i dteagmháil le 

soláthraithe oideachais agus le 

soláthraithe forbartha scileanna 

chun aghaidh a thabhairt ar 

riachtanais ghairmoiliúna 

3.4 Oideachas pobail: cumhachtú, 

folláine 

 
 
 

  

Comhroinnte 
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Cuairt a Thabhairt ar Chontae Cheatharlach 

Is bunáit mhórdheise é Contae Cheatharlach le haghaidh Forbairt Eacnamaíoch agus 

Pobail maidir leis an Turasóireacht.  Tá raon leathan saoráidí ag an gcontae, idir 

shaoráidí laistigh agus shaoráidí lasmuigh. Feabhsaíonn tionscal láidir turasóireachta 

a tharraingtí atá ceantar do ghnóthais agus do theaghlaigh. Cruthaíonn an 

turasóireacht fás, rathúnas agus forbairt. 

 

Is ann do mhéid ollmhór 

saoráidí i gContae 

Cheatharlach a mheallann 

turasóirí chuige gach bliain. 

Is ann do lear saoráidí 

lasmuigh, lena n-áirítear an 

Staighre Dubh ar Shliabh 

Laighean; Slí na Bearú; 

Galfchúrsaí i mBaile 

Cheatharlach, sa Tulach 

agus sa Bhuiríos; Páirc 

Foraoise Pháirc na Darach; 

Gairdíní na Carraige; 

Garrán Duckett, etc. Leis na saoráidí sin, is féidir le daoine a bhfuil spéis mhór acu i 

ngníomhaíochtaí amuigh faoin spéir tabhairt faoi lear gníomhaíochtaí éagsúla. Is ann 

do roinnt mhaith saoráidí atá neamhspleách ar an aimsir, amhail Amharclann VISUAL 

agus Coláiste Cheatharlach. Chomh maith leis sin, meastar a shuíomh i gcóngar an 

mhótarbhealaigh a bheith ina bhuntáiste ar leith do thurasóireacht Cheatharlach.  

 

Baineann tábhacht leis an turasóireacht maidir le geilleagar agus cultúr Chontae 

Cheatharlach agus cuireann sí go mór leis an ngeilleagar áitiúil. Dáiltear an t-ioncam 

a ghnóthaítear as gníomhaíocht turasóireachta ar fud raon leathan earnálacha 

eacnamaíocha. Sa bhliain 2013, chuir 68,000 cuairteoir €30 milliún leis an ngeilleagar 

áitiúil.   

 

Le tamall maith anuas, tá Comhairle Contae Cheatharlach ag taispeáint go bhfuil sí 

tiomanta go mór do Cheatharlach a fhorbairt agus a chur chun cinn mar cheann scríbe 

cáiliúil turasóireachta. Sa bhliain 1999, choimisiúnaigh an Chomhairle an chéad 

Tourism Development Strategy for County Carlow. Úsáideadh é mar dhoiciméad 

straitéiseach chun fás an tionscail sa todhchaí a threorú ó thaobh fhorbairt na 

turasóireachta de agus ó thaobh na margaíochta de. Measadh institiúidí éifeachtacha 

chun pleanáil chuí a threorú a bheith ríthábhachtach maidir le tionscal inbhuanaithe 

turasóireachta a fhorbairt sa chontae. Is é is Turasóireacht Cheatharlach Tta ná 

comhpháirtíocht idir Comhairle Contae Cheatharlach, gníomhaireachtaí, an pobal 

agus tionscal na turasóireachta sa chontae lena gcuirtear cur chuige comhtháite ar fáil 

maidir le margaíocht na turasóireachta agus le pleanáil forbartha. Tá ag éirí go maith 

leis an tsamhail comhpháirtíochta sin. Aithníonn gach comhpháirtí a dtiomantas don 

turasóireacht a fhorbairt agus a mhargú agus ní fhágtar an fhreagracht iomlán ag 
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comhpháirtí ar bith. Tá ioncam agus seilbh don earnáil phríobháideach turasóireachta 

spreagtha ag infheistíocht earnála poiblí sa chontae freisin. Thug an infheistíocht sin 

muinín do sholáthraithe beagscála agus do sholáthraithe mórscála as infheistiú nó 

athinfheistiú, bíodh sé san earnáil lóistín nó san earnáil nithe is díol spéise.  

 

Tá sé tábhachtach go ndéanfar cur chun cinn, spreagadh agus éascú ar fhorbairt 

turasóireachta inbhuanaithe leis an bPlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail ach an 

oidhreacht thógtha agus nádúrtha a chaomhnú, a chosaint agus a bhreisiú.  

 

Soláthraíonn turasóireacht inbhuanaithe táirge ar ardchaighdeán, bunaithe ar 

thimpeallacht nádúrtha ar ardchaighdeán. Is ag forbairt i gcónaí a bhíonn an earnáil 

turasóireachta in Éirinn agus is de riachtanas go léirítear treochtaí éiritheacha sa táirge 

a thairgtear i gContae Cheatharlach. 

 

 

An turasóireacht  

 

Tá Contae Cheatharlach suite go straitéiseach i lár na ceathrún Oirdheisceartaí den 

tír. Tá Baile Cheatharlach ar comhfhad ó Bhaile Átha Cliath agus ó Phort Láirge. Tá 

an baile contae lonnaithe thart ar thuras cairr uair an chloig ó Aerfort Bhaile Átha Cliath 

agus ó Aerfort Phort Láirge agus tá sé lonnaithe turas cairr 90 nóiméad ó na calafoirt 

farantóireachta i Ros Láir, i nDún Laoghaire agus i mBaile Átha Cliath. Freastalaíonn 

an córas iompair phoiblí go maith ar an mbaile contae. Chomh maith leis sin, is cabhair 

é an dea-ghréasán bóithre do dhaoine atá ag dul ar thuras sa chontae.  

 

Le blianta beaga anuas, chuir Contae 

Cheatharlach feabhas ar a phróifíl mar 

cheann scríbe saoire ag a bhfuil tuath 

tharraingteach, gníomhaíochtaí 

fóillíochta, raon leathan nithe le 

déanamh agus lóistín den chéad scoth. 

Is laistigh d’achar gearr tiomána atá na 

nithe is díol spéise sna cúig chontae 

mórthimpeall - Cill Dara, Cill Chainnigh, 

Laois, Loch Garman agus Cill 

Mhantáin.  

 

Sa bhliain 2013 (an bhliain is déanaí dá bhfuil staitisticí oifigiúla contae ar fáil), thug 

68,000 duine ó thíortha thar lear cuairt ar Chontae Cheatharlach. Chuir siad €30 

milliún le geilleagar áitiúil Cheatharlach, rud atá cothrom le 1,020 coibhéis poist 

lánaimseartha. I staidéar roimhe a rinne CHL ag deireadh na bliana 2011 agus a bhí 

ag teacht le figiúirí ó Fáilte Éireann agus ón bPríomh-Oifig Staidrimh, measadh gurbh 

ionann agus thart ar 100,000 cuairteoir méid an mhargaidh intíre i gContae 

Cheatharlach. Baineann tábhacht le hacmhainneacht na hearnála. Tháinig méadú 

8.9% (7.604 milliún turas) ar chuairteanna iomlána ar Éirinn ó mhargaí thar lear sa 
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bhliain 2014. Mhéadaigh an tuilleamh iomlán turasóireachta agus taistil ó chuairteoirí 

ó thíortha thar lear (táillí taistil ar áireamh) faoi 10.4% go €4.68 billiún. D’fheidhmigh 

an margadh intíre freisin go rímhaith sa bhliain 2014. Tháinig méadú 3% ar an líon 

cuairteoirí agus tháinig méadú 7% ar chaiteachas. 

 

Bonn Táirge Turasóireachta Cheatharlach 

  

Cé go bhfuil táirge turasóireachta measctha ag Contae Cheatharlach, is ann do roinnt 

gnéithe nádúrtha sa chontae atá láidir agus tarraingteach agus a chuireann go mór 

lena acmhainneacht ó thaobh na turasóireachta de.  

 

Sléibhte agus Aibhneacha 

  

Is iad na cinn is suntasaí díobh 

ná an Staighre Dubh, an Bhearú 

agus an tSláine. Tá an Staighre 

Dubh ina chúlra le haghaidh 

raon gníomhaíochtaí amuigh 

faoin spéir, lena n-áirítear 

siúl/fánaíocht, faoileoireacht 

chrochta agus rothaíocht 

sléibhe. Chomh maith leis sin, tá 

sé i lár Bhealach Tiomána 

Oidhreachta Shliabh Laighean, 

rud atá ar cheann de na bealaí 

tiomána is tarraingtí sa chontae. 

Tá tábhacht ag an mBearú, an 

tSláine agus a bhfo-aibhneacha ó thaobh an radharcra de. Tá dea-shaoráidí 

slatiascaireachta agus canúála/cadhcála ar fáil sa dá abhainn. Tá an Bhearú 

tarraingteach i measc siúlóirí, daoine faire éan agus daoine a bhfuil spéis sa 

bhádóireacht. Aithnítear an Bhearú (192 km) a bheith ar an abhainn is áille in Éirinn 

agus sa Bhreatain agus tá acmhainneacht ollmhór turasóireachta aici, cé nár baineadh 

amach í riamh. Sa Staidéar do Chonair na Bearú arna choimisiúnú ag Uiscebhealaí 

Éireann agus a gcomhpháirtithe 

straitéiseacha, aithníodh roinnt 

straitéisí um fhorbairt táirgí a d’fhéadfaí 

a fhorbairt ar bhealach comhtháite 

agus a bhfuil an cumas acu tacú lena 

chéile. Áirítear leo sin gníomhaíochtaí 

uiscebhunaithe amhail fruiliú bád, 

slatiascaireacht agus canúáil agus 

nithe is díol spéise nach bhfuil san 

uisce, lena n-áirítear bialanna/tithe 

tábhairne feadh a mbruach. Ina 

theannta sin, tá an Bhearú ar cheann de na séadchomharthaí oidhreachta tionsclaíche 
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is tábhachtaí sa tír, toisc gurb ann do dhroichid, do mhuilte arbhair, do loic agus do 

thithe loic nach bhfuil ach beagáinín athraithe tagtha orthu le 200 bliain anuas. 

 

Siúl 

 

Cinntítear leis na gnéithe nádúrtha sin go bhfuil lear gníomhaíochtaí amuigh faoin 

spéir ag Contae Cheatharlach chun freastal ar riachtanais na ndaoine a bhfuil spéis 

mhór acu sna gníomhaíochtaí sin. Tá trí cinn de phríomhbhealaí siúil na hÉireann ag 

an gcontae: Slí Laighean Theas, Slí na Bearú agus Slí Chill Mhantáin. Tá an t-ádh ar 

an gcontae na céadta míle de bhealaí siúil atá sármhaith agus ina bhfuil éagsúlacht a 

bheith aige. Sraith bealaí lúbtha siúil atá lonnaithe i mBaile Cheatharlach, i gCloch 

Ghrianáin agus i gCill Bhreatnais sa Staighre Dhuibh agus i bhForaois Chlais 

Ghainimh ar an mBearú, freastalaíonn siad go páirteach ar riachtanais an tsiúlóra 

ócáidigh fóillíochta, margadh a d’aithin Fáilte Éireann a bheith ina mhargadh atá ag 

fás le blianta beaga anuas. Má dhéantar go leor infheistíochta ina bhealaí fad-achair 

reatha siúil a uasghrádú agus i roghanna lúbtha nua a fhorbairt, beidh deis ag Contae 

Cheatharlach a phróifíl turasóireacht siúil a fheabhsú go mór, fearacht na slí ar tháinig 

cáilíocht a thairisceana garraíodóireachta chun cinn agus ar ghnóthaigh sí aitheantas.  

 

Mar sin féin, is ann d’easpa comharthaí, 

léarscáileanna, treoracha siúil, 

cothabhála, cur chun cinn agus saoráidí 

eile ar na bealaí lúbtha siúil sin. Bunaithe 

ar thaighde a chuir Fáilte Éireann ar fáil, is 

í siúl an ghníomhaíocht amuigh faoin spéir 

is mó tóir sna margaí intíre agus thar lear. 

D’ainneoin a bhfuil thuas, baineann 

acmhainneacht shuntasach leis an 

turasóireacht siúil i gContae 

Cheatharlach. Eagraíonn Turasóireacht 

Cheatharlach féile siúil gach bliain a 

mealltar tuairim is 300 cuairteoir chuici. 

Tá na saoráidí a luaitear thuas (i.e. 

comharthaí agus cothabháil) le fáil ag na 

bealaí lúbtha siúil i gCloch Ghrianáin, i 

bPáirc na Darach, etc. Caithfear na 

riachtanais sin a chur san áireamh agus 

bealaí nua á bhforbairt sa todhchaí.  

 

Conair Gairdín  

 

Tá lear gairdíní áille den chéad scoth ag Ceatharlach agus tá próifíl an chontae sa 

réimse seo ag leanúint ar aghaidh ag fás. Áirítear le Conair Gairdín Cheatharlach, a 

bhfuil 22 ní is díol spéise garraíodóireachta ina ngné léi faoi láthair, cineálacha éagsúla 
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gairdín, idir na gairdíní sa Charraig lena mealltar breis agus 60,000 cuairteoir sa 

bhliain agus ghairdíní beaga, ionaid gharraíodóireachta a bhfuil dámhachtainí buaite 

acu agus pháirceanna foraoise. Cuireann siad sin feabhas breise ar phróifíl na conaire 

agus cuireann siad éagsúlacht lena tairiscint. Chomh maith leis sin, déanann Conair 

Gairdín Cheatharlach maoirseacht ar sholáthar na féile gairdín is rathúla sa tír, agus 

cabhair á fáil aici ó Chomhairle Contae Cheatharlach. Mealltar an-chuid daoine ón 

bpobal mór agus lear saineolaithe garraíodóireachta ón tír seo agus ón Ríocht 

Aontaithe chuici.  

  

Ceann Scríbe le haghaidh Béarla a Fhoghlaim  

 

Tá sé cruthaithe go bhfuil Baile Cheatharlach ina áit fhoirfe le haghaidh Béarla a 

fhoghlaim. Tá dhá scoil atá ceadaithe ag an ACELS i mbun oibre sa cheantar faoi 

láthair. Is iomaí mac léinn ó thíortha thar lear a fhreastalaíonn ar Institiúid 

Teicneolaíochta Cheatharlach agus ar Choláiste Cheatharlach freisin. Mealltar 

cuairteoirí ar na hinstitiúidí sin ar fud na bliana ó thíortha amhail an Spáinn, an Iodáil, 

an Ostair, an Fhrainc, an Araib Shádach, Óman, an tSín, an tSeapáin, an Rúis, 

Meiriceá, i measc tíortha eile. Cuireann na mic léinn go mór le saol eacnamaíoch, 

sóisialta agus cultúrtha Cheatharlach. Tugann na dea-eispéiris agus na dea-cheangail 

a chruthaíonn siad anseo an bonn le haghaidh roinnt mhaith turas ar ais agus moltaí 

saoire don teaghlach agus do chairde sa bhaile. Cuirtear lóistín ar fáil do chuairteoirí 

i dtithe leaba is bricfeasta, i dtithe aíochta agus in óstáin sa cheantar. Cuireann Fáilte 

Isteach ranganna comhráiteacha Béarla ar fáil do dhaoine nua sa phobal. 

Freastalaíonn 80 mac léinn i gCeatharlach agus sa Tulach ar a ranganna faoi láthair.  

Chomh maith leis sin, mealltar roinnt náisiúnach ón gcoigríoch freastal ar ranganna 

comhráiteacha Gaeilge leis an gCiorcal Gaeilge a reáchtálann Glór Cheatharlach.  

 

Áitribh fáilteachais  

 

Freastalaíonn raon 

fosheirbhísí, lena n-áirítear 

áitribh fáilteachais agus tithe 

tábhairne, ar riachtanais an 

chuairteora i bhformhór na 

mbailte móra agus na 

sráidbhailte móra. Tá 

bunsaoráidí do chuairteoirí 

in easnamh i roinnt 

láithreacha, áfach. Cé go 

bhfuil méadú tagtha ar an 

líon féilte le blianta beaga 

anuas, earnáil 

thearcfhorbartha i gcomparáid le contaetha mórthimpeall is ea an earnáil féilte.  
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Cóiríocht  

 

Is beag ó thaobh méide de atá an bonn iomlán cóiríochta ceadaithe. San iomlán, is 

ann do 38 n-áitreabh lena dtairgtear 770 seomra. Mar sin féin, is ionann sin agus 

mórmhéadú acmhainne de níos mó ná 250% ón acmhainn a bhí ar fáil sa bhliain 2000. 

Tá athrú tagtha ar an bpróifíl freisin ós rud é go bhfuil an méadú ar acmhainn le fáil 

den chuid is mó san earnáil óstán agus san earnáil iostas féinfhreastail. 

 

D’imir an infheistíocht atá déanta ag oibreoirí cóiríochta príobháidí le roinnt blianta 

anuas dea-thionchar ar dhul chun cinn thionscal turasóireachta Cheatharlach. Anuas 

air sin, rinne roinnt réadmhaoine atá ann cheana infheistíocht ina n-áitreabh a 

uasghrádú ar bhonn rialta, rud a chabhraíonn le caighdeáin cháilíochta a choinneáil. 

 

Tábla 14 - Cóiríocht Chláraithe i gContae Cheatharlach, 2015 

Cineál  Líon Réadmhaoine  Líon Seomraí  

Óstáin  8  476  

Tithe Aíochta  2  20  

Tithe Leaba is 

Bricfeasta, lena n-

áirítear Tithe Cathrach, 

Tithe Feirme agus Tithe 

Tuaithe  

18  98  

Iostais Féinfhreastail*  8  165  

Tithe Stairiúla  2  11  

Iomlán  38  770  

   

Foinse: Turasóireacht Cheatharlach/Fáilte Éireann  

* Tabhair faoi deara: Tá 55 iostas féinfhreastail ann sa chontae san iomlán. Cuimsíonn siad 8 

réadmhaoin. 

Tá laghdú mór tagtha ar an stoc cóiríochta ceadaithe ón mbliain 2006 i leith. Tá sé le 

sonrú go háirithe san earnáil iostas féinfhreastail, áit a bhfuil laghdú iomlán de gheall 

le 100 réadmhaoin tagtha aníos. Níl ach athrú beag tagtha ar an líon réadmhaoine 

san earnáil tithe leaba is bricfeasta, lena n-áirítear tithe cathrach, tithe feirme agus 

tithe tuaithe. Is é an chúis phríomha leis sin, áfach, ná an Caighdeán Fáilte nua a thug 

Fáilte Éireann isteach. Tá glactha go díograiseach leis ag naoi réadmhaoin sa chontae 

go dtí seo.  

 

D’imir an infheistíocht atá déanta ag oibreoirí cóiríochta príobháidí le roinnt blianta 

anuas dea-thionchar ar dhul chun cinn thionscal turasóireachta Cheatharlach. Anuas 

air sin, rinne roinnt réadmhaoine atá ann cheana infheistíocht ina n-áitreabh a 

uasghrádú ar bhonn rialta, rud a chabhraíonn le caighdeáin cháilíochta a choinneáil.  

 

Na forbairtí cóiríochta óstáin a rinneadh i gContae Cheatharlach le bliain anuas, is 

fianaise iad ar an tábhacht mhéadaitheach atá ag baint leis an tionscal turasóireachta 
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sa chontae. Mhéadaigh an Seven Oaks Hotel a acmhainn go 90 seomra agus 

osclaíodh an Step House Hotel sa Bhuiríos i ndeisceart an Chontae i mí Dheireadh 

Fómhair 2007. Tá 20 seomra ann.  

 

Oidhreacht agus Cultúr  

 

Tá oidhreacht chultúrtha na hÉireann ar 

cheann de na príomhchúiseanna a 

roghnaíonn turasóirí cuairt a thabhairt ar 

Éirinn agus tá a lán le tairiscint ag Contae 

Cheatharlach ina leith sin. De bharr na staire 

saibhre Ceiltí atá aige, is iomaí déantán 

staire agus seandálaíochta atá le fáil i 

gContae Cheatharlach, idir shuíomhanna 

págánacha amhail Dolmain Chnoc an 

Bhrúnaigh agus lonnaíochtaí eaglasta i dTigh Moling.  

 

Tá roinnt gnéithe láidre tarraingteacha oidhreachta ag an gContae a d’fhéadfadh cur 

go mór le geilleagar tuaithe Cheatharlach ach iad a fhorbairt go cúramach. Comhpháirt 

thábhachtach den tairiscint Oidhreachta i gContae Cheatharlach iad an Oidhreacht 

Thógtha, Sráidbhailte Tuaithe, Limistéir Chaomhantais Speisialta, ceardaíocht agus 

traidisiúin na háite.  

 

Contae atá saibhir ó thaobh na n-ealaíon 

de is ea Contae Cheatharlach. 

Cuimsíonn sé na healaíona ar fad, lena n-

áirítear féilte, ceol, téatar, na 

hamharcealaíona agus na taibhealaíona. 

Is as Ceatharlach ó dhúchas eagraíochtaí 

cultúir, féilte cultúir agus ealaíontóirí a 

bhfuil clú áitiúil agus clú idirnáisiúnta 

orthu. Áirítear leo sin saothar 

seanbhunaithe ealaíne amhail Féile 

Ealaíon Cheatharlach (Éigse), Aspiro, Téatar Óige Cheatharlach, i measc nithe eile, 

agus forbairtí nua amhail Ionad VISUAL don Ealaín Chomhaimseartha, Clár Giniúna 

Ceoil Cheatharlach agus Féile Scríbhneoireachta agus Smaointe Theach na Buiríse. 

Is cinnte go bhfuil fás ollmhór tagtha san earnáil ealaíon tagtha ar fud Chontae 

Cheatharlach agus, dá réir sin, cuireadh feabhas ar an gcáilíocht beatha do mhuintir 

na háite agus do chuairteoirí ar an gcontae araon. 

Bhí caiteachas suntasach caipitil i gceist le roinnt ionad do chuairteoirí agus le roinnt 

tionscadal. Le blianta beaga anuas, áirítear leo Ionad VISUAL, Músaem Contae 

Cheatharlach agus Teach Stairiúil agus Gairdíní Daingne Gharrán Duckett. Mar sin 

féin, tugtar faoi deara go dteastaíonn tuilleadh léirmhínithe agus infheistíochta ó roinnt 

de na príomhshuíomhanna eile oidhreachta. 
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An Oidhreacht Thógtha  

 

Tá a lán le tairiscint ag Contae Cheatharlach ina leith seo. Tá gnéithe éagsúla ag baint 

lena oidhreacht shaibhir. Áirítear leo Láithreáin Seandálaíochta (Dolmain Chnoc an 

Bhrúnaigh, Dolmain Bhaile Eireoil, dún an Rátha Ghile), Láithreáin Eaglasta 

(Ardeaglais Naomh Lazerian i Seanleithghlinn agus Tigh Moling), Caisleáin agus Tithe 

(Garrán Duckett, Caisleán Bhaile Muáin, Caisleán Chluain Mhór agus Caisleán Bhaile 

an Locháin), Nithe eile is Díol Spéise do Chuairteoirí agus Gairdíní Eile (Gairdíní na 

Carraige, Músaeim).  

 

Bailte agus Sráidbhailte faoin Tuath  

 

Ceann de na gnéithe is suntasaí de 

Chontae Cheatharlach is ea an carachtar 

mealltach atá ag an-chuid dá bhailte beaga 

agus dá shráidbhailte. I dteannta a chéile, 

cruthaítear mealltacht mhór ó thaobh na 

turasóireachta de le leagan amach, sráid-

dreacha, tarraingteacht oidhreachta, 

suíomh geografach agus 

comhthimpeallacht ailtireachta na mbailte 

agus na sráidbhailte sin. Is soiléire an méid 

sin i ndeisceart an Chontae, áit a dtugann lonnaíochtaí amhail Leithghlinn an Droichid, 

an Bhuiríos, Muine Bheag, Tigh Moling agus Cluain na nGall timpeallachtaí tógtha gan 

mhilleadh ag a bhfuil mealltacht ar leith. Fianaise air sin is ea gur bhain Leithghlinn an 

Droichid agus Cluain na nGall, ar sráidbhailte iad, an chéad áit i gcomórtas Eorpach 

Entente Florale le blianta beaga anuas.  

 

Conairí  

 

Forbraíodh roinnt conairí le blianta beaga anuas chun spriocdhíriú ar an margadh sin 

ar bhealach ní b’éifeachtaí. Áirítear leo an Chonair Gairdín, Conair Oidhreachta 

Shliabh Laighean, Ceatharlach - Conairí na Naomh, agus dhá chonair a chuirfear i 

gcrích roimh dheireadh na bliana 2016 faoi REDZ; is iad sin, Conair Eachtraíochta 

Cheatharlach Theas agus Conair Bia Cheatharlach.  
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Sean-Oirthear na hÉireann 

  

Le déanaí, d’fhorbair Fáilte 

Éireann branda nua dar teideal 

Sean-Oirthear na hÉireann mar 

rogha eile ó Shlí an Atlantaigh 

Fhiáin. Clúdaítear leis an 

limistéar geografach ó Chairlinn 

i gContae Lú go Cathair 

Chorcaí, rud a áiríonn Contae 

Cheatharlach. Tá sé beartaithe 

a bheith ian straitéis 10 mbliana 

le haghaidh an turasóireacht a 

fhorbairt agus dírítear ann ar rud 

tábhachtach a dhéanann 

idirdhealú idir an réigiún seo 

agus réigiúin eile, mar atá an 

stair ársa éagsúil atá aige. 

Aithníodh ceithre théama 

thábhachtacha - ársa, luath-

Chríostaí, meánaoiseach agus 

Angla-Éire. Tá a lán le tairiscint 

ag Contae Cheatharlach ina 

leith sin. Is ann do tháirgí láidre 

faoin téama ‘ársa’ (Dolmain 

Chnoc an Bhrúnaigh), faoin 

téama ‘luath-Chríostaí’ (Tigh 

Moling, Míseal gus 

Seanleithghlinn) agus faoin 

téama ‘Angla-Éire’ (gairdíní agus tithe lena n-áirítear iad sin ag Teach na Buiríse, 

Caisleán Huntington, Garrán Duckett agus Teach na Carraige).  

 

Limistéir Chaomhantais Speisialta 

 

D’ainmnigh an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na ceantair seo i 

gContae Cheatharlach a bheith ina láithreáin faoi chosaint dhlíthiúil (an Bhearú/an 

Fheoir, an tSláine, Abhainn an Doirín agus an Staighre Dubh). Liostaigh Dúchas go 

bhfuil 17 Limistéar Oidhreachta Náisiúnta (NHA) lonnaithe sa Chontae freisin.  

 

Ceardaíocht agus Traidisiúin na hÁite  

 

Is éard atá i sainghné na hearnála ceardaíochta i gContae Cheatharlach ná scata 

micrifhiontar atá lonnaithe go príomha i gceantair thuaithe. Gineann an-chuid díobh 

láimhdeachas íseal ar bhonn beagscála. Ar áireamh san earnáil tá raon leathan 

disciplíní ceardaíochta, lena n-áirítear deileadh adhmaid, cruanadh, teicstílí, 
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ceirmeacht, oibriú miotail, dealbhóireacht, seodóireacht agus éadaí cniotáilte couture. 

Rud ba thábhachtaí fós, léiríonn sí an iomad scileanna ceardaíochta ar leith atá ag dul 

in éag agus a mheastar a bheith ina ngnéithe uathúla d’oidhreacht Cheatharlach. Ina 

measc tá Fál Cheatharlach, ar fál maisiúil é atá comhdhéanta de phíosaí gearrtha 

eibhir a oibrítear go garbh chun iad a mhúnlú agus a chuirtear le chéile, mar aon le 

teicnící traidisiúnta lásadóireachta amhail Lása na Buiríse.  

 

Faoi láthair, tá 49 gceardaí ó 

Chontae Cheatharlach cláraithe le 

Comhairle Cheardaíochta na 

hÉireann (i gcomparáid le 20 

ceardaí sa bhliain 2007). Meastar 

go bhfuil 15 cheardaí fostaithe go 

lánaimseartha i bhfiontar 

ceardaíochta. Ar a bharr sin, 

faigheann 20 ceardaí atá fostaithe 

i bhfiontar páirtaimseartha 

ceardaíochta leibhéal suntasach 

ioncaim bhreise ach tabhairt faoi 

ghníomhaíocht a bhaineann le 

ceardaíocht. Cé go gcuimsíonn Ollmhargadh Dearaidh, Ceardaíochta agus Bia 

Gharrán Duckett mórlimistéar miondíola ceardaíochta ina bhfuil ceann amháin 

(déanamh gloine daite) de na ceithre cheardlann cheardaíochta áitithe, níl ag an 

gcontae ionad lárnach inar féidir le cuairteoirí earraí ceardaíochta áitiúla a cheannach 

7 lá sa tseachtain ar fud na bliana féilire. Is ann do roinnt braislí ceardaíochta i gContae 

Cheatharlach. CLG Chomhpháirtíocht Forbartha Contae Cheatharlach/Grúpa 

Ceardaíochta Gharrán Duckett, Braisle Ceardaíochta Form (12 bhall) agus Grúpa 

Ealaíontóirí na Bearú. 
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Agus an straitéis á hullmhú, ghlac raon geallsealbhóirí páirt i sraith ceardlanna 

forbartha, Anailís LLDB ar áireamh, chun scrúdú a dhéanamh ar na láidreachtaí, laigí, 

deiseanna agus bagairtí i dtaca leis an turasóireacht i gContae Cheatharlach. Is éard 

atá sa tábla seo a leanas ná achoimre ar na láidreachtaí agus na deiseanna 

inmheánacha agus seachtracha le haghaidh forbairt a aithníodh: 

 

Cuairt a Thabhairt ar Chontae Cheatharlach - Anailís LLDB 
 
 

 
 

 
 

 

Cuairt a Thabhairt 
ar Chontae 

Cheatharlach -
Anailís LLDB

• Suíomh Straitéiseach 
• Raon gníomhaíochtaí amuigh 

faoin spéir 
• Conair Gairdín Cheatharlach agus 

Féile Gairdín Cheatharlach 
• Daoine cairdiúla oscailte 
• Tírdhreach álainn; an Staighre 

Dubh, Sliabh Laighean, an Bhearú, 
an tSláine 

• Oidhreacht, Dolmainí, conairí 
staire 

• VISUAL 
• Músaem Contae 
• Féilte, Ceol, na hEalaíona, 

Scannáin 
• Ómós Áite; Comórtas na mBailte 

Slachtmhara 

 

LÁIDREACHTAÍ 
 

LAIGÍ 
 

DEISEANNA 
 

BAGAIRTÍ 
 

• Easpa comharthaí chun daoine a 
mhealladh isteach ón 
Mótarbhealach agus ó áiteanna ar 
fud an Chontae 

• Gannionadaíocht do Thairiscint 
Cheatharlach i Straitéisí Réigiúnacha 
agus i Straitéisí Náisiúnta 

• Leibhéal íseal rochtana agus 
léirmhínithe ar láithreáin 
oidhreachta agus chultúir  

• Leibhéil ísle chóiríochta i gceantair 
áirithe sa chontae 

• Coincheap ‘an ghearrfhanachta’ a 
fhorbairt; pacáiste do chuairteoirí  

• An táirge siúil a fhorbairt; Cosán 
Cheatharlach, nasc le bealaí ciorclacha 

• Acmhainn na habhann a fhorbairt; 
cadhcáil, bádóireacht, canúáil, rian 
rothaíochta feadh na Bearú 

• Leas a bhaint as acmhainneacht na 
hoidhreachta; Sean-Oirthear na 
hÉireann (plean 10 mbliana ó Fáilte 
Éireann) 

• Iarraidh ar dhaoine cáiliúla as 
Ceatharlach an contae a chur chun cinn 

• Conairí siúil agus rothaíochta, Forbairt 
Féilte  

 

• Fís agus ‘íomhá’ neamhfhorbartha le 
haghaidh Cheatharlach 

• Easpa creidimh i muintir 
Cheatharlach maidir lena bhfuil siad 
ábalta a thairiscint 
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Sprioc Ardleibhéil  

Mar thoradh ar chomhairliúchán poiblí a rinneadh le geallsealbhóirí éagsúla agus ar 

anailís LLDB, agus aird á tabhairt ar Phróifíl Chontae Cheatharlach, ceapadh na 

spriocanna ardleibhéil straitéiseacha seo a leanas a dtacaíonn ceithre chuspóir 

straitéiseacha maidir le ‘Cuairt a Thabhairt ar Chontae Cheatharlach’ leo: 

Téama Spriocanna 

Ardleibhéil 

Cuspóirí Straitéiseacha 

Cuairt a Thabhairt ar 

Chontae Cheatharlach 

An táirge 

turasóireachta 

agus an 

teachtaireacht 

turasóireachta a 

bharrfheabhsú  

4.1  Cur leis an mbród atá ar an muintir 

áitiúla agus ar an bpobal gnó as an 

táirge turasóireachta 

4.2 Fís atá soiléir agus cumhachtach a 

fhorbairt tuilleadh do Cheatharlach 

    4.3 Straitéis turasóireachta, straitéis 

margaíochta agus straitéis 

forbartha táirge chomhleanúnach 

agus ón mbun aníos a fhorbairt 

agus a sholáthar thar thréimhse 5 

bliana, nithe a chuimseoidh gach 

ceann de na láidreachtaí atá againn 

i gCeatharlach 

    4.4 Turasóireacht inbhuanaithe tuaithe 

a fhorbairt mar ní a bhrúfaidh an 

geilleagar agus cruthú fostaíochta 

chun cinn ar fud Bhaile 

Cheatharlach agus Chontae 

Cheatharlach 
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An Bonneagar Fothacaíochta 

Baineann ríthábhacht le Bonneagar Eacnamaíoch agus Sóisialta Chontae 

Cheatharlach a fhorbairt maidir le fás eacnamaíoch, le hinbhuanaitheacht agus le 

cáilíocht beatha a chinntiú dá Phobail.   

 

I dTreoirlínte Pleanála Réigiúnaí do Réigiún an Oirdheiscirt 2010 - 2022, tugtar sonraí 

faoi thosaíochtaí infheistíochta cumasúcháin ríthábhachtaigh lena bhfeabhsófar an 

bonneagar i Réigiún an Oirdheiscirt agus, dá bharr sin, forbairt Chontae Cheatharlach 

sa todhchaí i.e.   

 An Geilleagar Cliste;  

 Seirbhísí Bonneagair Iompair;  

 Fuinneamh agus Cumarsáid;  

 Plean Bainistíochta Dramhaíola.  

 

Bonneagar Sóisialta 

 

Trí bhonneagar sóisialta 

éifeachtach a fhorbairt agus 

a éascú, cinnteofar go 

mbeidh Ceatharlach ina áit 

tharraingteach le cónaí ann, 

le hoibriú ann agus le cuairt a 

thabhairt air toisc go 

bhforbrófar pobail láidre 

chuimsitheacha ag a mbeidh 

mórtas cine agus ceantair, 

agus seirbhísí agus saoráidí a fhreastalóidh ar riachtanais phobal mhéadaitheach an 

chontae á soláthar go cuí agus rochtain orthu á tabhairt. 

Áirítear leis an mbonneagar sóisialta atá ar fáil i gCeatharlach saoráidí le haghaidh 

oideachais, cúram leanaí, spóirt agus caitheamh aimsire mar aon le tithíocht 

inacmhainne, na healaíona agus cultúr, seirbhísí leabharlainne, cúram sláinte agus 

timpeallacht thógtha ar ardchaighdeán. Chomh maith leis sin, teastaíonn deiseanna 

le teacht le chéile agus le teagmháil a dhéanamh lena chéile ó phobail. Is 

réamhriachtanais éigeantacha iad maidir le mórtas cine agus ceantair a fhorbairt. 

Éascaítear iad sin trí sheirbhísí amhail saoráidí pobail, seirbhís oibre deonaí, cumainn 

chónaitheoirí agus grúpaí forbartha pobail.  D’imir an cúlú eacnamaíochta 

drochthionchar suntasach ar gach ceann de na seirbhísí sin mar gur cuireadh 

ciorruithe tromchúiseacha ar acmhainní i bhfeidhm. Is gá anois iad a thabhairt ar ais 

mar a bhí, iad a fheabhsú agus go leor airgid a chur ar fáil dóibh lena n-

inbhuanaitheacht a chinntiú san fhadtéarma. 

 

 

 

 

 



 

77 

Iompar 

 

Tá neart eacnamaíoch Cheatharlach bunaithe ar a bhonneagar iompair, ar a líonra 

bonneagair uisce agus fuíolluisce i suíomhanna straitéiseacha agus ar an líonra 

gaolmhar a chuimsíonn páirceanna gnó, eastáit tionscail agus talamh atá criosaithe le 

haghaidh fiontar, fostaíochta agus tionscal. 

 

Rud tábhachtach a théann i bhfeidhm ar a iomaíche atá contae agus ar a chumasaí 

atá sé chun aghaidh a thabhairt ar roinnt dá mhór-riachtanais shóisialta agus 

chomhshaoil is ea gréasáin iompair atá inbhuanaithe, éifeachtúil agus éifeachtach a 

chur ar fáil sa chontae. Cur chun cinn an iompair inbhuanaithe agus na 

hinrochtaineachta in Éirinn agus, go deimhin, i gContae Cheatharlach, buntacaítear 

leis trí chomhthéacs beartais náisiúnta ina bhféachtar le húsáid talún agus beartas 

iompair a chomhtháthú. 

 

Tá Ceatharlach suite leath bealaigh idir Port Láirge agus Baile Átha Cliath, rud a 

thugann rochtain ar Aerfort Bhaile Átha Cliath, ar Aerfort Réigiúnach Phort Láirge, ar 

Chalafort Bhaile Átha Cliath agus ar Chalafort Phort Láirge.  Feabhsaíodh rochtain 

mhuintir Cheatharlach ar chathracha eile go mór le tógáil mhótarbhealach an M9 idir 

Cill Chuillinn agus Port Láirge agus leis an infheistíocht leanúnach atá á déanamh i 

mbóthar an N80, Bóthar Náisiúnta den Dara Grád, rud atá ina bhealach ainmnithe 

Eorpach idir Ros Láir agus Lár na Tíre. Is ar chaighdeán ard atá bóithre réigiúnacha 

agus áitiúla i gContae Cheatharlach agus tá Comhairle Contae Cheatharlach agus an 

Rialtas Láir ag leanúint ar aghaidh ag déanamh infheistíocht iontu. 

 

Freastalaíonn líne idirchathrach Bhaile Átha Cliath-Phort Láirge ar Cheatharlach. Tá 

feabhas curtha ag an líne ar agaí turais agus ar shábháilteacht ar fud an ghréasáin le 

blianta beaga anuas. Leis an infheistíocht bhreise a rinneadh, cuireadh rothstoc nua 

ar fáil, rud a chuir feabhas ar mhinicíochtaí seirbhíse. Is ann d’acmhainneacht freisin 

le haghaidh lasta breise a iompar ar an ngréasán iarnróid. Beidh úsáid mhéadaithe an 

ghréasáin iarnróid san oíche le haghaidh lasta ina riachtanas. Tá ról ríthábhachtach 

le himirt ag gréasán iarnróid paisinéirí agus lasta atá nua-aimseartha agus éifeachtúil 

agus ar féidir brath air maidir le Contae Cheatharlach a chur chun cinn chun críocha 

gnó, tionsclaíocha, cónaithe agus caitheamh aimsire. Beidh buntáistí ag baint leis 

freisin ó thaobh inbhuanaitheachta, brú tráchta laghdaithe agus truailliú laghdaithe ó 

charranna de. 

 

Is iad seirbhísí reatha bus ó Bus Éireann agus ó sholáthraithe príobháideacha a 

sholáthraíonn seirbhísí tábhachtacha iompair idir Ceatharlach agus Baile Átha Cliath, 

Port Láirge agus roinnt mhaith de chinn scríbe straitéiseacha agus réigiúnacha eile. 

Chomh maith leis sin, soláthraíonn seirbhís bus tuaithe Ring-a-Link nasc tábhachtach 

chuig bailte beaga agus sráidbhailte i gContae Cheatharlach agus i gcontaetha 

mórthimpeall agus amach uathu. 
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Uisce agus Fuíolluisce 

 

Is as soláthairtí poiblí, grúpscéimeanna príobháideacha agus soláthairtí 

príobháideacha aonair a thagann soláthairtí uisce Chontae Cheatharlach. Is iad na 

príomhfhoinsí poiblí uisce i gCeatharlach ná baint uisce dromchla i dteannta roinnt 

foinsí screamhuisce.  Foinsítear an t-uisce dromchla i gContae Cheatharlach as roinnt 

aibhneacha. Is iad an 

Bhoirinn agus an tSláine na 

foinsí príomha. Tá foinse 

iontaofa soláthair uisce chun 

freastal ar an éileamh sa 

chontae curtha ar fáil ag na 

foinsí go dtí seo. Déanann 

Comhairle Contae 

Cheatharlach an soláthar 

uisce i gContae 

Cheatharlach a oibriú agus a 

chothabháil faoi chomhaontú 

seirbhíse le hUisce Éireann, 

an comhlacht ar a bhfuil freagrach as bainistiú foriomlán an tsoláthair uisce in Éirinn. 

Is é an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil a cheadúnaíonn soláthairtí poiblí 

uisce. Déanann sí faireachán agus rialáil ar sholáthairtí poiblí uisce in Éirinn. Léirítear 

i dtorthaí an fhaireacháin sin gur ar chaighdeán sármhaith atá an soláthar uisce i 

gCeatharlach agus go gcloíonn sé leis na rialacháin. Faoi Chreat-treoir Uisce an AE 

agus faoi na Pleananna Bainistíochta Abhantraí, déanann Comhairle Contae 

Cheatharlach agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil faireachán ar 

cháilíocht an uisce chun cosaint ár n-acmhainní uisce sa réigiún a chosaint le 

haghaidh na nglún reatha agus na nglún le teacht.  

 

Bainistíocht Dramhaíola 

 

Bunriachtanas bonneagair atá riachtanach le 

haghaidh forbairt inbhuanaithe agus le haghaidh 

chosaint shláinte an phobail agus an chomhshaoil is 

ea bainistíocht dramhaíola. Áirítear le bonneagar 

dramhaíola ionaid athchúrsála fág anseo, ionaid 

athchúrsála agus dramhaíola pobail, stáisiúin aistrithe 

dramhaíola, saoráidí athshlánaithe ábhair, saoráidí 

cóireála dramhaíola bitheolaíche, saoráidí údaraithe 

cóireála le haghaidh feithiclí a bhfuil a ré caite agus 

láithreáin líonadh talún. 
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Teileachumarsáid 

 

Tá infheistíocht i dteileachumarsáid ina riachtanas le haghaidh fhorbairt láidir 

shóisialta agus eacnamaíoch Chontae Cheatharlach. Baineann ríthábhacht le 

hardbhonneagar cumarsáide le haghaidh sochaí fhianaisebhunaithe a bhaint amach 

agus mar thaca tábhachtach le haghaidh gnó, oideachais, taighde, teaghlach agus 

pobal. Is féidir buntáiste iomaíoch a bhaint as diandigitiú na teileachumarsáide maidir 

le forbairt agus infheistíocht eacnamaíoch a mhealladh agus maidir le caipiteal 

sóisialta a neartú. Bíonn socruithe solúbtha oibre ag gabháil leis freisin, rud a 

chuireann ar chumas daoine oibriú agus cumarsáid a dhéanamh óna dteach féin le 

daoine ar fud an domhain, lena n-áirítear daoine muinteartha is baill den Diaspóra.  De 

réir Dhaonáireamh 2011, bhí nasc leathanbhanda ag 58% de theaghlaigh i gContae 

Cheatharlach. Léiríonn sé sin méadú suntasach ar an líon teaghlach atá á fháil i 

gcomparáid le blianta roimhe.  Mar sin féin, tá an contae chun deiridh an stáit fós ó 

thaobh soláthar leathanbhanda de, mar go raibh nasc ag 64% de theaghlaigh sa tír. 

Is faoi chúram na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha atá cur 

chun feidhme an leathanbhanda.  Sa bhliain 2015, d’fhoilsigh an Roinn an “Plean 

Náisiúnta Leathanbhanda”. Is é aidhm an phlean an tírdhreach leathanbhanda in 

Éirinn a athrú go mór. Cinnteofar leis an bplean go mbeidh rochtain ag daoine aonair 

agus ag gnóthais ar leathanbhanda ardluais, is cuma cén áit ina gcónaíonn siad nó 

ina n-oibríonn siad. Soláthrófar é sin trí infheistíocht tráchtála agus infheistíocht faoi 

threoir an Stáit i dteannta a chéile. Faoin mbliain 2020, beidh rochtain i ngach áit in 

Éirinn ar luas íosta leathanbhanda de 30 mbps. Tacaítear leis an ngá le 

leathanbhanda ardluais san fhianaise ón gCoimisiún um Fhorbairt Eacnamaíoch na 

gCeantar Tuaithe freisin. 

 

Fuinneamh 

 

Tá an cumas atá ag an ngeilleagar feidhmiú go rathúil ag brath go mór ar sholáthar 

fuinnimh atá imleor, inacmhainne agus inbhuanaithe ó thaobh cúrsaí comhshaoil de a 

bheith ar fáil. Leagtar amach an Creat Beartais Fuinnimh don tréimhse 2007-2020 sa 

Pháipéar Bán ón Rialtas Ag Seachadadh Todhchaí Fuinnimh Inbhuanaithe d’Éirinn 

(an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha (RCFAN) 2007). Tá an 

Páipéar Bán dlite dá athnuachan sa bhliain 2014. Leagtar roinnt spriocanna 

straitéiseacha amach ann chun slándáil an tsoláthair fuinnimh a áirithiú, chun 

iomaíochas a mhéadú agus chun inbhuanaitheacht a chur chun cinn ó thaobh soláthar 

agus úsáid fuinnimh de. Mar chuid lárnach den méid sin ar fad, is gá dúinn dul i ngleic 

leis an athrú aeráide agus astaíochtaí Gáis Cheaptha Teasa a laghdú trí fhoinsí 

fuinnimh in-athnuaite a chur chun cinn agus trínár n-éifeachtúlacht fuinnimh a 

uasmhéadú. 
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Oideachas 

 

A bhuí leis an áit a bhfuil an dá Institiúid Ardoideachais i gCeatharlach suite, 

soláthraítear fórsa saothair dea-oilte don Chontae agus bíonn an Contae níos 

tarraingtí le haghaidh Forbairt Eacnamaíoch dá bharr sin.   

 

 

Bonneagar Fothacaíochta – Anailís LLDB 
 

 
 
  

Bonneagar 
Fothacaíochta – Anailís 

LLDB

• Dea-bhonneagar bóithre; tá roinnt bealaí 
amach ón mótarbhealach i gceantar 
Cheatharlach 

• Dea-iompar poiblí as Baile Cheatharlach; 
an áis Ring a Link 

• Forbairt lánaí rothar 
• Gar do chalafort 
• Fuinneamh; tá ár n-acmhainní fuinnimh 

féin againn agus d’fhéadfaí iad a leathnú 
• Leathanbhanda; dea-chlúdach 4G; an 

tionscadal MAN i gCeatharlach. 
• Dea-bhonneagar uisce 
• Soláthar ilghnéitheach seirbhíse 

Leabharlainne, áit a nglactar cur chuige 
comhpháirtíochta 

• Dea-ghréasán iarnróid. 
• Acomhal an M9 agus an N8. 
• Dea-bhonneagar sóisialta / spóirt / pobail 

/ áineasa agus taitneamhachta 

 

LÁIDREACHTAÍ 
 

LAIGÍ 
 

DEISEANNA 
 

BAGAIRTÍ 
 

• Tá easpa nasc iompair ann i 
gceantair thuaithe agus in Oirthear / 
Iarthar an Chontae.  

• Is gá roinnt bóithre den dara grád a 
chothabháil, beidh sé sin 
dúshlánach toisc go bhfuil roinnt 
díobh faoi úinéireacht phoiblí 

• Is gá dul i gcomhairle tuilleadh le 
húsáideoirí seirbhíse nuair a bhíonn 
foirgnimh agus tionscadail á 
bpleanáil 

• Tá an leathanbhanda ar dhroch-
chaighdeán i gcodanna tuaithe den 
chontae 

• Bogadh an t-ionad siopadóireachta 
as lár an bhaile agus tá cuid mhór 
aonad folamh ann i lár Baile 
Cheatharlach anois 

• Tá sé casta seirbhísí a sholáthar 
mar gheall ar na teorainneacha 
atá againn le contaetha eile 

• Tá easpa feasachta ann ar ról na 
Leabharlainne agus ar na 
seirbhísí a chuireann sí ar fáil 

 

• Iompar tuaithe; seirbhís Ring a Link (ar a 
dtugtar Local Link anois) a leathnú; seirbhísí 
tointeála bus; tionscnaimh chomhroinnte 
tacsaí 

• Fuinneamh; an acmhainneacht atá ann an 
contae a dhéanamh níos féintuilleamaíche 
trína fhoinse fuinnimh féin (Bithmhais) a 
shaothrú; tionscnaimh phobail 

• Diúscairt dramhaíola; na roghanna difriúla 
atá ann a iniúchadh 

• Lár baile Cheatharlach a athnuachan 
• An acmhainneacht atá ann leabharlanna a 

úsáid mar spás pobail agus mar phointe 
fócasach; tá craobhacha i bhfeidhm cheana 
féin; an deis atá ann seirbhísí for-rochtana a 
sholáthar ar fud raon leathan topaicí a 
thacaíonn le forbairt pobail agus 
eacnamaíoch 

 
 

• Fuinneamh; an toilteanas atá ann cláir 
nua a ghlacadh 

• Dramhaíl; bagairt ar íomhá an chontae 
• An easpa leathanbhanda ar dhea-

chaighdeán atá ar fáil ar fud an chontae 
ar fad 

• An easpa comhtháthaithe atá ann idir 
na príomhbhailte 

• Dúnadh oifigí poist agus stáisiún gardaí 
faoin tuath; cailltear caidreamh 
sóisialta; fadhbanna slándála 
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Sprioc Ardleibhéil  

Mar thoradh ar chomhairliúchán poiblí a rinneadh le geallsealbhóirí éagsúla agus ar 

anailís LLDB, agus aird á tabhairt ar Phróifíl Chontae Cheatharlach, ceapadh na 

spriocanna ardleibhéil straitéiseacha seo a leanas a dtacaíonn cúig chuspóir 

straitéiseacha maidir le bonneagar fothacaíochta i gContae Cheatharlach leo: 

Téama Spriocanna 

Ardleibhéil 

Cuspóirí Straitéiseacha 

Bonneagar Fothacaíochta An bonneagar 

riachtanach le 

haghaidh an 

Chontae a chur ar 

fáil 

5.1 Straitéis athghiniúna a fhorbairt 

agus a chur chun feidhme do 

Bhailte agus do Shráidbhailte i 

gContae Cheatharlach 

5.2 Feasacht a chruthú ar an 

gcroíbhonneagar reatha atá ann 

5.3 Bearnaí i mbonneagar 

fothacaíochta a shainaithint agus 

dul i ngleic leo 

5.4 Na roghanna fuinnimh in-athnuaite 

atá ann a iniúchadh 

5.5 Comhpháirtíochtaí straitéiseacha a 

chur i bhfeidhm chun sineirgí a 

chruthú maidir le dul i ngleic le 

bearnaí bonneagair (prótacail / 

meabhráin tuisceana / 

comhaontuithe seirbhíse a bhunú) 

 

Aithnítear go bhfuil na gníomhartha a bhaineann le bonneagar a fhorbairt leagtha 

amach i bPlean Forbartha Contae Cheatharlach 2015 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comhroinnte 
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Infheistíocht a Dhéanamh i gContae Cheatharlach 

Mar thoradh ar chomhairliúchán poiblí a rinneadh le geallsealbhóirí éagsúla agus ar 

anailís LLDB, agus aird á tabhairt ar Phróifíl Chontae Cheatharlach, ceapadh na 

spriocanna ardleibhéil straitéiseacha seo a leanas a dtacaíonn dhá chuspóir 

straitéiseacha maidir le hinfheistíocht a dhéanamh i gContae Cheatharlach leo: 

Téama Spriocanna 

Ardleibhéil 

Cuspóirí Straitéiseacha 

Infheistíocht a Dhéanamh  

i gContae Cheatharlach 

 

Infheistíocht 

sheachtrach 

isteach i gContae 

Cheatharlach a 

uasmhéadú 

6.1 Grúpa áitiúil stiúrtha (a 

chuimseoidh an earnáil phoiblí 

agus phríobháideach araon) a 

bhunú agus plean ardleibhéil a 

fhorbairt – “meitheal 

machnaimh” 

 

6.2 Ceatharlach a fhorbairt mar 

láthair tharraingteach le haghaidh 

infheistíocht isteach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbairt 

Eacnamaíoch 
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Rannán 5: Plean Gníomhaíochta  
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Cónaí i gContae Cheatharlach 

Tag.   Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the  

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.1.1 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Daoine aonair a 
chumhachtú 
páirt 
ghníomhach a 
ghlacadh sa 
phobal 

Meicníocht atá 

cuimsitheach agus 

ionadaíoch go 

hiomlán a fhorbairt 

do mhuintir 

Cheatharlach 

 

Gach pobal (idir phobail 
gheografacha agus phobail 
chomhleasa) i gCeatharlach 

Líonra 
Rannpháirtíoch
ta Poiblí 
Cheatharlach 

 Comhairle Contae 
Cheatharlach  

 

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach   

 

 Gníomhaireachtaí 
Deonacha 

 

 Gníomhaireachtaí 
Reachtúla 

2016 - 
2021 

1.1.2 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Daoine aonair a 
chumhachtú 
páirt 
ghníomhach a 
ghlacadh sa 
phobal 

Plean éifeachtach 

cumarsáide a 

fhorbairt lena 

ndéanfar gach 

duine aonair i 

gCeatharlach a 

chumasú agus a 

spreagadh 

caidreamh bríoch a 

dhéanamh 

 

Daoine aonair, Grúpaí, Pobail 

agus Gníomhaireachtaí 

Líonra 

Rannpháirtíoch

ta Poiblí 

Cheatharlach 

 Ionad Oibrithe 
Deonacha 
Cheatharlach  

 Grúpaí sainleasa / 
grúpaí pobail  

 An tSeirbhís um 
Fhaisnéis do 
Shaoránaigh  

 Leabharlanna 
Cheatharlach  

 Gníomhaireachtaí  

2016 - 

2017 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the 

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.1.3 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Daoine aonair a 
chumhachtú 
páirt 
ghníomhach a 
ghlacadh sa 
phobal 

An luach a 

bhaineann le hobair 

dheonach a chur 

chun cinn agus 

raon agus cáilíocht 

na hoibre deonaí i 

gContae 

Cheatharlach a 

mhéadú 

Daoine aonair, pobail, gach 

eagraíocht a oibríonn le hoibrithe 

deonacha agus a bhíonn ag 

brath orthu, agus an tsochaí ina 

iomláine 

 

 

 

Ionad Oibrithe 

Deonacha 

Cheatharlach 

 Eagraíochtaí 
(Reachtúla agus 
Deonacha) de 
chuid RCPRÁ a 
oibríonn le 
hoibrithe 
deonacha, agus 
daoine aonair a 
bhfuil spéis acu in 
obair dheonach a 
dhéanamh 

2016 - 

2021 

1.2.1 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Ceannairí a 
chruthú agus a 
chumhachtú 
agus tacaíocht a 
thabhairt dóibh, 
agus acmhainn 
a fhorbairt 

Pobail (idir phobail 

gheografacha agus 

phobail atá 

bunaithe ar 

shaincheist ar leith) 

a dteastaíonn 

réamhfhorbairt 

uathu a shainaithint 

chun acmhainn a 

fhorbairt 

 

 

Pobail atá faoi réir míbhuntáiste 

e.g. ceantair faoi mhíbhuntáiste i 

mBaile Cheatharlach agus 

ceantair thuaithe theorann, 

Pobail Nua, an Lucht Siúil agus 

an Pobal Romach, etc. 

Comhpháirtíoc

ht Forbartha 

Contae 

Cheatharlach6  

 Comhairle Contae 
Cheatharlach  

 Fóram Imeasctha 
Cheatharlach  

 Seirbhísí 
Réigiúnacha Óige 
Cheatharlach 

 Seirbhísí Pobail 
Naomh Caitríona  

 An Coiste um 
Thionscnamh 
Chontae 
Cheatharlach a 
Thacaíonn le 
Daoine Breacaosta 

 An Coiste 
Idirghníomhaireach
ta don Lucht Siúil 

 Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chill 
Chainnigh agus 
Cheatharlach   

 Eagraíochtaí eile, 
de réir mar is cuí 
 

2016 - 

2021 

                                                           
6Sa chás go sainaithnítear Comhpháirtíocht Forbartha Contae Cheatharlach mar phríomhghníomhaireacht, gníomhóidh sí thar ceann Choiste Forbartha Pobail Áitiúil Cheatharlach 
chun an Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail agus/nó LEADER a chur chun feidhme. 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the 

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.2.2 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Ceannairí a 
chruthú agus a 
chumhachtú 
agus tacaíocht a 
thabhairt dóibh, 
agus acmhainn 
a fhorbairt 

Tionscnaimh a 

fhorbairt chun 

tacaíocht 

réamhfhorbartha a 

sholáthar do na 

pobail atá 

sainaitheanta i 

nGníomh 1.2.1 

Na pobail atá sainaitheanta i 

nGníomh 1.2.1 

Comhpháirtíoc

ht Forbartha 

Contae 

Cheatharlach  

 Comhairle Contae 
Cheatharlach  

 Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chill 
Chainnigh agus 
Cheatharlach  

 Ionaid Acmhainní 
Teaghlaigh 

 Seirbhísí Pobail 
Naomh Caitríona  

 Seirbhísí 
Réigiúnacha Óige 
Cheatharlach  

 Cumann 
Cathaoireacha 
Rothaí na hÉireann  

 Ionad Oibrithe 
Deonacha 
Cheatharlach, etc. 

2016 - 

2021 

1.2.3 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Ceannairí a 
chruthú agus a 
chumhachtú 
agus tacaíocht a 
thabhairt dóibh, 
agus acmhainn 
a fhorbairt 

Cabhrú le Pobail 

bhunaithe agus le 

grúpaí bunaithe a 

scileanna agus a 

bhféintuilleamaí a 

neartú agus a n-

acmhainn 

ceannaireachta a 

fhorbairt 

Gach Pobal agus gach grúpa An Líonra 

Rannpháirtíoch

ta Poiblí  

 

 Comhairle Contae 
Cheatharlach  

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach 

 Ionad Oibrithe 
Deonacha 
Cheatharlach  

 Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chill 
Chainnigh agus 
Cheatharlach  

 Grúpaí 
idirghníomhaireach
ta 

2016 - 

2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthair
bhithe 

Príomhghníom
haireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.3.1 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Comharchumainn
, fiontair shóisialta 
agus saoráidí 
pobail atá 
inbhuanaithe a 
fhorbairt de réir 
mar a 
shainaithníonn na 
pobail lena 
mbaineann iad 

Oibriú go dlúth le 

grúpaí pobail chun 

leas iomlán a bhaint 

as na saoráidí 

pobail atá acu 

cheana féin agus 

tacú lena 

inbhuanaithe atá na 

saoráidí sin 

 

 

Boird Bhainistíochta ar 

Shaoráidí Pobail agus 

muintir Chontae 

Cheatharlach. 

Comhpháirtíocht 

Forbartha 

Contae 

Cheatharlach 

 Comhlachtaí 
Rialaithe Náisiúnta  

 Ionad Oibrithe 
Deonacha 
Cheatharlach 

 Grúpaí pobail 

 Comhlachtaí spóirt 

 Scoileanna 

 Comhairlí paróiste 

 Comhairle Contae 
Cheatharlach  

 An Chomhpháirtíocht 
Áitiúil Spóirt  

 Gníomhaireachtaí 
Eile 

2016 - 

2021 

1.3.2 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Comharchumainn
, fiontair shóisialta 
agus saoráidí 
pobail atá 
inbhuanaithe a 
fhorbairt de réir 
mar a 
shainaithníonn na 
pobail lena 
mbaineann iad 

Saoráidí Pobail a 

fhorbairt in áiteanna 

a bhfuil gá 

sainaitheanta leo 

 

 

An Pobal Áitiúil Comhairle 

Contae 

Cheatharlach   

 

 

 An Pobal Áitiúil 

 Gníomhaireachtaí 
áitiúla ábhartha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 - 

2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthair
bhithe 

Príomhghníom
haireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.3.3 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Comharchumainn
, fiontair shóisialta 
agus saoráidí 
pobail atá 
inbhuanaithe a 
fhorbairt de réir 
mar a 
shainaithníonn na 
pobail lena 
mbaineann iad 

Tacú le 

Comharchumainn 

agus le Fiontair 

Shóisialta atá 

pobalbhunaithe sa 

Chontae 

 

 

 

Pobail Áitiúla Comhairle 

Contae 

Cheatharlach 

(an Pobal agus 

an Oifig Fiontair 

Áitiúil) 

 

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach  

 Turasóireacht 
Cheatharlach 

 Fiontair áitiúla 
bheaga agus 
mheánmhéide 

 Institiúid 
Teicneolaíochta 
Cheatharlach 

 Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chill 
Chainnigh agus 
Cheatharlach 

2016 - 

2021 

1.4.1 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Folláine, sláinte 
agus 
sábháilteacht 
pobail a fheabhsú 

Straitéis um 

Fhéinmharú a 

Chosc agus um 

Meabhairshláinte a 

fhorbairt do 

Chontae 

Cheatharlach 

Muintir Chontae 

Cheatharlach 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

 

 

 

 

 

 

 Cumann 
Meabhairshláinte 
Cheatharlach 

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach 

2016 - 

2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthair
bhithe 

Príomhghníom
haireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.4.2 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Folláine, sláinte 
agus 
sábháilteacht 
pobail a fheabhsú 

An Plean 
Straitéiseach ó 
Aonad Sláinte Lucht 
Siúil an Oirdheiscirt 
2015 – 2020 a chur 
chun feidhme 

An Lucht Siúil Feidhmeannacht 
na Seirbhíse 
Sláinte agus an 
Grúpa 
Idirghníomhaire
achta don Lucht 
Siúil 

 An Lucht Siúil  

 Seirbhísí Pobail 
Naomh Caitríona, 
Ionaid Acmhainní 
Teaghlaigh  

 Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chill 
Chainnigh agus 
Cheatharlach 

 Comhairle Contae 
Cheatharlach 

2016 - 

2021 

1.4.3 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Folláine, sláinte 
agus 
sábháilteacht 
pobail a fheabhsú 

An Straitéis um 
Spórt agus 
Gníomhaíocht 
Fhisiciúil 2016 – 
2021 a chur chun 
feidhme, agus sinn 
ag obair i gcomhar 
le geallsealbhóirí 
áitiúla maidir le 
pleanáil agus le 
forbairt beartais 
chun a chinntiú go 
mbainfear an úsáid 
is fearr as na 
hacmhainní áitiúla 
atá ar fáil  
 
 
 

Gach duine aonair i 
gCeatharlach 

An 
Chomhpháirtíoc
ht Áitiúil Spóirt 

 Coiste Seirbhísí do 
Leanaí agus do 
Dhaoine Óga - 
Ceatharlach 

 Comhairle na nÓg 

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach  

 Ionad Oibrithe 
Deonacha 
Cheatharlach  

  An Bord Oideachais 
agus Oiliúna 

  Ionaid Acmhainní 
Teaghlaigh   

 An Coiste um 
Thionscnamh 
Chontae 
Cheatharlach a 
Thacaíonn le Daoine 
Breacaosta 

 An Cumann 
Meabhairshláinte 

 Comhairle Contae 
Cheatharlach  

 Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte  

2016 - 

2021 
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 Institiúid 
Teicneolaíochta 
Cheatharlach  

 Seirbhísí 
Réigiúnacha Óige 
Cheatharlach 

 Líonra Ban Chontae 
Cheatharlach 

 Scoileanna 

 Ionaid Fóillíochta 

 An Earnáil do 
Dhaoine faoi 
Mhíchumas 

 Comhlachtaí 
Rialaithe Náisiúnta 

 Cumainn agus  
Grúpaí Pobail. 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthair
bhithe 

Príomhghníom
haireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.4.4 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Folláine, sláinte 
agus 
sábháilteacht 
pobail a fheabhsú 

Iniúchadh a 

dhéanamh ar a 

indéanta atá sé 

staidéar bonnlíne a 

dhéanamh, i 

gcomhpháirt leis an 

Roinn Iompair, 

Turasóireachta 

agus Spóirt, ar 

rannpháirtíocht i 

ngníomhaíocht 

fhisiciúil agus sa 

spórt agus ar na 

háiseanna atá ar fáil 

don rannpháirtíocht 

sin i gContae 

Cheatharlach 

Gach duine aonair i 

gCeatharlach 

 

 

 

 

An 

Chomhpháirtíoc

ht Áitiúil Spóirt 

 An Roinn Iompair, 
Turasóireachta agus 
Spóirt 

 Comhairle Contae 
Cheatharlach  

 Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte  

 Institiúid 
Teicneolaíochta 
Cheatharlach 

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach  

 Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chill 
Chainnigh agus 
Cheatharlach 

2016 - 

2021 

1.4.5 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Folláine, sláinte 
agus 
sábháilteacht 
pobail a fheabhsú 

Plean oibre don 

chomhchoiste 

póilíneachta a 

fhorbairt agus a 

chur chun feidhme 

do Chontae 

Cheatharlach 

 

Daoine aonair agus Pobail An Comhchoiste 

Póilíneachta 

 

 An Garda Síochána  

 Ionadaithe Tofa 

 Ionadaithe don 
Líonra 
Rannpháirtíochta 
Poiblí  

 Comhlachas 
Tráchtála 
Cheatharlach 

 

2016-

2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthair
bhithe 

Príomhghníom
haireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.5.1 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

Seirbhísí pobail 
atá comhtháite 
agus 
inbhuanaithe a 
sholáthar chun 
dul i ngleic le 
heisiamh 
sóisialta agus 
leis an 
mbochtaineacht 

Fóram a chruthú 

chun tacú le 

gníomhaireachtaí 

pobail agus le 

gníomhaireachtaí 

deonacha agus 

reachtúla an chuid is 

fearr a bhaint as a 

gcuid acmhainní 

agus oibriú i gcomhar 

le chéile chun 

freastal ar na 

riachtanais atá ag 

pobail ar an imeall. 

Pobail atá faoi réir 

míbhuntáiste  

An Coiste 

Forbartha Pobail 

Áitiúil 

 Grúpaí Pobail agus 
Deonacha  

 Gníomhaireachtaí 
Reachtúla 

2016-

2020 

1.5.2 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

Seirbhísí pobail 
atá comhtháite 
agus 
inbhuanaithe a 
sholáthar chun 
dul i ngleic le 
heisiamh 
sóisialta agus 
leis an 
mbochtaineacht 
 
 

Straitéis Choiste 
Cheatharlach um 
Sheirbhísí do Leanaí 
agus do Dhaoine 
Óga a chur chun 
feidhme  

Gach leanbh, gach duine óg 

agus a dteaghlach i gContae 

Cheatharlach 

Coiste 

Cheatharlach 

um Sheirbhísí 

do Leanaí agus 

do Dhaoine Óga  

 Gníomhaireachtaí 
reachtúla ábhartha 
eile 

 Grúpaí Pobail agus 
Deonacha 

2016 - 

2018 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthair
bhithe 

Príomhghníom
haireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.5.3 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

Seirbhísí pobail 
atá comhtháite 
agus 
inbhuanaithe a 
sholáthar chun 
dul i ngleic le 
heisiamh 
sóisialta agus 
leis an 
mbochtaineacht 
 
 

 Straitéis agus plean 

gníomhaíochta an 

Ghrúpa 

Idirghníomhaireachta 

don Lucht Siúil a chur 

chun feidhme 

 

 

 

 

An Lucht Siúil An Grúpa 

Idirghníomhaire

achta don Lucht 

Siúil - 

Ceatharlach 

 Ranna agus 
gníomhaireachtaí 
ábhartha eile Rialtais 

2016 - 

2021 

1.5.4 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

Seirbhísí pobail 
atá comhtháite 
agus 
inbhuanaithe a 
sholáthar chun 
dul i ngleic le 
heisiamh 
sóisialta agus 
leis an 
mbochtaineacht 
 
 
 

 Straitéis agus plean 

gníomhaíochta 

Fhóram Imeasctha 

Cheatharlach a chur 

chun feidhme. 

 

 

 

 

Pobail Nua Fóram 

Imeasctha 

Cheatharlach 

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach  

 Seirbhísí Pobail 
Naomh Caitríona  

 Ionad Oibrithe 
Deonacha 
Cheatharlach 

 Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chill 
Chainnigh agus 
Cheatharlach 

 Grúpaí 
idirghníomhaireachta 

 

 

2016 - 

2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthair
bhithe 

Príomhghníom
haireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.5.5 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

Seirbhísí pobail 
atá comhtháite 
agus 
inbhuanaithe a 
sholáthar chun 
dul i ngleic le 
heisiamh 
sóisialta agus 
leis an 
mbochtaineacht 

Tacú leis an gCoiste 
um Thionscnamh 
Chontae 
Cheatharlach a 
Thacaíonn le Daoine 
Breacaosta agus 
lena straitéis a chur 
chun feidhme agus 
cabhrú le saoráidí 
agus le seirbhísí atá 
imleor, inacmhainne 
agus inrochtana a 
sholáthar do dhaoine 
breacaosta. 

Na Daoine Breacaosta i 
gCeatharlach  

An Coiste um 
Thionscnamh 
Chontae 
Cheatharlach a 
Thacaíonn le 
Daoine 
Breacaosta 

 Fóram Daoine 
Breacaosta Chontae 
Cheatharlach  

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach  

 Comhairle Contae 
Cheatharlach  

 An Garda Síochána  

 Ionad Oibrithe 
Deonacha 
Cheatharlach, etc.  

2016 - 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.6 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

Seirbhísí pobail 
atá comhtháite 
agus 
inbhuanaithe a 
sholáthar chun 
dul i ngleic le 
heisiamh 
sóisialta agus 
leis an 
mbochtaineacht 

Straitéis agus plean 
gníomhaíochta 
Thascfhórsa 
Réigiúnach Drugaí 
agus Alcóil an 
Oirdheiscirt a chur 
chun feidhme  

Daoine a bhfuil fadhbanna 
andúile drugaí agus alcóil 
acu agus a dteaghlach. 
 
Pobail a dtéann fadhbanna 
mí-úsáide substaintí i 
bhfeidhm orthu. 

Tascfhórsa 
Réigiúnach 
Drugaí agus 
Alcóil an 
Oirdheiscirt 
 

 Foireann 
Cheatharlach um 
Ghníomhartha na 
Straitéise Náisiúnta 
Drugaí a Chur Chun 
Feidhme 

 Ranna agus 
gníomhaireachtaí 
ábhartha eile Rialtais 

 Na hEarnálacha 
Deonacha agus 
Pobail a ndéantar 
ionadaíocht dóibh ar 
Thascfhórsa 
Réigiúnach Drugaí 
agus Alcóil an 
Oirdheiscirt 

 
 
 
 

2016 - 
2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthair
bhithe 

Príomhghníom
haireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.5.7 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

Seirbhísí pobail 
atá comhtháite 
agus 
inbhuanaithe a 
sholáthar chun 
dul i ngleic le 
heisiamh 
sóisialta agus 
leis an 
mbochtaineacht 

Tacú leis an Roinn 

Coimirce Sóisialaí 

agus le comhlachtaí 

ábhartha cláir 

ghníomhachtaithe 

saothair a chur chun 

feidhme agus a 

sholáthar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daoine atá dífhostaithe agus 

daoine atá dífhostaithe go 

fadtéarmach 

An Roinn 

Coimirce 

Sóisialaí 

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach 

 Comhairle Contae 
Cheatharlach  

 Grúpaí Pobail agus 
Deonacha 
 

 Eagraíochtaí Spóirt 

 Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chill 
Chainnigh agus 
Cheatharlach  

 Comhlachas 
Tráchtála 
Cheatharlach  

 Cónaidhm 
Ghnólachtaí agus 
Fhostóirí na 
hÉireann (IBEC) 

2016 – 

2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthair
bhithe 

Príomhghníom
haireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.5.8 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

Seirbhísí pobail 
atá comhtháite 
agus 
inbhuanaithe a 
sholáthar chun 
dul i ngleic le 
heisiamh 
sóisialta agus 
leis an 
mbochtaineacht 
 

Fóram a chruthú 

chun tacú leis an 

Earnáil do Dhaoine 

faoi Mhíchumas i 

gContae 

Cheatharlach   

 

Daoine faoi Mhíchumas Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 Seirbhísí do dhaoine 
faoi mhíchumas, idir 
sheirbhísí reachtúla 
agus sheirbhísí 
deonacha 

2016 – 

2021 

1.5.9 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

Seirbhísí pobail 
atá comhtháite 
agus 
inbhuanaithe a 
sholáthar chun 
dul i ngleic le 
heisiamh 
sóisialta agus 
leis an 
mbochtaineacht 

An chuid is fearr a 

bhaint as gach 

samhail reatha um 

thithíocht shóisialta a 

sholáthar (an 

Íocaíocht Cúnaimh 

Tithíochta san 

áireamh) agus 

iniúchadh a 

dhéanamh ar na 

samhlacha eile atá 

ann chun dul i ngleic 

leis an easnamh 

tithíochta sóisialta. 

 

 

Daoine ar an liosta feithimh 

tithíochta, daoine gan 

dídean, teaghlaigh atá faoi 

réir mí-úsáide agus daoine 

aonair/teaghlaigh atá ag 

fágáil cóiríocht institiúideach 

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach  

 Eagraíochtaí 
Deonacha Tithíochta 

 An Roinn 
Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Áitiúil  

 Daoine a ligeann 
cóiríocht 
phríobháideach ar 
cíos 

2016 – 

2021 

  



 
97 

Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthair
bhithe 

Príomhghníom
haireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.5.10 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

Seirbhísí pobail 
atá comhtháite 
agus 
inbhuanaithe a 
sholáthar chun 
dul i ngleic le 
heisiamh 
sóisialta agus 
leis an 
mbochtaineacht 

Grinnphróifíl 

shocheacnamaíoch a 

chur le chéile ar 

Chontae 

Cheatharlach chun 

sainaithint a 

dhéanamh ar na 

ceantair ina bhfuil an 

riachtanas 

socheacnamaíoch is 

mó, bunaithe ar an 

scór ó innéacsanna 

díothachta agus ar 

shonraí 

Dhaonáireamh 2016. 

Contae Cheatharlach Comhairle 

Contae 

Cheatharlach 

 Ranna ábhartha 
Rialtais  

 Gníomhaireachtaí 

2017 - 

2018 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairb
hithe  

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.6.1 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

An comhshaol a 
chomhroinnt, a 
chosaint agus a 
chothú 

Glacadh 

teicneolaíochta 

éifeachtúlachta 

fuinnimh i dtithe, i 

ngnóthais agus i 

bpobail a chur chun 

cinn, agus na 

spriocanna agus na 

cuspóirí atá leagtha 

amach sa Phlean 

Gníomhaíochta um 

Fhuinneamh 

Inbhuanaithe a 

bhaint amach mar 

chuid de dhul 

isteach i gCúnant 

na Méaraí  

Pobail agus na glúine atá le 

teacht 

Gnóthais, sealbhóirí tí, gach 

úsáideoir fuinnimh agus gach 

duine a ghineann dé-ocsaíd 

charbóin (CO2) 

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach  

 An Roinn 
Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Áitiúil 

 Sealbhóirí Tí  

 Gnóthais Áitiúla 

 Gníomhaireacht 
Fuinnimh 
Cheatharlach – Chill 
Chainnigh: Údarás 
Fuinnimh 
Inmharthana na 
hÉireann  

 Comhlachtaí 
Reachtúla 

 Eagraíochtaí 
Neamhrialtasacha 
don Chomhshaol 

 Grúpaí Pobail 

 Gníomhaireachtaí 
Rialtais 

 Scoileanna  

 An Lucht 
Feirmeoireachta  

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach 

Dhá uair sa 

bhliain 

1.6.2 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

An comhshaol a 
chomhroinnt, a 
chosaint agus a 
chothú 

Forbairt fuinnimh in-

athnuaite nuálach a 

chur chun cinn do 

ghnóthais agus do 

phobail 

Pobail agus na glúine atá le 

teacht 

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach 

 Gníomhaireacht 
Fuinnimh 
Cheatharlach – Chill 
Chainnigh: Údarás 
Fuinnimh 
Inmharthana na 
hÉireann  

 Eagraíochtaí 
Neamhrialtasacha 
don Chomhshaol  

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach 
 

2016 - 2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairb
hithe 

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.6.3 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

An comhshaol a 
chomhroinnt, a 
chosaint agus a 
chothú 

Rannpháirtíocht 

ghníomhach ag an 

bpobal a lorg agus 

a éascú i bPlean 

Bainistíochta 

Abhantraí an 

Oirdheiscirt a chur 

chun feidhme i 

gCeatharlach 

Pobail 

An tionscal talmhaíochta 

An tionscal turasóireachta 

Glúine atá le teacht 

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach 

 Oifig Náisiúnta na 
nÚdarás Áitiúil um 
an gCreat-treoir 
Uisce  

 An Roinn 
Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Áitiúil 

 An Ghníomhaireacht 
um Chaomhnú 
Comhshaoil 

 An Líonra 
Rannpháirtíochta 
Poiblí 

 An Coiste Forbartha 
Pobail Áitiúil 

 Eagraíochtaí 
Neamhrialtasacha 
don Chomhshaol 

2016-2021 

1.6.4 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

An comhshaol a 
chomhroinnt, a 
chosaint agus a 
chothú 

Fóram uisce 

comhshaoil a bhunú 

don chontae, rud a 

bheidh 

comhdhéanta 

d’eagraíochtaí 

neamhrialtasacha 

agus de 

chomhlachtaí poiblí 

 

 

Pobail Áitiúla 

An tionscal talmhaíochta 

An tionscal turasóireachta  

An tsochaí i gcoitinne 

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach 

 Oifig Náisiúnta na 
nÚdarás Áitiúil um an 
gCreat-treoir Uisce 
  

 An Roinn 
Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Áitiúil 

 An Ghníomhaireacht 
um Chaomhnú 
Comhshaoil 

 An Líonra 
Rannpháirtíochta 
Poiblí 

 Eagraíochtaí 
Neamhrialtasacha 
don Chomhshaol 

 

 

2016-2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairb
hithe 

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.6.5 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

An comhshaol a 
chomhroinnt, a 
chosaint agus a 
chothú 

Sainaithint agus cur 

chun cinn a 

dhéanamh ar na 

tairbhí 

eacnamaíocha 

agus sochaíocha a 

bhaineann le 

timpeallacht 

nádúrtha ar 

ardchaighdeán a 

bheith againn 

 

 

Muintir Chontae Cheatharlach Comhairle 

Contae 

Cheatharlach 

 Oifig Náisiúnta na 
nÚdarás Áitiúil um an 
gCreat-treoir Uisce 
  

 An Roinn 
Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Áitiúil 

 An Ghníomhaireacht 
um Chaomhnú 
Comhshaoil 

 An Líonra 
Rannpháirtíochta 
Poiblí 

 Eagraíochtaí 
Neamhrialtasacha 
don Chomhshaol 

Ar bhonn 

leanúnach 

1.6.6 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

An comhshaol a 
chomhroinnt, a 
chosaint agus a 
chothú 

Fís straitéiseach an 

Phlean Réigiúnaigh 

Dramhaíola a chur i 

bhfeidhm trí 

athmhachnamh a 

dhéanamh ar an 

dóigh a 

mbainistímid 

dramhaíl agus trí 

fhéachaint ar 

shruthanna 

dramhaíola mar 

acmhainn 

luachmhar ábhartha 

An Pobal i gCoitinne 

Gnóthais 

Oifig 

Réigiúnach 

Dramhaíola an 

Deiscirt   

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach 

 An Pobal i gCoitinne 

 Gnóthais 

 Comhlachtaí 
Reachtúla  

 Grúpaí Pobail  

 Gníomhaireachtaí 
Rialtais 

 Eagraíochtaí 
Neamhrialtasacha 
don Chomhshaol  

Thar 

shaolré 

Phlean 

Bainistíocht

a 

Dramhaíola 

an Deiscirt 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairb
hithe 

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.6.7 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

An comhshaol a 
chomhroinnt, a 
chosaint agus a 
chothú 

Iarracht a 

dhéanamh 

Geilleagar 

Ciorclach nach 

gcuirtear aon ábhar 

amú ann a bhaint 

amach 

 

 

An lucht gnó   

Sealbhóirí tí 

Gach duine a ghineann 

dramhaíl 

Oifig 

Réigiúnach 

Dramhaíola an 

Deiscirt  

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach 

 An Pobal i gCoitinne 

 Gnóthais 

 Comhlachtaí 
Reachtúla 

 Grúpaí Pobail  

 An Lucht 
Feirmeoireachta  

 Pobail  

 Eagraíochtaí 
Neamhrialtasacha 
don Chomhshaol  

I dTreo 

2030 

1.6.8 Pobail atá rathúil, 
seasmhach, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a fhorbairt 

An comhshaol a 
chomhroinnt, a 
chosaint agus a 
chothú 

Cláir 

ghníomhaíochta 

áitiúla a fhorbairt 

maidir le dramhaíl a 

athchúrsáil agus a 

athúsáid ag leibhéal 

Contae agus ag 

leibhéal Áitiúil 

 

Gnóthais, sealbhóirí tí, gach 

duine a ghineann dramhaíl 

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach 

Coistí Bailte 

Slachtmhara   

 An Pobal i gCoitinne 

 Gnóthais 

 Comhlachtaí 
Reachtúla 

 Grúpaí Pobail  

 Eagraíochtaí 
Neamhrialtasacha 
don Chomhshaol 

 An lucht 
feirmeoireachta 
   

I dTreo 

2020 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the  

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.7.1 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Na healaíona, 
an cultúr agus 
an oidhreacht a 
chaomhnú, a 
chothú agus a 
chur chun cinn 

 Straitéis Ealaíon 

Cheatharlach a 

chur chun feidhme 

Pobail agus na glúine atá le 

teacht 

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach  

An Oifig 

Ealaíon 

Comhpháirtithe 

straitéiseacha de chuid 

Chomhairle Contae 

Cheatharlach, lena n-

áirítear eagraíochtaí 

ealaíon, grúpaí pobail 

áitiúil, ealaíontóirí, agus 

geallsealbhóirí náisiúnta 

2016 - 

2021 

1.7.2 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Na healaíona, 
an cultúr agus 
an oidhreacht a 
chaomhnú, a 
chothú agus a 
chur chun cinn 

Straitéis Sheirbhís 

Leabharlainne 

Cheatharlach a 

chur chun feidhme 

d’fhonn seirbhís 

inrochtana ar 

ardchaighdeán a 

sholáthar a 

chuireann le saol na 

bpobal. 

Pobail agus na glúine atá le 

teacht 

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach  

An tSeirbhís 

Leabharlainne 

 Soláthraithe 
Oideachais 
 

 Gníomhaireachtaí 
Deonacha / 
Reachtúla 
 

2016 - 

2021 

1.7.3 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Na healaíona, 
an cultúr agus 
an oidhreacht a 
chaomhnú, a 
chothú agus a 
chur chun cinn 

Plean Oidhreachta 

a fhorbairt agus a 

chur chun feidhme 

do Chontae 

Cheatharlach. 

Pobail agus na glúine atá le 

teacht 

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach 

 An Chomhairle 
Oidhreachta  

 Geallsealbhóirí 
ábhartha  

 An pobal 

2016 – 

2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the 

Príomhghní
omhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

1.7.4 Pobail atá rathúil, seasmhach, 
inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a fhorbairt 

Na healaíona, 
an cultúr agus 
an oidhreacht a 
chaomhnú, a 
chothú agus a 
chur chun cinn 

Plean 

Bithéagsúlachta a 

fhorbairt agus a 

chur chun feidhme 

do Chontae 

Cheatharlach. 

Pobail agus na glúine atá le 

teacht 

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach 

 An Roinn 
Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Áitiúil  

 An Chomhairle 
Oidhreachta  

 Geallsealbhóirí 
ábhartha 

 An pobal 

2016 - 

2021 
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Gnó a Dhéanamh agus Oibriú i gContae Cheatharlach  

Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairb
hithe  

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

2.1.1 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach  

Ceannairí a 
chruthú agus 
acmhainn a 
fhorbairt 

Fóram 

Eacnamaíoch a 

fhorbairt, áit a 

mbeidh 

príomhpháirtithe 

gnó agus 

príomhpháirtithe 

straitéiseacha san 

earnáil phoiblí ag 

obair i gcomhpháirt 

le chéile 

 

 

An Pobal Gnó / Infheisteoirí  Comhairle 

Contae 

Cheatharlach  

An Oifig 

Fiontair Áitiúil 

 Fiontraíocht Éireann  

 An Ghníomhaireacht 
Forbartha Tionscail 

 ConnectIreland  

 Comhlachas 
Tráchtála 
Cheatharlach  

 Institiúid 
Teicneolaíochta 
Cheatharlach  

 

Ráithe 1, 

2016 

2.1.2 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach 

Ceannairí a 
chruthú agus 
acmhainn a 
fhorbairt 

Straitéis a fhorbairt i 

leith na 

ceannaireachta 

fiontar agus 

eacnamaíche a 

theastaíonn do 

Chontae 

Cheatharlach 

 

An Pobal Gnó / Infheisteoirí Comhairle 

Contae 

Cheatharlach  

An Oifig 

Fiontair Áitiúil 

 Fiontraíocht Éireann  

 An Ghníomhaireacht 
Forbartha Tionscail 

 ConnectIreland  

 Comhlachas 
Tráchtála 
Cheatharlach  

 Institiúid 
Teicneolaíochta 
Cheatharlach  

 An Coiste Forbartha 
Pobail Áitiúil 

 
 
 

Ráithe 2, 

2016 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairb
hithe 

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

2.1.3 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach 

Ceannairí a 
chruthú agus 
acmhainn a 
fhorbairt 

Raon tionscadal 

éagsúil a dhearadh 

agus a sholáthar 

chun tionscadail 

acmhainne atá 

bunaithe ar na 

torthaí ar an 

Staidéar ar 

Cheannaireacht 

Forbartha Fiontar 

agus Eacnamaíche 

a fhorbairt ar bhonn 

idirghníomhaireacht

a  

 

An Pobal Gnó  

Infheisteoirí 

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach  

An Oifig 

Fiontair Áitiúil 

 Fiontraíocht Éireann  

 An Ghníomhaireacht 
Forbartha Tionscail 

 ConnectIreland  

 Comhlachas 
Tráchtála 
Cheatharlach  

 Institiúid 
Teicneolaíochta 
Cheatharlach  

 An Coiste Forbartha 
Pobail Áitiúil  

Ráithe 3, 

2016-2021 

 

 

 

 

 

  



106 | Leathanach 
 

Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthair
bhithe  

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

2.2.1 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach  

Cabhrú le cultúr 
nuálach agus 
fiontraíoch a 
fhorbairt 

Líonra Gnó a 

bhunú, a 

chuimseoidh 

ionadaithe ó roinnt 

earnálacha a 

ghníomhóidh mar 

ghuth 

comhchoiteann don 

lucht gnó i gContae 

Cheatharlach  

An Pobal Gnó  Comhlachas 

Tráchtála 

Cheatharlach  

 Comhairle 
Contae 
Cheatharlach  

 Fiontraíocht 
Éireann 

 An 
Ghníomhaireac
ht Forbartha 
Tionscail 

 ConnectIreland 
 

Ráithe 1, 

2016 

2.2.2 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach 

Cabhrú le cultúr 
nuálach agus 
fiontraíoch a 
fhorbairt 

Na Gníomhartha 

atá sa Phlean 

Gníomhaíochta do 

Phoist a chur chun 

feidhme  

An Pobal Gnó  Ar bhonn 

idirghníomhair

eachta  

 Comhairle 

Contae 

Cheatharlach  

 Fiontraíocht 

Éireann  

 An 

Ghníomhaireach

t Forbartha 

Tionscail 

 ConnectIreland  

 Comhlachas 

Tráchtála 

Cheatharlach  

 Institiúid 

Teicneolaíochta 

Cheatharlach  

 An Coiste 

Beartais 

Straitéisigh  

 

 

2016-2021  
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthair
bhithe 

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

2.2.3 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach 

Cabhrú le cultúr 
nuálach agus 
fiontraíoch a 
fhorbairt 

Plean Bliantúil um 

Fhorbairt Fiontar 

Áitiúil a chur le 

chéile i gcomhar 

leis an gCoiste 

Beartais 

Straitéisigh, rud a 

chuimseoidh 

gníomhartha de 

chuid 

Gheallsealbhóirí 

Chontae 

Cheatharlach faoin 

bPlean 

Gníomhaíochta 

Réigiúnach do 

Phoist 

An Pobal Gnó  

An Earnáil Phoiblí  

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach  

An Oifig 

Fiontair Áitiúil  

 Fiontraíocht 

Éireann  

 An 

Ghníomhaireach

t Forbartha 

Tionscail 

 ConnectIreland  

 Comhlachas 

Tráchtála 

Cheatharlach  

 Institiúid 

Teicneolaíochta 

Cheatharlach  

 An Coiste 

Beartais 

Straitéisigh 

Ráithe 1, 

2016 (ar 

bhonn 

bliantúil)  

2.2.4 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach 

Cabhrú le cultúr 
nuálach agus 
fiontraíoch a 
fhorbairt 

Feasacht a mhéadú 

ar an raon 

gníomhaíochtaí 

agus tacaí atá ar fáil 

laistigh den Earnáil 

Phoiblí agus Gnó trí 

Ócáid Bhliantúil 

Faisnéise a óstáil  

An Earnáil Phoiblí  Comhairle 

Contae 

Cheatharlach  

An Oifig 

Fiontair Áitiúil  

Gníomhaireachtaí 

ábhartha stáit a 

fhreastalaíonn ar 

ghnóthais 

nuathionscanta agus 

a fhorbraíonn fiontair.  

Ráithe 1, 

2016 (ar 

bhonn 

bliantúil)  
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the  

Príomhghníomha
ireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

2.3.1 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach  

Geilleagar 
tuaithe atá 
inbhuanaithe a 
fhorbairt, rud a 
n-éascóidh 
ionaid phobail 
(atá nasctha le 
fiontar sóisialta) 
é 

An Oifig Fiontair 

Áitiúil a fhorbairt 

agus a chur chun 

cinn mar ionad 

céadfhreastail ina 

soláthraítear 

comhairle agus 

tacaí 

Pobail Tuaithe  Comhpháirtíocht 

Forbartha Contae 

Cheatharlach   

Comhairle Contae 

Cheatharlach 

Gach 

gníomhaireacht 

fiontar 

2016 

2.3.2 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach 

Geilleagar 
tuaithe atá 
inbhuanaithe a 
fhorbairt, rud a 
n-éascóidh 
ionaid phobail 
(atá nasctha le 
fiontar sóisialta) 
é 

Clár Infheistíochta 

chun tacú le leathnú 

forbartha agus chun 

fiontair thuaithe 

agus bearta cruthú 

fostaíochta a 

chothú ar fud na n-

earnálacha uile 

 

Pobail Tuaithe An Oifig Fiontair 

Áitiúil 

 Comhpháirtío
cht Forbartha 
Contae 
Cheatharlach  

 Comhairle 
Contae 
Cheatharlach  

2016 - 

2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the 

Príomhghníomhai
reacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

2.3.3 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach 

Geilleagar 
tuaithe atá 
inbhuanaithe a 
fhorbairt, rud a 
n-éascóidh 
ionaid phobail 
(atá nasctha le 
fiontar sóisialta) 
é 

Gairm tograí ó 

fhiontair a bhfuil 

níos mó ná 

deichniúr fostaithe 

acu, rud a bheidh 

teoranta d’fhiontair 

a fhreastalaíonn ar 

an margadh intíre 

amháin 

Pobail Tuaithe Comhpháirtíocht 

Forbartha Contae 

Cheatharlach 

 Comhairle 
Contae 
Cheatharlach  

2016 - 

2021 

2.3.4 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach 

Geilleagar 
tuaithe atá 
inbhuanaithe a 
fhorbairt, rud a 
n-éascóidh 
ionaid phobail 
(atá nasctha le 
fiontar sóisialta) 
é 

Raon clár oiliúna 

atá faoi stiúir ag 

fostóirí a sholáthar 

chun tacú le 

hearcaíocht daoine 

ón mbeochlár  

Pobail Tuaithe An Oifig Fiontair 

Áitiúil 

 Comhpháirtíoc
ht Forbartha 
Contae 
Cheatharlach   

 Comhairle 
Contae 
Cheatharlach 

 An Roinn 
Coimirce 
Sóisialaí  

 Bord 
Oideachais 
agus Oiliúna 
Chill Chainnigh 
agus 
Cheatharlach  

 Solas 

2016 - 

2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the  

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

2.4.1 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach  

Bailte agus 
sráidbhailte 
tuaithe a 
athbheochan trí 
infheistíocht a 
dhéanamh i 
ndaoine, i bpobail 
agus sa 
timpeallacht 
nádúrtha, 
oidhreachta agus 
fhisiciúil 

Taighde agus 

anailís a 

dhéanamh ar na 

roghanna iompair 

atá ann, lena n-

áirítear clár 

infheistíochta chun 

gníomhartha 

sonracha a 

fhorbairt le 

haghaidh taisteal 

inbhuanaithe 

laistigh den 

chontae  

 

An pobal Comhairle 

Contae 

Cheatharlach 

 

 An Coiste 
Forbartha Pobail 
Áitiúil 

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach 

 Ring a Link 

2016 - 

2021 

2.4.2 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach 

Bailte agus 
sráidbhailte 
tuaithe a 
athbheochan trí 
infheistíocht a 
dhéanamh i 
ndaoine, i bpobail 
agus sa 
timpeallacht 
nádúrtha, 
oidhreachta agus 
fhisiciúil 

Clár infheistíochta 
le haghaidh 
tionscnaimh 
bheochana, 
forbartha 
acmhainne agus 
oiliúna de chineál 
ginearálta de 
chuid grúpaí 
pobail 
 

An pobal Comhpháirtíoc
ht Forbartha 
Contae 
Cheatharlach 

 An Coiste 
Forbartha Pobail 
Áitiúil  

 An Líonra 
Rannpháirtíochta 
Poiblí 

2016 - 
2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the 

Príomhghní
omhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

2.4.3 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach 

Bailte agus 
sráidbhailte 
tuaithe a 
athbheochan trí 
infheistíocht a 
dhéanamh i 
ndaoine, i bpobail 
agus sa 
timpeallacht 
nádúrtha, 
oidhreachta agus 
fhisiciúil 

Clár infheistíochta 
chun grúpaí pobail 
a chumasú 
saoráidí pobail, 
taitneamhachta 
agus fóillíochta atá 
inrochtana do 
chách a bhunú 
agus/nó a 
athchóiriú 

An pobal Comhpháirtío
cht Forbartha 
Contae 
Cheatharlach 

 Comhairle Contae 
Cheatharlach  

 An Coiste Forbartha 
Pobail Áitiúil  

 An Líonra 
Rannpháirtíochta 
Poiblí 

2016 - 
2021 

2.4.4 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach 

Bailte agus 
sráidbhailte 
tuaithe a 
athbheochan trí 
infheistíocht a 
dhéanamh i 
ndaoine, i bpobail 
agus sa 
timpeallacht 
nádúrtha, 
oidhreachta agus 
fhisiciúil 

Clár infheistíochta 
le haghaidh 
grúpaí pobail atá 
ag cur bearta 
feabhais 
sráidbhaile chun 
cinn agus/nó atá 
ag dul i ngleic le 
meath 
eacnamaíoch / le 
dífhostaíocht 
agus/nó le 
bearnaí i soláthar 
seirbhíse ina 
gceantar 

An pobal Comhpháirtío
cht Forbartha 
Contae 
Cheatharlach 

 Comhairle Contae 
Cheatharlach  

 An Coiste Forbartha 
Pobail Áitiúil 

 An Líonra 
Rannpháirtíochta 
Poiblí  

2016 - 
2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhith
e  

Príomhghní
omhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

2.4.5 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach 

Bailte agus 
sráidbhailte 
tuaithe a 
athbheochan trí 
infheistíocht a 
dhéanamh i 
ndaoine, i bpobail 
agus sa 
timpeallacht 
nádúrtha, 
oidhreachta agus 
fhisiciúil 

Clár forbartha 
acmhainne agus 
oiliúna le haghaidh 
rannpháirtíocht 
ghníomhach an 
duine aonair agus 
le haghaidh 
ceannaireacht 
ghníomhach sa 
phobal 

An pobal Comhpháirtío
cht Forbartha 
Contae 
Cheatharlach 

 An Coiste Forbartha 
Pobail Áitiúil  

 An tIonad Oibrithe 
Deonacha 

2016 - 
2021 

2.5.1 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach  

Earnálacha 
ríthábhachtacha a 
shaothrú agus a 
fhorbairt tuilleadh 

Taighde a 
dhéanamh ar 
Stádas agus ar 
Dheiseanna 
Earnála chun cur 
le Straitéisí 
Forbartha 
Eacnamaíche 
agus le Fóram 
Fostóirí 
Cheatharlach 
Tionchar:  
Feasacht 
mhéadaithe ar 
dheiseanna agus 
ar threochtaí 
earnála  

An Pobal Gnó  

An Earnáil Phoiblí 

Fóram 

Fostóirí 

Cheatharlach  

 

 Comhairle Contae 
Cheatharlach  

 Fiontraíocht Éireann  

 An Ghníomhaireacht 
Forbartha Tionscail 

 ConnectIreland 
 

Ráithí 1 

agus 2, 

2016 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairb
hithe 

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhs
e Ama  

2.6.1 Cultúr fiontar atá faoi 
bhláth agus inbhuanaithe a 
neartú agus a chur chun 
cinn i gContae 
Cheatharlach  

Daoine a spreagadh 
táirgí agus seirbhísí 
áitiúla a cheannach 

Feachtas ‘ceannaigh 

táirgí agus seirbhísí 

áitiúla’ a fhorbairt i 

gcomhpháirt leis an 

bPobal Gnó 

An Pobal Gnó  Comhlachas 

Tráchtála 

Cheatharlach  

 Comhairle Contae 
Cheatharlach  

 Fiontraíocht 
Éireann  

 An 
Ghníomhaireacht 
Forbartha Tionscail 

 ConnectIreland  

 An Roinn Coimirce 
Sóisialaí  

 Comhlachas 
Tráchtála 
Cheatharlach  

 Institiúid 
Teicneolaíochta 
Cheatharlach  

 An Coiste Beartais 
Straitéisigh  

Ráithe 2, 

2016 (ar 

bhonn 

bliantúil)  

2.6.2 Cultúr fiontar atá faoi 
bhláth agus inbhuanaithe a 
neartú agus a chur chun 
cinn i gContae 
Cheatharlach 

Daoine a spreagadh 
táirgí agus seirbhísí 
áitiúla a cheannach 

Feachtas Feasachta 

Poiblí a sholáthar 

maidir le táirgí agus 

le seirbhísí áitiúla a 

cheannach agus 

maidir leis an 

tionchar a imríonn sé 

sin ar Fhorbairt 

Eacnamaíoch  

 

An Pobal i gCoitinne 

An Pobal Gnó 

An Oifig Fiontair 

Áitiúil  

 Comhairle Contae 
Cheatharlach  

 Fiontraíocht 
Éireann  

 An 
Ghníomhaireacht 
Forbartha Tionscail 

 ConnectIreland  

 An Roinn Coimirce 
Sóisialaí  

 Comhlachas 
Tráchtála 
Cheatharlach  

 Institiúid 
Teicneolaíochta 
Cheatharlach  

 An Coiste Beartais 
Straitéisigh  

Ráithe 4, 

2016 (ar 

bhonn 

bliantúil) 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairb
hithe  

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

2.7.1 Cultúr fiontar atá faoi 
bhláth agus inbhuanaithe a 
neartú agus a chur chun 
cinn i gContae 
Cheatharlach  

An chuid is fearr a 
bhaint as na 
deiseanna 
fostaíochta agus 
printíseachta atá ar 
fáil 

Naisc a fhorbairt idir 

fostóirí agus 

Institiúidí 

Ardoideachais mar 

atá leagtha amach ag 

Fóram Réigiúnach 

Scileanna   

An Pobal i gCoitinne  

An Pobal Gnó   

Institiúid 

Teicneolaíochta 

Cheatharlach  

 Institiúidí 
Ardoideachais  

 Boird 
Oideachais 
agus Oiliúna  

 An Tionscal  

 Comhairle 
Contae 
Cheatharlach  

2016-2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthair
bhithe  

Príomhghní
omhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

2.8.1 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach  

A chinntiú go 
bhforbrófar cultúr 
gnó a thacaíonn 
le daoine 
breacaosta 

An Clár um Ghnóthais 

a Thacaíonn le Daoine 

Breacaosta a Aithint a 

chur i bhfeidhm  

 

 

An Pobal Gnó  

An Earnáil Phoiblí  

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach  

An Oifig 

Fiontair Áitiúil  

Turasóireacht 

Cheatharlach  

 Fiontraíocht 
Éireann  

 An 
Ghníomhaireach
t Forbartha 
Tionscail 

 ConnectIreland  

 Comhlachas 
Tráchtála 
Cheatharlach  

 Institiúid 
Teicneolaíochta 
Cheatharlach  

 An Coiste 
Beartais 
Straitéisigh  

 An Fóram 
Daoine 
Breacaosta 

Ráithe 1 (ar 

bhonn 

bliantúil)  

2.9.1 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach  

Forbairt a 
dhéanamh ar an 
acmhainn 
dhigiteach atá ag 
gnóthais agus ag 
miondíoltóirí i 
gCeatharlach 

Straitéis Dhigiteach 

Bhliantúil a fhorbairt ar 

bhonn 

idirghníomhaireachta 

mar chuid den Phlean 

Fiontar Contae  

 

 

 

An Pobal Gnó  Comhairle 

Contae 

Cheatharlach  

 Institiúid 
Teicneolaíochta 
Cheatharlach  

 Fiontraíocht 
Éireann  

 Skillsnet 

 Comhlachas 
Tráchtála 
Cheatharlach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ráithe 1 (ar 

bhonn 

bliantúil)  
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthair
bhithe  

Príomhghní
omhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

2.10.1 Cultúr fiontar atá faoi bhláth 
agus inbhuanaithe a neartú 
agus a chur chun cinn i 
gContae Cheatharlach 

Forbairt a 
dhéanamh ar an 
acmhainn 
dhigiteach atá ag 
gnóthais agus ag 
miondíoltóirí i 
gCeatharlach 

Scéim Dearbhán 

Trádála ar Líne a chur i 

bhfeidhm i gcomhpháirt 

leis an Roinn 

Cumarsáide  

An Pobal Gnó  Comhairle 

Contae 

Cheatharlach 

An Oifig 

Fiontair Áitiúil  

 Institiúid 
Teicneolaíochta 
Cheatharlach  

 Fiontraíocht 
Éireann  

 

2016-2021  
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Oideachas, Uasoiliúint agus Forbairt Ghairmiúil i gCeatharlach  

Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the  

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

3.1.1 Oideachas, Uasoiliúint 
agus Forbairt Ghairmiúil i 
gCeatharlach 

Tacú le hOllscoil 
Theicneolaíoch a 
bhunú san 
Oirdheisceart 

Leanúint le bunú 
Ollscoile 
Teicneolaíche san 
Oirdheisceart a 
chur chun cinn 
 
 
 

An tSochaí i gCoitinne  Institiúid 
Teicneolaíoc
hta 
Cheatharlach  
 

 Institiúid 
Teicneolaíochta 
Phort Láirge 

 Coláiste 
Cheatharlach  

 An Roinn 
Oideachais agus 
Scileanna 

 Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chill 
Chainnigh agus 
Cheatharlach  

 gach 
geallsealbhóir 
ábhartha eile 

2016 - 
2021  

3.2.1 Oideachas, Uasoiliúint 
agus Forbairt Ghairmiúil i 
gCeatharlach 

Tacú le Coláiste 
Cheatharlach agus 
le hInstitiúid 
Teicneolaíochta 
Cheatharlach agus 
iad ag obair i 
gcomhar le 
hinstitiúidí eile is 
comhpháirtithe  

Raon uirlisí 
faisnéise agus 
margaíochta a 
fhorbairt chun cur 
leis an bhfeasacht 
atá ann ar 
acmhainn agus ar 
acmhainneacht na 
nEarnálacha 
Ardoideachais 
agus 
Breisoideachais 
agus Breisoiliúna i 
gContae 
Cheatharlach  
 
 
 
 
 

An tSochaí i gCoitinne Coláiste 
Cheatharlach  

 Institiúid 
Teicneolaíochta 
Cheatharlach 

 Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chill 
Chainnigh agus 
Cheatharlach  

 Gach 
geallsealbhóir 
ábhartha eile  

2016 - 
2021  
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the  

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

3.3.1 Oideachas, Uasoiliúint 
agus Forbairt Ghairmiúil i 
gContae Cheatharlach 

Fostóirí a chur i 
dteagmháil le 
soláthraithe 
oideachais agus le 
soláthraithe 
forbartha scileanna 
chun aghaidh a 
thabhairt ar 
riachtanais 
ghairmoiliúna 
 
 
 

Fóram Fostóirí 

Cheatharlach a 

fhorbairt 

 

 

An Pobal i gCoitinne   

An Pobal Gnó   

An Roinn 

Coimirce 

Sóisialaí  

 Gach 
gníomhaireacht 
fiontar 

2016  

3.3.2 Oideachas, Uasoiliúint 
agus Forbairt Ghairmiúil i 
gContae Cheatharlach 

Fostóirí a chur i 
dteagmháil le 
soláthraithe 
oideachais agus le 
soláthraithe 
forbartha scileanna 
chun aghaidh a 
thabhairt ar 
riachtanais 
ghairmoiliúna 
 
 

Naisc a fhorbairt idir 

fostóirí agus 

soláthraithe 

ardoideachais agus 

soláthraithe 

breisoideachais 

agus breisoiliúna 

mar atá leagtha 

amach ag Fóram 

Réigiúnach 

Scileanna  

 

 

 

An Pobal i gCoitinne  

An Pobal Gnó   

Institiúid 

Teicneolaíochta 

Cheatharlach  

 Institiúidí 
Ardoideachais  

 Bord Oideachais 
agus Oiliúna 
Chill Chainnigh 
agus 
Cheatharlach  

 An Tionscal  

 Comhairle 
Contae 
Cheatharlach  

2016 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the  

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

3.3.3 Oideachas, Uasoiliúint 
agus Forbairt Ghairmiúil i 
gContae Cheatharlach 

Fostóirí a chur i 
dteagmháil le 
soláthraithe 
oideachais agus le 
soláthraithe 
forbartha scileanna 
chun aghaidh a 
thabhairt ar 
riachtanais 
ghairmoiliúna 

Rannpháirtíocht idir 
soláthraithe 
breisoideachais 
agus breisoiliúna, 
an tionscal agus 
seirbhísí fostaíochta 
a chur chun cinn 
chun a chinntiú go 
mbeidh an soláthar 
breisoideachais 
agus breisoiliúna 
ábhartha maidir le 
riachtanais 
foghlaimeoirí agus 
le riachtanais an 
mhargaidh 
shaothair 

An tSochaí i gCoitinne  Bord 
Oideachais 
agus Oiliúna 
Chill Chainnigh 
agus 
Cheatharlach 
 
Institiúidí 
Ardoideachais 
 
 

 An Fóram Fostóirí  2017 

3.4.1 Oideachas, Uasoiliúint 
agus Forbairt Ghairmiúil i 
gContae Cheatharlach 

Oideachas pobail: 
cumhachtú, folláine 

Leas a bhaint as 

prionsabail an 

oideachais phobail 

chun 

rannpháirtíocht idir 

soláthraithe 

oideachais agus 

breisoiliúna, an 

tionscal agus 

seirbhísí fostaíochta 

a chur chun cinn 

chun a chinntiú go 

mbeidh an soláthar 

breisoideachais 

agus breisoiliúna 

ábhartha maidir le 

riachtanais 

foghlaimeoirí agus 

le riachtanais an 

An tSochaí i gCoitinne  Bord 
Oideachais 
agus Oiliúna 
Chill Chainnigh 
agus 
Cheatharlach 
 
Institiúidí 
Ardoideachais 
 

 An Fóram Fostóirí  2017 
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mhargaidh 

shaothair 

 

Cuairt a Thabhairt ar Chontae Cheatharlach  

Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the  

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

4.1.1 An táirge turasóireachta agus 
an teachtaireacht 
turasóireachta a bharrfheabhsú 

Fís atá soiléir 

agus 

cumhachtach a 

fhorbairt 

tuilleadh do 

Cheatharlach 

Táirge 
turasóireachta den 
chéad scoth a 
fhorbairt, lena n-
áirítear forbairt agus 
cur chun cinn 
leanúnach Chontae 
Cheatharlach  
 

 

Turasóirí 
 
Pobail agus gnóthais áitiúla 
 

Turasóireacht 
Cheatharlach 
 

 An Earnáil Phoiblí 
agus 
Phríobháideach 
Turasóireachta An 
Coiste Forbartha 
Pobail Áitiúil 

 Comhairle Contae 
Cheatharlach  

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach  

 Soláthraithe Táirgí  

 Fáilte Éireann  
 

2016-2021 
 

4.1.2 An táirge turasóireachta agus 
an teachtaireacht 
turasóireachta a bharrfheabhsú 

Fís atá soiléir 
agus 
cumhachtach a 
fhorbairt 
tuilleadh do 
Cheatharlach 

Cur le 

modheolaíocht atá 

earnáilbhunaithe 

agus 

táirgebhunaithe a 

fhorbairt i leith 

forbairt 

turasóireachta  

 

 

 

Turasóirí 
 
Pobail agus gnóthais áitiúla 
 

Turasóireacht 
Cheatharlach 
 

 An Earnáil Phoiblí 
agus 
Phríobháideach 
Turasóireachta  

 An Coiste 
Forbartha Pobail 
Áitiúil 

 Comhairle Contae 
Cheatharlach 

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach  

 Soláthraithe Táirgí  

 Fáilte Éireann  
 

2016-2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the  

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

4.1.3 An táirge turasóireachta agus 
an teachtaireacht 
turasóireachta a 
bharrfheabhsú 

Fís atá soiléir 
agus 
cumhachtach a 
fhorbairt 
tuilleadh do 
Cheatharlach 

Tacú leis an 
mBearú agus leis 
an Staighre Dubh a 
fhorbairt mar 
phríomh-
Shócmhainní 
Turasóireachta do 
Chontae 
Cheatharlach.  
 

Turasóirí 
 
Pobail agus gnóthais áitiúla 
 

Turasóireacht 
Cheatharlach 
 

 An Earnáil Phoiblí 
agus 
Phríobháideach 
Turasóireachta 

 An Coiste 
Forbartha Pobail 
Áitiúil  

 Comhairle Contae 
Cheatharlach  

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach  

 Soláthraithe Táirgí  

 Fáilte Éireann  
 

2016 - 
2021 

4.1.4 An táirge turasóireachta agus 
an teachtaireacht 
turasóireachta a 
bharrfheabhsú 

Fís atá soiléir 
agus 
cumhachtach a 
fhorbairt 
tuilleadh do 
Cheatharlach 

Tacú, trí 
chomhpháirtíocht, 
le forbairt 
leanúnach na 
bpríomhshócmhain
ní straitéiseacha, 
i.e. Garrán Duckett, 
Gairdíní na 
Carraige, Dolmain 
Chnoc an 
Bhrúnaigh  
 
 

Turasóirí 
 
Pobail agus gnóthais áitiúla 
 

Comhairle 
Contae 
Cheatharlach 

 Turasóireacht 
Cheatharlach  

 Oifig na 
nOibreacha Poiblí  

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach 

 Fáilte Éireann  

 An Earnáil Phoiblí 
agus 
Phríobháideach 
Turasóireachta  

 

2016 - 
2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the  

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

4.2.1 An táirge turasóireachta agus 
an teachtaireacht 
turasóireachta a 
bharrfheabhsú 

Cur leis an 
mbród atá ar an 
muintir áitiúla 
agus ar an 
bpobal gnó as 
an táirge 
turasóireachta 

Leanúint le 
tionscnaimh amhail 
Ómós Áite 
Cheatharlach agus 
Bailte Slachtmhara 
a reáchtáil agus 
leis na tionscnaimh 
sin a neartú agus a 
chistiú agus tús áite 
a thabhairt do 
rannpháirtíocht 
gnóthas áitiúil iontu 

Turasóirí 
 
Pobail agus gnóthais áitiúla 

Comhairle 
Contae 
Cheatharlach 

 An Roinn 
Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Áitiúil  

 Cumainn 
Chónaitheoirí na 
mBailte 
Slachtmhara 

 Comhlachas 
Tráchtála 
Cheatharlach agus 
Foireann Bhaile 
Cheatharlach  

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach 

2016-2021 

4.3.1 An táirge turasóireachta agus 
an teachtaireacht 
turasóireachta a 
bharrfheabhsú 

Straitéis 
turasóireachta, 
straitéis 
margaíochta 
agus straitéis 
forbartha táirge 
chomhleanúnac
h agus ón mbun 
aníos a fhorbairt 
agus a sholáthar 
thar thréimhse 5 
bliana, nithe a 
chuimseoidh 
gach ceann de 
na láidreachtaí 
atá againn i 
gCeatharlach 
 

Straitéis 

Turasóireachta 

agus Forbartha 

Chontae 

Cheatharlach a 

fhorbairt  

Turasóirí 
 
Pobail agus gnóthais áitiúla 

Turasóireacht 
Cheatharlach 

 An Earnáil Phoiblí 
agus 
Phríobháideach 
Turasóireachta 

 An Coiste 
Forbartha Pobail 
Áitiúil 

 Comhairle Contae 
Cheatharlach 

 Comhpháirtíocht 
Forbartha Contae 
Cheatharlach  

 Soláthraithe Táirgí  

 Fáilte Éireann  
 

2016-2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the  

Príomhghníom
haireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

4.4.1 

 
An táirge turasóireachta agus 
an teachtaireacht 
turasóireachta a 
bharrfheabhsú 

Turasóireacht 
inbhuanaithe 
tuaithe a 
fhorbairt mar ní a 
bhrúfaidh an 
geilleagar agus 
cruthú 
fostaíochta chun 
cinn ar fud 
Bhaile 
Cheatharlach 
agus Chontae 
Cheatharlach 

Clár straitéiseach 
chun siúlóidí tuaithe 
a fhorbairt agus a 
chur chun cinn  
 

 

Turasóirí 
 
Pobail agus gnóthais áitiúla 
 

Comhairle 
Contae 
Cheatharlach  
 
Turasóireacht 
Cheatharlach 

 Comhpháirtíocht 
Forbartha 
Contae 
Cheatharlach   

 Coillte Éireann 

 Fáilte Éireann 

 An Coiste 
Forbartha Pobail 
Áitiúil 

 Oifig na gCosán 
Náisiúnta  

 Soláthraithe 
Turasóireachta 

 Eagraíochtaí 
Feirmeoireachta 

 An Earnáil 
Phríobháideach 

2016-2021 
 

4.4.2 An táirge turasóireachta agus 
an teachtaireacht 
turasóireachta a 
bharrfheabhsú 

Turasóireacht 
inbhuanaithe 
tuaithe a 
fhorbairt mar ní a 
bhrúfaidh an 
geilleagar agus 
cruthú 
fostaíochta chun 
cinn ar fud 
Bhaile 
Cheatharlach 
agus Chontae 
Cheatharlach 
 
 
 

Clár straitéiseach 
chun táirge 
turasóireachta 
Cheatharlach a 
mhargú ar bhonn 
comhchoiteann 
 

Turasóirí 
 
Pobail agus gnóthais áitiúla 
 

Turasóireacht 
Cheatharlach  

 Comhpháirtíocht 
Forbartha 
Contae 
Cheatharlach  

 Comhairle 
Contae 
Cheatharlach  

 Fáilte Éireann 

 An Earnáil 
Phríobháideach 

2016-2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the  

Príomhghníom
haireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

4.4.3 An táirge turasóireachta agus 
an teachtaireacht 
turasóireachta a 
bharrfheabhsú 

Turasóireacht 
inbhuanaithe 
tuaithe a 
fhorbairt mar ní a 
bhrúfaidh an 
geilleagar agus 
cruthú 
fostaíochta chun 
cinn ar fud 
Bhaile 
Cheatharlach 
agus Chontae 
Cheatharlach 

Clár straitéiseach 
chun táirgí nua 
agus reatha 
turasóireachta, 
oidhreachta agus 
cultúrtha agus 
conairí nua agus 
reatha i 
gCeatharlach a 
fhorbairt agus a 
chur chun cinn 
 

Turasóirí 
 
Pobail agus gnóthais áitiúla 
 

Turasóireacht 
Cheatharlach 
 

 Comhpháirtíocht 
Forbartha 
Contae 
Cheatharlach 

 Comhairle 
Contae 
Cheatharlach 

 Soláthraithe 
Táirgí Músaeim 

 Eagraíochtaí 
Feirmeoireachta 

 Oidhreacht 
Éireann  

 Fáilte Éireann  

2016 - 
2021 

4.4.4 An táirge turasóireachta agus 
an teachtaireacht 
turasóireachta a 
bharrfheabhsú 

Turasóireacht 
inbhuanaithe 
tuaithe a 
fhorbairt mar ní a 
bhrúfaidh an 
geilleagar agus 
cruthú 
fostaíochta chun 
cinn ar fud 
Bhaile 
Cheatharlach 
agus Chontae 
Cheatharlach 
 

Clár straitéiseach le 
haghaidh tograí 
cóiríochta 
turasóireachta 
 
 

Turasóirí 
 
Pobail agus gnóthais áitiúla 
 

Turasóireacht 
Cheatharlach  

 Comhairle 
Contae 
Cheatharlach  

 An Earnáil 
Phríobháideach 

 Fáilte Éireann  

 Comhpháirtíocht 
Forbartha 
Contae 
Cheatharlach 

2016 - 
2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the  

Príomhghníom
haireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

4.4.5 An táirge turasóireachta agus 
an teachtaireacht 
turasóireachta a 
bharrfheabhsú 

Turasóireacht 
inbhuanaithe 
tuaithe a 
fhorbairt mar ní a 
bhrúfaidh an 
geilleagar agus 
cruthú 
fostaíochta chun 
cinn ar fud 
Bhaile 
Cheatharlach 
agus Chontae 
Cheatharlach 

Clár straitéiseach 
chun an 
turasóireacht a 
chruinniú, a 
fhorbairt agus a 
chur chun cinn i 
gceantair 
gheografacha 
shonracha 
fochontae 

Turasóirí 
 
Pobail agus gnóthais áitiúla 
 

Turasóireacht 
Cheatharlach 

 Comhpháirtíocht 
Forbartha 
Contae 
Cheatharlach 

 Comhairle 
Contae 
Cheatharlach  

 An Earnáil 
Phríobháideach  

 Fáilte Éireann 

2016 - 
2021 

 
 
An Bonneagar Fothacaíochta  

Tá gníomhartha a bhaineann le bonneagar a fhorbairt leagtha amach i bPlean Forbartha Contae Cheatharlach 2015 – 2021. 
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Infheistiú i gContae Cheatharlach  

Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the  

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

6.1.1 Infheistíocht sheachtrach i 

gContae Cheatharlach a 

uasmhéadú 

Grúpa áitiúil 
stiúrtha (a 
chuimseoidh an 
earnáil phoiblí 
agus 
phríobháideach 
araon) a bhunú 
agus plean 
ardleibhéil a 
fhorbairt – 
“meitheal 
machnaimh” 

Stiúrfaidh 

Comhairle Contae 

Cheatharlach 

gníomh i 

gcomhpháirt leis an 

nGníomhaireacht 

Forbartha Tionscail 

agus le 

ConnectIreland 

d’fhonn fóram áitiúil 

ambasadóirí (a 

chuimseoidh an 

earnáil phoiblí agus 

phríobháideach 

araon) a bhunú 

agus d’fhonn plean 

ardleibhéil a 

fhorbairt 

An Pobal Gnó  

An Earnáil Phoiblí  

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach  

 Páirtithe san 
Earnáil Phoiblí 
agus 
Phríobháideac
h a dTabharfar 
Cuireadh 
Dóibh 

 An 
Ghníomhairea
cht Forbartha 
Tionscail  

 ConnectIreland  
 

Ráithe 1, 

2016 

6.1.2 Infheistíocht sheachtrach i 
gContae Cheatharlach a 
uasmhéadú 

Grúpa áitiúil 
stiúrtha (a 
chuimseoidh an 
earnáil phoiblí 
agus 
phríobháideach 
araon) a bhunú 
agus plean 
ardleibhéil a 
fhorbairt – 
“meitheal 
machnaimh” 

Sraith ábhar 

margaíochta a 

fhorbairt chun 

Infheistíocht 

Dhíreach Eachtrach 

a chur chun cinn   

 

Infheisteoirí  Comhairle 

Contae 

Cheatharlach 

 Páirtithe san 
Earnáil Phoiblí 
agus 
Phríobháideac
h a dTabharfar 
Cuireadh 
Dóibh 

 An 
Ghníomhairea
cht Forbartha 
Tionscail  

 ConnectIreland  
 

Ráithe 1, 

2016 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the 

Príomhghnío
mhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

6.2.1 Infheistíocht sheachtrach i 

gContae Cheatharlach a 

uasmhéadú 

Ceatharlach a 

fhorbairt mar 

láthair 

tharraingteach le 

haghaidh 

infheistíocht 

isteach 

Contae 

Cheatharlach a 

chur chun cinn mar 

láthair le haghaidh 

infheistíocht isteach 

– Sraith ábhar 

margaíochta a 

fhorbairt, lena n-

áireofar sonraí 

bonnlíne agus tacaí 

 

An Pobal Gnó  

An Earnáil Phoiblí  

 

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach – 

an Oifig 

Fiontair Áitiúil  

 

 

 

 Fiontraíocht 
Éireann  

 An 
Ghníomhaireac
ht Forbartha 
Tionscail 

 ConnectIreland  

 Comhlachas 
Tráchtála 
Cheatharlach  

 Institiúid 
Teicneolaíochta 
Cheatharlach  

 An Coiste 
Beartais 
Straitéisigh  

Ráithe 1 (ar 

bhonn 

bliantúil)  

6.2.2 Infheistíocht sheachtrach i 
gContae Cheatharlach a 
uasmhéadú 

Ceatharlach a 
fhorbairt mar 
láthair 
tharraingteach le 
haghaidh 
infheistíocht 
isteach 

Réitigh 

réadmhaoine atá 

cuí, nuálach agus 

iomaíoch a chur ar 

fáil, mar aon le 

bonneagar láidir 

An Pobal Gnó  

An Earnáil Phoiblí 

An 

Ghníomhaireac

ht Forbartha 

Tionscail / an 

Earnáil 

Phríobháideac

h 

 Comhairle 
Contae 
Cheatharlach  

 Fiontraíocht 
Éireann  

 An 
Ghníomhaireac
ht Forbartha 
Tionscail 

 

2016-2021 
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Tag.  Sprioc Ardleibhéil  Cuspóirí 
Straitéiseacha 

Gníomh Spriocghrúpa/Spriocthairbhi
the  

Príomhghní
omhaireacht  

Comhoibrí Tréimhse 
Ama  

6.2.3 Infheistíocht sheachtrach i 

gContae Cheatharlach a 

uasmhéadú 

Ceatharlach a 
fhorbairt mar 
láthair 
tharraingteach le 
haghaidh 
infheistíocht 
isteach 

Tacú le hobair na 

nGníomhaireachtaí 

Infheistíochta Dírí 

Eachtraí, mar atá 

leagtha amach sa 

Phlean 

Gníomhaíochta 

Réigiúnach do 

Phoist 

 

An Pobal Gnó   

An Earnáil Phoiblí 

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach  

 Fiontraíocht 
Éireann  

 An 
Ghníomhaireach
t Forbartha 
Tionscail 

 

2016-2021 

6.2.4 Infheistíocht sheachtrach i 
gContae Cheatharlach a 
uasmhéadú 

Ceatharlach a 
fhorbairt mar 
láthair 
tharraingteach le 
haghaidh 
infheistíocht 
isteach 

Caidreamh 

gníomhach a 

dhéanamh le 

ConnectIreland, 

agus tacaíocht a 

thabhairt dó, maidir 

leis an gClár 

Comhpháirtíochta 

Pobail dá chuid a 

chur i bhfeidhm 

An Pobal Gnó   

An Earnáil Phoiblí 

Comhairle 

Contae 

Cheatharlach  

 ConnectIreland 

 An 
Ghníomhaireach
t Forbartha 
Tionscail 

 

2016-2021 
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Rannán 6: Cur Chun Feidhme, Faireachán agus Tomhas  
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Cur Chun Feidhme agus Faireachán 
 
Is é atá i gceist leis na gníomhartha atá leagtha amach sa phlean seo ná roinnt 

Spriocanna Ardleibhéil a shainaithint agus díriú orthu. Baineann roinnt de na 

spriocanna sin le forbairt Eacnamaíoch agus Pobail agus déanfaidh siad Contae 

Cheatharlach a neartú agus a fhorbairt le linn shaolré an phlean seo. Is ag gabháil le 

gach sprioc ardleibhéil atá sraith cuspóirí straitéiseacha agus gníomhartha a 

soláthróidh roinnt príomhghníomhaireachtaí iad i gcomhar lena gcomhpháirtithe. 

 

Ceann de phríomhchuspóirí an phlean seo is ea sineirgí méadaithe a bhaint amach 

agus díriú ar chláir d’fhonn dúbláil a íoslaghdú. 

 

Cuirfear na gníomhartha atá leagtha amach sa phlean seo chun feidhme ar roinnt 

bealaí thar an gcéad sé bliana eile. Cuirfear roinnt díobh chun feidhme ar bhonn 

leanúnach agus cuirfear cinn eile chun feidhme trí thionscadail aonair a bheidh faoi 

stiúir ag príomhghníomhaireachtaí sonracha faoi shainchúram Choiste Forbartha 

Pobail Áitiúil Cheatharlach.  Trí phrótacail shínithe, chomhaontaigh na 

Príomhghníomhaireachtaí tuairisc a thabhairt don Choiste Forbartha Pobail Áitiúil ar 

bhonn bhliantúil ar an dul chun cinn atá déanta ar a ngníomh(artha). 

 

Déanfaidh Comhairle Contae Cheatharlach agus Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 

Cheatharlach an plean a chur chun feidhme, a chomhordú agus a athbhreithniú agus 

maoirseacht agus faireachán a dhéanamh air trí na próisis seo a leanas: 

 Tuarascálacha na bPríomhghníomhaireachtaí ar dhul chun cinn don Choiste 

Forbartha Pobail Áitiúil agus don Choiste Beartais Straitéisigh um Fhorbairt 

Eacnamaíoch, Tacaíocht Fiontar agus Pleanáil 

 Tuarascáil bhliantúil ar dhul chun cinn eacnamaíoch do Bhaill de Chomhairle 

Contae Cheatharlach, agus Tuarascáil Bhliantúil na Comhairle 

 Tuarascáil bhliantúil ar dhul chun cinn pobail do Bhaill de Chomhairle Contae 

Cheatharlach trí Thuarascáil Bhliantúil Choiste Forbartha Pobail Áitiúil 

Cheatharlach agus trí Thuarascáil Bhliantúil na Comhairle  

 

Chomh maith leis sin, beidh feidhmíocht an Údaráis Áitiúil maidir leis an bPlean seo a 

chur chun feidhme faoi réir scrúdú agus tuairisciú ag an gCoimisiún Náisiúnta 

Maoirseachta agus Iniúchóireachta don Rialtas Áitiúil. 
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Beidh ról ag Grúpa Comhairleach Stiúrtha an LECP maidir le faireachán a dhéanamh 

ar chur chun feidhme an Phlean. Tá an Grúpa comhdhéanta de bhaill ó na grúpaí seo 

a leanas: an Coiste Beartais Straitéisigh um Fhorbairt Eacnamaíoch, Tacaíocht 

Fiontar agus Pleanáil; an Coiste Forbartha Pobail Áitiúil; Oifigigh Údaráis Áitiúil agus 

Geallsealbhóirí eile ó Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach; Coláiste Cheatharlach; 

Comhpháirtíocht Forbartha Contae Cheatharlach; Bord Oideachais agus Oiliúna Chill 

Chainnigh agus Cheatharlach; agus Seirbhísí Pobail Naomh Caitríona. 
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Aguisíní  
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 Aguisín 1 

AN BONN FIANAISE SOCHEACNAMAÍCHE – AN BONN FIANAISE 

EACNAMAÍCHE AGUS POBAIL 

SONRAÍ BONNLÍNE – TAGAIRTÍ 

Áitiúil 

 Plean Forbartha Contae Cheatharlach 2015 – 2021  

 Comhphlean Spásúlachta do Mhórcheantar Uirbeach na Gráige-Cheatharlach 
2012 – 2018  

 Pleananna Ceantair Áitiúil do Bhaile na Tulaí, do Bhaile Mhuine Bheag, do 
Bhaile Haicéid, do Thigh na hInse agus do Bhaile na Buiríse 

 Plean Corparáideach Chomhairle Contae Cheatharlach 2015 – 2019 

 Plean na hOifige Fiontair Áitiúil (Ceatharlach) 2015 (Comhairle Contae 
Cheatharlach agus Fiontraíocht Éireann) 

 Plean Forbartha Tuaithe Chontae Cheatharlach 2014 – 2020  

 Clár Chontae Cheatharlach um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail 

 Straitéis Comhpháirtíochta Áitiúla Spóirt Chontae Cheatharlach 

 Straitéis Ealaíon Chontae Cheatharlach 2015 – 2021 

 Plean Bainistíochta Bruscair Chontae Cheatharlach 2014 – 2017 

 Plean Forfheidhmithe Chomhairle Contae Cheatharlach – I dTreo Rochtain 
Uilíoch do Chách 2008 – 2015 

 Scéim Ghaeilge Chomhairle Contae Cheatharlach 

 Straitéis um Chontae Cheatharlach a Thacaíonn le Daoine Breacaosta 

 Straitéis Turasóireachta Cheatharlach 

 Plean Straitéiseach Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 2014 – 2018 

 Plean Straitéiseach Choláiste Cheatharlach 

 Plean Straitéiseach Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus 
Cheatharlach 

 Plean Straitéiseach Choiste Chontae Cheatharlach um Sheirbhísí do Leanaí 
agus do Dhaoine Óga 

 Straitéis Chontae Cheatharlach maidir le hImeascadh 

 An Plean Idirghníomhaireachta don Lucht Siúil 

Réigiúnach 

 Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí do Réigiún an Oirdheiscirt 2010 – 2022 

 Straitéisí Réigiúnacha Spásúlachta agus Eacnamaíocha (ar feitheamh) 

 Comhphlean Bainistíochta Dramhaíola do Réigiún an Oirdheiscirt  

 Plean Bainistíochta Dramhaíola do Réigiún an Deiscirt (ar feitheamh) 

 Straitéis Forbartha Eacnamaíche an Oirdheiscirt 2013 – 2023 

 Plean Gníomhaíochta an Oirdheiscirt um an Easpa Dídine 2013 – 2016 

 An Clár um Chóiríocht don Lucht Siúil 2014 – 2018 

 Plean Bainistíochta Abhantraí an Oirdheiscirt 

 An Staidéar um Tháirgí Áineasa, Turasóireachta agus Tráchtála a Aithint do 
Chonair na Bearú 

 “Sean-Oirthear na hÉireann”  
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Náisiúnta/AE 

 An tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 (Ailt 44 – 46) agus Ciorclán LG 
1/2015 an 21/01/2015 ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Áitiúil 

 Plean Gnímh do Rialtas Áitiúil Éifeachtach – “Tús Áite do na Daoine” 2012 

 Pobail a Choinneáil Sábháilte – Creat Seirbhísí Dóiteáin 2013 (an Roinn 
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (RCPRÁ)) 

 Deiseanna do Chách – Straitéis do Leabharlanna Poiblí 2013 - 2017 

 An Plean Gníomhaíochta do Phoist 2012 agus Cosáin i dTreo na hOibre 2013 
ón Rialtas 

 An Straitéis Náisiúnta Spásúlachta 2002 - 2020 

 CEDRA – Geilleagar Tuaithe na hÉireann a Fhuinnmiú (Tuarascáil ón 
gCoimisiún um Fhorbairt Eacnamaíoch na gCeantar Tuaithe) 

 Tacú le Fiontar, le Forbairt Réigiúnach agus le Fás Eacnamaíoch (Anailís ar 
Ghníomhaíochtaí Údaráis Áitiúil) 

 Fómhar Bia 2020 

 Ráiteas Straitéise na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (2011 – 
2014) 

 Straitéis TFC an Rialtais Áitiúil – Plean Forfheidhmithe  

 Tuarascáil ar Fhás agus ar Fhostaíocht sa Gheilleagar Glas in Éirinn (an Roinn 
Post, Fiontar agus Nuálaíochta (RPFN)) 2013 

 Ár dTodhchaí Inbhuanaithe – Creat le haghaidh Forbairt Inbhuanaithe d’Éirinn 
2012 (RCPRÁ) 

 Fís 2020 – Straitéis de chuid GFT Éireann 

 An Creat Náisiúnta um Oiriúnú don Athrú Aeráide 2012 

 Ráiteas Beartais um Easpa Dídine 2013 – 2016 (RCPRÁ) 

 An Clár um Chóiríocht don Lucht Siúil 2014 – 2018 (RCPRÁ) 

 An Plean Forfheidhmithe don Straitéis Náisiúnta Míchumais 2013 – 2015 (an 
Roinn Sláinte) 

 An Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 2011 – 2016 
(RCPRÁ) 

 An Ráiteas Beartais Tithíochta 2011 ó RCPRÁ 

 An Straitéis Tithíochta Sóisialta 2014 agus 2020 (RCPRÁ) 

 An Plean Forfheidhmithe ar Fhreagairt an Stáit don Easpa Dídine 2014–2016 
(RCPRÁ) 

 An Creat Beartais Náisiúnta do Leanaí 2014 – 2020 (an Roinn Leanaí agus 
Gnóthaí Óige (RLGÓ)) 

 Tús Áite do Leanaí – Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí (RLGÓ) 

 Clár an Rialtais um Bonneagar agus Infheistíocht Chaipitil agus straitéisí 
gaolmhara (e.g. an Straitéis Sláinte, an Straitéis um Chúram Leanaí, an 
Straitéis Náisiúnta in aghaidh na Bochtaineachta) 

 Torthaí Níos Fearr/Todhchaí Níos Gile (Creatlach an Pholasaí Náisiúnta do 
Leanaí agus do Dhaoine Óga 2014 - 2020) 

 I dTreo 2016 (Creatlach Deich mBliana do Chomhaontú Páirtíochta Sóisialta 
2006 – 2015) 

 Éire Shláintiúil – Creat le haghaidh Sláinte agus Folláine Fheabhsaithe 2013-
2018 

 An Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta 2007-2016 

 Straitéis Náisiúnta na hÉireann maidir le hImeascadh an Lucht Siúil/an Phobail 
Romach 2011-2016 
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 Pobail Níos Láidre agus Níos Cuimsithí a Fhorbairt – Straitéis Réigiúnach um 
Chuimsiú Daoine LADT agus Tacaíocht do Dhaoine LADT san Oirdheisceart 
2013-2018 

 “Daoine, Áit agus Beartas – Ag Forbairt na Turasóireachta go dtí 2025” 

 Eoraip 2020 
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Aguisín 2: 
 
An Próiseas Comhairliúcháin Phoiblí 
Ullmhúchán don Phlean 

 
Contae Cheatharlach 2021 

Tuarascáil ar Aighneachtaí agus Athbhreithniú ar Thuarascálacha 

Straitéise 

 

Forbhreathnú ar Aighneachtaí 

Tar éis an próiseas comhairliúchán don LECP a dhearadh: 

Bhí an comhairliúchán ar siúl ón 2 Márta 2015 go dtí an 6 Aibreán 2015. Foilsíodh 

srac-cháipéis ansin agus scaipeadh í trí na meáin seo a leanas:  

 Fógraí sa Phreas 

 An Suíomh Gréasáin  

 Na Meáin Shóisialta  

 Nuachtlitreacha Pobail agus Cláir Fógraí  

 

D’éascaigh baill de Ghrúpa Stiúrtha an LECP dhá imeacht comhairliúcháin. Thaifead 

scríobhaithe an méid a thit amach ag gach imeacht comhairliúcháin.  

Is iad seo a leanas roinnt tuairimí ginearálta ó Ghrúpa Stiúrtha an LECP:  

(1) Bhí easpa tuairimí ann ó cheantair gheografacha áirithe sa Chontae agus 

tabharfar aghaidh air sin mar chuid de Chéim 2 den Chomhairliúchán  

(2) Bhí easpa tuairimí eacnamaíocha ann ó eagraíochtaí ionadaíocha gnó. Cé gur 

aithníodh é sin, aithníodh freisin go raibh an Oifig Fiontair Áitiúil/Comhairle 

Contae Cheatharlach páirteach in athbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean 

Gníomhaíochta Réigiúnach do Phoist i gcomhar le geallsealbhóirí  

(3) Tar éis an Cistiú Forbartha Tuaithe a fhógairt, bhí gá ann le Próiseas an LECP 

a chur ar chomhréim a mhéid is féidir leis an bPróiseas Forbartha Tuaithe. 

 

Beidh Céim 2 den phróiseas bunaithe ar an dá shnáithe théamacha laistigh den LECP. 

Is iad an Oifig Fiontair Áitiúil/an tAonad um Fhorbairt Eacnamaíoch i gComhairle 

Contae Cheatharlach a stiúrfaidh an ghné Eacnamaíoch den LECP. Is í an rannóg 
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pobail i gComhairle Contae Cheatharlach a thabharfaidh tuairisc don Choiste Beartais 

Straitéisigh maidir leis an ngné Forbartha Eacnamaíche agus Pobail den LECP.  

Taifeadadh 306 tuairim san iomlán, agus iad miondealaithe mar seo a leanas:  

 

Réimse  Cur Síos  Líon 

Réimse 1  Gníomhaíochtaí chun aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin nó chun cur le 
láidreachtaí sa Phobal 

34 

Réimse 2  Dúshláin ar gá don phobal iad a shárú 60 
Réimse 3  Dúshláin 

Eagraíochtúla/Athbhreithniú/Cuimsiú  
9 

Réimse 4  Seirbhísí chun tacú le forbairt 
eacnamaíoch agus le cruthú 
fostaíochta 

25 

Réimse 5 Na seirbhísí/na háiseanna a 
theastaíonn chun tacú leis an bpobal 
dul in inmhe 

63 

Réimse 6  Láidreachtaí an Phobail 85 
Réimse 7  An tacaíocht/na seirbhísí ba cheart a 

chur i bhfeidhm chun tacú le cuimsiú 
sóisialta, le forbairt pobail agus le 
forbairt eacnamaíoch  

30 

    306 

 

 

11%

20%

3%

8%

20%

28%

10%

Achoimre ar Aighneachtaí
Gníomhaíochtaí chun aghaidh a
thabhairt ar dhúshláin nó chun cur le
láidreachtaí sa Phobal

Dúshláin ar gá don phobal iad a shárú

Dúshláin
Eagraíochtúla/Athbhreithniú/Cuimsiú

Seirbhísí chun tacú le forbairt
eacnamaíoch agus le cruthú
fostaíochta

Na seirbhísí/na háiseanna a
theastaíonn chun tacú leis an bpobal
dul in inmhe

Láidreachtaí an Phobail

An tacaíocht/na seirbhísí ba cheart a
chur i bhfeidhm chun tacú le cuimsiú
sóisialta, le forbairt pobail agus le
forbairt eacnamaíoch
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Réimse 1: Tuairimí ar ghníomhaíochtaí chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 

nó chun cur le láidreachtaí sa Phobal  

Modh bailithe  Teachtaireacht 
Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 24 
Márta 2015 

Muine Bheag - Ba cheart caidreamh a dhéanamh sna scoileanna. 
Tá gairdín pobail á fhorbairt ag Queen of the Universe agus tá an 
pobal ar fad páirteach sa tionscadal.  Is ceannairí an lae amárach 
iad leanaí.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 24 
Márta 2015 

Baile na mBreatnach - Athfhorbairt halla an phobail. Tá grúpa 
pobail an-ghníomhach ann i mBaile na mBreatnach.  Ba cheart don 
Chomhairle tacú le plean chun an ceantar a athfhorbairt go 
hiomlán, faoi mar a tharla i gcás Chathair na Mart. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 24 
Márta 2015 

An Bhuiríos - Ba cheart Sráid Bhaile Átha Cliath a athbheochan le 
haghaidh Fhéile Éigse.  Baineann an-tábhacht le féile 
scríbhneoireachta agus smaointe Theach na Buiríse – is bealach 
difriúil chun smaoineamh faoi fhéilte í agus is féidir toradh 
cuilitheach teach aisti.  Tá ag éirí go geal leis an tionscadal 
Giniúna Ceoil ar an mBuiríos.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 24 
Márta 2015 

Tigh Moling - Comóradh 1300 bliain bhás Naomh Moling; 
béaloideas staire; tionscadal don Mhílaois; slí na n-oilithreach; 
droichead 3 throigh ar séadchomhartha náisiúnta é.  Is féidir an 
tionscadal portaigh ardaithe a úsáid mar uirlis oideachasúil – stair 
na feirmeoireachta.  Halla Pobail i dTigh Moling/ar an nGleann  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 24 
Márta 2015 

Ceatharlach - Bunachar sonraí agus/nó aip a chur le chéile chun 
teacht ar shuíomhanna oidhreachta nach dtiocfadh faoi aicmithe 
reatha Eorpacha maidir le limistéir ar díol spéise iad.  D’fhéadfaí 
Baile Cheatharlach a athbheochan amach anseo, mar shampla, 
don fhéile ‘Ceatharlach 800’ 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 24 
Márta 2015 

Leithghlinn an Droichid - Tithíocht dheonach agus áiseanna spóirt, 
áiseanna CLG agus páirceanna oiliúna a sholáthar, nithe a bheidh 
chun tairbhe do dhaoine óga agus a bhféadfadh an pobal leas a 
bhaint astu ar bhealaí difriúla.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 24 
Márta 2015 

Muine Bheag - Tá fadhb ann maidir le tithíocht do dhaoine óga.  
Forbraíodh Páirc Baile Mhuine Bheag go mór agus tá áiseanna 
spóirt den scoth ann sa cheantar anois. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 24 
Márta 2015 

Baile na mBreatnach - Tá an leathanbhanda ar dhroch-chaighdeán 
agus is fadhb mhór é sin.  Cad is féidir le grúpaí pobail a 
dhéanamh ar bhealach difriúil – athbhreithniú do choistí agus do 
ghrúpaí i.e. píosa oideachasúil.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 24 
Márta 2015 

Leithghlinn an Droichid - Leathanbhanda agus tithíocht. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 24 
Márta 2015 

An Bhuiríos - Bíonn tuirse ar an bpobal; bíonn sé doiligh leanúint 
ar aghaidh ag obair ar bhonn deonach; déanann pobail cuid mhór 
oibre; baineann an-tábhacht le haire a thabhairt do dhaoine eile.  
Eolas a chruinniú don phobal.  Is gá an t-iompar tuaithe a nascadh 
tuilleadh le daoine.  

 

 

 

 



139 | Leathanach 
 

Réimse 1: Tuairimí ar ghníomhaíochtaí chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 

nó chun cur le láidreachtaí sa Phobal – ar lean.  

Modh bailithe  Teachtaireacht 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 24 
Márta 2015 

Tigh Moling - Plean athnuachana sráidbhaile. Tá CPOnna ann i 
dTigh Moling ón mbliain 2002. Is gá don Chomhairle labhairt leis 
na pobail / na geallsealbhóirí. Is gá fodhlíthe a bhunú i dTigh 
Moling chun déileáil le hiompar frithshóisialta.    

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Tá áiteanna suaimhneacha ag teastáil agus is gá na háiteanna sin 
a chaomhnú ar mhaithe le meabhairshláinte. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Tá cáil ar mhuintir na hÉireann as a chairdiúla atáimid – is gá 
dúinn an cháil sin a chaomhnú agus í a mhargú. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

D’éirigh go han-mhaith leis an bhFéile Phan-Cheilteach agus leis 
an bhFéile ‘Ceatharlach 800’. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Is dúshláin iad ciníochas agus idirdhealú – is dea-phlean í an 
Straitéis Imeasctha agus is gá an tsaincheist seo a chur ar áireamh 
san LECP. Is gá imeascadh a leathnú chun go gcuirfear gach duine 
ar áireamh; is gá dúinn pobail eile a iniúchadh. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Is gá dúinn tuilleadh a dhéanamh chun daoine atá ag bogadh 
isteach go Ceatharlach a imeascadh agus chun comaitéirí a 
imeascadh freisin.  Ba cheart dúinn fáilte a chur roimh dhaoine nua 
sa phobal. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Bíonn an córas ‘pobal ar an aire’ an-éifeachtach i gCeatharlach. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Ba cheart na féilte seanbhunaithe a leathnú. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Ba cheart suíomh Gréasáin agus suirbhé a choimisiúnú ar an 
oidhreacht atá againn i gCeatharlach Theas; ba cheart an ceantar a 
chur i láthair do dhaoine agus úinéireacht a ghlacadh as. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Tá easpa bróid ann as Contae Cheatharlach. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Tá Oifigeach Oidhreachta ag teastáil sa Chontae. 
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Réimse 1: Tuairimí ar ghníomhaíochtaí chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 

nó chun cur le láidreachtaí sa Phobal – ar lean.  

Modh bailithe  Teachtaireacht 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Ba cheart músaem sainithe a bheith againn chun sócmhainní 
Cheatharlach a choinneáil ann, mar shampla, Monarcha Siúcra 
Cheatharlach.   

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Tá cuid mhór oibre á déanamh laistigh de Cheatharlach. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Tá neart áiseanna spóirt againn. Oibrithe deonacha CLG, etc. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Bíonn cuma úr ar an gceantar mar gheall ar an mbearradh féir 
rialta. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Ba cheart rialacha maidir le cothabháil bóithre a mhaolú – ba 
cheart cead a bheith ag an muintir áitiúla sclaigeanna a líonadh 
isteach. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Tá ceannairí pobail ag teastáil – rud a chuirfidh muinín ar dhaoine 
éirí ina gceannairí pobail féin. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Ba cheart muinín daoine a mhéadú; ba cheart daoine a spreagadh 
gníomhaíochtaí a stiúradh do ghrúpaí siúil, rothaíochta agus 
ealaíon, etc. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Ómós áite, bailte slachtmhara – aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
agus comórtais a úsáid mar spreagadh, etc. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Ba cheart na scileanna atá againn sa cheantar a úsáid chun 
grúpaí/cumainn a chruthú (grúpaí ealaíon do leanaí, etc.) 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Cruthaítear braistint pobail nuair a thugann daoine cabhair dá 
chéile. Chabhraigh an cúlú eacnamaíochta leis sin toisc nach raibh 
sé d’acmhainn ag a lán daoine íoc as na seirbhísí a bhí ag teastáil 
uathu. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Ba cheart stad de phiolóin a chur in airde. Is mórdhúshlán iad don 
turasóireacht i gCeatharlach – má chuirtear piolóin in airde, beidh 
laghdú suntasach ann ar an turasóireacht sa cheantar. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 26 
Márta 2015 

Tá leathanach Facebook ‘Sábháil an Bhearú’ ar bun; tarraingíonn 
sé aird an duine óig agus an tseanduine araon ar na meáin 
shóisialta. Spreagfaidh sé modhanna nua fógraíochta. 
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Réimse 2: Tuairimí ar dhúshláin ar gá don phobal iad a shárú 

Modh bailithe  Teachtaireacht 
Aighneacht ó Eintiteas  Aighneacht ón Oifig Ealaíon maidir leis na hEalaíona a chuimsiú 

mar ghné shaorsheasaimh den LECP mar gheall ar an 
rannpháirtíocht ghníomhach a bhíonn ann i measc daoine 
aonair san earnáil  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 24 Márta 2015 

Tigh Moling - Tá an oiread sin gníomhaireachtaí difriúla ann ó 
thaobh an phobail de – Oidhreacht Éireann agus Uiscebhealaí 
Éireann ina measc. Ba cheart grúpa um pleanáil chun cinn a 
bhunú i ngach ceantar; beidh ionchur ag teastáil ar mhaithe le 
pobail a chur ar aghaidh.   

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 24 Márta 2015 

Muine Bheag - Bíonn gach comhlacht – lena n-áirítear 
Uiscebhealaí Éireann, LEADER agus Comhairle Contae 
Cheatharlach – an-chabhrach agus bíonn a gcuid comhairle 
maidir le tionscadal an-tábhachtach do Ghrúpaí Pobail ar fud an 
Chontae. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 24 Márta 2015 

Ceatharlach - Cuireann an tAontas Eorpach cistiú INTERREG ar 
fáil d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide, rud is féidir a úsáid 
chun an cheardaíocht, an fhíodóireacht, etc., a fhorbairt. Má 
shainaithnítear tionscadal cuí, is féidir le grúpaí i gCeatharlach 
féachaint le cistiú a fháil dó.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 24 Márta 2015 

Baile na mBreatnach – Ba cheart faisnéis chomhordaithe a 
sholáthar faoin gcistiú atá ar fáil agus ba cheart oiliúint a 
sholáthar ar conas an chuid is fearr a bhaint as an gcistiú sin.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 24 Márta 2015 

An Bhuiríos - Dea-shamplaí de Phlean Socheacnamaíoch – fís a 
chur le chéile den chuma ar mhaith leat a bheith ar do bhaile/do 
shráidbhaile. Tógann an próiseas sin am, ach spreagann sé 
daoine féachaint agus smaoineamh ar a gceantar féin. Mar 
shampla, cuireadh Cathair na Mart agus an Cumann Bailte 
Slachtmhara sa bhaile ar a gcosa arís trí Ailtire Baile a 
cheapadh. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Ba cheart Plean Comhtháite Cumarsáide a ullmhú do 
Cheatharlach, áit a ndíreofar ar na dea-rudaí uile atá ar fáil i 
gCeatharlach. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Ba cheart Oifigeach Poiblíochta a cheapadh. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Ba cheart na meáin shóisialta, i.e. Facebook, Twitter, etc., a 
úsáid chun aird a tharraingt ar na dea-rudaí atá ar fáil i 
gCeatharlach. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Is fadhb í sábháilteacht i gCeatharlach. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Is dúshlán é imeascadh sóisialta agus is cuid de Cheatharlach 
an lae inniu é.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Ba cheart an tallann faoi cheilt atá againn i gCeatharlach a chur 
chun cinn agus a thaispeáint, mar shampla, cóir, ceol 
traidisiúnta, Giniúint Ceoil agus Ionad VISUAL. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Tá an fheirmeoireacht choimíneachta ag dul ó amharc sna 
ceantair ardtalún i réigiún Cheatharlach Theas mar gheall go 
bhfuil an pobal feirmeoirí ag dul in aois agus mar gheall ar an 
imeallú méadaitheach atá i gceist – tá an modh maireachtála sin 
ag dul i léig go tapa. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Tá naisc an-dona iompair ann i mBaile Cheatharlach agus i 
gContae Cheatharlach araon. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Tá laghdú tagtha ar na seirbhísí atá ar fáil i gceantair thuaithe, 
mar shampla, líon na nGardaí, bainc, oifigí poist, etc. 
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Réimse 2: Tuairimí ar dhúshláin ar gá don phobal iad a shárú – ar lean. 

Modh bailithe  Teachtaireacht 
Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Imeallú tuaithe – is gá a aithint go nascann an tseirbhís phoist 
daoine le chéile agus is gá sainchúram an fhir phoist a leathnú 
toisc go bhfuil ról ollmhór aige sa phobal.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Is fadhb é leathanbhanda. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Is gá aghaidh a thabhairt ar riachtanais mheabhairshláinte na 
bhfear. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Tá éiginnteacht i réim i gCeatharlach, agus bíonn an scéal ag 
éirí níos measa i gcónaí. Tá drochmheon ag daoine áirithe (tá 
barraíocht daoine ag fanacht sa bhaile agus ag brath ar 
shochair ón Rialtas). 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Tá níos mó deiseanna poist ar fáil do mhná i gCeatharlach ná 
mar atá ar fáil d’fhir. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Níl aon stair againn i gCeatharlach. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Tá an déantúsaíocht imithe ar fad. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Is sean atá aoisphróifíl an phobail. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Tá na hoibrithe deonacha i gCeatharlach ag dul in aois – tá 
daoine óga ag teastáil freisin. Tá athrú tagtha ar phróifíl na 
hoibre deonaí; ba mhaith le hoibrithe deonacha post a fháil ag 
an deireadh, rud a sháraíonn prionsabal na hoibre deonaí.   

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Ba cheart fiafraí de dhaoine óga cad atá uathu seachas bealaí a 
aimsiú chun iad a fháil ar bord. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Éadóchas – Níl dóchas ag daoine áirithe agus cruthaíonn sé sin 
iompar frithshóisialta.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Is gá lár an bhaile a athbheochan. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Is fadhb mhór ar fud na tíre í dumpáil neamhdhleathach. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Tá easpa comharthaí ar na bóithre ann i gCeatharlach. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

D’fhéadfadh páirceanna scátála/rothaíochta bheith úsáideach 
do dhaoine óga.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún Comhairliúcháin 
an 26 Márta 2015 

Cuireann na meáin shóisialta bac le forbairt pobail. Tá athrú 
tagtha ar na modhanna cumarsáide atá in úsáid. Ní léann a lán 
daoine óga an nuachtán. 
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Réimse 2: Tuairimí ar dhúshláin ar gá don phobal iad a shárú – ar lean. 

Modh bailithe  Teachtaireacht 
Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Tuilte 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Tá easpa tithíochta inacmhainne ar fáil. 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

An Ghráig – téann na cinntí a dhéanann Comhairle Contae 
Laoise i bhfeidhm ar Bhaile Cheatharlach. 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Tá easpa fostaíochta ar fáil. 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Bruscar. 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Bíonn capaill á gcoinneáil i gceantair chónaithe. 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Salú ag madraí. 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Tá drochdhóigh ar na cosáin. 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

An daonra atá ag dul in aois. 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Is gá daoine óga a choinneáil sa bhaile. 

  
Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Is gá spiorad pobail a fhorbairt. 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Tá easpa áiseanna ar fáil – is róbheag atá an limistéar súgartha i 
bPáirc an Bhaile. 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Níl aon pháirc ann sa taobh den bhaile ina bhfuil Bóthar na Tulaí 
suite. 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Áiseanna spóirt saor in aisce – cúirteanna cispheile, páirc 
scátála, raon rothar. 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Is gá lár an bhaile a athbheochan chun críocha eacnamaíocha 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Is gá poist a chruthú sa chontae agus infheistíocht a dhéanamh 
ann 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Tá na hoibrithe deonacha i gCeatharlach ag dul in aois. 
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Réimse 2: Tuairimí ar dhúshláin ar gá don phobal iad a shárú – ar lean. 

Modh bailithe  Teachtaireacht 
Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Is fadhb mhór ar fud an chontae í dumpáil neamhdhleathach 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Tá easpa fostaíochta agus easpa scéimeanna oiriúnacha 
fostaíochta ar fáil do spriocghrúpaí ar bheagán oiliúna agus do 
spriocghrúpaí neamhoilte  

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Ardleibhéil dífhostaíochta óg-dhífhostaíochta 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Na himpleachtaí sóisialta agus síceolaíocha atá ag an gcúlú 
eacnamaíochta – an bhochtaineacht, imeallú, mí-úsáid substaintí, 
an easpa dídine, an choireacht, meabhairshláinte, etc. 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Is gá daoine áirithe a spreagadh páirt a ghlacadh i gcúrsaí 
oideachais agus oiliúna d’fhonn cur leis an seans atá acu post a 
áirithiú agus feabhas a chur ar a saol agus ar shaol a dteaghlaigh 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Éadóchas – Níl dóchas ag daoine áirithe agus cruthaíonn sé sin 
iompar frithshóisialta.  

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Tá páirceanna scátála/rothar agus áiseanna eile do dhaoine óga 
ag teastáil.  

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Le tabhairt isteach na meán sóisialta, tá pobail níos scaipthe ó 
chéile anois agus bíonn sé ag éirí níos deacra cumarsáid a 
dhéanamh leis an bpobal ar fad, go háirithe le daoine óga 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Fágann an líon teoranta áiteanna inacmhainne cúram leanaí nach 
mbítear in ann freastal ar an éileamh i gcónaí 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Bíonn sé an-deacair teacht ar sheirbhísí tacaíochta/idirghabhála 
do leanaí agus do theaghlaigh, amhail seirbhísí teiripe urlabhra 
agus teanga agus seirbhísí meabhairshláinte 

Aighneacht ó eagraíocht 
ionadaíoch  

Bíonn méadú ag teacht ar riachtanais tacaíochta leanaí agus a 
dteaghlaigh agus bíonn imthosca anordúla teaghlaigh ina gcúis 
leo go minic  
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Réimse 3: Tuairimí ar Dhúshláin Eagraíochtúla/Athbhreithniú/Cuimsiú 

Modh bailithe  Teachtaireacht 
Aighneacht ó Ghrúpa 
Ionadaíoch  

Aighneacht ó ghrúpa ionadaíoch inar leagadh amach an méadú 
atá tagtha ar éagsúlacht chultúrtha agus reiligiúnach na 
hÉireann, inar luadh nach bhfuil sochaí na hÉireann ag glacadh 
leis an éagsúlacht sin sách tapa, agus inar moladh idirghabháil a 
dhéanamh le daoine óga 

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Bíonn riachtanais úsáideoirí seirbhíse ag éirí níos casta i gcónaí 
– mar sin, teastaíonn uainn tuilleadh acmhainní, foireann atá níos 
oilte agus níos solúbtha, agus comhordú méadaithe an tsoláthair 
sheirbhíse 

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Cuireann cistiú bliantúil, seachas cistiú ilbhliantúil, bac le 
pleanáil fhadtéarmach   

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Tá áitreabh níos mó ag teastáil uainn 

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Ba cheart an pobal a choinneáil ar an eolas faoinár gcuid 
seirbhísí agus faoi na seirbhísí nua is féidir linn a chur ar fáil 

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Tá na cúinsí eacnamaíocha reatha ina gcúis le héiginnteacht 
maidir le buiséid amach anseo na gclár cistiúcháin. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Bíonn córais tairiscintí iomaíocha ina gcúis le béim ar shraith 
chúng torthaí.  Ní aithnítear i dtáscairí simplí ar dhul chun cinn a 
chasta a bhíonn an obair agus an t-am a theastaíonn nuair a 
bhítear ag obair i réamhfhorbairt agus le pobail agus le grúpaí 
faoi mhíbhuntáiste 

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Mar gheall ar an gcastacht sin, agus ar an easpa toraidh ar 
infheistíocht a bhraitear a bheith ann, tarlaíonn sé uaireanta go 
dtugtar neamhaird ar ghrúpaí agus ar phobail a mheastar a bheith 
“deacair” 
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Réimse 4:  Tuairimí ar sheirbhísí chun tacú le forbairt eacnamaíoch agus le cruthú 

fostaíochta 

Modh bailithe  Teachtaireacht 
Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
24 Márta 2015 

Leithghlinn an Droichid - is an-láidir atá Forbairt Thionsclaíoch agus 
Tráchtála nuair a stiúrann an Chomhairle Contae í, mar shampla, 
MSD – suíomhanna oiriúnacha a fhruiliú agus a sheirbhísiú.  Is 
láthair den scoth é Ceatharlach, agus é suite nach fada ó Bhaile 
Átha Cliath. Ba cheart do GFT – Ceatharlach leas a bhaint as sin 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
24 Márta 2015 

Tigh Moling – Treoraí Turais, an cheardaíocht. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
24 Márta 2015 

Ceatharlach - Obair a ghiniúint, tagann poist as forbairt 
inbhuanaithe; cabhraíonn forbairt le sinn a chur ar an mbealach i 
dtreo féin-inbhuanaitheachta.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
24 Márta 2015 

An Bhuiríos - Tá Ceatharlach suite go straitéiseach nach fada ó 
Bhaile Átha Cliath agus tá cuid mhór deiseanna ann daoine a 
mhealladh chuig an gContae; teastaíonn smaointeoireacht 
chomhcheangailte ina leith sin; tá sé doiligh teacht ar fhaisnéis 
faoina bhfuil le fáil i gCeatharlach; is gá an fhaisnéis a bheith níos 
inrochtana, mar shampla, an Glasbhealach. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
24 Márta 2015 

Ceatharlach - Is gá smaointeoireacht chomhcheangailte a bheith 
ann; is gá don Chontae na príomhláithreacha agus na príomhchinn 
scríbe a chur chun cinn. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
24 Márta 2015 

Is fadhb é leathanbhanda; an turasóireacht ghlas a chur chun cinn 
sa Chontae; agus branda bia áitiúil a fhorbairt. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Tá an t-ádh dearg ar Cheatharlach Oifig Fiontair Áitiúil a bheith aige 
– tá sé ar cheann de na hOifigí is fearr sa tír maidir leis an tacaíocht 
a chuireann sí ar fáil.  Tá an Oifig Fiontair Áitiúil i gCeatharlach an-
ghann ar acmhainní.  Tá tuilleadh Oifigí Fiontair Áitiúil ag teastáil ar 
fud Chontae Cheatharlach.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Tá tuilleadh áiseanna ag teastáil chun tacú le gnóthais 
dhúchasacha. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Gnóthas atá bunaithe ar an abhainn, mar shampla, an turasóireacht 
uisce. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

An turasóireacht a fhorbairt, mar shampla, tá easpa cóiríochta agus 
lóistíní leaba is bricfeasta ar fáil.  Is gá anailís riachtanas a 
dhéanamh ar na deiseanna gnó atá ar fáil. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Forbairt inbhuanaithe, mar shampla, cosáin in aice leis an abhainn. 
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Réimse 4: Tuairimí ar sheirbhísí chun tacú le forbairt eacnamaíoch agus le cruthú 

fostaíochta – ar lean 

Modh bailithe  Teachtaireacht 
Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Croí an phobail ghnó a bhí i Sráid na Tulaí i mBaile Cheatharlach 
tráth, ach bíonn sí an-chiúin faoi láthair. Tá na siopaí dúnta agus tá 
cineál éigin idirghabhála ag teastáil – gníomhaíochtaí amhail 
margadh feirmeoirí, siopaí sealadacha, Féile Éigse.  Bhí an fhadhb 
chéanna ag Loch Garman. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Is fadhb iad rátaí tráchtála. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Ba cheart do Cheatharlach féachaint le bratach chorcra (a sheasann 
d’oícheanta sábháilte amach) a bhaint amach – d’éirigh le Cathair 
Phort Láirge déanamh amhlaidh.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Tá fórsa saothair oilte againn i gCeatharlach, rud nach mbíonn an 
leas iomlán á bhaint as, e.g. mórfhostóir sa cheantar a bhí sa 
mhonarcha siúcra. Teastaíonn an tionscal uainn i gCeatharlach 
chun leibhéil fostaíochta a mhéadú an athuair.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

D’fhéadfaí clár printíseachta a eagrú chun é sin a réiteach – is í an 
Institiúid Teicneolaíochta a bhíonn ag déileáil leis an ualach faoi 
láthair. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Ba cheart feabhas a chur ar naisc iompair, ar chomharthaí agus ar 
chothabháil bóithre.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

D’fhéadfaí cur go mór leis an ngeilleagar ach seirbhísí bádóireachta 
a chur ar fáil ar an mBearú. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Gnéithe Dhíseart Diarmada a chomhtháthú i bhfeachtas 
turasóireachta Cheatharlach e.g. an cloigtheach.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Coinbhinsiún a reáchtáil do Cheatharlach – cosúil leis an gceann 
sin a reáchtáladh in Farmleigh – áit a bhféadfaimis féachaint ar a 
bhfuil againn sa chontae.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Cé go gcuireann an turasóireacht le forbairt an gheilleagair, níor 
forbraíodh í i gceantair thuaithe i gCeatharlach, e.g. Baile Haicéid.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Oideachas a chur ar mhuintir Cheatharlach chun go mbeidh meas 
acu ar a bhfuil againn sa chontae agus chun feabhas a chur ar a 
ndearcadh i leith Cheatharlach. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Líon na gcéimithe de chuid Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 
a bhíonn ag fáil post i mBaile Cheatharlach.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Is luachmhaire an mórán daoine féinfhostaithe a fhostaíonn cúpla 
duine sa chontae ná an beagán cuideachtaí móra atá againn. Ba 
cheart tuilleadh tacaí a chur i bhfeidhm d’fhiontraithe nua ar 
mhaithe le hoiliúint a chur orthu.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Is gá athoiliúint a chur ar dhaoine breacaosta, cé go gcaillfidh siad 
sochair dá bharr sin. Is beartas náisiúnta é sin atá éifeachtach sa 
cheantar áitiúil.  
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Réimse 5 – Tuairimí ar na seirbhísí/na háiseanna a theastaíonn chun tacú leis an 

bpobal dul in inmhe 

Modh aighneachta  Teachtaireacht  
Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart oiliúint a chur ar dhaoine chun a bheith ina gCeannairí 
Pobail. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tá tuilleadh áiseanna áineasa ag teastáil. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart feabhas a chur ar na bóithre. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart droichead eile a thógáil trasna na Bearú. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tá tionscadal ag teastáil chun cabhrú le spiorad pobail agus 
rannpháirtíocht ghníomhach i measc daoine aonair a chothú.  Is gá 
fíorfhorbairt pobail a bhaint amach chun cabhrú le daoine i bpobail 
áitiúla. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart scileanna agus tionscnaimh a fhorbairt chun feabhas a 
chur ar ár bpobal féin. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Iompar áitiúil – busanna. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tá tuilleadh cabhrach ag teastáil chun pobail nua a imeascadh – is gá 
a léiriú do phobail nua gur cuid de Cheatharlach iad. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart oibrithe deonacha a úsáid chun dul ó dhoras go doras. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tá struchtúr oideachais éagsúlachta atá comhtháite go hiomlán ag 
teastáil, áit a nglactar cur chuige coiteann agus a gcuirtear béim ar 
chlaontacht a chosc idir an t-oideachas réamhscoile agus an t-
oideachas tríú leibhéal.  

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart an tsaoránacht agus an fhealsúnacht a chur ar áireamh 
mar ábhair i scoileanna ar fud na leibhéal uile. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart córas beag comharchumainn a fhorbairt chun tacú le 
fostaíocht daoine den Lucht Siúil i réimsí amhail an gharraíodóireacht 
orgánach, an gharraíodóireacht mhargaidh, an cheardaíocht, an 
riar/cúram/táirgeadh ainmhithe agus an ghrúmaeireacht ainmhithe.  

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Cláir cheannaireachta ina gcuirtear tuilleadh eiseamláirí ar fáil do 
dhaoine den Lucht Siúil. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tacú le féinchinntiúchán an Lucht Siúil 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart oideachas agus oiliúint réamhfhorbartha a chur ar fáil, 
agus é mar aidhm leo muinín agus scileanna a mhéadú agus daoine 
den Lucht Siúil a chumasú dul ar aghaidh chuig deiseanna 
comhtháite 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart deiseanna oiliúna a chur ar fáil ina n-aithnítear na 
hinniúlachtaí agus na scileanna atá ag a lán fear, fiú amháin i gcás 
nach bhfuil aon cháilíochtaí foirmiúla acu.  

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart múinteoir idirchaidrimh scoile a chur ar fáil don Lucht 
Siúil, duine a thacóidh le tuismitheoirí a leanaí a choinneáil sa scoil 
ar feadh tréimhse níos faide 
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Réimse 5 – Tuairimí ar na seirbhísí/na háiseanna a theastaíonn chun tacú leis an 

bpobal dul in inmhe – ar lean 

Modh aighneachta  Teachtaireacht  
Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart asraonta sóisialta cuí a chur ar fáil do dhaoine óga den 
Lucht Siúil 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Cruthú fostaíochta agus nuálaíocht 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Iompar Poiblí – cuireann an easpa iompair phoiblí bac ollmhór ar 
dheiseanna fostaíochta  

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart suirbhé a dhéanamh ar dhaoine óga chun a fháil amach cé 
na riachtanais agus na hardmhianta atá acu 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart leas a bhaint as na háiseanna siúil atá againn i 
gCeatharlach agus iad a fhorbairt. Ba cheart úsáid níos fearr a bhaint 
as an mBearú. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tá tuilleadh póilíní ag teastáil lasmuigh d’ionaid siopadóireachta 
agus in áiteanna poiblí  

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart infheistíocht a dhéanamh san oidhreacht áitiúil ar mhaithe 
leis an turasóireacht a mhéadú 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tá tuilleadh daoine ag teastáil chun Ceatharlach a chur chun cinn. Is 
cosúil go bhfuil na stáisiúin áitiúla raidió claonta i dtreo Chill 
Chainnigh – níl aon stiúideo againn i gCeatharlach.  

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart tuilleadh féilte a fhorbairt chun tuilleadh daoine a 
mhealladh go Ceatharlach. Ba cheart féilte a eagrú don ghnáthdhuine 
– is féidir leis an gceol a lán daoine a mhealladh 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Is gá ‘cáschruinniú’ méadaithe a eagrú idir oibrithe ag leibhéal pobail 
agus ranna rialtais maidir le riachtanais na ndaoine a mbíonn siad ag 
obair leo  

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart d’fhiontair shóisialta deiseanna oiliúna agus fostaíochta a 
chur ar fáil do phobail agus do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart tuilleadh tacaíochta teaghlaigh foirmiúla agus 
neamhfhoirmiúla a thabhairt do thuismitheoirí 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart teaghlaigh a nascadh leis na seirbhísí tacaíochta cuí 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart áiteanna inacmhainne breise cúram leanaí a chur ar fáil do 
theaghlaigh d’fhonn rannpháirtíocht san oideachas, san oiliúint agus 
san fhostaíocht a éascú 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart forbairt ghairmiúil agus oiliúint leanúnach a spreagadh do 
dhaoine a sholáthraíonn seirbhísí pobail agus sóisialta 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart feabhas a chur ar an rochtain atá ag teaghlaigh ar 
sheirbhísí sláinte, e.g. teiripe urlabhra/éisteachta   

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart rochtain a chur ar fáil ar shainghníomhaireachtaí agus ar 
shainseirbhísí, lena n-áirítear seirbhísí drugaí agus alcóil/andúile, 
foréigean baile, etc. 
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Réimse 5 – Tuairimí ar na seirbhísí/na háiseanna a theastaíonn chun tacú leis an 

bpobal dul in inmhe – ar lean 

Modh aighneachta  Teachtaireacht  
Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tá tuilleadh clár gníomhaíochta fisiciúla do leanaí óga ag teastáil – tá 
formhór díobh dírithe ar leanaí atá in aois scoile 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart tuilleadh seirbhísí comhairleoireachta a chur ar fáil do 
leanaí a bhfuil deacrachtaí acu  

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tá tuilleadh clár spriocdhírithe forbartha agus réamhfhorbartha ag 
teastáil, agus iad dírithe ar ghrúpaí atá i mbaol dífhostaíochta 
fadtéarmaí, amhail tuismitheoirí aonair, daoine den Lucht Siúil, 
daoine a bhfuil fadhbanna andúile acu, imircigh, iarphríosúnaigh, etc. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tá tuilleadh oibre for-rochtana ag teastáil chun dul i gcion ar na 
teaghlaigh is imeallaithe agus is faide ar shiúl ó infhostaitheacht, i.e. 
seirbhís a fhéachann le dul i gcion ar theaghlaigh nach ndéanann 
aon chaidreamh ar bith sa phobal  

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart tacú le haithreacha ról a imirt i dtuismitheoireacht 
ghníomhach a linbh, go háirithe i gcás nach gcónaíonn an t-athair 
leis an leanbh 

Aighneacht ó 
Chomhlacht Poiblí 

Ba cheart an bhéim phríomha a chur ar Phoist Mhaithe Inbhuanaithe 
a chruthú i gContae Cheatharlach  

Aighneacht ó 
Chomhlacht Poiblí 

Ba cheart breithniú a dhéanamh ar Phlean Straitéiseach an Réigiúin 
Chomhairligh ó Teagasc  

Aighneacht ó 
Ghrúpa Ionadaíoch  

Ba cheart breithniú a dhéanamh ar an bhfís straitéiseach atá ann 
d’Ionad VISUAL a chur ar áireamh san LECP  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
24 Márta 2015 

Ceatharlach – Iompar áitiúil, iompar uirbeach agus iompar tuaithe 
araon. Is gá do dhaoine an tseirbhís seo a úsáid, ach tá seans ann go 
mbeidh sé deacair an tseirbhís a fhógairt. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Ba cheart ranganna ríomhaireachta a reáchtáil chun na seirbhísí atá 
againn i gCeatharlach a chur in iúl do dhaoine agus chun a léiriú 
dóibh conas is féidir leo teacht ar na seirbhísí sin. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Tá leathanach Facebook agus leathanach Twitter ag teastáil ó 
Chomhairle Contae Cheatharlach. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Is gá do mhuintir Cheatharlach bheith bródúil as a gcontae, mar 
shampla, tá Laochra Cheatharlach á gceiliúradh ag Féile Ealaíon 
Cheatharlach – Féile Éigse – trí íomhá na laochra sin a chur ar 
taispeáint ar phainéil Oifig Phoist Cheatharlach.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Is gá Clár na hÉireann-Thalamh an Éisc a fhorbairt tuilleadh ionas 
gur féidir linn dul i dteagmháil leis an Diaspóra ar bhealach níos 
fearr. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Tá obair dheonach chun tairbhe do dhaoine, ach laghdaíodh an cistiú 
agus is dúshlán é sin. Is gá an tsaincheist seo a bhrú chun cinn ar 
bhonn áitiúil ionas go rachaidh sí i bhfeidhm ar bheartas náisiúnta. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Ba cheart naisc chuí iompair a fhorbairt agus ba cheart dea-
fheachtas brandála a eagrú do Cheatharlach ar bhonn náisiúnta agus 
idirnáisiúnta araon. 
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Réimse 5 – Tuairimí ar na seirbhísí/na háiseanna a theastaíonn chun tacú leis an 

bpobal dul in inmhe – ar lean 

Modh aighneachta  Teachtaireacht  
Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Is fadhb í sláinte na bhfear agus is gá aghaidh a thabhairt uirthi, mar 
shampla, an clár um Sheid na bhFear agus Mensa.     

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Ba cheart leas a bhaint as na háiseanna siúil atá againn i 
gCeatharlach agus iad a fhorbairt.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Is iomaí gairdín atá againn agus cuireann siad go mór leis an 
turasóireacht. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Ba cheart úsáid níos fearr a bhaint as an mBearú. Croí Bhaile 
Cheatharlach a bhí sa Bhearú tráth. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Tacaíocht do thuismitheoirí – tá áit ag teastáil inar féidir leo 
gníomhaíochtaí sábháilte allamuigh a dhéanamh leis an teaghlach. Tá 
sábháilteacht ar bhóithre tábhachtach do rothaithe.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Tá tuilleadh póilíní ag teastáil lasmuigh d’ionaid siopadóireachta 
agus in áiteanna poiblí e.g. bíonn daoine ag impí lasmuigh de 
shiopaí, etc.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Ba cheart araidí rothaí a chur ar fáil do dhaoine a chónaíonn i 
gcóiríocht ar cíos. Ar an mbealach sin, d’fhéadfaí dumpáil 
neamhdhleathach a laghdú go mór. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Ba cheart cóiríocht níos inacmhainne a chur ar fáil do thurasóirí. 
Baineann an costas ar sheomraí óstáin, etc., an bonn ón earnáil 
turasóireachta. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

D’fhéadfaí turais sainspéise a bhunú. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Is gá infheistíocht a dhéanamh san oidhreacht ar mhaithe le slacht a 
chur ar na seirbhísí. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Tá áiteanna slána páirceála ag teastáil. Bíonn ardrátaí loitiméireachta 
ann i gcarrchlóis. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Tá tuilleadh daoine ag teastáil chun Ceatharlach a chur chun cinn. Is 
cosúil go bhfuil na stáisiúin áitiúla raidió claonta i dtreo Chill 
Chainnigh – níl aon stiúideo againn i gCeatharlach.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Ba cheart tuilleadh féilte a fhorbairt chun tuilleadh daoine a 
mhealladh go Ceatharlach. Ba cheart féilte a eagrú don ghnáthdhuine 
– is féidir leis an gceol a lán daoine a mhealladh.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Ba cheart do dhaoine óga agus an meon atá acu cabhrú leis an 
bpobal agus beocht a chur sa bhaile.  
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Réimse 6 – Tuairimí ar Láidreachtaí an Phobail 

Modh aighneachta  Teachtaireacht  
Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
24 Márta 2015 

Tigh Moling agus an Gleann – Tá cuid mhór sócmhainní ag an bpobal 
seo agus tá saibhreas staire le fáil ann. Ba mhaith an rud é dá 
nglacfadh tuilleadh daoine óga páirt in obair pobail dheonach.  Tá sé 
tábhachtach an teorainn idir Baile Cheatharlach agus Muine Bheag a 
shonrú 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
24 Márta 2015 

Muine Bheag – Tá drochdhóigh ar an mBearú agus ní féidir na 
háiseanna atá ar fáil timpeall uirthi a chur i gcomparáid leis na sár-
áiseanna atá ar fáil i gClais Ghainimh.  Is gá an Bhearú a fhorbairt 
agus úsáid níos fearr a bhaint aisti.   

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
24 Márta 2015 

Baile na mBreatnach – Tá ionadaí do ghrúpaí pobail ag teastáil, duine 
ar féidir leis comhairle a thabhairt dóibh ar aighneachtaí a dhéanamh. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
24 Márta 2015 

Leithghlinn an Droichid – Is sócmhainn mhór í an Bhearú ach ní 
bhíonn sách acmhainní á gcur ar fáil di.  Tá tuilleadh tacaíochta ag 
teastáil do ghrúpaí nua pobail, mar shampla, tá árachas an-
chostasach agus cuireann sé sin bac ar phobail tabhairt faoin obair 
ba mhaith leo a dhéanamh  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
24 Márta 2015 

An Bhuiríos – Tionscail chruthaitheachta, mar shampla, an 
cheardaíocht, an oidhreacht, an scannán, an turasóireacht, etc. 
Meallann teorainn an chontae daoine as contaetha eile; tá 
Ceatharlach róbheag mar chontae chun smaoineamh air féin amháin; 
tá raidhse sócmhainní ag Ceatharlach. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
24 Márta 2015 

Ceatharlach – Tarraingíodh aird roinnt uaireanta ar an easpa úsáide a 
bhíonn á baint as an mBearú i mbailte agus i sráidbhailte ar fud an 
chontae.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
24 Márta 2015 

Balana – tá pobail an-bhríomhar againn i gCeatharlach; is contae 
tuaithe é Co. Cheatharlach agus taitníonn é sin le daoine; is gá an 
tsaintréith sin a chur chun cinn chun críocha turasóireachta.  Tá dea-
chaighdeán bia againn i gCeatharlach freisin; is gá dúinn aird a 
tharraingt ar a bhfuil againn i gCeatharlach i.e. an Bhearú agus an 
tSláine 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
24 Márta 2015 

Ceatharlach – Ba cheart meas a thabhairt ar an mBearú, ar an 
tionchar a imríonn sí agus ar gheallsealbhóirí feadh na habhann; is 
gá an oidhreacht a chothú; tá fardal / bunachar sonraí ag teastáil 
maidir leis an saibhreas oidhreachta atá againn sa Chontae.  An 
Oidhreacht Rianúil, i.e. Baile Muáin  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Spiorad na hoibre deonaí i gCeatharlach. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Tá a lán acmhainneachta againn i gCeatharlach, ach ní bhíonn an 
daonchumhacht ar fáil dúinn i gcónaí. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

An turasóireacht – tá a lán staire i gCeatharlach agus tá raidhse 
oidhreachta againn. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Ceantar den scoth i gCeatharlach is ea Tigh Moling, ach tá cáil 
náisiúnta an cheantair ag titim le blianta beaga anuas. Is gá dúinn an 
ceantar a chur chun cinn tuilleadh. 
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Réimse 6 – Tuairimí ar Láidreachtaí an Phobail – ar lean 

Modh aighneachta  Teachtaireacht  
Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Tá lear mór sócmhainní againn i gCeatharlach, cé nach bhfuil eolas 
ag muintir Cheatharlach ar chuid mhór díobh. Is gá dúinn ár gcuid 
ceantar a phoibliú ar mhaithe le híomhá dhearfach de Cheatharlach a 
thaispeáint ar bhonn áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta.  Tá forbairt 
inbhuanaithe i gCeatharlach ag teastáil freisin. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Tá an Bhearú ina sócmhainn de chuid an chontae; is gá dúinn 
oideachas a chur ar dhaoine faoina bhfuil againn sa chontae; tá cuid 
mhór dúlra ann nach labhraítear fúthu; ní bhaineann an cheist seo 
leis an turasóireacht amháin, baineann sí freisin lena thaispeáint do 
mhuintir Cheatharlach gur contae iontach sinn agus go bhfuil lear 
mór taiscí faoi cheilt againn 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Áit fhíorshuaimhneach is ea Tigh Moling, agus tarraingíonn sé 
déagóirí ón ríomhaire.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Éagsúlacht na bPobal i gCeatharlach – Tá éagsúlacht leathan againn 
i gCeatharlach, mar shampla, cultúr, daoine den lucht siúil agus 
náisiúnaigh eachtracha.  Buntáiste mór ina leith sin is ea méid 
gheografach Chontae Cheatharlach toisc go gcabhraíonn sí le daoine 
líonrú le chéile  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Ní chuireann muintir Cheatharlach an contae chun cinn a dhóthain – 
tá sé de nós ag muintir Cheatharlach bheith an-mhodhúil. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Tá dhá choláiste againn i gCeatharlach agus is mórshócmhainní iad; 
cuireann mic léinn leis an bpobal.  Is é Contae Cheatharlach an t-aon 
chontae amháin atá ag féachaint le stádas ollscoile a bhaint amach.  

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Tá seirbhísí an-mhaith oideachais againn i gCeatharlach, i.e. Scoil 
Naomh Laserian, Ionad Delta, Ionad Cúram Lae na nAingeal Naofa, 
etc. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Tá cumainn agus áiseanna an-mhaith spóirt, etc., againn. Tá a lán 
seirbhísí ar fáil i gCeatharlach; níl aon liostaí feithimh leo; agus tá 
rochtain éasca ag daoine óga orthu i gcomparáid leis an scéal sna 
cathracha. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Déantar an-ionadaíocht don phobal i gCeatharlach. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Na seirbhísí tacaíochta atá ar fáil do dhaoine faoi mhíbhuntáiste / faoi 
mhíchumas. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Is an-láidir atá an gréasán bóithre / iompair. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Gné thábhachtach de Cheatharlach is ea an turasóireacht – an 
tírdhreach nádúrtha (éagsúlacht an tírdhreacha), conairí gairdín, agus 
aibhneacha. 
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Réimse 6 – Tuairimí ar Láidreachtaí an Phobail – ar lean 

Modh aighneachta  Teachtaireacht  
Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Bonneagar oideachais agus smaointeoireacht chun cinn, Institiúid 
Teicneolaíochta Cheatharlach, Coláiste Breisoideachais 
Cheatharlach. Cruthaítear deiseanna do gach duine. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Mar phobal beag, is amhlaidh go gcuirtear a lán tacaíochta áitiúla gnó 
ar fáil dó. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Mórláidreacht is ea an obair idirghníomhaireachta. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Tugtar na gníomhaireachtaí uile le chéile chun seirbhísí do dhaoine 
óga a phleanáil. Tá pobal óg faoi bhláth againn i gCeatharlach. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Láidreacht is ea an éagsúlacht spóirt. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Spreagtar forbairt pobail agus láidreacht pobail nuair a oibrímid le 
chéile mar phobal agus trí thionscnaimh amhail Ómós Áite agus 
Bailte Slachtmhara. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Buntáiste dár gcuid is ea an áit a bhfuilimid lonnaithe. Tá dea-
ghréasán bóithre againn. 

Duine aonair - Trí 
Sheisiún 
Comhairliúcháin an 
26 Márta 2015 

Tá láidreachtaí nádúrtha againn nach mbíonn an úsáid is fearr á baint 
acu. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Baile tairsí idir Baile Átha Cliath, Port Láirge agus Charrchalaí is ea 
Ceatharlach 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Rochtain éasca ar an mótarbhealach agus ar an ngréasán iarnróid 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Sárbhonneagar oideachais ag an mbunleibhéal, ag an dara leibhéal 
agus ag an tríú leibhéal, lena n-áirítear Oideachas le Chéile, 
Gaelscoil, Gaelcholáiste, Coláiste Cheatharlach agus Institiúid 
Teicneolaíochta Cheatharlach  

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Dea-áiseanna áitiúla – an Bhearú, Páirc an Bhaile, Páirc na Darach, 
etc. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Dea-bhaile le haghaidh siopadóireachta 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Sársheirbhísí agus sártháirgí áitiúla – bia, na healaíona, agus an 
cheardaíocht 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Nithe is díol spéise do thurasóirí – an tírdhreach nádúrtha, an 
oidhreacht, conairí gairdín, agus aibhneacha. 
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Réimse 6 – Tuairimí ar Láidreachtaí an Phobail – ar lean 

Modh aighneachta  Teachtaireacht  
Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Raon éagsúil cumann agus gníomhaíochtaí spóirt 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Dea-thionscnaimh phobail a spreagann forbairt pobail – Ómós Áite 
agus Bailte Slachtmhara ina measc  

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Bíonn dea-raon eagraíochtaí i gCeatharlach ag dul i ngleic le 
heisiamh sóisialta agus ag obair le pobail agus le grúpaí faoi 
mhíbhuntáiste 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Sársholáthar seirbhíse ó thaobh Oideachas Aosach, Oideachas 
Pobail agus Oideachas Tríú Leibhéal de 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Sársholáthar seirbhíse ó thaobh Forbairt Pobail agus Tuaithe de 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Sárchomhar idirghníomhaireachta 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Áiteanna cúram leanaí inacmhainne agus ardchaighdeáin do 
theaghlaigh 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Foireann atá ardoilte agus a bhfuil an-taithí acu 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tá seirbhísí luath-idirghabhála do theaghlaigh nasctha leis na 
seirbhísí cuí 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tríd is tríd, tá ardleibhéil seasmhachta ann sa mhórphobal áitiúil 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tá dea-acmhainn tuismitheoireachta ann i bhformhór mór na 
dteaghlach agus is féidir í sin a fhorbairt tuilleadh  

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Bíonn pobail nua ag tabhairt scileanna, cultúir agus eispéiris nua do 
Cheatharlach 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tá cuid mhór daoine óga ó phobail faoi mhíbhuntáiste ag iarraidh 
obair a fháil. Chomh maith leis sin, tá siad sásta páirt a ghlacadh i 
gcláir agus i seirbhísí a gcreideann siad go gcabhróidh siad leo post 
a fháil 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tá Institiúid Teicneolaíochta agus Coláiste Naomh Pádraig againn sa 
chontae. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tá 2 linn snámha againn. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tá pictiúrlann againn. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Láthair – táimid suite nach fada ó Bhaile Átha Cliath ná an calafort i 
Ros Láir. 
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Réimse 6 – Tuairimí ar Láidreachtaí an Phobail – ar lean 

Modh aighneachta  Teachtaireacht  
Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Tá páirc/Páirc na Darach againn. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ionaid Siopadóireachta  

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Naisc Iompair – traein, bus, tacsaí. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Raonta rothar. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Oifig FÁS. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ionad Pobail. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Leabharlann. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Dea-scoileanna agus dea-chúram leanaí. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

A lán cumann spóirt. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Dea-áiseanna spóirt. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Clubanna Óige. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

An tSeirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

‘Tógtha ar an mBearú’ – d’fhéadfaí an mana seo a fhorbairt ar son na 
Turasóireachta. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Caisleán Cheatharlach agus Dolmain Chnoc an Bhrúnaigh. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Gníomhaíochtaí do leanaí – an ‘Dome’ agus an ‘Big Blue Barn’. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Dea-shiopaí agus dea-bhialanna. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

A lán eagraíochtaí tacaíochta – AA, Women’s Aid, etc. 
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Réimse 6 – Tuairimí ar Láidreachtaí an Phobail – ar lean 

Modh aighneachta  Teachtaireacht  
Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Cúirt. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Stáisiún na nGardaí. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Oifig Phoist. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Oifig Leasa Shóisialaigh. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Craobhacha de chuid na mbanc is mó. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Dea-oibrithe deonacha. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Mótarbhealach. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Amharclann. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ionad Ealaíon VISUAL. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Teagasc. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Dea-Sheirbhísí Liachta – Dochtúirí/Fiaclóirí. 
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Réimse 7 – An tacaíocht/na seirbhísí ba cheart a chur i bhfeidhm chun tacú le cuimsiú 

sóisialta, le forbairt pobail agus le forbairt eacnamaíoch 

Modh aighneachta  Teachtaireacht  
Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Ba cheart feabhas a chur ar naisc iompair, ar chomharthaí agus 
ar chothabháil bóithre.  

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

D’fhéadfaí cur go mór leis an ngeilleagar ach seirbhísí 
bádóireachta a chur ar fáil ar an mBearú. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Ba cheart coinbhinsiún a reáchtáil do Cheatharlach – cosúil leis 
an gceann sin a reáchtáladh in Farmleigh – áit a bhféadfaimis 
féachaint ar a bhfuil againn sa chontae.  

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Cuireann an turasóireacht le forbairt an gheilleagair agus 
d’fhéadfaí í a fhorbairt tuilleadh i gceantair thuaithe i 
gCeatharlach 

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Ceatharlach a chur chun cinn ar bhonn áitiúil chun cur leis an 
meas atá ag muintir Cheatharlach ar an gcontae. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Ba cheart tuilleadh seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil d’inimircigh i 
gCeatharlach – scileanna teanga a fhorbairt, go háirithe teanga 
fheidhmeach agus scileanna comhráiteacha. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Ba cheart feasacht chultúrtha agus imeascadh a mhéadú i measc 
inimirceach i gCeatharlach 

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Ba cheart tuilleadh cothroime a bheith ann maidir leis na tacaí a 
chuirtear ar fáil do chreidimh reiligiúnacha dhifriúla 

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Is gá aitheantas a thabhairt don fhoghlaim roimhe seo atá ag 
daoine as náisiúin eile maidir le cáilíochtaí agus le scileanna  

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Ba cheart forbairt a dhéanamh ar oiliúint atá ábhartha don 
mhargadh saothair – is gá anailís a dhéanamh ar threochtaí 
reatha agus amach anseo i margadh saothair an cheantair áitiúil 
agus ar na réimsí ina bhfuil easnaimh/easpa scileanna. 

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Is gá don earnáil Oideachais Phobail/Gairmoideachais 
Leanúnaigh agus Gairmoiliúna Leanúnaí glacadh leis na treochtaí 
reatha san oideachas – an fhoghlaim chumaisc agus úsáid na 
teicneolaíochta, mar shampla 

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Is gá an t-oideachas/an oiliúint a dhéanamh níos inrochtana agus 
níos ábhartha do ghrúpaí ar an imeall agus do ghrúpaí faoi 
mhíbhuntáiste trí chláir réamhfhorbartha a sholáthar ar mhaithe 
le dul chun cinn na ngrúpaí sin chuig soláthraithe príomhshrutha 

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Tionscnaimh réamhfhorbartha agus tionscnaimh ‘Foghlaim 
conas Foghlaim’ 

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Óg-dhífhostaíocht – ba cheart cláir shaincheaptha a fhorbairt 
d’fhonn fíor-idirghabhálacha bríocha a fhorbairt dóibh    

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Ba cheart féachaint ar anailís áitiúil a dhéanamh ar na cúiseanna 
taobh thiar den luathfhágáil scoile agus ar eisiamh an 
spriocghrúpa sin 

Aighneacht ó 
Eagraíocht Ionadaíoch  

Ba cheart próifíl a dhéanamh de na seirbhísí a chuirimid ar fáil – 
is gá dúinn dul i dteagmháil le pobail i dteanga is féidir leo a 
thuiscint 
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Réimse 7 – An tacaíocht/na seirbhísí ba cheart a chur i bhfeidhm chun tacú le cuimsiú 

sóisialta, le forbairt pobail agus le forbairt eacnamaíoch – ar lean  

Modh aighneachta  Teachtaireacht  
Aighneacht ó Eagraíocht 
Ionadaíoch 

Ba cheart tacaí a chur ar fáil do mhná leochaileacha i 
gCeatharlach – ní bhíonn aon chóiríocht ar fáil do mhná gan 
dídean ná do mhná atá i mbaol 

Aighneacht ó Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart tacaí a chur ar fáil do leanaí a bhfuil deacrachtaí 
meabhairshláinte nó iompraíochta acu 

Aighneacht ó Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart tuilleadh tithe a thógáil – tá ganntanas tithíochta ann 
– cruthófar tuilleadh post dá bharr sin. 

Aighneacht ó Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart don Chomhairle tuilleadh iasachtaí a chur ar fáil chun 
cabhrú le daoine tithe a cheannach. 

Aighneacht ó Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart tuilleadh cuideachtaí a mhealladh go Ceatharlach – 
Ceatharlach a chur chun cinn mar áit mhaith chun gnó a 
dhéanamh inti – dreasachtaí e.g. rátaí níos ísle. 

Aighneacht ó Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Fórsa saothair atá oilte. 

Aighneacht ó Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Is gá Lár an Bhaile a athbheochan – deireadh a chur le tithe 
agus le háitribh ghnó atá tréigthe. 

Aighneacht ó Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart tuilleadh úsáide a bhaint as an mBearú ar son na 
turasóireachta. 

Aighneacht ó Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ceatharlach a chur chun cinn mar cheann scríbe turasóireachta 
– faisnéis a thabhairt do dhaoine faoina bhfuil againn i 
gCeatharlach. 

Aighneacht ó Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Is gá Féile Bhliantúil a bhfuil tóir na sluaite uirthi a eagrú. 

Aighneacht ó Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Is féidir comórtas a reáchtáil chun an smaoineamh is fearr don 
Fhéile a chomhaontú. 

Aighneacht ó Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart ospidéal áitiúil máithreachais a thógáil. 

Aighneacht ó Eagraíocht 
Ionadaíoch  

Ba cheart tacaíocht a thabhairt do thuilleadh daoine a ngnó féin 
a chur ar bun. 
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Buíochas  

Gabhtar buíochas leis na heagraíochtaí agus leis na daoine seo a leanas a rinne 

aighneachtaí foirmiúla, aighneachtaí a ndéanfar breithniú orthu agus an cháipéis 

‘Contae Cheatharlach 2021: Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail’ á hullmhú. 

Ainm Ábhar 
Ann Nolan   An Turasóireacht a Chur Chun Cinn agus Forbairt 

Eacnamaíoch 
Sinéad Dowling thar ceann Oifig Ealaíon 
Cheatharlach 

Fís / Plean an Chontae do na hEalaíona 

Helena Fitzgerald thar ceann Ghrúpa 
Feirmeoireachta an Staighre Dhuibh 

Bainistíocht agus forbairt inbhuanaithe an Staighre 
Dhuibh agus Ghleann na Bearú 

Bríde de Róiste thar ceann Ghlór 
Cheatharlach 

Forbairt Chultúrtha 

Pat O’Neill thar ceann Chumann Staire 
agus Seandálaíochta Cheatharlach 

Ginealas agus Turasóireacht 

Paddy Browne thar ceann Teagasc Taighde, Oideachas agus Seirbhísí Comhairleacha 
An Dr Patricia Mulcahy thar ceann 
Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 

Fís d’Institiúid Theicneolaíoch an Oirdheiscirt 

Ann Ferris TD thar ceann Cheatharlach 
Thoir 

Pleanáil Inbhuanaithe 

Mairéad Maddock thar ceann Choiste 
Cheatharlach/Chill Chainnigh um 
Sheirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine 
Óga 

Leanaí agus Daoine Óga 

Pádraig Dooley thar ceann an Údaráis 
Náisiúnta Cearta Fostaíochta (NERA) 

Poist Inbhuanaithe don Chontae 

Simone Webb thar ceann Ghrúpaí Pobail 
Lár Cheatharlach: Cill Osna, Coill Chúil 
(Gráig na Spideog), Ráth Tó, ‘na Coillig 
Troidhe’ agus Baile an Treathain 

An Turasóireacht agus an Oidhreacht 

Niall Morris thar ceann Lárionad 
Seirbhísí Pobail Naomh Caitríona 

Cuimsiú Sóisialta agus Folláine a Chur Chun Cinn 

Kathleen Fitzgerald thar ceann Bhrú na 
Mainistreach 

An Easpa Dídine agus Cóiríocht a Sholáthar 

Ann Mulrooney thar ceann Ionad VISUAL 
don Ealaín Chomhaimseartha agus 
Amharclann George Bernard Shaw   

Forbairt Shóisialta, Chultúrtha agus Oideachasúil an 
Chontae 

Paula Madden thar ceann na Brataí Buí, 
Gluaiseacht Taistealaithe na hÉireann 

Éagsúlacht Chultúrtha 

 

Gabhtar buíochas freisin leis na daoine aonair / leis na heagraíochtaí a ghlac páirt sna 

Ceardlanna Comhairliúcháin Phoiblí a bhí ar siúl an 24 agus an 26 Márta 2015 maidir 

leis an gcáipéis ‘Contae Cheatharlach 2021: Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail’ a 

ullmhú. 
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Ceardlanna Comhairliúcháin Straitéisigh le Geallsealbhóirí 

Foireann Chomhairle Contae 
Cheatharlach, an 8 Iúil 2015      

An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
Gníomhach 

An Rannóg Pleanála 

An Stiúrthóir um Sheirbhísí, Gnóthaí 
Corparáideacha, Pleanáil agus Forbairt 
Eacnamaíoch 

An Rannóg Pobail 

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 

An Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt 

Leabharlannaí an Chontae 

An Oifig Ealaíon 

An tInnealtóir Foirgneamh 

An Rannóg Airgeadais 

An tInnealtóir Bóithre 

An Oifig Fiontair Áitiúil 

 

Oibriú i gContae Cheatharlach, an 9 

Iúil 2015  

Comhpháirtíocht Forbartha Contae 
Cheatharlach 

Comhlachas Tráchtála Cheatharlach 

An Oifig Fiontair Áitiúil 

Bord Oideachais agus Oiliúna Chill 
Chainnigh agus Cheatharlach 

AIB  

An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar 
Sheirbhísí Pobail Naomh Caitríona 

Comhairle an Choláiste / an Pharóiste 

Comhairle Contae Cheatharlach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cónaí i gContae Cheatharlach, an 8 

Iúil 2015 

 

Staidéar a Dhéanamh/Uasoiliúint i 

gContae Cheatharlach, an 9 Iúil 

2015 

An Ghníomhaireacht Forbartha 
Tionscail 

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 

An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar 
Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill 
Chainnigh agus Cheatharlach 

Comhpháirtíocht Forbartha Contae 
Cheatharlach 

An Oifig Fiontair Áitiúil 

Seirbhísí Pobail Naomh Caitríona 

Seirbhísí Réigiúnacha Óige 
Cheatharlach 

Ionad Acmhainní Teaghlaigh na Tulaí 

Ionad Oibrithe Deonacha Cheatharlach 

Comhairle Contae Cheatharlach 

Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 
Cheatharlach 

Oifigeach Acmhainní Fheidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte 

Tascfhórsa Réigiúnach Drugaí agus 
Alcóil an Oirdheiscirt 

Teach Naomh Fiacc 

Barnardos 

Comhlachas Tráchtála Cheatharlach 

Seirbhísí Pobail Naomh Caitríona 

Comhpháirtíocht Forbartha Contae 
Cheatharlach 

Teach Naomh Fiacc 

MS Cheatharlach 

CRISP (Tionscadal Cheatharlach um 
Sheirbhísí Faisnéise Tuaithe) 

Ionad VISUAL 
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Cuairt a Thabhairt ar Chontae Cheatharlach, an 9 Iúil 2015 

Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 
Cheatharlach 

 Cór Ealaíontóirí Óga Cheatharlach 

Comhairle Contae Cheatharlach 
Tionscadal Bainistíochta Abhantraí 
an Oirdheiscirt 

Cumann Staire agus 
Seandálaíochta Cheatharlach 

Uiscebhealaí Éireann 

An Oifig Fiontair Áitiúil 

Ionad VISUAL 

Óstán Shliabh Wolseley 

Cuideachta Caife Cheatharlach 

Gnó Campála 

Turasóireacht Cheatharlach 

 
Bonneagar i gContae Cheatharlach, an 10 Iúil 2015 

 

 TUSLA 

Comhlachas Tráchtála Cheatharlach 

Gníomhaireacht Fuinnimh 
Cheatharlach – Chill Chainnigh 

An Oifig Fiontair Áitiúil 

Comhpháirtíocht Forbartha Contae 
Cheatharlach Tta 

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 

Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 
Cheatharlach 

Fóram Imeasctha Cheatharlach 
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Aguisín 3 
 

Tuarascáil ar na hAighneachtaí a Fuarthas le linn an Phróisis 

Chomhairliúcháin Phoiblí ar an Dréacht-Phlean  

 
Fuarthas aighneachtaí ó na comhlachtaí seo a leanas le linn an Phróisis 

Chomhairliúcháin Phoiblí. 

 Tionól Réigiúnach an Deiscirt 

 CLG Chomhpháirtíocht Forbartha Contae Cheatharlach 

 Turasóireacht Cheatharlach 

 An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 

 
Tionól Réigiúnach an Deiscirt 

Áirítear iad seo a leanas leis na saincheisteanna a ardaíodh: 

1. Tá gá ann lena thaispeáint go bhfuil spriocanna/cuspóirí ardleibhéil an LECP 

ag teacht leis na cuspóirí/beartais atá leagtha amach sna Treoirlínte Pleanála 

Réigiúnaí do Réigiún an Oirdheiscirt 2010-2022, i bPlean Forbartha Contae 

Cheatharlach 2015-2021 agus i gComhphlean Spásúlachta do Mhórcheantar 

Uirbeach na Gráige-Cheatharlach 2012-2018 

Freagra: Tugadh an t-ábhar seo faoi deara agus cuireadh aguisín ar áireamh sa 

dréachtphlean ina leith sin. 

2. I gcás chuspóir 5.1 atá leagtha amach ar leathanach 82 den LECP – is gá 

bearnaí i mbonneagar fothacaíochta a shainaithint agus dul i ngleic leo – 

iarradh tagairt a dhéanamh sa phlean do na tosaíochtaí riachtanacha 

infheistíochta cumasúcháin atá leagtha amach i Rannán 10.1.1 de na 

Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí do Limistéar Pleanála Straitéisí an Oirdheiscirt. 

Freagra: Déantar tagairt don tsaincheist seo ar leathanach 67 den phlean.  

3. Is gá sainaithint a dhéanamh ar ghníomhartha sonracha a chabhródh leis na 

gníomhartha atá leagtha amach sa Phlean Gníomhaíochta Réigiúnach do 

Phoist a chur chun feidhme agus is gá na gníomhartha sonracha sin a chur ar 

áireamh san LECP ansin. 

Freagra: Pléadh leis an ábhar seo faoi ghníomh 2.2.3 ar leathanach 168 den 

phlean.  

4. I gcás ghníomh 2.4.1 den phlean: Iarradh gníomh níos spriocdhírithe a 

dhéanamh chun gníomhartha sonracha a fhorbairt le haghaidh taisteal 

inbhuanaithe laistigh den Chontae. 

Freagra: Leasaíodh gníomh 2.4.1 chun an fhoclaíocht sin a léiriú. 

5. Iarradh léaráidí agus léarscáileanna a chur ar áireamh sa phlean ar mhaithe le 

Contae Cheatharlach a léiriú ina chomhthéacs réigiúnach.  
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Freagra: Cuireadh léarscáileanna ar áireamh mar aguisín leis an bplean 

6. Meastar gur de chineál praiticiúil atá na gníomhartha sa dréacht-Phlean Áitiúil 

Eacnamaíoch agus Pobail.  Mar sin féin, is cosúil go bhfuil tuilleadh sonraí faoi 

roinnt de na gníomhartha ag teastáil ionas go mbeidh faisnéis shonrach againn 

faoin aidhm atá leis na gníomhartha ar leith sin.  Is gá tuilleadh breithnithe a 

dhéanamh ar an ngné faoi cheangal ama (i.e. spriocdhátaí in ionad tréimhsí 

ama). Is gá freisin bearta le haghaidh soláthar a chur ar áireamh chun cabhrú 

leis an LECP a chur chun feidhme agus a athbhreithniú agus le faireachán a 

dhéanamh air amach anseo. 

Freagra: Cuirfear an méid sin san áireamh le linn chéim cur chun feidhme an 

phlean.  

CLG Chomhpháirtíocht Forbartha Contae Cheatharlach 

Na saincheisteanna a ardaíodh: 

1. Soiléire maidir leis an ról atá ag Comhpháirtíocht Forbartha Contae 

Cheatharlach faoin LECP agus maidir leis na comhoibrithe ionchasacha atá 

sainaitheanta ann. 

Freagra: Rinneadh spriocanna/gníomhartha ardleibhéil agus comhoibrithe a leasú 

nuair ba chuí, i.e. leathanaigh 73, 86, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 108, 110, 112 

2. An caidreamh idir Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Cheatharlach agus CLG 

Chomhpháirtíocht Forbartha Contae Cheatharlach. 

Freagra: Leasaíodh an tráchtaireacht ar leathanach 15 chun an méid seo a léiriú 

 

Turasóireacht Cheatharlach 

Na saincheisteanna a ardaíodh: 

1. An tráchtaireacht a leasú / nithe a chur léi. 

Freagra: Leasaíodh an tráchtaireacht ar leathanaigh 58, 59, 60, 61, 62 

2. Iarradh láidreachtaí / laigí / deiseanna breise a chur ar áireamh faoin Sprioc 

Ardleibhéil “Anailís LLDB ar Chuairt a Thabhairt ar Chontae Cheatharlach”. 

Freagra: Rinneadh leasuithe ar leathanach 65 

3. Cuireadh an focal ‘straitéiseach’ in áit an fhocail ‘infheistíocht’ sa tráchtaireacht 

do ghníomhartha 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 agus athraíodh go 

Turasóireacht Cheatharlach ainm na Príomhghníomhaireachta do ghníomh 

4.4.5. 

Freagra: Rinneadh leasuithe ar leathanaigh 111, 112, 113 
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An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 

Na saincheisteanna a ardaíodh: 

1. Sprioc ardleibhéil bhreise a bhaineann leis an gcomhshaol glactha a chosaint 

a chur ar áireamh san LECP.  

Freagra: Bhí na spriocanna ardleibhéil comhaontaithe agus formheasta cheana 

féin ag an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil, ag an gCoiste Beartais Straitéisigh um 

Fhorbairt Eacnamaíoch, Tacaíocht Fiontar agus Pleanáil, agus ag baill den 

Chomhairle.  Tagann an tsaincheist seo faoin sprioc ardleibhéil “Cónaí i gContae 

Cheatharlach”. Mar sin féin, rinneadh an fhoclaíocht i gcuspóir straitéiseach 1.6.1 

faoin sprioc sin ar leathanach 48 a leasú ó ‘An Comhshaol a Chomhroinnt, a 

Chosaint agus a Chothú’ go dtí ‘An Comhshaol agus an Comhshaol Glactha a 

Chomhroinnt, a Chosaint agus a Chothú’ 

2. Gealltanas a chur ar áireamh go gcloífear le beartais agus le cuspóirí Phlean 

Forbartha Contae Cheatharlach 2015-2021 a bhaineann leis an gcomhshaol 

agus an LECP á chur chun feidhme. 

Freagra: Cuireadh téacs ar áireamh ar leathanach 20 den phlean chun an 

gealltanas seo a léiriú 

3. D’fhéadfaí breithniú a dhéanamh san LECP ar ghníomhaíochtaí pobail a 

spreagadh i réimsí amhail caomhnú fuinnimh, caomhnú uisce, glantacháin 

abhann, bearta chun criosanna bruachánacha a chosaint, feasacht agus rialú 

cuí ar speicis ionracha, etc. D’fhéadfadh a leithéid gníomhaíochtaí bheith 

tairbheach do phobail áitiúla agus don chomhshaol araon.  Bearta tacaíochta a 

dhéanann fiontair áitiúla éiceathurasóireachta, iascaireacht/slatiascaireacht, 

éanbhreathnú agus agrathurasóireacht a chur chun cinn agus a spreagadh, 

cinn a spreagann gníomhaíochtaí eolaíochta saoránach, amhail léarscáiliú na 

hoidhreachta áitiúla, agus cinn a thacaíonn le hathchóiriú gnáthóg, bheidís 

tairbheach freisin maidir le nasc níos dlúithe a chruthú idir cúrsaí comhshaoil 

agus rannpháirtíocht shóisialta i gcosaint comhshaoil ag leibhéal áitiúil.  

 
Maidir leis sin, d’imir gníomhaíochtaí pobail a bhaineann le Cláir LIFE an AE a 
chur chun feidhme – amhail IRD Duhallow agus Burren LIFE – ról suntasach 
maidir le híogaireachtaí comhshaoil a chosaint agus maidir le tacaíocht a 
thabhairt do phobail áitiúla agus b’fhiú go mór breithniú a dhéanamh ar na 
samhlacha sin a chur chun cinn san LECP.  Go háirithe, b’fhiú breithniú a 
dhéanamh ar an gCur Chuige i leith Bainistíocht Chomhtháite Abhantraí in 
Abhainn Ealla maidir le tacaíocht a thabhairt d’acmhainní comhshaoil, agus iad 
a chosaint agus a bhainistiú, ag leibhéal áitiúil. 
 
D’fhéadfadh gurbh fhiú breithniú a dhéanamh, de réir mar is cuí, ar na topaicí 
ábhartha comhshaoil atá ar áireamh i ngnéithe Chlár Faireacháin Chomhshaoil 
na Measúnachta Straitéisí Comhshaoil den Phlean Forbartha Contae ionas go 
mbeifí in ann an tionchar féideartha carnach/an comhthionchar féideartha atá 
acu a athbhreithniú le linn shaolré an LECP. 
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Freagra: Pléitear leis na saincheisteanna seo sa Phlean agus cuirfear iad san 
áireamh le linn na céime cur chun feidhme 
 

4. Leasuithe amach anseo ar an Dréacht-Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail 

– Ba cheart do Chomhairle Contae Cheatharlach measúnú a dhéanamh ar cé 

acu is dóigh nó nach dóigh go ndéanfadh aon athruithe/leasuithe atá beartaithe 

amach anseo difear suntasach don chomhshaol.  Ba cheart aird a thabhairt sa 

mheasúnú sin ar na Rialacháin maidir le Measúnacht Straitéiseach 

Comhshaoil. 

 
Freagra: Cuirfear an t-ábhar seo san áireamh le linn aon phróisis 
athbhreithnithe amach anseo 
 

5. Pleanáil Bonneagair – Nuair a bhíonn an LECP agus aon leasuithe/athruithe ar 

an LECP á mbeartú, agus nuair a bhíonn an LECP á chur chun feidhme, ba 

cheart bonneagar imleor agus cuí a chur i bhfeidhm, nó ba cheart a éileamh go 

gcuirfear bonneagar imleor agus cuí i bhfeidhm, ionas gur féidir freastal ar aon 

fhorbairt atá beartaithe nó atá údaraithe le linn shaolré an LECP lena 

mbaineann. 

 
Freagra: Tugtar an t-ábhar seo faoi deara 
 

6. Measúnacht Chuí – Ba cheart dul i gcomhairle leis an tSeirbhís Páirceanna 

Náisiúnta agus Fiadhúlra, de réir mar is iomchuí agus de réir mar is cuí, maidir 

leis an bPlean a scagadh le haghaidh Measúnacht Chuí.  Sa chás go bhfuil 

Measúnacht Chuí ag teastáil, ba cheart aon torthaí nó aon mholtaí a ionchorprú 

sa Mheasúnacht Straitéiseach Comhshaoil agus san LECP, de réir mar is cuí. 

 
Freagra: Chuathas i gcomhairle leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 
Fiadhúlra agus ní bhfuarthas aon tuairimí maidir leis an bplean. 
 

7. An Cinneadh maidir le Scagadh i leith Measúnacht Chuí – Ba cheart cóip de do 

chinneadh ar an gcinneadh maidir le scagadh a chur ar fáil don phobal lena 

hiniúchadh ag d’oifigí agus ar shuíomh Gréasáin an Údaráis Áitiúil agus ba 

cheart an cinneadh a chur in iúl d’aon Údaráis Chomhshaoil a ndeachthas i 

gcomhairle leo cheana féin             

 
Freagra: Is cleachtas caighdeánach é seo 

 

Le linn an dréachtphlean a bhreithniú, d’iarr baill go ndéanfaí tagairt sa phlean do 

Pháirc Réigiúnach Lóistíochta a sholáthar i gCeatharlach. 

Freagra: Príomhchuspóir straitéiseach de chuid Chomhairle Contae Cheatharlach is 

ea Páirc Lóistíochta a sholáthar i gCeatharlach agus beidh sí ina sócmhainn mhór 

maidir le forbairt eacnamaíoch amach anseo a athneartú agus a bhreisiú. Féach 

leathanach 29. 
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Aguisín 4 
Ráiteas ó Thionól Réigiúnach an Deiscirt  

 
Tionól Réigiúnach an Deiscirt      Southern Regional Assembly 
 
Teach an Tionóil         Assembly House, 
Sráid Uí Chonaill,         O’Connell Street, 
Port Láirge         Waterford, 
Éire.          Ireland. 

 
Ag cur chun cinn ár Réigiúin 

Promoting our Region 
 

 
 
 

Ráiteas ar Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail Cheatharlach 
 
Tá an ról atá ag na Tionóil Réigiúnacha i bPróiseas an Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (LECP) 
leagtha amach faoi alt 66C den Acht Rialtais Áitiúil 2014, go háirithe alt 66 2(c) agus alt 66 3(c), ina 
luaitear go bhféachfaidh an Tionól Réigiúnach, agus LECP á bhreithniú aige, ar a chomhsheasmhaí 
atá an LECP (i) le croístraitéis agus croíchuspóirí an phlean forbartha ón údarás áitiúil lena 
mbaineann (ii) le haon Straitéis Réigiúnach Spásúlachta agus Eacnamaíoch nó, de réir mar is cuí, le 
haon Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí atá i bhfeidhm, agus (iii) idir na gnéithe eacnamaíocha agus na 
gnéithe pobail den Phlean. 
 
De réir alt 66C den Acht Rialtais Áitiúil 2014, deimhnítear leis seo gur taispeánadh i bPlean Áitiúil 
Eacnamaíoch agus Pobail Cheatharlach 2016 – 2021 go bhfuil sé comhsheasmhach, a mhéid is féidir, 

(i) leis na croístraitéisí agus leis na croíchuspóirí atá leagtha amach i bPlean Forbartha 
Contae Cheatharlach 2015 – 2021 agus leis an gComhphlean Spásúlachta do 
Mhórcheantar Uirbeach na Gráige-Cheatharlach 2012 – 2018 (ina gcorpraítear Plean 
Forbartha Bhaile Cheatharlach 2012 – 2018); 

(ii) leis na Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí do Réigiún an Oirdheiscirt 2010 – 2022; 
(iii) idir na gnéithe pobail agus na gnéithe eacnamaíocha den LECP. 
 
 
 
 
 
12 Feabhra 2016 
         Leathanach 1 de 1 
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Aguisín 5 
Acrainmneacha le haghaidh Seirbhísí Príomhshrutha agus 

Sainseirbhísí Eile  
Gluais agus Acrainmneacha 

ACRAINMNEACHA 

AA Measúnacht Chuí 

BIC  Ionad Nuálaíochta Gnó 

CCYPSC Coiste Cheatharlach um Sheirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine  

  Óga 

CE  Fostaíocht Pobail 

CEDRA  An Coimisiún um Fhorbairt Eacnamaíoch na gCeantar Tuaithe 

Comhairle na nÓg  Comhairle do Leanaí agus don Óige 

CRYS Seirbhísí Réigiúnacha Óige Cheatharlach 

CSO  An Phríomh-Oifig Staidrimh 

RTBM  An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 

REOG  An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 

RCFAN   An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha 

RLGÓ  An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 

RCPRÁ   An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil 

DEIS  Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna 

ROS  An Roinn Oideachais agus Scileanna 

DFI  Cónaidhm na hÉireann um Míchumas 

RDCC  An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 

RCS  An Roinn Coimirce Sóisialaí 

RTIS  An Roinn Turasóireachta, Iompair agus Spóirt 

EI  Fiontraíocht Éireann 

EirGrid  Cuideachta a sholáthraíonn foinse leictreachais atá slán,  

 daingean agus iontaofa 

EPA  An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 
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FDI  Infheistíocht Dhíreach Eachtrach 

FRC  Ionad Acmhainní Teaghlaigh 

OTI  Olltáirgeacht Intíre 

OTN  Olltáirgeacht Náisiúnta 

HEInna  Institiúidí Ardoideachais  

FSS  Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

IBEC Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann 

TFC  Teicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide 

GFT  An Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail 

IFA  Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann 

INTREO   Pointe teagmhála aonair do gach taca fostaíochta agus 

ioncaim (an Roinn Coimirce Sóisialaí) 

IT Cheatharlach  Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach  

IW  Uisce Éireann 

JI  Tionscnamh Post 

JPC  An Comhchoiste Póilíneachta 

KCETB    Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus  

 Cheatharlach 

LAG  Grúpa Áitiúil Gníomhaíochta 

LCDC Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 

LDS  Straitéis Forbartha Áitiúla 

LECP  Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail 

LEO  Oifig Fiontair Áitiúil 

Ring a Link  Seirbhís Iompair Phobail (Nasc Áitiúil) 

MD  Ceantar Bardasach 

MGS  Giniúint Ceoil 

CRYS  Seirbhísí Réigiúnacha Óige Cheatharlach 

NRA  An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta 
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NSS  An Straitéis Náisiúnta Spásúlachta 

NTA  An tÚdarás Náisiúnta Iompair 

SERA  Tionól Réigiúnach an Oirdheiscirt 

SERDATF Tascfhórsa Réigiúnach Drugaí agus Alcóil an Oirdheiscirt 

OECD  An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta 

OPW  Oifig na nOibreacha Poiblí 

POBAL   Comhlacht a oibríonn thar ceann an Rialtais agus i 

gcomhpháirt le geallsealbhóirí éagsúla chun feabhas a chur ar 

thorthaí, go háirithe do dhaoine atá ag fulaingt míbhuntáiste 

agus cuimsiú sóisialta 

PPN Cheatharlach  Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Cheatharlach 

PWD  Daoine faoi Mhíchumas 

RAPID  Athbheochan Ceantar trí Phleanáil, Infheistíocht agus Forbairt 

RDP  An Clár Forbartha Tuaithe 

REDZ  Criosanna Forbartha Eacnamaíche Tuaithe 

RPG  Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí 

RSES  Straitéisí Réigiúnacha Spásúlachta agus Eacnamaíocha 

SEA  Measúnacht Straitéiseach Comhshaoil 

SEAI  Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann 

SICAP  An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail 

Skillnet Comhlacht a sholáthraíonn cistiú chun scileanna a mhéadú  

 agus chun poist a chothú 

SME Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide 

SPC  Coiste Beartais Straitéisigh 

TIG Grúpa Idirghníomhaireachta don Lucht Siúil 

TÚS  Tionscnamh um shocrúchán oibre sa phobal 

TUSLA  An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 

CCC  Comhairle Contae Cheatharlach 

CCCC  Coiste Cúram Leanaí Chontae Cheatharlach 
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CCDP CLG Chomhpháirtíocht Forbartha Contae Cheatharlach  

WHO  An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte 

LSP  An Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt 
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Léarscáil de Chontae Cheatharlach ina Léirítear a Láthair i gComhthéacs 

Réigiúnach 
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Athy Baile Átha Í 

Co. Kildare Co. Chill Dara 

Co. Laois Co. Laoise 

Palatine Na Cnoic Arda 

Carlow Ceatharlach 

Rathvilly Ráth Bhile 

Hacketstown Baile Haicéid 

N81 N81 

R. Burren An Bhoirinn 

Tullow An Tulach 

Tinryland Tigh an Réileáin 

Ballinabranagh Baile na mBreatnach 

Rathtoe Ráth Tó 

N80 N80 

Co. Wicklow Co. Chill Mhantáin 

M9 M9 

Leithlinbridge Leithghlinn an Droichid 

Ballon Balana 

R. Slaney An tSláine 

Fennagh Fionnmhach 

Bagenalstown / Muinebheag Muine Bheag 

Clonegall Cluain na nGall 

Myshall Míseal 

Kildavin Cill Damháin 

Kilkenny Cill Chainnigh 

R. Barrow An Bhearú 

Carrigduff An Charraig Dhubh 

Borris An Bhuiríos 

Co. Kilkenny Co. Chill Chainnigh 

Co. Wexford Co. Loch Garman 

Tinnahinch Tigh na hInse 

New Ross Ros Mhic Thriúin 

Core Strategy Map Croí-Léarscáil Straitéise 

Legend Eochair 

County Town – Carlow Príomhbhaile Contae - Ceatharlach 

District Towns Bailte Ceantair 

Other Towns and Villages Bailte agus Sráidbhailte Eile 

M9 M9 

National Routes Bealaí Náisiúnta 

Railway Bóithre Iarainn 

Rivers Aibhneacha 

Structurally Weak Area Ceantar atá Lag ó thaobh Cúrsaí Struchtúrtha 
de 

Area Under Urban Influence Ceantar atá faoi réir Tionchar Uirbeach 
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Príomhtháscairí Feidhmíochta le haghaidh Gníomhartha  

Gníomh Príomhghníomhaireach

t 

Gníomhaíocht/Gníomhaíocht

aí 

Toradh/Torthaí Tionchar/Tionchai

r 

Tréimhse 

Ama 

Gníomh 1.1.1: 

Meicníocht atá 

cuimsitheach agus 

ionadaíoch go 

hiomlán a fhorbairt 

do mhuintir 

Cheatharlach 

Líonra Rannpháirtíochta 

Poiblí Cheatharlach 

 Grúpaí leasmhara (líon) atá 
cláraithe mar bhaill den 
Líonra Rannpháirtíochta 
Poiblí 

 Neart na nascghrúpaí 

 Rannpháirtíocht bhríoch trí 
bhallraíocht ghníomhach 
de chomhlachtaí 
cinnteoireachta 

 Beidh an Líonra 
Rannpháirtíochta 
Poiblí 
uilechuimsitheach 
agus ionadaíoch go 
hiomlán don earnáil 
dheonach agus 
pobail ar fud 
Chontae 
Cheatharlach 

 

 Tionchar a imirt 
ar cheapadh 
beartas agus ar 
chinnteoireacht 

2016-2021 

Gníomh 1.1.2 Plean 
éifeachtach 
cumarsáide a 
fhorbairt lena 
ndéanfar gach duine 
aonair i 
gCeatharlach a 
chumasú agus a 
spreagadh 
caidreamh bríoch a 
dhéanamh 
 

Líonra Rannpháirtíochta 
Poiblí Cheatharlach 

 Méadú a dhéanamh ar líon 
na ngrúpaí leasmhara atá 
cláraithe leis an Líonra 
Rannpháirtíochta Poiblí 

 Nascghrúpaí a neartú 

 Rannpháirtíocht bhríoch trí 
bhallraíocht ghníomhach de 
chomhlachtaí 
cinnteoireachta 

 
 
 
 

 Beidh an Líonra 
Rannpháirtíochta 
Poiblí 
uilechuimsitheach 
agus ionadaíoch 
go hiomlán don 
earnáil dheonach 
agus pobail ar fud 
Chontae 
Cheatharlach 
 

Tionchar a imirt 
ar cheapadh 
beartas agus ar 
chinnteoireacht 

2016-2021 

Gníomh 1.1.3: An 
luach a bhaineann le 
hobair dheonach a 
chur chun cinn agus 
raon agus cáilíocht 

Ionad Oibrithe Deonacha 
Cheatharlach 

 Plean Cumarsáide 
 

 Beidh ballraíocht 
agus 
rannpháirtíocht 
mhéadaithe ann i 

 Beidh 
rannpháirtíocht 
agus naisc 
mhéadaithe ann 
le pobail 

2016-2021 
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na hoibre deonaí i 
gContae 
Cheatharlach a 
mhéadú 
 

measc pobal agus 
grúpaí 
Beidh méadú ann 
ar líon na ndaoine 
a dhéanann obair 
dheonach 

Beidh folláine 
agus 
inbhuanaitheacht 
níos fearr ann, 
rud a mbeidh 
braistint bróid 
agus úinéireachta 
ag gabháil leis 

Gníomh 1.2.1: Pobail 
(idir phobail 
gheografacha agus 
phobail atá bunaithe 
ar shaincheist ar 
leith) a dteastaíonn 
réamhfhorbairt 
uathu a shainaithint 
chun acmhainn a 
fhorbairt 
 

Comhpháirtíocht 

Forbartha Contae 

Cheatharlach 

 Dul i gcomhairle leis na 
príomhghníomhaireachtaí 
agus leis na príomhghrúpaí 
chun pobail a dteastaíonn 
tacaíocht uathu a shainaithint 
 

 Beidh liosta againn 
de phobail a 
dteastaíonn 
tacaíocht 
réamhfhorbartha 
uathu  

 2016- 

Gníomh 1.2.2: 
Tionscnaimh a 
fhorbairt chun 
tacaíocht 
réamhfhorbartha a 
sholáthar do na 
pobail atá 
sainaitheanta i 
nGníomh 1.2.1 
 
 
 
 
 
 

Comhpháirtíocht 

Forbartha Contae 

Cheatharlach 

 Tionscnaimh thacaíochta 
réamhfhorbartha a dhearadh  

 Beidh pobail 
páirteach i 
dtionscnaimh 
thacaíochta 
réamhfhorbartha 
(50% ar a laghad de 
na pobail a 
sainaithníodh) 

 Beidh tuilleadh 
daoine in ann ról 
a imirt ina 
bpobal  

2016 - 2021 
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Gníomh 1.2.3: 

Cabhrú le Pobail 

bhunaithe agus le 

grúpaí bunaithe a 

scileanna agus a 

bhféintuilleamaí a 

neartú agus a n-

acmhainn 

ceannaireachta a 

fhorbairt 

An Líonra 

Rannpháirtíochta Poiblí 

 Meantóireacht, oiliúint, 
ceardlanna 

 

 Beidh grúpaí 
cumhachtaithe 
againn agus beidh 
acmhainn 
mhéadaithe 
ceannaireachta acu 
(glacadh 25% i 
measc grúpaí) 

 

 Beidh na grúpaí 
athnuaite, beidh 
eolas acu ar 
chúrsaí 
straitéiseacha, 
beidh 
rannpháirtíocht 
ghníomhach ann 
iontu agus beidh 
ceannairí láidre 
acu 
 

2016 - 2021 

Gníomh 1.3.1: Oibriú 

go dlúth le grúpaí 

pobail chun leas 

iomlán a bhaint as 

na saoráidí pobail 

atá acu cheana féin 

agus tacú lena 

inbhuanaithe atá na 

saoráidí sin 

Comhpháirtíocht 

Forbartha Contae 

Cheatharlach 

 Eolaire saoráidí an Chontae, 
a cuireadh le chéile sa 
bhliain 2008, a nuashonrú 
agus é a leathnú chun go n-
áireofar saoráidí lasmuigh 
ann 

 Tacú le grúpaí agus le coistí 
atá ag reáchtáil saoráidí 
pobail agus spóirt trí 
uasoiliúint a chur orthu agus 
trí iad a chumhachtú. 

 Beidh eolaire 
saoráidí laistigh 
agus lasmuigh 
againn  

 Beidh feasacht 
mhéadaithe ann ar 
na saoráidí atá ar 
fáil agus ar na 
bearnaí atá ann i 
soláthar.   

 Bainfear úsáid 
mhéadaithe as 
saoráidí.   

 Beidh rochtain 
mhéadaithe ann 
ar shaoráidí 
fadtéarmacha 
agus 
inbhuanaithe 
pobail. 

2016 - 2021 

Gníomh 1.3.2: 

Saoráidí Pobail a 

fhorbairt in áiteanna 

a bhfuil gá 

sainaitheanta leo 

Comhairle Contae 

Cheatharlach  

 Anailís leanúnach a 
dhéanamh ar riachtanais 
agus ar bhearnaí, agus 
tabhairt faoi obair fhisiciúil 
forbartha 

 

 Beidh saoráidí 
comhtháite agus 
inbhuanaithe pobail 
againn 

 

 Beidh rochtain 
mhéadaithe ag 
pobail agus ag 
grúpaí ar 
shaoráidí  

 Beidh rochtain 
uilíoch ann 

 Bainfear úsáid 
níos éifeachtaí 

2016 - 2021 
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as saoráidí agus 
as acmhainní 

Gníomh 1.3.3: Tacú 

le Comharchumainn 

agus le Fiontair 

Shóisialta atá 

pobalbhunaithe sa 

Chontae 

Comhairle Contae 
Cheatharlach (an Pobal 
agus an Oifig Fiontair 
Áitiúil) 

 Comhairle a sholáthar ar 
shaoráidí, ar rialacháin 
phleanála, etc. 

 Gnóthais a tharchur chuig 
cláir thacaíochta fiontar 

 Beidh tuilleadh 
tacaíochta 
comhtháite ann idir 
na gníomhaireachtaí 
lena mbaineann 

 Beidh pobail 
níos 
inbhuanaithe 
againn 

2016 - 2021 

Gníomh 1.4.1: 

Straitéis um 

Fhéinmharú a Chosc 

agus um 

Meabhairshláinte a 

fhorbairt do Chontae 

Cheatharlach 

 

Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte  

 An straitéis meabhairshláinte 
do Chontae Cheatharlach a 
chur chun feidhme 

 

 Beidh feasacht 
mhéadaithe ann ar 
shaincheisteanna 
meabhairshláinte 

 Beidh glacadh 
méadaithe seirbhísí 
meabhairshláinte 
ann 

 Beidh 
meabhairshláinte 
dhearfach á cur 
chun cinn tuilleadh 

 Beidh feasacht 
mhéadaithe ag 
daoine ar a 
meabhairshláint
e féin 

 Beidh rochtain 
mhéadaithe ann 
ar sheirbhísí 
tacaíochta 
meabhairshláint
e 

  Beidh laghdú 
ann i gcásanna 
féindochair agus 
ar líon na 
mbásanna de 
bharr 
féinmharaithe  

2016 - 2021 

Gníomh 1.4.2: An 

Plean Straitéiseach 

ó Aonad Sláinte 

Lucht Siúil an 

Oirdheiscirt 2015 – 

Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte agus 

an Grúpa 

Idirghníomhaireachta 

don Lucht Siúil 

 Tionscadal Cúraim Shláinte 
Phríomhúil an Lucht Siúil a 
chur chun feidhme 

 Beidh feasacht 
mhéadaithe ann ar 
an tacaíocht cúram 
sláinte atá ar fáil 
don Lucht Siúil agus 
beidh glacadh 

 Beidh sláinte 
agus folláine 
níos fearr ann i 
measc an Lucht 
Siúil 

2016 - 2021 
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2020 a chur chun 

feidhme 

méadaithe na 
tacaíochta sin ann 

Gníomh 1.4.3: An 

Straitéis um Spórt 

agus Gníomhaíocht 

Fhisiciúil 2016 – 

2021 a chur chun 

feidhme, agus sinn 

ag obair i gcomhar 

le geallsealbhóirí 

áitiúla maidir le 

pleanáil agus le 

forbairt beartais 

chun a chinntiú go 

mbainfear an úsáid 

is fearr as na 

hacmhainní áitiúla 

atá ar fáil 

An Chomhpháirtíocht 

Áitiúil Spóirt 

 An Straitéis um Spórt agus 
Gníomhaíocht Fhisiciúil 2016 
– 2021 a chur chun feidhme. 

 Obair i gcomhar le 
geallsealbhóirí áitiúla chun 
pobail ghníomhacha a chur 
chun cinn agus chun leibhéil 
ghníomhaíochta fisiciúla a 
mhéadú, agus béim ar leith á 
cur ar cheantair faoi 
mhíbhuntáiste, ar dhaoine 
faoi mhíchumas, ar dhaoine 
breacaosta, agus ar dhaoine 
eile atá eisiata go sóisialta. 

 Beidh pleananna 
comhlántacha á 
soláthar ag 
geallsealbhóirí 
ábhartha eile chun 
an tsláinte, an 
fholláine agus 
stíleanna 
maireachtála 
gníomhacha a chur 
chun cinn.   

 Beidh leibhéil 
mhéadaithe 
ghníomhaíochta 
fisiciúla, sláinte 
agus folláine 
ann i measc 
daoine aonair i 
gContae 
Cheatharlach 

2016 - 2021 

Gníomh 1.4.4:  

Iniúchadh a 

dhéanamh ar a 

indéanta atá sé 

staidéar bonnlíne a 

dhéanamh, i 

gcomhpháirt leis an 

Roinn Iompair, 

Turasóireachta agus 

Spóirt, ar 

rannpháirtíocht i 

An Chomhpháirtíocht 

Áitiúil Spóirt 

 Obair leis an Roinn Iompair, 
Turasóireachta agus Spóirt 
d’fhonn acmhainní a áirithiú 
chun staidéar bonnlíne a 
dhéanamh. 

 Staidéar bonnlíne a 
dhéanamh 

 Beidh faisnéis 
bhonnlíne againn ar 
rannpháirtíocht i 
ngníomhaíocht 
fhisiciúil agus sa 
spórt i gContae 
Cheatharlach. 

 Beidh cumas 
againn treochtaí 
maidir le 
rannpháirtíocht i 
ngníomhaíocht 
fhisiciúil a 
thomhas.   

 Beidh sláinte 
agus folláine 
níos fearr 
againn. 

 

2016-2021 
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ngníomhaíocht 

fhisiciúil agus sa 

spórt i gContae 

Cheatharlach 

1.4.5: Plean oibre 

don chomhchoiste 

póilíneachta a 

fhorbairt agus a 

chur chun feidhme 

do Chontae 

Cheatharlach 

 

An Comhchoiste 

Póilíneachta 

 

 Plean oibre don chomhchoiste 
póilíneachta a fhorbairt agus a 
chur chun feidhme 

 

 Beidh plean oibre 
don chomhchoiste 
póilíneachta againn 

 

 Beidh braistint 
mhéadaithe 
sábháilteachta 
agus slándála 
ann i measc 
daoine aonair 
agus pobal i 
gContae 
Cheatharlach 

 Beidh laghdú ann 
ar an gcoireacht i 
gContae 
Cheatharlach 
agus beidh 
laghdú ann ar an 
éileamh ar 
acmhainní poiblí 
agus aonair dá 
réir sin 

2016-2021 

Gníomh 1.5.1: 
Fóram a chruthú 
chun tacú le 
gníomhaireachtaí 
pobail agus le 
gníomhaireachtaí 
deonacha agus 
reachtúla an chuid 
is fearr a bhaint as a 
gcuid acmhainní 
agus oibriú i 

An Coiste Forbartha 
Pobail Áitiúil 

 Cuirfidh an Coiste Forbartha 
Pobail Áitiúil foghrúpa ar bun 
chun an gníomh seo a chur i 
gcrích. 

 

 Beidh acmhainn 
mhéadaithe ann 
seirbhísí a sholáthar 
a fhreastalaíonn ar 
riachtanais 

 Beidh laghdú 
ann ar líon na 
bpobal atá ar an 
imeall 

 

2016 
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gcomhar le chéile 
chun freastal ar na 
riachtanais atá ag 
pobail ar an imeall. 

Gníomh 1.5.2: 
Straitéis Choiste 
Cheatharlach um 
Sheirbhísí do Leanaí 
agus do Dhaoine 
Óga a chur chun 
feidhme  

Coiste Cheatharlach um 

Sheirbhísí do Leanaí 

agus do Dhaoine Óga 

 Straitéis agus plean Choiste 
Cheatharlach um Sheirbhísí 
do Leanaí agus do Dhaoine 
Óga a chur chun feidhme 

 Cuirfear saoráidí 
agus seirbhísí atá 
imleor, inacmhainne 
agus inrochtana ar 
fáil do leanaí agus do 
dhaoine óga agus dá 
dteaghlach ar aon dul 
leis na 5 Thoradh 
Náisiúnta do leanaí 
(Torthaí Níos Fearr, 
Todhchaí Níos Gile – 
RLGÓ, 2014). 

 Beidh cáilíocht 
níos fearr na 
beatha agus 
todhchaí níos 
fearr ag leanaí, 
ag daoine óga 
agus ag a 
dteaghlach.  

2016 - 2018 

Gníomh 1.5.3:  
Straitéis agus plean 
gníomhaíochta an 
Ghrúpa 
Idirghníomhaireacht
a don Lucht Siúil a 
chur chun feidhme 

An Grúpa 

Idirghníomhaireachta 

don Lucht Siúil - 

Ceatharlach 

 Straitéis agus plean 
gníomhaíochta an Ghrúpa 
Idirghníomhaireachta don 
Lucht Siúil a chur chun 
feidhme 

 Cuirfear saoráidí 
agus seirbhísí atá 
imleor, inacmhainne 
agus inrochtana ar 
fáil don Lucht Siúil 
agus don Phobal 
Romach. 

 Beidh cáilíocht 
níos fearr na 
beatha ag daoine 
den Lucht Siúil 
agus ag an 
bPobal Romach. 

2016 - 2021 

Gníomh 1.5.4: 
Straitéis agus plean 
gníomhaíochta 
Fhóram Imeasctha 
Cheatharlach a chur 
chun feidhme. 

Fóram Imeasctha 

Cheatharlach 

 Straitéis Fhóram Imeasctha 
Cheatharlach a chur chun 
feidhme. 

 Cuirfear saoráidí 
agus seirbhísí atá 
imleor, inacmhainne 
agus inrochtana ar 
fáil do Phobail Nua. 

 Beidh cáilíocht 
níos fearr na 
beatha ag Pobail 
Nua i gContae 
Cheatharlach 

2016 - 2021 

Gníomh 1.5.5: Tacú 
leis an gCoiste um 
Thionscnamh 
Chontae 
Cheatharlach a 
Thacaíonn le Daoine 

An Coiste um 

Thionscnamh Chontae 

Cheatharlach a 

 Straitéis agus plean 
gníomhaíochta an Choiste um 
Thionscnamh Chontae 
Cheatharlach a Thacaíonn le 
Daoine Breacaosta a chur 
chun feidhme 

 Cuirfear saoráidí 
agus seirbhísí atá 
imleor, inacmhainne 
agus inrochtana ar 
fáil do dhaoine 
breacaosta. 

 Beidh cáilíocht 
níos fearr na 
beatha ag daoine 
breacaosta i 
gContae 
Cheatharlach 

2016 - 2021 
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Breacaosta agus 
lena straitéis a chur 
chun feidhme agus 
cabhrú le saoráidí 
agus le seirbhísí atá 
imleor, inacmhainne 
agus inrochtana a 
sholáthar do 
dhaoine breacaosta. 
 
 
 
 
 
 

Thacaíonn le Daoine 

Breacaosta 

Gníomh 1.5.6: 
Straitéis agus plean 
gníomhaíochta 
Thascfhórsa 
Réigiúnach Drugaí 
agus Alcóil an 
Oirdheiscirt a chur 
chun feidhme  

Tascfhórsa Réigiúnach 

Drugaí agus Alcóil an 

Oirdheiscirt 

 Straitéis agus plean 
gníomhaíochta Thascfhórsa 
Réigiúnach Drugaí agus 
Alcóil an Oirdheiscirt a chur 
chun feidhme  

 Cuirfear saoráidí 
agus seirbhísí atá 
imleor, inacmhainne 
agus inrochtana ar 
fáil do dhaoine a 
bhfuil fadhbanna 
andúile acu agus dá 
dteaghlach agus 
freagrófar d’ábhair 
imní shainaitheanta 
an phobail. 

 Beidh cáilíocht 
níos fearr na 
beatha ag 
daoine a bhfuil 
fadhbanna 
andúile acu, ag 
a dteaghlach, 
agus ag na 
pobail lena 
mbaineann. 

2016 – 2021 

Gníomh 1.5.7: Tacú 
leis an Roinn 
Coimirce Sóisialaí 
agus le comhlachtaí 
ábhartha cláir 
ghníomhachtaithe 
saothair a chur chun 
feidhme agus a 
sholáthar, lena n-

An Roinn Coimirce 

Sóisialaí 

 Cláir ghníomhachtaithe 
saothair a chur chun 
feidhme agus a sholáthar i 
gContae Cheatharlach 

 Beidh daoine 
dífhostaithe i 
gContae 
Cheatharlach níos 
ullmhaithe don obair 

 Beidh laghdú 
ann ar an 
dífhostaíocht i 
gContae 
Cheatharlach 

2016 – 2021 
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áirítear Scéim 
Gateway, 
Scéimeanna 
Fostaíochta Pobail, 
Tús, an Scéim 
Shóisialta Tuaithe 
agus cláir den 
chineál céanna um 
ghníomhachtú. 
 
 
 
 

Gníomh 1.5.8: 

Fóram a chruthú 

chun tacú leis an 

Earnáil do Dhaoine 

faoi Mhíchumas i 

gContae 

Cheatharlach   

Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte 

 Cruthóidh FSS fóram chun 
tacú leis an Earnáil do 
Dhaoine faoi Mhíchumas i 
gContae Cheatharlach 

 Beidh struchtúr 
idirghníomhaireacht
a againn chun 
saoráidí agus 
seirbhísí atá imleor, 
inacmhainne agus 
inrochtana a chur ar 
fáil do dhaoine faoi 
mhíchumas. 

 Beidh cáilíocht 
níos fearr na 
beatha ag 
daoine faoi 
mhíchumas 
agus beidh 
deiseanna níos 
fearr ar fáil 
dóibh freisin 

 

2016 – 2021 

Gníomh 1.5.9: An 
chuid is fearr a 
bhaint as gach 
samhail reatha um 
thithíocht shóisialta 
a sholáthar (an 
Íocaíocht Cúnaimh 
Tithíochta san 
áireamh) agus 
iniúchadh a 
dhéanamh ar na 

Comhairle Contae 

Cheatharlach 

 Samhlacha éagsúla tithíochta 
a iniúchadh. 

 

 Beidh méadú ann ar 
an stoc tithíochta 

 

 Beidh laghdú ann 
ar na liostaí 
feithimh tithíochta 
agus ar an easpa 
dídine 

 

2016 – 2021 
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samhlacha eile atá 
ann chun dul i 
ngleic leis an 
easnamh tithíochta 
sóisialta. 

Gníomh 1.5.10: 
Grinnphróifíl 
shocheacnamaíoch 
a chur le chéile ar 
Chontae 
Cheatharlach chun 
sainaithint a 
dhéanamh ar na 
ceantair ina bhfuil 
an riachtanas 
socheacnamaíoch is 
mó, bunaithe ar an 
scór ó innéacsanna 
díothachta agus ar 
shonraí 
Dhaonáireamh 2016. 

Comhairle Contae 

Cheatharlach 

 Grinnphróifíl 
shocheacnamaíoch a chur le 
chéile ar Chontae 
Cheatharlach 

 Beidh grinnphróifíl 
shocheacnamaíoch 
nuashonraithe againn 
ar Chontae 
Cheatharlach, rud a 
úsáidfear chun eolas 
a thabhairt 
d’infheistíochtaí agus 
do sholáthar 
seirbhíse amach 
anseo 

 Beidh soláthar 
seirbhíse á dhíriú 
ar bhealach níos 
fearr agus beidh 
acmhainní á n-
úsáid chun an 
luach is fearr ar 
airgead a bhaint 
amach 

2017 

Gníomh 1.6.1: 
Glacadh 
teicneolaíochta 
éifeachtúlachta 
fuinnimh i dtithe, i 
ngnóthais agus i 
bpobail a chur chun 
cinn 

Comhairle Contae 

Cheatharlach  

 Clár oideachais agus 
feasachta a chur chun 
feidhme 

  2016 - 2021 

Gníomh 1.6.2: 
Forbairt fuinnimh in-
athnuaite nuálach a 
chur chun cinn do 
ghnóthais agus do 
phobail 

Comhairle Contae 

Cheatharlach 

   2016 - 2021 
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Gníomh 1.6.3: 

Rannpháirtíocht 

ghníomhach ag an 

bpobal a lorg agus a 

éascú i bPlean 

Bainistíochta 

Abhantraí an 

Oirdheiscirt a chur 

chun feidhme i 

gCeatharlach 

Comhairle Contae 

Cheatharlach 

 Teagmhálaithe a bhunú agus 
fóraim chomhairliúcháin a 
chur ar bun le grúpaí ábhartha 
pobail agus earnála 

 Beidh cuspóirí in 
oiriúint do 
thosaíochtaí agus do 
shaincheisteanna 
áitiúla  

 Beidh tuiscint 
mhéadaithe ann 
ar an ngá atá le 
huiscí a chosaint 

Nollaig 2016 

Gníomh 1.6.4: 

Fóram uisce 

comhshaoil a bhunú 

don chontae, rud a 

bheidh 

comhdhéanta 

d’eagraíochtaí 

neamhrialtasacha 

agus de 

chomhlachtaí poiblí 

Comhairle Contae 

Cheatharlach 

 Teagmhálaithe a bhunú le 
comhlachtaí poiblí, agus an 
Líonra Rannpháirtíochta 
Poiblí a úsáid chun 
teagmhálaithe a bhunú le 
heagraíochtaí 
neamhrialtasacha ábhartha 

 

 Beidh rannpháirtíocht 
mhéadaithe ag an 
bpobal i bPlean 
Bainistíochta 
Abhantraí an 
Oirdheiscirt a chur 
chun feidhme agus 
sa chéad sraith eile 
de phleananna 
bainistíochta 
abhantraí a chur le 
chéile 

 Beidh an Plean 
Bainistíochta 
Abhantraí níos 
ionadaíche do 
thuairimí mhuintir 
Cheatharlach 

Nollaig 2017 

Gníomh 1.6.5:  

Sainaithint agus cur 

chun cinn a 

dhéanamh ar na 

tairbhí 

eacnamaíocha agus 

sochaíocha a 

bhaineann le 

Comhairle Contae 

Cheatharlach 

 Fardal a fhorbairt de na 
seirbhísí áitiúla éiceachórais a 
chuireann an comhshaol i 
gCeatharlach ar fáil 

 Beidh fardal againn 
de na seirbhísí a 
thugann an 
comhshaol nádúrtha 
dúinn i gCeatharlach 

 Beidh tuiscint 
mhéadaithe ann 
ar an gcomhshaol 
agus beidh cúrsaí 
inbhuanaitheacht
a ar áireamh i 
bpleananna agus 
i gcláir  

Ar bhonn 

leanúnach 
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timpeallacht 

nádúrtha ar 

ardchaighdeán a 

bheith againn 

Gníomh 1.6.6:  
Fís straitéiseach an 
Phlean Réigiúnaigh 
Dramhaíola a chur i 
bhfeidhm trí 
athmhachnamh a 
dhéanamh ar an 
dóigh a 
mbainistímid 
dramhaíl agus trí 
fhéachaint ar 
shruthanna 
dramhaíola mar 
acmhainn 
luachmhar ábhartha 

Oifig Réigiúnach 

Dramhaíola an Deiscirt 

agus an tÚdarás Áitiúil 

 Athrú a dhéanamh ar an 
dóigh a ndéileáiltear le 
dramhaíl faoi láthair 

 Beidh laghdú ann ar 
an méid dramhaíola a 
tháirgtear 

 Beidh comhshaol 
níos fearr againn 
do gach duine 

Thar 

shaolré 

Phlean 

Bainistíocht

a 

Dramhaíola 

an Deiscirt 

Gníomh 1.6.7:  

Iarracht a dhéanamh 

Geilleagar Ciorclach 

nach gcuirtear aon 

ábhar amú ann a 

bhaint amach 

 

Oifig Réigiúnach 

Dramhaíola an Deiscirt 

agus an tÚdarás Áitiúil 

 Feasacht a mhéadú i measc 
an Phobail agus na hEarnála 
Gnó. 

  Athchúrsáil agus athúsáid 
ábhar a spreagadh.  

 Dreasachtaí a thabhairt 
isteach chun an cur chuige 
seo a spreagadh.  

 An cheist seo a chur ar 
áireamh i mBeartais 
Phleanála. 

 Beidh laghdú ann ar 
dhramhaíl 

 Beidh laghdú ann 
ar astaíochtaí 
CO2 agus beidh 
comhshaol níos 
fearr againn 

I dTreo 

2030 
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Gníomh 1.6.8: 

Cláir 

ghníomhaíochta 

áitiúla a fhorbairt 

maidir le dramhaíl a 

athchúrsáil agus a 

athúsáid ag leibhéal 

Contae agus ag 

leibhéal Áitiúil 

  

Comhairle Contae 

Cheatharlach, Coistí 

Bailte Slachtmhara  

 Na cláir atá leagtha amach sa 
phlean a chur i bhfeidhm 

 Beidh laghdú ann ar 
dhramhaíl agus beidh 
méadú ann ar 
athchúrsáil agus ar 
athúsáid 

 Beidh an 
comhshaol níos 
sláintiúla agus 
beidh geilleagar 
níos inbhuanaithe 
againn 

I dTreo 

2020 

Gníomh 1.7.1:  

Straitéis Ealaíon 

Cheatharlach a chur 

chun feidhme 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Oifig Ealaíon i 

gComhairle Contae 

Cheatharlach 

 

 An Straitéis Ealaíon a chur 
chun feidhme thar thréimhse 
6 bliana 

 

 Beidh ceannaireacht 
á cur ar fáil trí 
chleachtas agus trí 
bheartas 
fianaisebhunaithe 
san earnáil ealaíon.  

  Beidh staidéar 
coimisiúnaithe againn 
ar an tionchar a 
imríonn na healaíona 
ar chúrsaí sóisialta, 
cultúrtha agus 
eacnamaíocha.  

 Beidh go leor 
acmhainní ar fáil do 
phobail agus 
d’ealaíontóirí, agus 
iad á gcothú trí 
chomhpháirtíochtaí 
oibre atá 
trédhearcach agus 
athshainithe 

 Beidh na 
hEalaíona ina 
gcuid dhílis den 
saol laethúil i 
gContae 
Cheatharlach 
agus cuirfidh siad 
feabhas ar 
cháilíocht na 
beatha do gach 
duine. 

 

2016 - 2021 
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Gníomh 1.7.2: 

Straitéis Sheirbhís 

Leabharlainne 

Cheatharlach a chur 

chun feidhme 

d’fhonn seirbhís 

inrochtana ar 

ardchaighdeán a 

sholáthar a 

chuireann le saol na 

bpobal. 

 

An tSeirbhís 

Leabharlainne 

Cheatharlach i 

gComhairle Contae 

Cheatharlach 

 Freastal ar na riachtanais 
faisnéise, chultúrtha, 
oideachais, áineasa agus 
foghlama atá ag daoine trí 
líonra na gcraobhacha 
leabharlainne ar an mBuiríos, 
i Muine Bheag, i lár 
Cheatharlach agus ar an 
Tulach agus trí Staidéar 
Áitiúil. 

 Cur lena ábhartha 
agus lena 
thábhachtaí atá an 
tSeirbhís 
Leabharlainne 
Contae d’fhonn tacú 
leis na nithe seo a 
leanas: pobail láidre, 
ionaid chultúrtha, an 
t-oideachas agus an 
litearthacht, an 
litearthacht 
dhigiteach, an 
fholláine, agus an 
oidhreacht agus an 
stair.  

 Beidh úsáid 
mhéadaithe á baint 
as an tseirbhís 
leabharlainne agus 
beidh caidreamh 
agus comhar 
méadaithe ann le 
gníomhaireachtaí 
agus le heagraíochtaí 
ábhartha maidir le 
soláthar seirbhíse. 

 Beifear ag 
féachaint ar 
leabharlanna mar 
áit 
rannpháirtíochta 
sibhialta do 
dhaoine de gach 
aois. 

 

2016 - 2021 

Gníomhartha 1.7.3 

agus 1.7.4: Straitéis 

Oidhreachta agus 

Bithéagsúlachta a 

fhorbairt agus a 

chur chun feidhme 

Comhairle Contae 

Cheatharlach 

 Straitéis Oidhreachta agus 
Bithéagsúlachta a fhorbairt 
agus a chur chun feidhme do 
Chontae Cheatharlach. 

 

 Beidh Straitéis 
Oidhreachta agus 
Bithéagsúlachta i 
bhfeidhm againn 

 Tionchar: Beidh an 
timpeallacht 
oidhreachta agus 

 Beidh an 
timpeallacht 
oidhreachta agus 
bithéagsúlachta i 
gContae 
Cheatharlach faoi 
chosaint 

2016 - 2021 
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do Chontae 

Cheatharlach. 

 

 

bithéagsúlachta i 
gContae 
Cheatharlach faoi 
chosaint 
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Príomhtháscairí Feidhmíochta le haghaidh Gníomhartha - Gnó a Dhéanamh agus Obair i gContae Cheatharlach 

Gníomh Príomhghníomhaireacht Gníomhaíocht/Gníomhaíochtaí Toradh/Torthaí Tionchar/Tionchair Tréimhse 

Ama 

Gníomh 2.1.1: Fóram 

Eacnamaíoch a 

fhorbairt, áit a 

mbeidh 

príomhpháirtithe gnó 

agus 

príomhpháirtithe 

straitéiseacha san 

earnáil phoiblí ag 

obair i gcomhpháirt 

le chéile 

Comhairle Contae 

Cheatharlach/ an Oifig 

Fiontair Áitiúil 

Idirchaidreamh a dhéanamh le 

príomhghnóthais agus le 

príomhpháirtithe straitéiseacha 

san earnáil phoiblí d’fhonn Fóram 

Eacnamaíoch a chur ar bun 

 

 

Beidh an Fóram 
Eacnamaíoch ar bun 
 

Beidh cur chuige 

comhordaithe á 

ghlacadh i leith 

fiontar 

Ráithe 1, 

2016 

Gníomh 2.1.2: 

Straitéis a fhorbairt i 

leith na 

ceannaireachta 

fiontar agus 

eacnamaíche a 

theastaíonn do 

Chontae 

Cheatharlach 

 

 

 

Comhairle Contae 

Cheatharlach/ an Oifig 

Fiontair Áitiúil 

 

 

Straitéis a fhorbairt  

 

 

Beidh cur chuige 

pleanáilte agus 

comhordaithe á 

ghlacadh i leith fiontar 

agus gníomhaíocht 

eacnamaíoch sa 

Chontae 

 

 

Beidh cultúr 

inbhuanaithe fiontar 

againn i gContae 

Cheatharlach 

Ráithe 2, 

2016 
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Gníomh 2.1.3: Raon 

tionscadal éagsúil a 

dhearadh agus a 

sholáthar chun 

tionscadail 

acmhainne atá 

bunaithe ar na 

torthaí ar an Staidéar 

ar Cheannaireacht 

Forbartha Fiontar 

agus Eacnamaíche a 

fhorbairt ar bhonn 

idirghníomhaireachta  

Comhairle Contae 

Cheatharlach 

An Oifig Fiontair Áitiúil 

Athbhreithniú a dhéanamh ar na 

torthaí ar an Staidéar ar 

Cheannaireacht Forbartha Fiontar 

agus Eacnamaíche  

 

Dul i gcomhairle leis na 

príomhghníomhaireachtaí chun 

tionscadail a shainaithint 

 

 

Beidh na tionscadail 
sainaitheanta agus 
soláthartha  

Beidh cur chun 

feidhme pleanáilte 

ann, Beidh cur 

chuige pleanáilte 

agus comhordaithe 

á ghlacadh i leith 

fiontar agus 

gníomhaíocht 

eacnamaíoch sa 

Chontae 

 

Ráithe 3, 

2016 - 

2021 

Gníomh 2.2.1 Líonra 

Gnó a bhunú, a 

chuimseoidh 

ionadaithe ó roinnt 

earnálacha a 

ghníomhóidh mar 

ghuth 

comhchoiteann don 

lucht gnó i gContae 

Cheatharlach  

Comhlachas Tráchtála 

Cheatharlach 

Rannpháirtíocht grúpaí leasmhara 

gnó chun Líonra Gnó a chur ar 

bun 

  

Beidh guth 

comhchoiteann ag 

fiontair bheaga agus 

mheánmhéide sa 

Chontae 

brústocaireacht a 

dhéanamh agus 

seisiúin faisnéise a 

eagrú ar 

shaincheisteanna 

coiteanna.  

Beifear ag féachaint 

ar Chontae 

Cheatharlach mar 

láthair 

tharraingteach le 

haghaidh 

infheistíochta  

Ráithe 1, 

2016 

Gníomh 2.2.2 Na 

Gníomhartha atá sa 

Phlean 

Gníomhaíochta do 

Ar bhonn 

idirghníomhaireachta 

Na gníomhartha a chur chun 

feidhme  

Beidh na 

gníomhartha sa 

Phlean 

Gníomhaíochta do 

Phoist soláthartha 

againn  

Beidh tuilleadh post 

ar fáil  

2016 - 

2021 
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Phoist a chur chun 

feidhme  

Gníomh 2.2.3 Plean 

Bliantúil um 

Fhorbairt Fiontar 

Áitiúil a chur le 

chéile i gcomhar leis 

an gCoiste Beartais 

Straitéisigh, rud a 

chuimseoidh 

gníomhartha de 

chuid 

Gheallsealbhóirí 

Chontae 

Cheatharlach faoin 

bPlean 

Gníomhaíochta 

Réigiúnach do 

Phoist  

Comhairle Contae 

Cheatharlach/ an Oifig 

Fiontair Áitiúil 

Dul i gcomhairle leis an gCoiste 
Beartais Straitéisigh agus leis an 
Líonra Ionadaíochta Gnó  
 
Plean bliantúil fiontar a ullmhú.  
 

Beidh Plean Bliantúil 
Fiontar Contae 
forbartha againn 

Beidh cur chun 

feidhme pleanáilte 

ann 

Ráithe 1, 

2016 (ar 

bhonn 

bliantúil) 

Gníomh 2.2.4: 

Feasacht a mhéadú 

ar an raon 

gníomhaíochtaí agus 

tacaí atá ar fáil 

laistigh den Earnáil 

Phoiblí agus Gnó trí 

Ócáid Bhliantúil 

Faisnéise a óstáil  

Comhairle Contae 

Cheatharlach/ an Oifig 

Fiontair Áitiúil 

Ócáid Bhliantúil Faisnéise a eagrú 

 

An ócáid a phoibliú agus a 

mhargú 

 

Idirchaidreamh a dhéanamh leis 

an bpobal agus le cliaint san 

earnáil gnó  

Beidh feasacht 

mhéadaithe ann ar na 

gníomhaíochtaí atá ar 

siúl agus ar na tacaí 

atá ar fáil 

Beidh laghdú ann ar 

líon na ndaoine a 

bhaineann leas as 

na gníomhaíochtaí 

atá ar siúl agus as 

na tacaí atá ar fáil 

Ráithe 1, 

2016 (ar 

bhonn 

bliantúil) 
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Gníomh 2.3.1: An 

Oifig Fiontair Áitiúil a 

fhorbairt agus a chur 

chun cinn mar ionad 

céadfhreastail ina 

soláthraítear 

comhairle agus tacaí 

Comhairle Contae 

Cheatharlach agus 

Comhpháirtíocht 

Forbartha Contae 

Cheatharlach 

 

 

 

Eolas a fheabhsú i measc an 

phobail, fiontraithe, úinéirí agus 

bainisteoirí ar an raon tacaí atá ar 

fáil do ghnóthais ó sheirbhísí 

Rialtais, e.g. Seirbhísí / Ócáidí 

Faisnéise Gnó agus 

Comhairleacha a chur ar fáil  

Beidh an Oifig 

Fiontair Áitiúil 

aitheanta mar ionad 

ilfhreastail do 

ghnóthais bheaga sa 

chontae. 

Beidh tacaí i 

bhfeidhm chun 

cabhrú leis an 

bpobal, le fiontraithe, 

le húinéirí agus le 

bainisteoirí.  

Beidh cultúr láidir 

fiontraíochta ann sa 

chontae 

2016 

Gníomh 2.3.2: Clár 

Infheistíochta chun 

tacú le leathnú 

forbartha agus chun 

fiontair thuaithe agus 

bearta cruthú 

fostaíochta a chothú 

ar fud na n-

earnálacha uile 

An Oifig Fiontair Áitiúil  Clár Infheistíochta a chur chun 

feidhme 

 

Líon na gclár atá i 

bhfeidhm 

Beidh fás ann i 

measc fiontair 

thuaithe agus beidh 

siad inbhuanaithe. 

Beidh tuilleadh post 

ar fáil  

2016 - 

2021 

Gníomh 2.3.3: 

Gairm tograí ó 

fhiontair a bhfuil níos 

mó ná deichniúr 

fostaithe acu, rud a 

bheidh teoranta 

d’fhiontair a 

fhreastalaíonn ar an 

Comhpháirtíocht 

Forbartha Contae 

Cheatharlach 

Dáta a bhunú don ghairm tograí  

 

Meastóireacht a dhéanamh ar na 

tograí agus iad a fhormheas  

Beidh tacaíocht 

mhéadaithe ann 

d’fhiontair a bhfuil 

níos mó ná deichniúr 

fostaithe acu 

 

Beidh gnóthais níos 

inbhuanaithe ann  

2016 - 

2021 
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margadh intíre 

amháin 

Gníomh 2.3.4: 

Raon clár oiliúna atá 

faoi stiúir ag fostóirí 

a sholáthar chun 

tacú le hearcaíocht 

daoine ón mbeochlár 

An Oifig Fiontair Áitiúil Riachtanais oiliúna a imscrúdú 

agus cláir oiliúna a fhorbairt agus 

a chur chun feidhme 

 

Bealaí chun cinn a shainaithint  

Beidh fáil ann ar 

chláir oiliúna 

 

Beidh tacar 

sainscileanna 

méadaithe ann 

 

Beidh tuilleadh 

deiseanna 

fostaíochta ann  

2016 - 

2021 

Gníomh 2.4.1: 

Taighde agus anailís 

a dhéanamh ar na 

roghanna iompair atá 

ann, lena n-áirítear 

clár infheistíochta le 

haghaidh 

comhordaithe agus 

tionscadail ar scála 

beag  

Comhairle Contae 

Cheatharlach  

 

 

Taighde agus anailís a dhéanamh 

ar na roghanna iompair atá ann  

Clár infheistíochta a chur i 

bhfeidhm 

  

Beidh na roghanna 

iompair agus an clár 

infheistíochta 

sainaitheanta againn  

Beidh beocht nua i 

mbailte agus i 

sráidbhailte  

2016 - 

2021 

Gníomh 2.4.2: 

Clár infheistíochta le 

haghaidh 

tionscnaimh 

bheochana, 

forbartha acmhainne 

agus oiliúna de 

Comhpháirtíocht 

Forbartha Contae 

Cheatharlach 

An clár infheistíochta a chur i 

bhfeidhm, i.e. oiliúint, etc.  

Beidh tacar 

sainscileanna 

méadaithe / 

acmhainn 

mhéadaithe ag 

daoine agus ag 

pobail 

Beidh beocht nua i 

mbailte agus i 

sráidbhailte tuaithe 

2016 - 

2021 
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chineál ginearálta de 

chuid grúpaí pobail 

Gníomh 2.4.3: 

Clár infheistíochta 

chun grúpaí pobail a 

chumasú saoráidí 

pobail, 

taitneamhachta agus 

fóillíochta atá 

inrochtana do chách 

a bhunú agus/nó a 

athchóiriú 

 

Comhpháirtíocht 

Forbartha Contae 

Cheatharlach 

An clár infheistíochta a sholáthar Beidh feabhas ann ar 

chaighdeán / 

inrochtaineacht na 

saoráidí 

taitneamhachta agus 

fóillíochta pobail  

Beidh saoráidí 

pobail níos fearr 

againn  

2016 - 

2021 

Gníomh 2.4.4: 

Clár infheistíochta le 

haghaidh grúpaí 

pobail atá ag cur 

bearta feabhais 

sráidbhaile chun 

cinn agus/nó atá ag 

dul i ngleic le meath 

eacnamaíoch / le 

dífhostaíocht 

agus/nó le bearnaí i 

soláthar seirbhíse 

ina gceantar 

 

Comhpháirtíocht 

Forbartha Contae 

Cheatharlach 

An clár infheistíochta a sholáthar   Beidh rannpháirtíocht 

agus naisc 

mhéadaithe ann le 

grúpaí pobail 

 

Beidh folláine níos 

fearr againn 

2016 - 

2021 
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Gníomh 2.4.5: 

Clár forbartha 

acmhainne agus 

oiliúna le haghaidh 

rannpháirtíocht 

ghníomhach an 

duine aonair agus le 

haghaidh 

ceannaireacht 

ghníomhach sa 

phobal 

 

Comhpháirtíocht 

Forbartha Contae 

Cheatharlach 

Clár a dhearadh  

 

 

Beidh rannpháirtíocht 

agus gníomhaíocht 

mhéadaithe ann i 

measc an phobail 

Beidh 

rannpháirtíocht 

ghníomhach 

neartaithe ann i 

measc daoine 

aonair  

2016 - 

2021 

Gníomh 2.5.1 

Taighde a dhéanamh 

ar Stádas agus ar 

Dheiseanna Earnála 

chun cur le Straitéisí 

Forbartha 

Eacnamaíche agus le 

Fóram Fostóirí 

Cheatharlach 

Fóram Fostóirí 

Cheatharlach 

Dul i gcomhairle leis na 

príomhghníomhaireachtaí agus 

leis na príomhghrúpaí  

Beidh feasacht 

mhéadaithe ann ar 

dheiseanna agus ar 

threochtaí earnála 

Beidh fás agus 

forbairt ann sna 

príomhearnálacha  

Ráithí 1-

2, 2016 

Gníomh 2.6.1 

Feachtas ‘ceannaigh 

táirgí agus seirbhísí 

áitiúla’ a fhorbairt i 

gcomhpháirt leis an 

bPobal Gnó 

Comhlachas Tráchtála 

Cheatharlach 

Feachtas ‘ceannaigh táirgí agus 

seirbhísí áitiúla’ a dhearadh agus 

a fhorbairt i gcomhar leis an 

bPobal Gnó  

Beidh daoine 

spreagtha táirgí agus 

seirbhísí áitiúla a 

cheannach  

 

Beidh tionchar 

dearfach ann ar an 

ngeilleagar áitiúil  

Ráithe 2, 

2016 (ar 

bhonn 

bliantúil) 
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Gníomh 2.6.2 

Feachtas Feasachta 

Poiblí a sholáthar 

maidir le táirgí agus 

le seirbhísí áitiúla a 

cheannach agus 

maidir leis an 

tionchar a imríonn sé 

sin ar Fhorbairt 

Eacnamaíoch  

 

An Oifig Fiontair Áitiúil Feachtas Feasachta Poiblí a 

sholáthar 

Beidh gníomhaíocht 

mhéadaithe ann i 

measc gnóthais 

áitiúla 

Beidh geilleagar 

áitiúil inbhuanaithe 

againn  

Ráithe 4, 

2016 (ar 

bhonn 

bliantúil) 

Gníomh 2.7.1 Naisc a 

fhorbairt idir fostóirí 

agus Institiúidí 

Ardoideachais mar 

atá leagtha amach ag 

Fóram Réigiúnach 

Scileanna   

Institiúid Teicneolaíochta 

Cheatharlach 

Naisc láidre a fhorbairt idir 

Institiúidí Ardoideachais agus an 

earnáil gnó  

Beidh an chuid is 

fearr á baint as na 

deiseanna 

fostaíochta atá ar fáil 

Beidh méadú ann 

ar an bhfostaíocht 

áitiúil 

2016 - 

2021 

Gníomh 2.8.1:  

An Clár um 

Ghnóthais a 

Thacaíonn le Daoine 

Breacaosta a Aithint 

a chur i bhfeidhm  

Comhairle Contae 

Cheatharlach/an Oifig 

Fiontair 

Áitiúil/Turasóireacht 

Cheatharlach 

Obair i gcomhar le gnóthais / le 

miondíoltóirí i gContae 

Cheatharlach chun cultúr gnó a 

thacaíonn le daoine breacaosta a 

chur chun cinn  

 

Gnóthais / miondíoltóirí a 

spreagadh páirt a ghlacadh i 

gClár um Ghnóthais a Thacaíonn 

le Daoine Breacaosta a Aithint 

Aithneofar gnóthais a 

thacaíonn le daoine 

breacaosta  

 

Beidh cultúr gnó a 

thacaíonn le daoine 

breacaosta forbartha 

againn  

 

 

Beidh cáilíocht níos 

fearr na beatha ag 

daoine breacaosta i 

gContae 

Cheatharlach 

Ráithe 1 

(ar bhonn 

bliantúil) 
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Gníomh 2.9.1:  

Straitéis Dhigiteach 

Bhliantúil a fhorbairt 

ar bhonn 

idirghníomhaireachta 

mar chuid den 

Phlean Fiontar 

Contae 

 

  

Comhairle Contae 

Cheatharlach 

Idirchaidreamh a dhéanamh le 

gníomhaireachtaí ábhartha  

 

Straitéis dhigiteach a phleanáil 

agus a chur chun feidhme agus 

faireachán a dhéanamh uirthi 

Beidh Straitéis 

Dhigiteach Bhliantúil i 

bhfeidhm againn  

Beidh acmhainn 

dhigiteach 

mhéadaithe ann ag 

gnóthais agus ag 

miondíoltóirí i 

gCeatharlach.  

 

Ráithe 1 

(ar bhonn 

bliantúil) 

Gníomh 2.10.1: 

Scéim Dearbhán 

Trádála ar Líne a 

chur i bhfeidhm i 

gcomhpháirt leis an 

Roinn Cumarsáide 

Comhairle Contae 

Cheatharlach - an Oifig 

Fiontair Áitiúil 

Ríomhghnó a chur chun cinn 

Seisiúin faisnéise a eagrú do 

ghnóthais / do mhiondíoltóirí 

 

Meastóireacht a dhéanamh ar 

iarratais agus iad a fhormheas  

 

Beidh feasacht 

mhéadaithe ann ar an 

Scéim Dearbhán 

Trádála ar Líne 

 

Beidh gníomhaíocht 

mhéadaithe 

ríomhthráchtála ann 

Beidh gnóthais níos 

inbhuanaithe ann 

2016   
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Príomhtháscairí Feidhmíochta le haghaidh Gníomhartha - Oideachas, Uasoiliúint agus Forbairt Ghairmiúil i gContae Cheatharlach 

Gníomh Príomhghníomhaireacht Gníomhaíocht/Gníomhaíochtaí Toradh/Torthaí Tionchar/Tionchair Tréimhse Ama 

Gníomhartha 3.1.1 

agus 3.2.1: Tacú le 

hOllscoil 

Theicneolaíoch a 

bhunú san 

Oirdheisceart 

Raon uirlisí 

faisnéise agus 

margaíochta a 

fhorbairt chun cur 

leis an bhfeasacht 

atá ann ar 

acmhainn agus ar 

acmhainneacht na 

nEarnálacha 

Ardoideachais 

agus 

Breisoideachais 

agus Breisoiliúna i 

gContae 

Cheatharlach  

Institiúid Teicneolaíochta 
Cheatharlach agus 
Coláiste Cheatharlach 

Comhar le hinstitiúidí eile is 
comhpháirtithe 
 
Uirlisí faisnéise agus 
margaíochta a fhorbairt 

Ollscoil 
Theicneolaíoch a 
bhunú san 
Oirdheisceart. 
 
Beidh feasacht 
mhéadaithe ann ar 
na hInstitiúidí 
Ardoideachais agus 
ar na hInstitiúidí 
Breisoideachais atá 
againn i gContae 
Cheatharlach.  

Beidh feabhas ann 
ar chúrsaí 
eacnamaíocha / ar 
an oideachas / ar 
thaighde agus 
forbairt 
  
Beidh méadú ann 
ar líon na ndaoine a 
fhreastalaíonn ar 
Institiúidí 
Ardoideachais agus 
ar Institiúidí 
Breisoideachais 
 

2016 - 2021 

Gníomh 3.3.1: 
Fóram Fostóirí 
Cheatharlach a 
fhorbairt 
 
 
 

An Roinn Coimirce 
Sóisialaí 

Idirchaidreamh a dhéanamh le 
Fostóirí i gCeatharlach d’fhonn 
Fóram Fostóirí a fhorbairt  

Beidh an Fóram 
Fostóirí ar bun  
 
Beidh tuilleadh 
deiseanna 
socrúchán oibre / 
fostaíochta ar fáil  

Beidh naisc láidre 
ann idir an Roinn 
Coimirce Sóisialaí 
agus Fostóirí 

2016 
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Gníomh 3.3.2: 
Naisc a fhorbairt 
idir fostóirí agus 
soláthraithe 
ardoideachais 
agus soláthraithe 
breisoideachais 
agus breisoiliúna 
mar atá leagtha 
amach ag Fóram 
Réigiúnach 
Scileanna  

Institiúid Teicneolaíochta 
Cheatharlach 

Fostóirí agus soláthraithe 
ardoideachais agus soláthraithe 
breisoideachais agus 
breisoiliúna a nascadh le chéile 
mar atá leagtha amach ag fóram 
réigiúnach scileanna. 
  
Bunú Fóram Scileanna a chur ar 
aghaidh 

Beidh nascghrúpaí 
ar bun. 

Beidh scileanna 
méadaithe againn 
sa réigiún.  

2016 

Gníomh 3.3.3: 
Rannpháirtíocht 
idir soláthraithe 
breisoideachais 
agus breisoiliúna, 
an tionscal agus 
seirbhísí 
fostaíochta a chur 
chun cinn chun a 
chinntiú go 
mbeidh an soláthar 
breisoideachais 
agus breisoiliúna 
ábhartha maidir le 
riachtanais 
foghlaimeoirí agus 
le riachtanais an 
mhargaidh 
shaothair 

Bord Oideachais agus 
Oiliúna Chill Chainnigh 
agus Cheatharlach / 
Institiúidí Ardoideachais 

Tá Bord Oideachais agus 
Oiliúna Chill Chainnigh agus 
Cheatharlach ag glacadh páirt i 
bhFóram Réigiúnach Scileanna, 
a chuimsíonn ionadaithe ón 
tionscal, ó sheirbhísí fostaíochta 
agus ó Institiúidí Ardoideachais 
sa réigiún.  
Rinneadh an próiseas pleanála 
breisoideachais agus 
breisoiliúna i mBord Oideachais 
agus Oiliúna Chill Chainnigh 
agus Cheatharlach a 
athbhreithniú de réir nósanna 
imeachta nua SOLAS d’fhonn 
aird a thabhairt ar riachtanais 
foghlaimeoirí agus an mhargaidh 
shaothair. 

Tá an obair ar siúl 
le linn 2015 agus 
2016 

 2017 
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Gníomh 3.4.1: Leas 
a bhaint as 
prionsabail an 
oideachais phobail 
chun 
rannpháirtíocht idir 
soláthraithe 
oideachais agus 
breisoiliúna, an 
tionscal agus 
seirbhísí 
fostaíochta a chur 
chun cinn chun a 
chinntiú go 
mbeidh an soláthar 
breisoideachais 
agus breisoiliúna 
ábhartha maidir le 
riachtanais 
foghlaimeoirí agus 
le riachtanais an 
mhargaidh 
shaothair 

Bord Oideachais agus 
Oiliúna Chill Chainnigh 
agus Cheatharlach agus 
Institiúidí Ardoideachais  

Trí na seirbhísí breisoideachais 
agus breisoiliúna dá chuid a 
leathnú chun go n-áireofar cláir 
oiliúna iontu, tá Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chill Chainnigh 
agus Cheatharlach ag cur 
feabhas ar na naisc atá aige le 
geallsealbhóirí ábhartha chun a 
chinntiú go mbeidh an soláthar 
breisoideachais agus 
breisoiliúna ábhartha maidir le 
riachtanais foghlaimeoirí agus le 
riachtanais an mhargaidh 
shaothair.  

Tá an obair ar siúl 
le linn 2015 agus 
2016 

 2017 
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Príomhtháscairí Feidhmíochta le haghaidh Gníomhartha - Cuairt a Thabhairt ar Chontae Cheatharlach  

Gníomh Príomhghníomhaireacht Gníomhaíocht/Gníomhaíochtaí Toradh/Torthaí Tionchar/Tionchair Tréimhse 
Ama 

Gníomh 4.1.1: Táirge 
turasóireachta den 
chéad scoth a 
fhorbairt, lena n-
áirítear forbairt agus 
cur chun cinn 
leanúnach Chontae 
Cheatharlach  
 

Turasóireacht 
Cheatharlach 

Táirge turasóireachta a fhorbairt 
do Chontae Cheatharlach 
 
Contae Cheatharlach a chur 
chun cinn mar cheann scríbe 
turasóireachta  

Beidh táirge 
turasóireachta 
forbartha againn  
 
Aithneofar Contae 
Cheatharlach mar 
cheann scríbe 
turasóireachta  

Beidh méadú ann ar 
líon na gcuairteoirí 
ar Chontae 
Cheatharlach 

2016 - 
2021 

Gníomh 4.1.2: 
Modheolaíocht atá 
earnáilbhunaithe agus 
táirgebhunaithe a chur 
le chéile i leith Forbairt 
Turasóireachta, i.e. 
Gairdíní, Galf, etc.  
 

Turasóireacht 
Cheatharlach 

Modheolaíocht atá 
earnáilbhunaithe agus 
táirgebhunaithe a chur le chéile i 
leith Forbairt Turasóireachta  

Beidh 
modheolaíocht atá 
earnáilbhunaithe 
agus 
táirgebhunaithe 
curtha le chéile 
againn i leith 
Forbairt 
Turasóireachta 

Beidh méadú ann ar 
líon na gcuairteoirí 
ar Chontae 
Cheatharlach 

2016 - 
2021 

Gníomh 4.1.3 Tacú leis 
an mBearú agus leis 
an Staighre Dubh a 
fhorbairt mar phríomh-
Shócmhainní 
Turasóireachta do 
Chontae Cheatharlach.  
 

Turasóireacht 
Cheatharlach 

Tacú leis na príomhshócmhainní 
turasóireachta atá sa Bhearú 
agus sa Staighre Dubh agus iad 
a fhorbairt  

Beidh feasacht 
mhéadaithe ann ar 
an mBearú agus ar 
an Staighre Dubh  

Beidh méadú ann ar 
líon na gcuairteoirí 
ar 
phríomhshócmhainní 
turasóireachta 

2016? 

Gníomh 4.1.4 Tacú, trí 
chomhpháirtíocht, le 
forbairt leanúnach na 
bpríomhshócmhainní 
straitéiseacha, i.e. 

Comhairle Contae 
Cheatharlach 

Tacú le forbairt leanúnach na 
bpríomhshócmhainní 
straitéiseacha atá againn i 
gContae Cheatharlach   

Beidh feasacht 
mhéadaithe ann ar 
na 
príomhshócmhainní 
straitéiseacha atá 

Beidh méadú ann ar 
líon na gcuairteoirí 
ar 
phríomhshócmhainní 
straitéiseacha 

2016 - 
2021 
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Garrán Duckett, 
Gairdíní na Carraige, 
Dolmain Chnoc an 
Bhrúnaigh  
 

againn i 
gCeatharlach  

Gníomh 4.2.1:  
Leanúint le 
tionscnaimh amhail 
Ómós Áite 
Cheatharlach agus 
Bailte Slachtmhara a 
reáchtáil agus leis na 
tionscnaimh sin a 
neartú agus a chistiú 
agus tús áite a 
thabhairt do 
rannpháirtíocht 
gnóthas áitiúil iontu 

Comhairle Contae 
Cheatharlach 

Grúpaí Pobail a fhorbairt agus 
tacaíocht a thabhairt dóibh 
 
Idirchaidreamh a dhéanamh le 
gnóthais áitiúla  

Beidh bród níos mó 
ar an muintir áitiúla 
agus ar an bpobal 
gnó as an táirge 
turasóireachta 

Beidh turasóireacht 
mhéadaithe ann 
 

2016 - 
2021 

Gníomh 4.3.1: Straitéis 
Turasóireachta agus 
Forbartha Chontae 
Cheatharlach a 
fhorbairt don tréimhse 
2017-2021 
 

Turasóireacht 
Cheatharlach 

Straitéis turasóireachta, straitéis 
margaíochta agus straitéis 
forbartha táirge a fhorbairt agus 
a sholáthar thar thréimhse 5 
bliana  
 

Beidh Straitéis 
Turasóireachta 
agus Forbartha 
Chontae 
Cheatharlach i 
bhfeidhm 

Beidh an earnáil 
turasóireachta 
inbhuanaithe agus 
ag fás 

2016 - 
2021 

Gníomh 4.4.1: Clár 
straitéiseach chun 
siúlóidí tuaithe a 
fhorbairt agus a chur 
chun cinn  

Comhairle Contae 
Cheatharlach agus 
Turasóireacht 
Cheatharlach 

Clár infheistíochta a chur chun 
feidhme chun siúlóidí tuaithe a 
fhorbairt agus a chur chun cinn 

Beidh siúlóidí 
tuaithe i gContae 
Cheatharlach 
forbartha againn 

Beidh méadú ann ar 
líon na gcuairteoirí 
siúil ar an gContae  

2016 - 
2021 

Gníomh 4.4.2: Clár 
straitéiseach chun 
táirge turasóireachta 
Cheatharlach a 

Turasóireacht 
Cheatharlach 

Clár infheistíochta a chur chun 
feidhme chun táirge 
turasóireachta Cheatharlach a 
mhargú ar bhonn 
comhchoiteann 

Beidh táirge 
turasóireachta 
Cheatharlach á 
mhargú ar bhonn 
comhchoiteann  

Beidh méadú ann ar 
líon na gcuairteoirí 
ar Chontae 
Cheatharlach 

2016 - 
2021 
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mhargú ar bhonn 
comhchoiteann 

Gníomh 4.4.3 Clár 
straitéiseach chun 
táirgí nua agus reatha 
turasóireachta, 
oidhreachta agus 
cultúrtha agus conairí 
nua agus reatha i 
gCeatharlach a 
fhorbairt agus a chur 
chun cinn 
 

Turasóireacht 
Cheatharlach 

Clár infheistíochta a chur chun 
feidhme chun táirgí nua agus 
reatha turasóireachta agus 
cultúrtha agus conairí nua agus 
reatha i gCeatharlach a fhorbairt 
agus a chur chun cinn  

Beidh forbairt 
déanta againn ar 
tháirgí nua agus 
reatha 
turasóireachta agus 
cultúrtha agus ar 
chonairí nua agus 
reatha  

Beidh méadú ann ar 
líon na gcuairteoirí  

2016 - 
2021 

Gníomh 4.4.4 Clár 
straitéiseach le 
haghaidh tograí 
cóiríochta 
turasóireachta 
 

Turasóireacht 
Cheatharlach 

Clár infheistíochta a chur chun 
feidhme le haghaidh tograí 
cóiríochta turasóireachta 

Beidh fáil ann ar 
chóiríocht  

Beidh méadú ann ar 
líon na gcuairteoirí a 
bhíonn ag fanacht 
thar oíche  

2016 - 
2021 

Gníomh 4.4.5 Clár 
straitéiseach chun an 
turasóireacht a 
chruinniú, a fhorbairt 
agus a chur chun cinn 
i gceantair 
gheografacha 
shonracha fochontae 

Turasóireacht 
Cheatharlach 

Ceantair gheografacha 
fochontae a shainaithint 
 
Clár infheistíochta a chur chun 
feidhme chun an turasóireacht a 
chruinniú, a fhorbairt agus a 
chur chun cinn sna ceantair seo  
 

Beidh an 
turasóireacht á cur 
chun cinn i 
gceantair 
gheografacha 
fochontae  

 
Beidh méadú ann ar 
líon na gcuairteoirí 

2016 - 
2021 
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Príomhtháscairí Feidhmíochta le haghaidh Gníomhartha - Infheistíocht a Dhéanamh i gContae Cheatharlach  

Gníomh Príomhghníomhaireacht Gníomhaíocht/Gníomhaíochtaí Toradh/Torthaí Tionchar/Tionchair Tréimhse 
Ama 

Gníomh 6.1.1: 

Grúpa Áitiúil 

Stiúrtha (a 

chuimseoidh an 

Earnáil Phoiblí 

agus 

Phríobháideach 

araon) a bhunú  

Comhairle Contae 
Cheatharlach 

Idirchaidreamh a dhéanamh le 
geallsealbhóirí ábhartha chun 
Grúpa Áitiúil Stiúrtha a bhunú 
 
Plean Ardleibhéil a fhorbairt  

Beidh Grúpa Áitiúil 
Stiúrtha ar bun 
 
Beidh plean 
comhordaithe 
forbartha againn  

Beidh leibhéal 
méadaithe spéise 
ag infheisteoirí 
féideartha in 
infheistíocht a 
dhéanamh sa 
chontae 

Ráithe 1, 
2016 

Gníomh 6.1.2: 

Sraith ábhar 

margaíochta a 

fhorbairt chun 

Infheistíocht 

Dhíreach 

Eachtrach a chur 

chun cinn   

Comhairle Contae 
Cheatharlach 

Sraith ábhar margaíochta a 
fhorbairt chun Infheistíocht 
Dhíreach Eachtrach a chur chun 
cinn  

Beidh ábhar 
margaíochta forbartha 
againn chun 
Infheistíocht Dhíreach 
Eachtrach a chur 
chun cinn 

Beidh leibhéal 
méadaithe spéise 
ag infheisteoirí 
féideartha 
Infheistíochta Dírí 
Eachtraí in 
infheistíocht a 
dhéanamh sa 
chontae 

Ráithe 1, 
2016 

Gníomh 6.2.1: 
Contae 
Cheatharlach a 
chur chun cinn mar 
láthair le haghaidh 
infheistíocht 
isteach – Sraith 
ábhar margaíochta 
a fhorbairt, lena n-
áireofar sonraí 

Comhairle Contae 
Cheatharlach  
 
An Oifig Fiontair Áitiúil 

Contae Cheatharlach a chur chun 
cinn mar láthair infheistíochta 
isteach 
 
Sraith ábhar margaíochta a 
fhorbairt  
 
Sonraí bonnlíne a chur le chéile 
 

Beidh feasacht 
mhéadaithe ann ar 
Chontae 
Cheatharlach a bheith 
ina láthair 
infheistíochta  

Beidh leibhéal 
méadaithe spéise 
ag infheisteoirí 
féideartha in 
infheistíocht a 
dhéanamh sa 
chontae 

Ráithe 1 
(ar bhonn 
bliantúil) 
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bonnlíne agus 
tacaí 

Gníomh 6.2.2: 

Réitigh 

réadmhaoine atá 

cuí, nuálach agus 

iomaíoch a chur ar 

fáil, mar aon le 

bonneagar láidir 

An Ghníomhaireacht 
Forbartha Tionscail   
 
An Earnáil 
Phríobháideach 

Réitigh réadmhaoine chuí a 
shainaithint i gcomhar le 
geallsealbhóirí 
 

Beidh fáil ann ar 
réitigh réadmhaoine 
iomaíocha agus ar 
bhonneagar láidir  

Beidh leibhéal 
méadaithe spéise 
ag infheisteoirí 
féideartha 
Infheistíochta Dírí 
Eachtraí in 
infheistíocht a 
dhéanamh sa 
chontae  

2016 - 
2021 

Gníomh 6.2.3: Tacú 

le hobair na 

nGníomhaireachtaí 

Infheistíochta Dírí 

Eachtraí, mar atá 

leagtha amach sa 

Phlean 

Gníomhaíochta 

Réigiúnach do 

Phoist 

Comhairle Contae 
Cheatharlach 

Tacú le hobair na 
nGníomhaireachtaí Infheistíochta 
Dírí Eachtraí  

Beidh Contae 
Cheatharlach á chur 
chun cinn mar láthair 
infheistíochta 

Beidh leibhéal 
méadaithe spéise 
ag infheisteoirí 
féideartha 
Infheistíochta Dírí 
Eachtraí in 
infheistíocht a 
dhéanamh sa 
chontae 

2016 - 
2021 

Gníomh 6.2.4: 

Caidreamh 

gníomhach a 

dhéanamh le 

ConnectIreland, 

agus tacaíocht a 

thabhairt dó, 

maidir leis an gClár 

Comhpháirtíochta 

Comhairle Contae 
Cheatharlach 

Caidreamh gníomhach a dhéanamh 
le ConnectIreland agus tacaíocht a 
thabhairt dó   
 
Obair i gcomhar le grúpaí pobail 
chun an Clár Comhpháirtíochta 
Pobail de chuid ConnectIreland a 
chur i bhfeidhm 

Beidh méadú ann ar 
líon na 
dteagmhálaithe a 
dhéantar trí 
ConnectIreland  
 
 

Beidh tuilleadh 
cuideachtaí ag 
teacht go Contae 
Cheatharlach   

2016 - 
2021 
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Pobail dá chuid a 

chur i bhfeidhm 
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Tábla ina leagtar amach na gníomhartha atá ag teacht leo sin atá i dTreoirlínte 

Pleanála Réigiúnaí an Oirdheiscirt 2010 - 2022, i bPlean Forbartha Contae 

Cheatharlach 2015 - 2021 agus i gComhphlean Spásúlachta do Mhórcheantar 

Uirbeach na Gráige-Cheatharlach 2012 - 2018 

Uimhir 
Thagartha 

Sprioc / Gníomh 

Ardleibhéil 

Treoirlínte Pleanála 
Réigiúnaí an 
Oirdheiscirt 2010 – 
2022 

Plean Forbartha 
Contae 
Cheatharlach 2015 - 
2021 / Comhphlean 
Spásúlachta do 
Mhórcheantar 
Uirbeach na 
Gráige-
Cheatharlach 2012 - 
2018 

1.3.2 Saoráidí Pobail a 

fhorbairt in áiteanna a 

bhfuil gá 

sainaitheanta leo 

 

Cuspóirí Beartais 
Phleanála 7.2 agus 
7.8, leathanaigh 107 
agus 109  

Plean Forbartha 
Contae Cheatharlach 
2015-2021: Cuimsiú 
Sóisialta - Beartas 8, 
leathanach 165 
Comhphlean 
Spásúlachta do 
Mhórcheantar 
Uirbeach na Gráige-
Cheatharlach 2012-
2018: SOC - 
Beartais 11-14, 
leathanach 124 

1.5.2 Straitéis Choiste 
Cheatharlach um 
Sheirbhísí do Leanaí 
agus do Dhaoine 
Óga a chur chun 
feidhme 

 Plean Forbartha 
Contae Cheatharlach 
2015-2021: Cuimsiú 
Sóisialta - Beartas 2, 
leathanach 160 

1.5.3 Straitéis agus plean 

gníomhaíochta an 

Ghrúpa 

Idirghníomhaireachta 

don Lucht Siúil a chur 

chun feidhme 

 Plean Forbartha 
Contae Cheatharlach 
2015-2021: Cuimsiú 
Sóisialta - Beartas 7, 
leathanach 164 

1.5.4 Straitéis agus plean 
gníomhaíochta 
Fhóram Imeasctha 
Cheatharlach a chur 
chun feidhme. 

 Plean Forbartha 
Contae Cheatharlach 
2015-2021: Cuimsiú 
Sóisialta - Beartas 6, 
leathanach 163 

1.5.5 Tacú leis an gCoiste 
um Thionscnamh 
Chontae 
Cheatharlach a 

 Plean Forbartha 
Contae Cheatharlach 
2015-2021: Cuimsiú 
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Thacaíonn le Daoine 
Breacaosta agus 
lena straitéis a chur 
chun feidhme agus 
cabhrú le saoráidí 
agus le seirbhísí atá 
imleor, inacmhainne 
agus inrochtana a 
sholáthar do dhaoine 
breacaosta. 
 
 

Sóisialta - Beartas 4, 
leathanach 162 

1.6.1 Glacadh 
teicneolaíochta 
éifeachtúlachta 
fuinnimh i dtithe, i 
ngnóthais agus i 
bpobail a chur chun 
cinn, agus na 
spriocanna agus na 
cuspóirí atá leagtha 
amach sa Phlean 
Gníomhaíochta um 
Fhuinneamh 
Inbhuanaithe a 
bhaint amach mar 
chuid de dhul isteach 
i gCúnant na Méaraí 

Rannán 6 – 6.2.8  
Leathanach 102 

Plean Forbartha 
Contae Cheatharlach 
2015-2021: 
Fuinneamh - Beartas 
10, leathanach 146 

1.6.3 Rannpháirtíocht 
ghníomhach ag an 
bpobal a lorg agus a 
éascú i bPlean 
Bainistíochta 
Abhantraí an 
Oirdheiscirt a chur 
chun feidhme i 
gCeatharlach 

Cuspóirí Beartais 
Phleanála 5.23 agus 
8.5, leathanaigh 93 
agus 114 

Plean Forbartha 
Contae Cheatharlach 
2015-2021: 
Oidhreacht - Beartas 
OB3, leathanach 220 
An Comhshaol - 
Beartais 6 agus 7, 
leathanaigh 254 
agus 258 
 

1.6.6 Fís straitéiseach an 
Phlean Réigiúnaigh 
Dramhaíola a chur i 
bhfeidhm trí 
athmhachnamh a 
dhéanamh ar an 
dóigh a mbainistímid 
dramhaíl agus trí 
fhéachaint ar 
shruthanna 
dramhaíola mar 
acmhainn luachmhar 
ábhartha 

Cuspóir Beartais 
Phleanála 5.26  
leathanach 94 

Plean Forbartha 
Contae Cheatharlach 
2015-2021: An 
Comhshaol - Beartas 
1, leathanach 241 
Comhphlean 
Spásúlachta do 
Mhórcheantar 
Uirbeach na Gráige-
Cheatharlach 2012-
2018: Beartas 
ENV007, leathanach 
87 
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1.7.2 Straitéis Sheirbhís 
Leabharlainne 
Cheatharlach a chur 
chun feidhme 
d’fhonn seirbhís 
inrochtana ar 
ardchaighdeán a 
sholáthar a 
chuireann le saol na 
bpobal. 

Cuspóir Beartais 
Phleanála 7.5  
leathanach 107 

Plean Forbartha 
Contae Cheatharlach 
2015-2021: Cuimsiú 
Sóisialta - Beartas 
13, leathanach 170 
Comhphlean 
Spásúlachta do 
Mhórcheantar 
Uirbeach na Gráige-
Cheatharlach 2012-
2018: SOC - 
Beartais 26-30, 
leathanach 126 

2.1.3 Raon tionscadal 

éagsúil a dhearadh 

agus a sholáthar 

chun tionscadail 

acmhainne atá 

bunaithe ar na 

torthaí ar an Staidéar 

ar Cheannaireacht 

Forbartha Fiontar 

agus Eacnamaíche a 

fhorbairt ar bhonn 

idirghníomhaireachta  

 Plean Forbartha 
Contae Cheatharlach 
2015-2021: Forbairt 
Eacnamaíoch - 
Beartas 5, 
leathanach 78 

2.3.2 Clár Infheistíochta 
chun tacú le leathnú 
forbartha agus chun 
fiontair thuaithe agus 
bearta cruthú 
fostaíochta a chothú 
ar fud na n-
earnálacha uile 

 Plean Forbartha 
Contae Cheatharlach 
2015-2021: Forbairt 
Eacnamaíoch - 
Beartas 6, 
leathanach 79 

2.4.2 Clár infheistíochta le 
haghaidh 
tionscnaimh 
bheochana, 
forbartha acmhainne 
agus oiliúna de 
chineál ginearálta de 
chuid grúpaí pobail 

 Plean Forbartha 
Contae Cheatharlach 
2015-2021: Forbairt 
Eacnamaíoch - 
Beartas 5, 
leathanach 78 

2.4.4 Clár infheistíochta le 
haghaidh grúpaí 
pobail atá ag cur 
bearta feabhais 
sráidbhaile chun cinn 
agus/nó atá ag dul i 
ngleic le meath 
eacnamaíoch / le 

Sprioc Straitéiseach 
B5  
Leathanach 47 

Plean Forbartha 
Contae Cheatharlach 
2015-2021: Forbairt 
Eacnamaíoch - 
Beartas 21, 
leathanach 89 
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dífhostaíocht 
agus/nó le bearnaí i 
soláthar seirbhíse 
ina gceantar 

3.1.1 Leanúint le bunú 
Ollscoile 
Teicneolaíche san 
Oirdheisceart a chur 
chun cinn 

 Comhphlean 
Spásúlachta do 
Mhórcheantar 
Uirbeach na Gráige-
Cheatharlach 2012-
2018: E&S - Beartas 
004  
Leathanach 102  

4.1.1 Táirge turasóireachta 
den chéad scoth a 
fhorbairt, lena n-
áirítear forbairt agus 
cur chun cinn 
leanúnach Chontae 
Cheatharlach  

 Comhphlean 
Spásúlachta do 
Mhórcheantar 
Uirbeach na Gráige-
Cheatharlach 2012-
2018: ECN - Beartas 
24  
Leathanach 49 

4.1.4 Tacú, trí 
chomhpháirtíocht, le 
forbairt leanúnach na 
bpríomhshócmhainní 
straitéiseacha, i.e. 
Garrán Duckett, 
Gairdíní na Carraige, 
Dolmain Chnoc an 
Bhrúnaigh  
 

Sprioc Straitéiseach 
A7 
Leathanach 47 

Plean Forbartha 
Contae Cheatharlach 
2015-2021: 
Turasóireacht - 
Beartais 1 agus 2, 
leathanaigh 190 
agus 192 

4.4.3 Clár infheistíochta 
chun táirgí nua agus 
reatha 
turasóireachta, 
oidhreachta agus 
cultúrtha agus 
conairí nua agus 
reatha i 
gCeatharlach a 
fhorbairt agus a chur 
chun cinn 
 

Sprioc Straitéiseach 
A7 
Leathanach 47 

Comhphlean 
Spásúlachta do 
Mhórcheantar 
Uirbeach na Gráige-
Cheatharlach 2012-
2018: ECN - Beartas 
21  
Leathanach 49 

 

 

 


