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Cllr.Michael Begley Michael Begley 
Cathaoirleach 

 

An tUasal Pat Dowling 
Príomhfheidhmeannach 

 RÉAMHRÁ ÓN GCATHAOIRLEACH AGUS 
ÓN BPRÍOMHFHEIDHMEANNACH

 

Is breá linn fáilte a chur roimh Thuarascáil 
Bhliantúil 2018 a thugann deis na seirbhísí a 
chuireann Comhairle Contae an Chláir ar fáil a 
thaispeáint le linn na bliana, chomh maith le cuid 
de na gníomhaíochtaí nua agus nuálacha a 
rinneadh thar réimse leathan gníomhaíochtaí. 

Tá Comhairle Contae an Chláir freagrach as daonra 
os cionn 118,000 duine, le buiséad bliantúil de EUR 
118 m do chaiteachas laethúil móide EUR 110 m 
breise (os cionn 3 bliana) i gcaipiteal.Fostaíonn an 
tÚdarás Áitiúil 854 ball foirne a chuireann raon 
leathan seirbhísí ar fáil, idir bhóithre áitiúla a 
chothabháil agus an geilleagar áitiúil a thógáil agus 
áiseanna áineasa agus taitneamhachta a chur ar 
fáil, chun a bheith freagrach as ceann de na daoine 
is mó a mheallann cuairteoirí ag Aillte an 
Mhothair, a mheall níos mó ná 1.6 m cuairteoir ó 
gach cearn den domhan in 2018. 

Bíonn tionchar ag an gComhairle, leis an raon 
freagrachtaí atá aici, ar shaol gach duine sa Chlár 
agus tá sí ag iarraidh go leanúnach a cuid seirbhísí 
agus freagrachtaí a fheabhsú ar mhaithe leo siúd a 
chónaíonn agus a oibríonn sa Chlár. 

Le linn 2018, d’éirigh le Comhairle Contae an Chláir 
roinnt tionscadal suntasach agus tábhachtach a 
chur ar fáil i réimsí an iompair, na tithíochta, an 
phobail agus an fhiontair.Rinneadh é sin trí obair 
chrua agus tiomantas Chomhaltaí Tofa agus 
Fheidhmeannacht agus Fhoireann Chomhairle 
Contae an Chláir. 

I réimse na Forbartha Eacnamaíche, rinne 
Comhairle Contae an Chláir, agus í ag obair i 
gcomhpháirtíocht le hOllscoil Luimnigh, togra a 
chur chun cinn chun deiseanna a fhiosrú 
d’fhorbairt shuntasach d ' fhorbairt ‘Mhoil 
SDZ/Fiontair’ atá dírithe ar láithreán páirce glas in 
aice le Bóthar Bailitheoir Thuaidh Luimnigh, ar a 
dtugtar ‘Hinterland na hOllscoile’ sa Chlár.Ina 
theannta sin, chuir Comhairle Contae an Chláir tús 
le comhairliúcháin fhairsing maidir le Straitéis 
Eacnamaíoch agus Spásúil 2040, plean 
fadtéarmach atá dírithe ar fhorbairt eacnamaíoch, 
shóisialta agus fhisiciúil na hInse a threorú mar 
shuíomh infheistíochta agus mar áit chónaithe. 

Bliain an-láidir a bhí ann anuraidh don Oifig 
Fiontair Áitiúil (LEO) Clare.In 2018, LEO  
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Íoctar thart ar EUR 700,000 i gcabhair deontais le 
44 gnólacht ar fud an Chontae leis an gClár.Chomh 
maith leis sin, thug Leo Clare cúnamh do 33 
ghnólacht le haghaidh trádáil ar líne, d’éascaigh sé 
gnólachtaí ar fud an Chontae trí Chlár 
cuimsitheach Oiliúna agus Forbartha, agus d’óstáil 
sé an Clár Fiontar do Mhic Léinn, an Clare stink of 
Ireland Best Young Enterpriser (IBYE) agus Líonra 
na mBan i nGnó an Chláir. 

Marcáladh 2018 le tús roinnt príomhthionscadal 
caipitil agus le roinnt fógraí dearfacha maidir leis 
an ról lárnach atá ag Comhairle Contae an Chláir i 
soláthar seirbhísí sa Chontae. 

I limistéar na forbartha tuaithe, rinne an tÚdarás 
Áitiúil trí Mhoil Dhigiteacha a sheachadadh i 
bhFeacla, in Miltown Malbay agus i gCill Rois, áit a 
bhfuil nascacht ghigighiotáin amháin (GB) á cur ar 
fáil do chónaitheoirí, do chuairteoirí, do r-oibrithe 
agus d’fhiontraithe.Síníodh an conradh freisin le 
haghaidh Ionad Nuálaíochta Ilseirbhíse a fhorbairt 
in Insistymon.Chomh maith leis sin, mar chuid de 
phleananna na Comhairle ardán digiteach ar fud 
an Chontae a chur ar aghaidh, ullmhaíodh athrú ar 
Phlean Forbartha an Chontae maidir le hIonaid 
Sonraí a fhorbairt sa Chontae tríd an áit is fearr le 
hIonad Sonraí a shainaithint ar bhealach 
plántreoraithe. 

Bhí an Clár ar cheann de na príomhthairbhithe faoi 
Chistí Athghiniúna Uirbí agus Athghiniúna Tuaithe 
an Rialtais.Faomhadh thart ar EUR 1.6 m do 
Thionscadal Athghiniúna Realm Phoiblí Lárionad 
Baile Inis agus faomhadh EUR 1 m eile faoi 
Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe an Rialtais don 
Ionad Nuálaíochta Ilseirbhíse nua in Inis.Idir an dá 
linn, thug an tAire Stáit ag an OPW & Faoiseamh 
Tuilte, Caoimhín ‘Boxer’ Moran, cuairt ar an 
tSionainn agus na claontaí cosanta tuile atá in aice 
láimhe ar Inbhear na Sionainne chun pleananna a 
fhógairt chun na cosaintí sin a uasghrádú agus 
chun cosaintí nua a thógáil don bhaile le 
caitheamh EUR 27 m beartaithe. 
I réimse na tithíochta agus na forbartha sóisialta, 
cheannaigh Comhairle Chontae an Chláir 

réadmhaoin in Inis chun feidhmiú mar mhol gan 
dídean agus cuireadh tús leis an obair chun spás 
oifige breise a sheachadadh chun bainistiú na 
seirbhísí breise gan dídean ag an gComhairle in 
Aras Contae an Chlair a éascú.Sháraigh Comhairle 
Contae an Chláir a spriocanna seachadta tithíochta 
do 2018 agus tá sí ag obair go dúthrachtach chun 
plean tionscadal do 2019 agus 2020 a chinntiú 
chun spriocanna don todhchaí a bhaint 
amach.Cuireadh tús le forbairtí nua tithíochta i 
bhFeakle (13 aonad) agus i gCluain lara (9 aonad) 
agus tá tuilleadh tionscadal tithíochta á gcur ar 
aghaidh in áiteanna eile, an tSionainn agus an Inis 
ina measc. 

Lean Comhairle Contae an Chláir de bheith ag 
obair leis an Roinn Oideachais agus Scileanna chun 
láithreáin a fháil do scoileanna nua.I mí na Nollag, 
dhearbhaigh an Chomhairle go raibh sé ar intinn 
aici tailte a fháil i gCill Rois le haghaidh láithreán 
Gaelscoil U Choimm, a d’oscail ar dtús 25 bliana ó 
shin.Cuirfear tús anois leis an bpróiseas chun an 
ceannach agus an obair leis an Roinn a chur i 
gcrích. 

In áiteanna eile, leanadh ar aghaidh leis an 
infheistíocht inár Seirbhís Dóiteáin le hoibreacha 
suntasacha uasghrádaithe/athchóirithe a bheith 
curtha i gcrích ag Stáisiún Dóiteáin Chill Chaoin, 
agus osclaíodh Dóiteáin an Chláir arís tar éis 
oibreacha athchóirithe a bheith curtha i gcrích.Le 
hinfheistíocht leanúnach inár mbailte cois farraige, 
rinneadh bloc leithris nua-athchóirithe agus 
leathnaithe agus rinneadh uasghrádú ar stáisiún an 
gharda tarrthála ag Pointe na Spáinne. 

Léiríodh tacaíocht Chomhairle Contae an Chláir 
d’earnáil na turasóireachta áitiúla trí Oifigeach 
Turasóireachta a cheapadh agus trí bhallraíocht na 
heagraíochta i dTurasóireacht an Chláir.Seoladh an 
Treoirbhealach Loch Derg, choinnigh Comhairle 
Chontae an Chláir an bratach ghorm in 9 ionad ar 
leith agus chuir an tÚdarás Áitiúil tacaíocht ar fáil d 
' eagraithe Oscailt Éireannach Saor ó Duty in 
Lahinch 2019.  



4 

 

Le feoil, 

 

Cllr.Michael 
Begley  
Cathaoirleach 

I réimse an spóirt agus an áineasa, lean Comhairle 
Contae an Chláir d’fheabhas breise a chur ar raon 
agus ar cháilíocht sheirbhísí agus shaoráidí na hInis 
Gníomhaí in Inis agus i gCill Rois.Síníodh an 
conradh chun Páirc Baile a sheachadadh sa 
tSionainn freisin agus lean an Chomhairle, trí 
Chomhpháirtíocht Spóirt Áitiúil an Chláir, de 
bheith ag tacú le mórán eagraíochtaí spóirt agus 
pobail an Chontae. 

Lean Comhairle Contae an Chláir dá soláthar de 
réimse leathan seirbhísí i bpobail ar fud an Chláir.I 
measc na dtionscnamh ar tugadh tacaíocht dóibh i 
rith 2018 bhí mórtas Ceantair, Clár Chomhairle na 
gCuntas NOG agus Comórtas Bailte Taoide 
Náisiúnta. 

Cuireadh teorainn le 2018 le Dlísheomraí Éireann, i 
gcomhar leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil, ag ainmniú Chomhairle Contae an 
Chláir mar ‘ Údarás Áitiúil na Bliana’  ag a 
Duaiseanna bliantúla Barr Feabhais sa Rialtas 
Áitiúil.Comhartha ómóis d ' fhoireann Chomhairle 
Contae an Chláir is ea an gradam seo agus a 
gcuntas teiste láidir seirbhíse do mhuintir an 
Chláir. 

Tá Comhairle Contae an Chláir i gcroílár 
sheachadadh na seirbhíse poiblí sa Chontae agus 
tá ról ceannaireachta aici ar leibhéal náisiúnta i 
gceantair ar nós forbairt tuaithe agus 
turasóireachta.Leanfaidh an Chomhairle, agus í ag 
obair lena pobail, idir mhór agus bheag, de bheith 
nuálach agus ag freagairt do na riachtanais agus do 
na hionchais athraitheacha atá ag muintir an Chláir 

le linn 2019. 

 

Contae an Chláir Comhairleoirí 

Inis Ceantar Bardasach 
Cllr.James Breen James Breen 
Cllr.Johnny Flynn Johnny Flynn 
Cllr.Pat Daly Pat Daly 
Cllr.Ann Norton Ann Norton 
Cllr.Tom McNamara 
Cllr.Mary Howard Mary Howard 
Cllr.Paul Murphy 
Cllr.Clare Colleran Molloy 

Ceantar Bardasach Chill Aodha 
Cllr.Joe Cooney Cllr.Pat Hayes Cllr.Michael 
Begley Cllr.Tony O’Brien Cllr.Pat Burke 
Cllr.Alan O’Callaghan 

Ceantar Bardasach na 
Sionainne 
Cllr.Cathal Crowe Cllr.John Crowe 
Cllr.Gerard Flynn Cllr.PJ.Ryan Cllr.Pat 
McMahon Cllr.Mike McKee 

Ceantar Bardasach an Chláir 
Thiar 
Cllr.Christy Curtin Cllr.Richard Nagle 
Cllr.Bill Slattery Cllr.Ian Lynch Cllr.Michael 
Hillery Cllr.PJ.Kelly Cllr.Bill Chambers 
Cllr.Keating Gabriel Keating Gabriel Keating  

 

An tUasal Pat  
Dowling 
Príomhfheidhme
annach 
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Noeleen FITZGERALD Ceann 
 Gníomhach Airgeadais, 

 Corparáideach agus Acmhainní Daonna 

An Roinn Airgeadais 

Soláthraíonn Stiúrthóireacht na Seirbhísí 
Airgeadais agus Tacaíochta seirbhísí inmheánacha 
go príomha do ranna chun tacú leo seirbhísí a 
sheachadadh do chustaiméirí ar bhealach 
éifeachtúil agus chun dea-chleachtas sa rialachas 
corparáideach a chur chun feidhme.Is ar an roinn 
Airgeadais atá faoi bhainistíocht an Chinn 
Airgeadais atá an phríomhfhreagracht as réimse 
feidhmeanna

 lena n-áirítear cuntasaíocht agus tuairisciú 
airgeadais, billeáil agus bailiú rátaí tráchtála, 
íocaíochtaí, an próiseas buiséid, bainistiú cisteáin 
agus gníomhaíochtaí cuntasaíochta agus 
comhlíonta eile. 

I measc ghníomhaíochtaí na Roinne Acmhainní 
Daonna tá soláthar deiseanna foghlama agus 
forbartha don fhoireann, feidhmiú an chláir leasa 
fostaithe, earcaíocht, aoisliúntas, bainistiú 
caidrimh thionsclaíoch agus comhpháirtíocht san 
ionad oibre. 

Cuimsíonn an Roinn Seirbhísí Corparáideacha raon 
leathan seirbhísí a chuirtear ar fáil go lárnach, lena 
n-áirítear seirbhísí custaiméirí, cumarsáid agus 
caidreamh poiblí, seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil 
do na comhaltaí tofa, cruinnithe comhairle a 
sheirbhísiú, clár na dtoghthóirí a chothabháil, 
déileáil le saoirse faisnéise, cosaint sonraí, 
soláthar, sláinte agus sábháilteacht, athbhreithniú 
gnó, bainistíocht cartlann agus taifead agus 
bainistíocht saoráidí.  

 



6 

 

Bailiú rátaí tráchtála 
Tá rátaí tráchtála iníoctha ar réimse leathan 
airíonna tráchtála amhail monarchana, oifigí, 
siopaí, óstáin agus bialanna.Cinneann an Oifig 
Náisiúnta Luachála atá lonnaithe i mBaile Átha 
Cliath (www. valuations.ie) an luacháil atá le cur i 
bhfeidhm ar mhaoin rátáilte.Tar éis buiséad na 
Comhairle a bhreithniú gach bliain, cinneann na 
Comhaltaí Tofa an ráta a bheidh le tobhach ar an 
luacháil sin.Ba é EUR 72.99 na rátaí a cuireadh i 
bhfeidhm in 2018.I 2018, gearradh EUR 42.8 m san 
iomlán ar Chomhairle Contae an Chláir i 
rátaí.Cruinnítear thart ar 34 % de chaiteachas 
ioncaim Chomhairle Contae an Chláir trí rátaí 
tráchtála.Bailiú rátaí ar chistí maoine tráchtála 
chun réimse leathan seirbhísí riachtanacha a 
sheachadadh.In 2018, cuireadh feabhas ar bhailiú 
na rátaí tráchtála an bhliain roimhe sin.Is eol don 
Chomhairle na deacrachtaí airgeadais atá ag cuid 
de na híocóirí rátaí agus tá sí tiomanta i gcónaí cur 
chuige praiticiúil a ghlacadh maidir le híocóirí rátaí 
a éascú ina gcuid socruithe íocaíochta.In 2018, 
lean an Chomhairle lena scéim dreasachta 
íocaíochta rátaí tráchtála, ina bhféadfadh íocóirí 
rátaí tráchtála leas a bhaint as deontas ar a maoin 
nuair a urscaoileadh in am na rátaí uile is iníoctha 
ar mhaoin áitithe.Tá scéim maoine folmha 
fhadtéarmach i bhfeidhm freisin chun gnólachtaí a 
spreagadh chun maoin fholmha a shealbhú agus 
leas a bhaint as deontas thar na chéad trí bliana 
gnó.Tá tuilleadh sonraí maidir leis an dá scéim sin 
ar fáil ar láithreán gréasáin na Comhairle. 

Cuntais Iníoctha agus Pras Cuntas 
An tAcht 1997/Late Íocaíochtaí in 
Idirbhearta Tráchtála 2002 agus SI 
Uimh. 580 de 2012 
In 2018, chaith Comhairle Contae an Chláir 
beagnach EUR 82 m ar chostais neamhphárolla, ag 
clúdach costais oibriúcháin agus caiteachais ar 
thionscadail chaipitiúla.I rith 2018 tabhaíodh an 
tsuim EUR 407 in ús pras íocaíochta i gcomparáid 
le EUR 5,742 in 2017.Ba é ba chúis leis an laghdú 
sin feabhsú ar an gcóras le gur féidir sonraisc a 
phróiseáil níos tapúla.Tabhaíodh suim EUR 2,560 
in íocaíochtaí cúitimh le haghaidh íocaíochtaí 

prasa, iníoctha faoi théarmaí I.R. 580 de 2012, i 
gcomparáid le EUR 21,150 in 2017. 

Muirear Cónaithe Phríobháidigh 
Neamhphríomha (NPPR) 
Leis an Acht Rialtais Áitiúil (Muirir) 2009, arna 
leasú leis an Acht Rialtais Áitiúil (Muirear 
Teaghlaigh) 2011 agus leis an Acht um Athchóiriú 
Rialtais Áitiúil 2014, tugadh isteach muirear 
bliantúil EUR 200 maidir le gach maoin chónaithe 
nach n-úsáidtear mar aon-áit nó príomh-áit 
chónaithe an úinéara.Rinneadh an cúiseamh seo a 
leasú agus a bhaint le reachtaíocht ina dhiaidh 
sin;bíonn muirir neamhíoctha fós ina muirear ar 
mhaoin.I rith na bliana 2018, leanadh ag bailiú táillí 
gan íoc ar NPPR go príomha de réir mar atá maoin 
á ndíol, agus breis is EUR 1 m á mbailiú in 2018. 

An Roinn Iniúchóireachta Inmheánaí 
Is cuid de struchtúr rialachais chorparáidigh na 
Comhairle í an roinn iniúchóireachta inmheánaí.Is 
feidhm bhreithmheasa neamhspleách í a bhfuil sé 
de chúram uirthi athbhreithniú a dhéanamh ar 
ghníomhaíochtaí i ngach réimse.Cuireann 
iniúchadh inmheánach tuairim neamhspleách 
dearbhaithe ar fáil don lucht bainistíochta maidir 
le cé acu an bhfuil próisis rialachais agus rialaithe 
inmheánacha ag feidhmiú go héifeachtach nó nach 
bhfuil.Rinneadh an tuarascáil maidir le 
comhlíonadh an chóid caiteachais phoiblí, a 
foilsíodh i mí Bealtaine 2018 do 2017, a 
chomhordú freisin le hiniúchadh 
inmheánach.Oibríonn an roinn iniúchóireachta 
inmheánaí faoi chairt agus faoi phlean 
iniúchóireachta bliantúil atá glactha, arna 
chomhaontú leis an gcoiste iniúchóireachta, agus 
tar éis dul i gcomhairle, lena n-áirítear leis an 
iniúchóir rialtais áitiúil.Leagtar amach sa phlean 
sceideal d ' athbhreithnithe agus seiceálacha 
iniúchóireachta don bhliain. 

An Roinn Cánachais Mhótair 
In 2018 bhailigh oifigí Mótarchánach an Chláir EUR 
8.3 m in íocaíochtaí mótarchánach.Tá laghdú 50 % 
tagtha ar na híocaíochtaí mótarchánach atá i 
bpearsa in oifigí Chomhairle Contae an Chláir ó 
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2013 i leith;a eascraíonn go príomha as úsáid na 
saoráide ar líne chun mótarcháin a athnuachan.Ní 
choimeádann Comhairle Contae an Chláir aon 
chuid den ioncam mótarchánach ach cuirtear ar 
aghaidh chuig an Lár-Státchiste é gach lá.Tá méadú 
ag teacht i gcónaí ar úsáid na saoráide 
mótarchánach náisiúnta ar HYPERLINK 
"http://www.motortax.ie" líne 
www.motortax.ie.Le blianta beaga anuas, tháinig 
méadú ó 47 % in 2013 go 68 % in 2018 ar ghlacadh 
Co. an Chláir.Sa bhliain amháin idir Nollaig 2017 
agus 2018, bhí méadú 3 % ar líon na ndaoine a bhí 
ag déanamh mótarchánach ar líne i gContae an 
Chláir.Tá an 68 % reatha staidrimh sa 13ú háit ó 
thaobh úsáid ar líne de. 

 

Acmhainní daonna 
Tá luas an athraithe sa Rialtas Áitiúil ag méadú de 
shíor.Lean an réimse seirbhísí agus gníomhaíochtaí 
a chuirtear ar fáil trí Chomhairle Contae an Chláir 
de bheith ag leathnú in 2018 agus éilíonn an 
tionchar agus na rioscaí a bhaineann le geilleagair 
atá ag athrú go bhfuil lucht saothair againn atá 
gníomhach, dinimiciúil agus oilte go cuí. 

Tá ról ag an Roinn Acmhainní Daonna oibriú trí 
struchtúir éagsúla lena chinntiú go ndéantar 
cuspóirí na heagraíochta a sheachadadh ó thaobh 
chumas na foirne de.Téann an fhoireann i 
dteagmháil le raon leathan geallsealbhóirí thar 
ceann na bainistíochta agus is príomhdhúshlán é 
freastal ar na riachtanais ghnó agus cothromaíocht 
a choinneáil san ionad oibre ag an am céanna. 

Is cuid lárnach de na haonaid, na beartais agus na 
nósanna imeachta inmheánacha atá againn agus tá 
siad fós á n-athbhreithniú agus á dtabhairt 
cothrom le dáta.Tá anailís leanúnach á déanamh ar 
ár sonraí chun riachtanais agus treochtaí atá ag 
teacht chun cinn a aithint, rud a chuireann ar ár 
gcumas aghaidh a thabhairt ar athruithe mar is cuí. 

I measc na gníomhaíochta a bhí ag teacht chun 
cinn i rith 2018 bhí Oifig Bainistíochta Tionscadail a 

bhunú, Oifigigh Forbartha Tuaithe a cheapadh 
agus Plean Lucht Oibre a cheapadh dár Seirbhís 
Leabharlainne.Príomhchláir oiliúna i réimsí amhail 
soláthar, A-Z, go háitiúil 
Seachadadh Bainistiú Rialtais agus Tionscadal chun 
tacú lenár dtionscadail agus leis na 
príomhpháirtithe leasmhara. 

Choinnigh an Roinn Acmhainní Daonna gradam an 
NSAI ‘Excellence Through People’ in 2018 agus 
cuireadh tionscnaimh nua foghlama agus 
forbartha i bhfeidhm amhail meantóireacht agus 
oiliúint shaincheaptha bainistíochta agus 
ceannaireachta.Leanann an Roinn Acmhainní 
Daonna de thacaíocht a thabhairt do TTF (Forbairt 
Ghairmiúil Leanúnach) agus glacadh le huirlisí 
anailísíochta freisin chun cur leis an tuiscint atá 
againn ar dhinimic ár n-acmhainní daonna ar 
mhaithe lenár gcustaiméirí. 

 

In 2018, glacadh ‘Straitéis Náisiúnta an Phobail’ go 
náisiúnta ag CBCC (Comhlachas Bainisteoirí Contae 
agus Cathrach), ar comhtháthaíodh a bprionsabail 
agus a bhfócas i bPleananna Foirne 2019 in 
Acmhainní Daonna.Fócas straitéiseach lárnach de 
Straitéis an Phobail is ea an tábhacht a bhaineann 
le cumarsáid a léiríonn an teachtaireacht a chuir 
an ÚCNÉ (an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na 
hÉireann) os ár gcomhair níos luaithe sa 
bhliain.Leanfar de bheith ag díriú ar 
rannpháirtíocht na foirne trí mheantóireacht, 
ceannaireacht, nuashonruithe foirne agus 
rannpháirtíocht trí struchtúir amhail 
Comhpháirtíocht, Cainteanna Foirne, Cruinnithe an 

 
2013 2018 

Mótarcháin ar Líne 47 % 68 % 
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Aontais agus Líonra Idirchaidrimh na Foirne le linn 
2019. 
Cuireadh prionsabail RGCS chun cinn agus 
gníomhaíodh orthu in 2018 agus díríodh go mór ar 
shonraí a choinneáil, ar ráitis a dhéanamh agus ar 
an réasúnaíocht is bun le faisnéis a bhailiú.Tá na 
prionsabail sin leabaithe fós in 2019.Tá úsáid na 
ríomhfhoghlama i réimsí na Sláinte & na 
Sábháilteachta agus na Cosanta Leanaí mar 
phríomhghné de Phlean Foirne 2019 in Acmhainní 
Daonna. 

Oibríonn an Rannóg Acmhainní Daonna i roinnt 
príomhréimsí gníomhaíochta: 

Lucht saothair a bhainistiú 
In 2018, leag an Roinn Acmhainní Daonna béim 
láidir ar chobhsú an fhórsa saothair agus béim 
leanúnach ar earcaíocht.In 2017, cuireadh cúig 
fheachtas earcaíochta is seachtó ar fáil agus 
coinníodh an iarracht sin in 2018 agus reáchtáladh 
comórtais nua chun a áirithiú go mbeadh daoine 
oiriúnacha ar fáil go leanúnach. 

Tháinig méadú seasta ar líon na mball foirne buan i 
gcomhréir leis na réamh-mheastacháin a 
dearbhaíodh agus tháinig laghdú dá réir ar leibhéal 
na socruithe ‘gníomhacha’.Leanfar de 
mhonatóireacht chúramach a dhéanamh ar gach 
grád i gcomhréir leis an smachtbhanna agus leis an 
mbuiséad atá ar fáil sna blianta amach romhainn. 

Léiríonn éagsúlú an fhócais scileanna ar na 
tionscadail sin amhail Forbairt Tuaithe, Conair 
Eacnamaíoch an Atlantaigh agus Turasóireacht, 
mar aon le hacmhainní foirne breise i réimsí a 
bhaineann go príomha leis an bpobal amhail ár 
bhfoireann amuigh faoin aer, an fhreagrúlacht is 
gá sa réimse gníomhaíochta sin. 

I rith 2018 thosaigh dréachtú Phlean Lucht Oibre 
na Leabharlainne i gcomhréir le moltaí an 
Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre.Bhí 
rannpháirtíocht fhóinteach ann leis an Aontas 
FORSA sa phróiseas seo agus meastar go gcuirfear 
plean comhaontaithe i gcrích le linn 2019.Chomh 

maith leis sin, tá béim athnuaite curtha ag an 
eagraíocht ar lucht saothair na todhchaí trínár n-
earcaíodh 
Céimithe agus Comhmhic léinn.Tá rannpháirtíocht 
leanúnach le Bord Oideachais agus Oiliúna 
Luimnigh agus le Bainistíocht Sinsearach d ' fhonn 
clár printíseach a fhorbairt i rith 2019. 

Leanann an Roinn Acmhainní Daonna de bheith ag 
obair go dlúth leis an tSeirbhís Dóiteáin chun 
freastal ar an éileamh leanúnach atá ar Throdaithe 
Dóiteáin a choimeádtar ar fud an Chontae. 

Foghlaim agus Forbairt 
In 2018, rinne an fhoireann Foghlama agus 
Forbartha iniúchadh forleathan ar na riachtanais a 
bhaineann le hoiliúint Sláinte agus 
Sábháilteachta.Ag obair i ndlúthchomhar leis an 
mbainistíocht ó gach cearn den eagraíocht, 
aithníodh na riachtanais agus aithníodh agus 
cuireadh clár pleanáilte oiliúna ar fáil.Tá an t-
iniúchadh seo ar siúl faoi láthair do Chlár Bliantúil 
2019. 

Chomh maith le cúrsaí oiliúna foirmiúla, ghlac 
roinnt ball foirne páirt i gClár Pobalbhunaithe um 
Aosú Sóisearach.Ina theannta sin, déanann an 
rannóg Oiliúna comhordú ar iarratais na Comhairle 
ar dhuaiseanna Foghlama & Forbartha agus ar 
dheimhniú ‘Barr Feabhais Trí Dhaoine’ an NSAI 
agus i ndiaidh dianiniúchta i 2018 fuair Comhairle 
Contae an Chláir an gradam ‘Órchaighdeáin’. 

Déanann an fhoireann Foghlama agus Forbartha 
faireachán agus cothabháil ar an gCóras 
Bainistíochta Feidhmíochta & Forbartha (PMDS).Tá 
ról tábhachtach ag an gcóras seo maidir le 
spriocanna a leagan síos don fhoireann, róil agus 
freagrachtaí a shoiléiriú sna ranna agus 
gníomhaíochtaí foghlama agus forbartha a 
shainaithint agus a mheas.In 2018 ghlac an 
fhoireann páirt sa mheasúnú píolótach ar na 
modúil Sláinte & Sábháilteachta agus PMDS atá á 
bhforbairt faoi láthair. 

Cuireadh clár píolótach ‘Meantóireacht’ i 
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bhfeidhm in 2018 ina raibh sé rannpháirtí is fiche 
ag obair go deonach
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chun páirt a ghlacadh.Mar chuid de chur chuige 
cumaiscthe maidir lenár bhforbairt bainistíochta 
agus ceannaireachta, táthar ag súil go ndéanfar an 
clár a fhorbairt tuilleadh in 2019. 

Leas an Fhostaithe 
Is sócmhainn shuntasach don fhoireann í an 
tSeirbhís Leasa d ' Fhostaithe.Tá roinnt tacaíochtaí 
san áireamh sa tseirbhís rúnda atá ar fáil 
d’fhostaithe agus tugann sí deis le haghaidh luath-
idirghabhála má thagann saincheisteanna chun 
cinn.Cuireann an tAcht um Shábháilteacht, Sláinte 
agus Leas ag an Obair 2005 oibleagáidí ar an 
gComhairle mar fhostóir leas fostaithe a chosaint 
agus gníomhú go réamhghníomhach trína dualgas 
cúraim a fheidhmiú. 

Cuireann Beartas Cúnaimh Fostaithe na Comhairle 
sonraí ar fáil faoi na seirbhísí gairmiúla 
comhairleoireachta saor in aisce agus faoi rún atá 
ar fáil don fhoireann tráth an ghátair, chomh 
maith leis an deis aon deacrachtaí leis an Oifigeach 
Leasa Fostaithe a phlé más gá. 

Táthar ag súil go n-oibreoidh ár nOifigeach Leasa i 
rith na bliana 2019 i gcomhar le Coiste 
Comhpháirtíochta Chomhairle Contae an Chláir 
chun clár fairsing um ‘Scagadh Sláinte’ a chur i 
bhfeidhm don fhoireann go léir.



 

Caidreamh Tionsclaíoch 
Tá an Chomhairle tiomanta do chomhairliúchán 
fóinteach a dhéanamh leis an Aontas a dhéanann 
ionadaíocht ar an bhfoireann i gcomhréir le 
Comhaontuithe Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 
éagsúla. 

Déileálann an Roinn Acmhainní Daonna go 
corparáideach leis an bhfeidhm Caidrimh 
Thionscail agus téann sí i dteagmháil go rialta leis 
na Ceardchumainn aitheanta ar réimse leathan 
saincheisteanna agus le cur i bhfeidhm an 
athraithe. 

Déantar gach iarracht déileáil le saincheisteanna ar 
bhealach comhoibríoch agus oscailte ar leibhéal 
áitiúil.Déanann an Rannóg Acmhainní Daonna 
ionadaíocht don Chomhairle ag gach éisteacht tríú 
páirtí de réir dea-chleachtais le tacaíocht 
leanúnach ón mBord Seirbhísí Bainistíochta 
Rialtais Áitiúil. 

I gcúrsaí pearsanta spreagann an Roinn Acmhainní 
Daonna an fhoireann chun páirt a ghlacadh i 
bpróisis idirghabhála rúnda mar iarracht chun 
aghaidh a thabhairt ar ábhair go luath agus go 
neamhfhoirmiúil chun leasa gach duine lena 
mbaineann. 

Aoisliúntas 
Leanann Comhairle Contae an Chláir ag ullmhú 
agus ag bainistiú na gcóras iontrála agus stórála 
sonraí maidir le pá agus aoisliúntas ach cuirtear an 
próiseas íocaíochtaí iarbhír ar fáil trí ‘Mo Phá’, 
ionad na Seirbhísí Párolla Earnála i Laoise. 

In 2018, cuireadh roinnt beart náisiúnta i 
bhfeidhm i réimse an aoisliúntais agus tá an 
fhoireann san Ardionadaí fós ag plé le 
príomhpháirtithe leasmhara amhail MyPay, DHPLG 
agus ár bhfoireann — reatha agus ar scor — chun 
a chinntiú go gcuirtear na bearta go léir chun 
feidhme go héifeachtach ag féachaint go cuí do 
nádúr pearsanta na gníomhaíochta sin. 

Comhpháirtíocht san Ionad Oibre 
Is fóram dearfach é an Coiste Comhpháirtíochta 
don phlé idir an lucht bainistíochta agus an 
fhoireann lasmuigh den réimse caidrimh 
thionsclaíoch.Lean an Coiste Comhpháirtíochta 
áitiúil de thionscnaimh a aithint agus 
rannpháirtíocht na foirne a chur chun cinn in 2018, 
agus is é an lárphíosa ná searmanas na 

nDuaiseanna Seirbhíse Fadtéarma a tionóladh i mí 
an Mheithimh agus tugadh aitheantas agus 
ceiliúradh do sheirbhís na foirne sin le cúig bliana 
is fiche agus d’ár gcomhghleacaithe ar scor le 
déanaí.Cuireadh teastas comórtha i láthair thart ar 
ocht mball foirne is seasca ag feidhm tráthnóna. 

Sa bhliain 2018 freisin, suiteáladh ríomhairí agus 
printéirí ag na hoifigí ceantair lena n-úsáid ag baill 
foirne amuigh faoin aer le logálacha nua agus 
seoltaí ríomhphoist nua curtha i ngníomh chun na 
críche sin — mar thoradh ar thionscnamh a bhí 
ann roimhe seo chun eislíon foirne a fhorbairt 
chun beartais, foilseacháin, nuacht agus fógraí 
poist a rochtain. 

I mí Samhain 2018, chuir an Príomh-
Fheidhmeannach, le tacaíocht ó chathaoirligh an 
Choiste Comhpháirtíochta agus na Foirne 
Bainistíochta, an fhoireann ar an eolas arís i roinnt 
suíomhanna ar fud an Chontae. 

Is fóram dearfach 
 é an Coiste Comhpháirtíochta don 

phlé idir 
 an 

 lucht bainistíochta agus an 
fhoireann lasmuigh 

 den réimse caidrimh thionsclaíoch. 
An Rannóg Seirbhísí Corparáideacha 
Cuireann an roinn seo seirbhís tacaíochta ar fáil do 
na Comhaltaí Tofa agus do lucht bainistíochta na 
Comhairle agus riarann sí roinnt feidhmeanna go 
díreach ar an bpobal. 

Cruinnithe Chomhairle Contae an 
Chláir 
Déanann Comhairle Contae an Chláir cuid mhaith 
dá gnó ag cruinnithe na Comhairle 
iomláine.Rialaítear na cruinnithe sin le dlí. 

Le linn 2018, thionóil Comhairle Contae an Chláir 
na cineálacha cruinnithe seo a leanas: 

• Cruinniú Ginearálta Bliantúil — 1 

• Gnáthchruinnithe — 11 

• Cruinnithe Míosúla ar atráth — 4 

• Cruinnithe Buiséid — 1 
• Cruinniú Speisialta — 1 

Is é Cathaoirleach na Comhairle a bhíonn i 



 

gceannas ar chruinnithe na Comhairle iomláine.Sa 
chás go bhfuil an Cathaoirleach as láthair, is iad na 
Laithe Cathaoirleach a dhéanann cathaoirleacht ar 
an gcruinniú.Tá ceart reachtúil ag an bpobal agus 
ag na meáin freastal ar chruinnithe na 
Comhairle.Tionóltar cruinnithe na Comhairle ar an 
dara Luan de gach mí, ach amháin i mí Lúnasa, i 
Seomra na Comhairle, Aras Contae an Chlair, An 
Bóthar Nua, Inis, Co. an Chláir. 

Grúpa Beartais Chorparáidigh 
(C.P.G.) 
Tá an Grúpa Beartais Chorparáidigh comhdhéanta 
de Chathaoirleach an lae in éineacht le 
cathaoirligh an Choiste um Beartas 
Straitéiseach.Tá bunús reachtúil ag an nGrúpa 
Beartais Chorparáidigh atá leagtha amach in Alt 
133 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001 agus tá 
feidhmeanna sonracha aige maidir le hullmhú an 
Bhuiséid Bhliantúil agus an Phlean 
Chorparáidigh.Tagann an Grúpa um Beartas 
Corparáideach le chéile ar bhonn míosúil le 
Feidhmeannacht na Comhairle. 

Ceantar Ceantair Bhardasaigh 
Tagann na Feisirí le chéile ar leibhéal an limistéir i 
rith na bliana chun ábhair a bhaineann lena 
dtoghlimistéar ar leith a phlé.Tá oifigeach 
sinsearach sannta do gach coiste ceantair cathrach 
chun feidhmeanna a chomhordú agus chun cabhrú 
leis na comhaltaí ina bpléití.Freastalaíonn 
Innealtóir Feidhmeannach Sinsearach agus ball 
den fhoireann riaracháin sa cheantar ar na 
cruinnithe.Is iondúil go mbíonn an preas i láthair 
ag na cruinnithe sin agus liostaítear miontuairiscí 
gach cruinnithe réimse ar an gclár oibre ag 
cruinniú na Comhairle ina dhiaidh sin chun go 
dtabharfar faoi deara iad. 

Feisirí Tofa 
Tá 28 comhalta ar Chomhairle Contae an Chláir 
agus toghadh iad ag Toghcháin Áitiúla Bealtaine 
2014.Is iad seo a leanas na toghlimistéir seo a 
leanas: 

• Inis — 8 

• Killaloe — 6 

• An tSionainn — 6 
• An Clár Thiar — 8 

Tá sé beartaithe go mbeidh an Chomhairle reatha 
ann go dtí mí na Bealtaine 2019 nuair a bheidh na 
chéad toghcháin áitiúla eile le bheith ann. 
Seo a leanas an ionadaíocht pholaitiúil ar an 

gComhairle tar éis Thoghcháin Áitiúla 2014: 

• Fine Gael — 8 

• Fianna Fail — 12 

• Sinn Fein — 1 
• Neamhpháirtí — 7 

Tionóltar an Cruinniú Ginearálta Bliantúil i 
Meitheamh gach bliain agus toghadh Michael 
Begley, an Comhairleoir a dhéanann ionadaíocht 
ar Cheantar Bardasach Killaloe, ina Chathaoirleach 
i Meitheamh 2018 don bhliain ina dhiaidh 
sin.Toghadh an Comhairleoir Alan O’Callaghan, a 
dhéanann ionadaíocht do Cheantar Bardasach 
Killaloe, ar Leas Cathaoirleach ag an gcruinniú 
céanna.
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Oifig an Ombudsman 
Bunaíodh an oifig seo faoin Acht Ombudsman, 
1980.Is é an ról atá aige imscrúdú a dhéanamh ar 
ghearáin faoi ghníomhartha riaracháin, moilleanna 
nó neamhghníomhartha, a dhéanann dochar do 
dhaoine nó do chomhlachtaí agus iad ag déileáil le 
comhlachtaí stáit lena n-áirítear Údaráis Áitiúla. 

Dhéileáil Oifig an Ombudsman le 7 ghearán Cúram 
custaiméara in 2018.Chuir Comhairle Contae an 
Chláir tuarascálacha ar gach gearán ar fáil d ' Oifig 
an Ombudsman 

An tOmbudsman do Leanaí 
I 2018, ní dhearnadh aon ghearán leis an 
Ombudsman do Leanaí. 

Comhordaitheoir Cúraim do 
chustaiméirí 
Tá an Chomhairle tiomanta do sheirbhís 
ardchaighdeáin a sholáthar dá custaiméirí go léir 
agus tá beartas maidir le gearáin/nótaí tráchta i 
bhfeidhm aici.Déanann Comhordaitheoir Cúram 
Custaiméirí na Comhairle imscrúdú ar na 
gearáin/tuairimí go léir a fhaightear.Is féidir le 
duine nach bhfuil sásta leis an bhfreagra a thugann 
an Comhordaitheoir Cúraim Custaiméirí a iarraidh 
go ndéanfadh an tOifigeach Feidhmiúcháin 
Sinsearach, Seirbhísí Corparáideacha athbhreithniú 
ar a gcás arís.In 2018, thug an Comhordaitheoir 
Cúram Custaiméirí freagra ar 19 gearán a fuarthas 
agus déileáladh le 2 díobh faoi achomharc, chuig 
an Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach.



 

Cumarsáid agus Caidreamh Poiblí 
• Rinne Comhairle Contae an Chláir dul chun 

cinn le linn 2018 chun feabhas breise a chur 
ar na modhanna trína ndéanann sí 
cumarsáid le foireann, le Comhaltaí Tofa 
agus le custaiméirí. 

• D ' eisigh an tOifigeach Cumarsáide 
preaseisiúintí agus grianghraif a chuir líon 
iomlán na seirbhísí a chuir Comhairle 
Contae an Chláir ar fáil chun cinn, rud a d ' 
fhág go raibh clúdach fairsing áitiúil, 
náisiúnta agus idirnáisiúnta ann.Ghlac an 
tÚdarás Áitiúil seasamh réamhghníomhach 
maidir le clúdach na meán do chúrsaí a 
bhaineann le hobair na heagraíochta. 

• Chuir foireann na Seirbhíse Deartha Grafaicí 
& Priontála feabhas breise ar chaighdeán 
na cumarsáide inmheánaí agus seachtraí a 
rinne Comhairle Contae an Chláir. 

• Lean cuntais mheáin shóisialta Chomhairle 
Contae an Chláir (Instagram, Twitter, 
Facebook, YouTube) de bheith ag díriú as 
an nua ar phostálacha atá saibhir sna 
meáin, e.g. físeáin.Tá cuntais 
chorparáideacha na Comhairle ar na meáin 
shóisialta fite fuaite le chéile tar éis 16,000 
duine, ardú 30 % ar Nollaig 2017. 

• Bhain cleachtais fógraíochta agus 
margaíochta Chomhairle Contae an Chláir 
tairbhe as ionchur na rannóige Cumarsáide 
ó thaobh luach ar airgead a uasmhéadú 
agus spriocphobail a shroicheadh sna 
meáin chlóite agus chraolta. 

Déanann an Rannóg Cumarsáide formhór na 
bhfógraíochta neamhreachtúla a dhearadh agus 
cuireann an tOifigeach Cumarsáide comhairle ar 
fáil do na rannóga iomchuí maidir leis an 
bhfógraíocht sin a shuíomh. 

Tagann cuntais mheáin 
shóisialta chorparáideacha na 
Comhairle le chéile tar éis 
16,000 duine, ardú 30 % ar 
Nollaig 2017 

• Rinneadh nuachtlitreacha foirne míosúla 
(The Banner Bulletin) agus Tuarascálacha 
Bainistíochta Míosúla bunaithe ar litreacha 
ina dtuairiscítear an dul chun cinn a rinne 
Stiúrthóireachtaí Chomhairle Contae an 
Chláir le linn na míosa roimhe sin. 

• Lean an tOifigeach Cumarsáide air ag cur 
gach mír nuachta ar fáil do 
phríomhshuíomh gréasáin na Comhairle, 
mar aon leis an inlíon agus an tEislíon. 

• Cuireann an tOifigeach Cumarsáide 
tacaíocht eagrúcháin ar fáil d ' Fháltais 
Shibhialta agus d ' fheidhmeanna eile, 
m.sh. ócáidí marcála cártaí poist, físeáin srl. 

• Cuireadh an oiliúint agus an chomhairle is 
gá ar na meáin ar fáil don fhoireann a bhí 
ag plé leis na meáin thar ceann na 
heagraíochta.



14 

 

Clár na gComhairleoirí Costais 2018 
Beidh Clár na gComhairleoirí 2018, Speansais ar 
fáil ar láithreán gréasáin Chomhairle Contae an 
Chláir ag deireadh Márta 2019.Beidh sonraí maidir 
leis na nithe seo a leanas sa chlár seo: — 

• Freastal ar chomhdhálacha, seimineáir agus 
oiliúint. 

• Íocaíochtaí i leith caiteachas taistil agus 
cothaithe laistigh nó lasmuigh den Stát. 

• Tuarastail, liúntais mhíosúla, liúntais do na 
Coistí um Beartas Straitéiseach, Liúntais 
Cheantar Bardasach, An Cathaoirleach agus 
Leas An Cathaoirleach. 

• Íocaíochtaí ó chomhlachtaí/chomhlachais 
eile, ar ainmnigh Comhairle Contae an 
Chláir a gcomhaltaí. 

• Freastal ar chruinnithe Údarás Áitiúil, ar 
Choistí Beartais Straitéisigh, ar cheantair 
cheantair cheantair bhardasacha, ar an 
gComhchoiste Póilíneachta, ar an gCoiste 
Iniúchóireachta agus ar chruinnithe na 
Stiúrthóireachta. 

Coistí Chomhairle Contae an Chláir 
Tá Comhairle Contae an Chláir tar éis roinnt coistí 
a chur ar bun, lena n-áirítear Coistí Beartais 
Straitéisigh, Comhchoiste Póilíneachta agus an 
Coiste Iniúchóireachta. 

Coistí um Polasaithe Straitéiseacha 
Tá Coistí um Beartas Straitéiseach (S.P.C.anna) 
bunaithe ar phríomhfheidhmeanna na 
Comhairle.Tá siad comhdhéanta de Chomhairleoirí 
tofa agus d’ionadaithe eile ó na comhpháirtithe 
sóisialta agus ó leasanna earnála eile.Tá 
Comhairleoir tofa ina chathaoirleach ar gach S.P.C. 
agus faigheann sé tacaíocht ó Stiúrthóir 
Seirbhíse.Is é cúram an S.P. C. cúnamh agus 
comhairle a thabhairt don Chomhairle agus 
beartas á cheapadh, á fhorbairt agus á 
athbhreithniú.Sa deireadh thiar, áfach, is í an 
Chomhairle ina hiomláine agus í ag gníomhú mar 
chomhlacht a bheidh i gceist le cinntí 

críochnaitheacha beartais. 

Is iad seo a leanas na S.P.C. atá ann faoi láthair: — 

• Forbairt Shóisialta 

• Forbairt Fhisiciúil 

• Forbairt Gheilleagrach 

• Forbairt Tuaithe 

An Coiste iniúchóireachta 
Tá ról neamhspleách ag an gCoiste Iniúchóireachta 
i gcomhairle leis an gComhairle maidir le tuairisciú 
airgeadais, próisis, rialú inmheánach, bainistíocht 
riosca agus cúrsaí iniúchóireachta, mar chuid den 
athbhreithniú córasach ar an timpeallacht rialaithe 
agus nósanna imeachta rialachais na Comhairle. 
Tacaíonn sí le hobair na Roinne Iniúchóireachta 
Inmheánaí agus cuireann sí comhairle ar an 
bPríomhfheidhmeannach maidir le hoibriú agus 
forbairt na roinne. 

Tá an coiste neamhfheidhmeach agus tá sé 
neamhspleách ó thaobh chinneadh a chláir oibre 
agus ó thaobh aon mholtaí a fhoirmliú, agus na 
feidhmeanna dá dtagraítear thuas á gcur san 
áireamh. 

Tá cúigear comhaltaí, triúr comhaltaí seachtracha 
agus beirt Chomhaltaí Tofa ar an gcoiste.Is é Tom 
Kirby, Stiúrthóir an Ghrúpa Náisiúnta Oiliúna um 
Sheirbhísí Uisce, an cathaoirleach.Tháinig an coiste 
le chéile 8 huaire in 2018.Cuireann an coiste 
tuarascáil bhliantúil chuig an gComhairle i gcrích 
gach bliain.



 

Fáiltiú Cathartha/Méara 

Tionóladh fáiltiú Sibhialtach amháin agus dhá Ghráinseach i 2018, mar a leanas: — 

 

• Cuireadh Fáiltiú Sibhialta ar siúl i mí an Mheithimh chun onóir a thabhairt d’Fhoireann Hurraíochta 
Sinsearach Clare agus do Bhainistíocht 1977/1978 chun a n-éachtaí a cheiliúradh ar chothrom 40 bliain 
a ndéanta. 

 

• Tionóladh Fáiltiú ó bhéal i mí Iúil chun ceiliúradh a dhéanamh ar an méid atá bainte amach ag 
rannpháirtithe an Chláir sna Cluichí Oilimpeacha Speisialta 2018. 

 

 

 

 

• Fáiltiú ó bhéal i mí Dheireadh Fómhair chun ceiliúradh a dhéanamh ar na héachtaí ar leith a bhí bainte 
amach:Jim Warny, Naomi Carroll agus Rhys Williams. 
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Bainistíocht taifead 
Chuir ár n-aonad bainistíochta taifead lear 
mór taifead i gcartlann, taifid is gá a 
choinneáil faoin mBeartas Coinneála 
Náisiúnta le haghaidh Taifid Údaráis 
Áitiúla.Ina theannta sin, diúscraíodh taifid 
de réir an bheartais thuas. 

Leanann an chartlann dhigiteach 
fhótagrafach ar aghaidh agus tá nithe 
breise á gcur leis an mbailiúchán 
grianghrafadóireachta á gcur i gcrích ar 
bhonn leanúnach lena áirithiú go 
gcaomhnófar iad. 

Tá gach Príomh-Ordú Feidhmiúcháin, 
leabhar miontuairiscí na Comhairle 
Contae agus clár na dtoghthóirí bailithe, 
ceangailte agus curtha i gcartlann ina 
dhiaidh sin, rud a chinntíonn go 
gcaomhnaítear taifid ríthábhachtacha go 
buan agus go slán. 

Saoráil faisnéise (saoráil faisnéise) 
In 2018, rinneadh 136 iarraidh saorála 
faisnéise, 8 athbhreithniú inmheánach 
agus 4 achomharc chuig an gCoimisinéir 
Faisnéise. 
Is é beartas Chomhairle Contae an Chláir: 

“Rochtain a thabhairt do dhaoine 
den 

 phobal ar fhaisnéis 
 atá 

 i seilbh 
 an údaráis seo, a mhéid is féidir, 

de réir 
 fhorálacha an Achta um Shaoráil 

 Faisnéise 2014 agus 
 i gcomhréir le 

 leas an phobail agus le ceart an 
duine aonair chun 
 príobháideachta”. 

Tá tuilleadh faisnéise agus foirm iarratais ar fáil ar 
láithreán gréasáin na Comhairle  
www.clarecoco.ie 

Seo a leanas achoimre ar struchtúr na dtáillí a 
bhaineann le hiarrataí Saoráil Faisnéise: 

 

 

Seo a leanas an toradh a bhí ar iarrataí 
bailí a fuarthas i 2018: — 
Granted 45 
Part-granted 50 
Refused 40 
Transferred 0 
Withdrawn/Outside FOI 4 

The categories of the requests are as 
follows:- 
Journalists 32 
Business Interest Groups 17 

Oireachtas/Public representatives 4 Staff
 0 
Clients/others 83 
• Tá íostairseach EUR 101 ann nach féidir aon 

táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála a 
ghearradh faoina bhun.A luaithe a 
shroichfidh an muirear EUR 101, beidh 
feidhm ag táillí iomlána; 

• Tá uasteorainn EUR 500 ar mhéid na dtáillí 
cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála is féidir 
a ghearradh; 

• Tá uasteorainn bhreise ar tháillí cuardaigh, 

Costais chuardaigh agus 
i h bhál  

EUR 20 in 
h idh  

 Fótachóip an bhileog EUR 0.04 
CD Rom  EUR 10 
 

http://www.clarecoco.ie/�
http://www.clarecoco.ie/�
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aisghabhála agus cóipeála measta ag EUR 
700 agus féadfaidh comhlacht saorála 
faisnéise diúltú d ' iarraidh a phróiseáil os a 
chionn, ach amháin sa chás go bhfuil an t-
iarrthóir sásta an t-iarratas a bheachtú chun 
na táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála 
a thabhairt faoi bhun na teorann.



18 

 

Leagann an tAcht um Shaoráil Faisnéise amach 
meicníochtaí achomhairc i gcás go ndiúltófaí d ' 
iarratas, nó i ndáil le rochtain, muirir, foirm 
rochtana etc. a chur siar, tá táillí iníoctha freisin i 
gcásanna áirithe ar achomharc mar a leanas: — 

• Is é EUR 21 (EUR 10 i gcás sealbhóirí cártaí 
leighis agus a gcleithiúnaithe) an táille ar 
athbhreithniú inmheánach faoi Alt 30. 

• Is é EUR 22 (EUR 15 i gcás sealbhóirí 
cártaí leighis agus a gcleithiúnaithe) an 
táille as achomhairc chuig an 
gCoimisinéir Faisnéise faoi Alt 50. 

Cosaint Sonraí 
Próiseálann Comhairle Contae an Chláir gach 
faisnéis phearsanta de réir an Rialacháin 
Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí 2016 agus na 
nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 go 2018. 

Beidh feidhm ag an Rialachán Ginearálta maidir le 
Cosaint Sonraí (RGCS) ón 25 Bealtaine 2018.Tá 
feidhm ghinearálta aige maidir le próiseáil sonraí 
pearsanta san Aontas, ina leagtar amach 
oibleagáidí níos forleithne ar rialaitheoirí agus 
próiseálaithe sonraí, agus ina gcuirtear cosaintí 
agus cearta neartaithe ar fáil do na daoine is ábhar 
do na sonraí. 

Rinneadh 8 iarraidh rochtana ar shonraí faoi na 
hAchtanna um Chosaint Sonraí maidir le rochtain 
ar shonraí pearsanta a bhí i seilbh Chomhairle 
Contae an Chláir sa bhliain 2018. 

Ráiteas príobháideachais 
Ag Comhairle Contae an Chláir táimid tiomanta do 
do phríobháideachas a chosaint agus a urramú. 
Cuireann an Ráiteas Príobháideachais ar do shúile 
duit conas a dhéanaimid aire ar do shonraí 
pearsanta.Cuireann sé ar an eolas thú freisin faoi 
na hoibleagáidí atá orainn agus na cearta atá agat 
faoin dlí um chosaint sonraí.Is féidir teacht ar 
ráiteas príobháideachais Chomhairlí Contae an 
Chláir ag — www.darecoco.ie/privacy-statement 
Sláinte agus Sábháilteacht 

In 2018 lean Comhairle Contae an Chláir uirthi ag 
forbairt, ag cur i bhfeidhm agus ag bainistiú a 
Chórais Bainistíochta Sláinte agus Sábháilteachta 
Ceirde ar fud ranna uile an Údaráis Áitiúil. 

I rith 2018 choimeád Comhairle Contae an Chláir a 
creidiúnú do chaighdeán OHSAS 18001 sa tSeirbhís 
Dóiteáin agus bronnadh an Gradam Réigiúnach 
Mid Thiar orthu ag na Gradaim Sábháilteachta 
Náisiúnta d & Eagraíochtaí Sábháilteachta na 
hÉireann (NISO) 2018 dá gcuid Feidhmíochta sa 
Chóras Bainistithe Sábháilteachta agus Sláinte. 

Díríodh go háirithe in 2018 ar fheasacht a 
mhúscailt maidir le cúisíocht tionóisce i 
gComhairle Contae an Chláir agus ar na bearta 
coisctheacha riachtanacha a chur in iúl.Baineadh é 
sin amach trí Sheimineár Feasachta 
Sábháilteachta, Foláirimh Sábháilteachta agus 
Feachtas maidir le Póstaanna Sábháilteachta a 
sheachadadh, rud a d’fhág gur laghdaíodh 
gortuithe siar agus teagmhais chontúirteacha a 
tuairiscíodh i rith na bliana. 

Ina theannta sin, thug Meitheal um Bainistiú 
Tráchta chun críche na Treoirlínte do Phleananna 
Bainistithe Tráchta Sealadacha le haghaidh 
gnáthobair Bóithre éagsúla.Cuirfear an treoir seo i 
bhfeidhm sna réimsí MD go léir go luath in 2019.Ar 
deireadh, rinneadh staidéar indéantachta CORE H 
& S Modúl in dhá roinn i gComhairle Contae an 
Chláir chun inúsáidteacht an mhodúil a 
chinneadh.Is é a bheidh san aschur ón staidéar seo 
moladh maidir le húsáid an mhodúil i gComhairle 
Contae an Chláir.

http://www.darecoco.ie/privacy-statement�
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AN STIÚRTHÓIREACHT UM FHORBAIRT FHISICEACH
 
 
 

 

CARMEL KIRBY CARMEL KIRBY 
Stiúrthóir Forbartha Fisiciúla 

An Rannóg Comhshaoil 
Tá an Rannóg Comhshaoil freagrach as réimse 
leathan gníomhaíochtaí lena n-áirítear 
forfheidhmiú dramhaíola, bainistiú dramhaíola, 
feasacht chomhshaoil, gníomhaireacht fuinnimh 
Limerick-Clare, garraíodóireacht, seirbhísí 
eolaíocha (saotharlann, uisce agus aer), seirbhísí 
tréidliachta agus tránna na brataí goirme.Bhí clár 
oibre 2018 dírithe den chuid is mó ar chreat 
fairsing rialála agus cuireadh roinnt tionscadal 
breise nach gnáththionscadail iad san áireamh. 

 tránna agus 
taitneamhachtaí 
Áiseanna garda tarrthála do Phointe 
Poiblí na Spáinne. 
Rinne an rannóg Comhshaoil athchóiriú iomlán ar 
na leithris phoiblí agus ar na saoráidí gardála 
tarrthála a sheachadadh ag Pointe na Spáinne do 
shéasúr snámha an tsamhraidh 2018.Rinneadh 
athchóiriú freisin ar bhothán an gharda tarrthála 
neamhspleách chun deireadh a chur leis an stóras 
agus chun an spás inmheánach a mhéadú do na 
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gardaí tarrthála a bhí ar dualgas agus bhí limistéar 
cóireála ann le haghaidh teagmhas/timpistí.  
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Saoráidí Trealaimh Phoiblí Lahinch 
Cuireadh críoch le léas fadtéarmach le Club 
Lahinch SeaWorld agus Lahinch Golf in 2018 chun 
go mbeifear in ann na háiseanna leithris poiblí a 
uasghrádú.Ceapadh agus cuireadh tús le 
conraitheoir ar an láthair i Nollaig 2018.Is é 
Aibreán 2019 an dáta críochnaithe don tionscadal 
seo. 

Uisce Snámha 
Is siombail é an bhratach gorm idirnáisiúnta 
d’ardchaighdeáin maidir le cáilíocht uisce, 
sábháilteacht agus seirbhísí uisce, chomh maith le 
bainistiú comhshaoil, faisnéis agus oideachas.Is é 
an Foras um Oideachas Comhshaoil (FEE), 
eagraíocht neamhspleách neamhbhrabúis, a 
bhronnann an duais. 

Choimeád an dá limistéar snámha déag a 
liostaítear thíos a naoi mbratach Ghorm & trí 
bhratach Ghlasa agus rinneadh faireachán 
orthu le linn shéasúr snámha 2018. 

• Cill Chaoin 

• Fanore Fanore 

• Piara na Ceapaí (Cill Rois) 

• Whitestry (Doonbeg) 

• Lahinch Lahinch 

• Whitestry (Bean Malbay) 

• Páirc mhara, quiltach (Bratach glas) 

• Pointe Spáinneach 

• Ceathrúna Bishops (Ballyvaughan) 
(bratach ghlas) 

• Baile Cuairín (Loch Deirg) 

• Mountshannon (Loch Deirg) 

• Loch Ballyalla (bratach uaine) 

 

Sábháilteacht Uisce 
D’éirigh le Comhairle Contae an Chláir, i gcomhar 
le Comhairle Contae an Chláir, fáilte a chur roimh 
chrá na Sóisirí Eorpacha in UL agus i dTrá Chill 
Chaoin i mí Mheán Fómhair.D’éirigh go maith le 
gardaí tarrthála Chontae an Chláir freisin san 
imeacht Eorpach agus in imeachtaí 
Chraobhchomórtas an Domhain in 2018. 
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Tá dramhaíl a dumpáladh go neamhdhleathach á baint as Dun na Hinse, Inis faoi mhaoiniú 
ADI. 
Rinne na Comhaltaí Fodhlíthe Bainistíochta Dramhaíola an Chláir a athbhreithniú agus a 
ghlacadh agus tháinig siad i bhfeidhm i Nollaig 2018. 

 
 

 

Chuir 31 garda tarrthála seirbhísí tarrthála ar 
thránna an Chláir ar fáil do shéasúr an tsamhraidh 
agus cuireadh síneadh leis na seirbhísí le linn mhí 
an Mheithimh, mar gheall ar an drochaimsir 
the.Tugadh 2 cathaoireacha rothaí trá nua isteach 
i gCill Chaoin agus i Lahinse, rud a rinne tránna na 
Brataí Ghoirme seo níos inrochtana do dhaoine 

faoi mhíchumas. 

 

Forfheidhmiú dramhaíola 
Tugadh freagra ar bheagnach 1,500 gearán faoin 
gcomhshaol agus chuir an fhoireann deireadh leo i 
rith na bliana le dumpáil mhídhleathach agus 
caitheamh bruscair, sin os cionn 50 % de na 
gearáin ar fad a fuarthas.Chomh maith leis sin, 
tugadh ionchúisimh rathúla i gcoinne roinnt 

mar a léirítear sna staitisticí a leagtar amach thíos 

Tarrtháil 119 
Garchabhair. 766 
Leanbh caillte 33 
Comhairle a tugadh 5277 
Timpiste ar cuireadh cosc 

 
1927 

Chomh maith leis sin, chruthaigh séasúr an 
tsamhraidh 2018 ceann gnóthach do sheirbhís 
gharda tarrthála Chontae an Chláir mar 
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daoine aonair i rith na bliana. 

Mar chuid de Thionscnamh Frithdhumpála 2018 
na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na 
hAeráide agus Comhshaoil, bailíodh os cionn 76 
tona dramhaíola agus 650 tochtanna.  
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Faireachán agus 
Forfheidhmiú 
Comhshaoil 
Gearáin faoi Thruailliú 
Uisce/Aer/Torainn 

2018  197 

Cur chun feidhme an Phlean 
Bainistíochta Abhantraí (RBMP 2018 
2021) 
Rinneadh imscrúduithe i rith na bliana ar roinnt 
dobharlach ina bhfuil an baol ann nach 
gcomhlíonfadh cáilíocht uisce cuspóirí na Creat-
Treorach Uisce.Chomh maith leis sin, d ' oibrigh 
baill foirne ón rannóg le Clár Uiscí an Údaráis 
Áitiúil (LAWPRO) ar mheasúnachtaí deisce chun 
cuidiú leis na brúnna atá freagrach as dobharlaigh 
a chur sa Chontae a shainaithint ar baol go 
mainneodh siad cuspóirí WFD a bhaint amach. 

Aibhneacha agus Lochanna 
Déantar monatóireacht ar 45 láthair abhann agus 
ar 10 loch de réir chláir mhonatóireachta an EPA 
agus cuireadh na torthaí ar aghaidh chuig an EPA. 

Uisce sliogéisc 
Rinneadh an mhonatóireacht freisin ag uiscí 
sliogéisc ainmnithe 5 i gContae an Chláir;Bá 
Éanlaithe, Cuan Phoill na Cloch (cuid de Bhá Bhaile 
na gCloch), Bá Phoill na Silíní, Bá Charraig an Aird 
agus Bá Rinnevella.Bhí na torthaí go léir á 
gcomhlíonadh. 

Uiscí Snámha 
Rinneadh faireachán ar 12 limistéar snámha (naoi 
limistéar a bhfuil bratach ghorm orthu, trí cinn a 
bhfuil cósta glas acu) ón 22 Bealtaine go dtí an 5 
Meán Fómhair 2018.Tógadh 166 sampla san 
iomlán le linn an tséasúir snámha.Gach limistéar 
snámha a ndearnadh faireachán orthu, bhain siad 
amach stádas “den scoth” don séasúr 2018. 
Uisce óil 

I rith na bliana, rinneadh monatóireacht ar 19 
soláthar uisce poiblí, ar 19 soláthar príobháideach 
agus ar 82 ghrúpscéim uisce.Bhí an ráta 
comhlíonta os cionn 98 % sna paraiméadair 
éagsúla a tomhaiseadh. 

Gléasraí Cóireála Fuíolluisce 
Chomhairle Contae an Chláir 
Rinneadh monatóireacht ar 30 ngléasra 
bardasacha nó deimhnithe i rith na 
bliana.Uaslódáiltear na sonraí uile ar thairseach an 
EPA ‘EDEN’ agus cuirtear ar aghaidh chuig Uisce 
Éireann iad lena bhformheas. 

Roinn 4 Ceadúnais Urscaoilte agus 
Ceadúnais Truaillithe Aeir 
I rith na bliana, rinneadh 131 iniúchadh i saoráidí a 
cheadúnaíodh faoi Alt 4 den Acht Rialtais Áitiúil 
(Truailliú Uisce), 1977 & 1990.Eisíodh dhá 
cheadúnas nua in 2018.Rinneadh dhá chigireacht i 
saoráidí a bhí ceadúnaithe faoin Acht um 
Thruailliú Aeir. 

Plean Cigireachta Náisiúnta do 
Chórais Chóireála Fuíolluisce Tí 
Rinneadh iniúchadh ar 65 Chóras Cóireála 
Fuíolluisce Tí ar leith (DWWTS) in 2018. 

Pleanáil 
Le linn 2018, rinneadh breis agus 300 iniúchadh 
pleanála mar chuid den mheasúnú ar 
fheidhmeanna baile, tráchtála, tionsclaíocha agus 
foraoiseachta. 

Oideachas agus Feasacht 
Cuireadh clár leathan feasachta comhshaoil chun 
feidhme in 2018 inar díríodh ar roinnt 
spriocghrúpaí, lena n-áirítear grúpaí pobail, 
gnólachtaí agus scoileanna.Reáchtáladh líon 
suntasach imeachtaí oideachais comhshaoil lena 
n-áirítear seoladh Sheachtain Náisiúnta na gCrann, 
feachtas Gum Litter Taskforce (GLT)  agus leanúint 
le Clár Scoileanna Glasa Taisce mar aon le seisiúin 
feasachta comhshaoil ag gach ceann de na naoi 
dtránna bratacha gorma sa Chlár.Lean 
Tionscnamh Green Dog Walkers, lena gcuirtear 
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freagracht madraí chun cinn maidir le bruscar 
madraí i rith 2018 freisin. 

Cuireadh roinnt feachtas ar fáil trí Scéim Deontais 
um Fheasacht in aghaidh an Bhruscair agus na 
Graifítí 2018 lena n-áirítear feachtas cineama 
maidir le freagracht úinéirí madraí, Tionscadal 
frith-ghraifítí le Seirbhís Óige Chláir;An Bhratach 
Ghorm Raidió agus na meáin shóisialta agus 
feachtas na Nollag Glas.Bronnadh maoiniú ar 49 
tionscadal faoi Chiste Comhpháirtíochta 
Comhshaoil Chlár Áitiúil 21 2018.Bhí an dá 
fheachtas sin cómhaoinithe ag an Roinn 
Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 
Comhshaoil. 

In 2018, ceapadh an Greener Clare Brand chun 
cabhrú le Glas Clare a chur chun cinn.Leis an 
tionscnamh Greener Clare, tá sé níos éasca agus 
tugtar cumhacht do phobail páirt a ghlacadh i 
dtionscnaimh chomhshaoil lena n-áirítear 
tionscnaimh feasachta agus athrú iompraíochta a 
spreagadh ag croílár aon phobail in 2018, 
bunaíodh ardán meán sóisialta an Chláir Ghlais (@ 
GreenerClare) agus is féidir é a leanúint ar 
Facebook, Twitter agus Instagram. 

Bainistiú dramhaíola 
Cuireann Comhairle Contae an Chláir líonra de 2 
ionad athchúrsála agus 3 ionad athchúrsála ar fáil 
chomh maith le líonra de 52 ionad aistrithe (is 
féidir leo glacadh le dramhaíl iarmharach chomh 
maith) chomh maith le líonra de láithreán a 
thabhairt isteach ar fud na tíre chun cabhrú leis an 
bpobal dramhaíl tí a athchúrsáil agus a dhiúscairt. 

Tá sonraí faoi shuímh bainc aonair Chomhairle 
Contae an Chláir liostaithe ar ár láithreán gréasáin. 

 

Ionaid Fág Anseo 
Leathanaigh Nua 2018 

• Sráid an Átha Leathain 

• Siopa Sheedy, Darragh 

Monatóireacht ar líonadh talún 
Rinneadh faireachán ar an Lár-Áis Bhainistíochta 
Dramhaíola (CWMF) Líonadh Talún, Doora Landfill 
agus Stáisiún Aistrithe Dramhaíola Lisdeen ar 
bhonn leanúnach i rith na bliana i gcomhréir lena 
gceanglais maidir le ceadúnais dramhaíola. 

Ciste Comhphobail CWMF 
I mí Iúil 2018, rinneadh íocaíochtaí deiridh le 38 
iarratasóir, faoi Scéim Deontais an Chiste Pobail 
CWMF le haghaidh oibreacha a raibh iarmhairtí 
comhshaoil tairbhiúla acu.  
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Fuinneamh 
Tá feidhmíocht fuinnimh 17.8 % bainte amach ag 
Comhairle Contae an Chláir i dtreo na coigilte 33 % 
a éilítear faoi 2020.Ní mór dul chun cinn suntasach 
a dhéanamh sa dá bhliain atá le teacht. 

Sábháilteacht Bia 
Is gníomhaire oifigiúil d ' Údarás Sábháilteachta 
Bia na hÉireann í Comhairle Contae an Chláir.Trí 
bhíthin Comhaontú Leibhéal Seirbhíse, tá 
Comhairle Contae an Chláir freagrach as 
maoirseacht a dhéanamh ar gach seamlas agus 
gach planda feola sa Chontae, lena n-áirítear 
bunaíocht géim fhiáin amháin, agus as ceadú a 
thabhairt ina leith.Ceanglaítear leis an 
reachtaíocht go ndéanfar scrúdú iomlán 
tréidliachta réamhbháis agus iarbháis ar gach 
ainmhí atá ceaptha lena chaitheamh ag an 
duine.Maraíodh 4,365 ainmhí mhairteola agus 
29,014 caora i bplandaí Chontae an Chláir 
anuraidh.Tógtar samplaí go rialta chun 
monatóireacht a dhéanamh ar shláinteachas 
próisis agus chun seiceáil a dhéanamh ar 
shubstaintí toirmiscthe.Bhí na samplaí go léir go 
dtí seo sásúil. 

An

 Rannóg Garraíodóireachta 
Lean Rannóg Garraíodóireachta na Comhairle de 
chaighdeáin an-ard a choimeád chun 
tarraingteacht ár mbailte agus ár sráidbhailte a 
áirithiú agus oibriú i ndlúthchomhar le grúpaí 
pobail agus comhairle a chur orthu maidir le cúrsaí 
tírdhreacha. 

An Coiste um Beartas Straitéiseach 
SPC 
Rinne an SPC ionchur luachmhar i bhfoirmliú 
Fhodhlíthe um Bainistiú Dramhaíola Chontae an 
Chláir a ghlac na Comhaltaí i 2018. 

Rialú Madraí 
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Chríochnaigh Comhairle Chontae an Chláir 
athchóiriú agus nuachóiriú fairsing ar Chúntóir an 
Chláir in eastát Tionscail Bhóthar an Gort i rith 
2018 a chuireann áiseanna leasa ainmhithe d ' 
ardchaighdeán ar fáil anois.Feidhmíonn Cúram 
Ainmhithe Lár na Talún Teoranta feidhmeanna 
reachtúla na Comhairle sa réimse seo cé is moite d 
' fhodhlíthe a dhéanamh agus ionchúiseamh a 
dhéanamh.  
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An Roinn Bóithre agus Iompair 
Tá bóithre agus iompar freagrach as an ngréasán 
bóithre náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil a 
dhearadh, a chothabháil agus a fheabhsú ar fud an 
Chontae agus tá freagracht orthu freisin as 
sábháilteacht ar bhóithre, soilsiú poiblí, gearradh 
feithidí, bainistiú páirceála, oibreacha faoisimh 
tuile, árachas agus draenáil artaireach. 

Sceideal na n-oibreacha Ceantair 
Bhardasaigh 2018 
Rinne Sceideal na nOibreacha Ceantair 
Bhardasacha 2018 foráil do Chlár Oibreacha 
Bóthair ag a raibh ciste iomlán EUR 28.5 m.Tugadh 
an Clár seo chun críche agus tarraingíodh gach 
leithdháileadh faofa ó TII agus an RITS faoi seach. 

Seo thíos roinnt de na buaicphointí/oibreacha a 
bhí ar siúl: — 

• Treiscíniú/treiscíniú dromchla ar mó é 
ná 229 km de ghréasán bóithre. 

• Leanúint le clár feabhsaithe feabhsúcháin 
droichid. 

• Oibreacha athshlánúcháin Dhroichead 
Latoon 

• An Clár um Shábháilteacht ar Bhóithre 

Soilsiú poiblí 
Tá Comhairle Contae an Chláir freagrach as 
beagnach 14,000 solas poiblí a bhainistiú agus a 
chothabháil sa Chontae (seachas iad siúd a 
bhaineann leis an ngréasán mótarbhealaí).Is é an 
soilsiú poiblí an chomhchuid tomhaltais fuinnimh 
is mó de bhonneagar an Údaráis Áitiúil agus tá 
méadú ag teacht ar na costais chéanna i gcónaí, 
mar thoradh ar chostais chothabhála níos airde a 
bhaineann le stoc atá ag dul in aois chomh maith 
le méadú ar chostais tomhaltais de réir mar a 
chuirtear níos mó eastát príobháideach i bhfeighil 
agus méadú ar mhuirir fuinnimh. 
Áirítear ar na príomhthosaíochtaí maidir le soilsiú 
poiblí athrú iomlán go teicneolaíocht LED, sprioc 
2020 maidir leis an lorg carbóin a laghdú a bhaint 
amach agus bonneagar tacaíochta a athsholáthar 

nuair is gá.Fógraíodh ag deireadh 2018 gur éirigh 
leis an Oifig Bainistíochta Bóithre (RMO) EUR 17.5 
milliún a fháil mar thacaíocht ón gCiste 
Gníomhaíochta Aeráide don Tionscadal Náisiúnta 
um Éifeachtúlacht Fuinnimh Soilse an 
Phobail.Beidh sé sin mar chuid den mhaoiniú is gá 
chun an tionscadal a chur i gcrích.Dheimhnigh an 
Clár a rannpháirtíocht agus shínigh sé le bheith 
san áireamh i réigiún 1 den Tionscadal Údaráis 
Áitiúil um Éifeachtúlacht Fuinnimh a Shoilsiú go 
Poiblí. 

Gníomhaíochtaí Bóithre 
Eile 
Deontas gearrtha d ' Fhruillí an 
Phobail 
Chuir Comhairle Contae an Chláir leithdháileadh 
EUR 10,000 ar fáil chun leanúint ar aghaidh le 
Scéim Deontais Chroíghearrtha an Chomhphobail i 
2018.Faomhadh 25 deontas in 2018.Leis an 
tionscnamh seo, éascaítear feasacht níos fearr i 
measc úinéirí talún maidir lena bhfreagrachtaí i 
ndáil le bainistiú fáluithe cois bóthair ar a n-
airíonna. 

Scéim Rannpháirtíochta Pobail 
Leithdháileadh EUR 600,000, faoi Scéim 
Rannpháirtíochta an Chomhphobail in 2018, lenar 
éascaíodh obair a dhéanamh ar 22 bóthar poiblí ar 
fud an Chontae. 

Scéim feabhsúcháin Áitiúil 
Leithdháileadh maoiniú deontais iomlán EUR 
1,038,844 ar Chomhairle Contae an Chláir le 
haghaidh Scéimeanna Feabhsaithe Áitiúla ón 
Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail i 2018.Ós rud 
é go raibh an liosta iarratas a bhí ann cheana 
maidir le Scéimeanna Feabhsúchán Áitiúil ar fáil 
roinnt blianta agus gur cinneadh, i mórán cásanna, 
gan léiriú a thabhairt ar an staid reatha, go luath in 
2018, gur chinn Comhairle Contae an Chláir an 
scéim a athfhógairt agus liosta nuashonraithe 
léirithe spéise a fhorbairt.Fuarthas 280 iarratas ina 
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dhiaidh sin.D’éascaigh an maoiniú deontais ceadú 
agus comhlánú oibreacha LIS go dtí 30 bóthar 
neamhphoiblí in 2018. 

Fodhlíthe Luasteorainneacha 
Chomhairle Contae an Chláir 2017 
Tar éis athbhreithniú fairsing (thar thréimhse dhá 
bhliain) ar Luasteorainneacha ar fud Chontae an 
Chláir, ar bhóithre náisiúnta, réigiúnacha & áitiúla, 
d fhoilsigh Comhairle Chontae an Chláir Fodhlíthe 
um Thrácht ar Bhóithre a ghlac Comhairle Contae 
an Chláir ag an gcruinniú a bhí aici i mí Dheireadh 
Fómhair.Rinneadh dlí de na Fodhlíthe an 1 
Meitheamh 2019. 

Fodhlíthe Chuan Doolin 2017 
Rinne Comhairle Contae an Chláir athbhreithniú ar 
na Muirir Chuan atá ar áireamh sna Fodhlíthe 
Cuain Doolin 2017 chun na hárthaí paisinéirí móra 
a úsáideann an Piara a léiriú. 

Plean Gníomhaíochta an Chláir 
maidir le Torann 2018 
Ullmhaíodh an Plean Gníomhaíochta um Thorann 
2018 de réir cheanglais Treoir 2002/49/CE an AE, a 
trasuíodh i nDlí na hÉireann leis na Rialacháin um 
Thorann Timpeallachta 2006, SI Uimh. 140 de 
2006.Is é is aidhm don Treoir agus do na 
Rialacháin na héifeachtaí díobhálacha a 
eascraíonn as nochtadh do thorann timpeallachta 
a sheachaint, a chosc nó a laghdú ar bhonn 
tosaíochta.I gContae an Chláir, is é an t-aon 
fhoinse torainn a aithnítear ná torann ó thrácht ar 
bhóithre mar bhí gluaiseachtaí traenacha agus 
gluaiseachtaí eitilte go hAerfort na Sionna agus 
amach as faoi bhun na dtairseach le bheith san 
áireamh sa phróiseas mapála torainn.Ullmhaíodh 
léarscáileanna torainn do bhóithre náisiúnta agus 
réigiúnacha agus ghlac Comhairle Contae an Chláir 
leis an bPlean ag Cruinniú mhí Iúil. 

Bainistiú Tráchta 
Tá an Chomhairle freagrach as trácht a bhainistiú 
agus a fhorfheidhmiú ar fud an Chontae.Tá 
fodhlíthe páirceála agus saoráidí pá agus taispeána 

i bhfeidhm in Inis, i gCill Rois, i gCill Chaoin, i 
Leacáin agus i nDoolin.Leanann an Chomhairle 
d’infheistíocht a dhéanamh i bhfoireann agus in 
acmhainní chun feabhas a chur ar sholáthar 
seirbhísí sa réimse sin. 

Sábháilteacht ar Bhóithre 
Lean Comhairle Contae an Chláir uirthi ag obair i 
gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara éagsúla 
eile, lena n-áirítear TII, an tÚdarás um 
Shábháilteacht ar Bhóithre, FSS agus an Gardai 
chun sábháilteacht ar bhóithre a chur chun 
cinn.Lean an Chomhairle le tionscnaimh éagsúla 
lena n-áirítear Scéim Rabhaidh do Scoileanna 
Sóisearacha, oiliúint do rothair i scoileanna, 
Seachtain na Sábháilteachta ar Bhóithre, an 
acmhainn Street-Smart, veisteanna Ard-Viz a 
dháileadh, sábháilteacht ar bhóithre a chur chun 
cinn trí na meáin agus tionscnaimh eile chun 
sábháilteacht ar bhóithre a chur chun cinn. 

Tionscadail de chuid na hOifige um 
Dhearadh Bóthair 
Athshlánú Droichid — cuireadh tús le tógáil 
Dhroichead Chraobh Latóin ar an láithreán i mí 
Samhain 2017 agus críochnaíodh é an 25 Bealtaine 
2018.Ba é an costas iomlán ná 1.9 milliún euro, 
lena n-áirítear dearadh, imscrúduithe, atreorú 
seirbhísí agus tógáil/maoirseacht. 

Sa bhliain 2018, fuarthas EUR 0.8 milliún agus 
fuarthas Conraitheoirí le haghaidh tionscadail 
athshlánúcháin droichid ag ‘Droichead na 
Breataineach (Liscannor), Loch an Chlocháin, Cill 
an Doire, St Brendan, Plás an Bhainc, Inach, Inghid, 
Cluain Mweenagh — is í Oifig an Deartha Bóthair a 
dhear na trí thionscadal deiridh sin.Críochnaíodh 
na droichid seo go léir i 2018 ach amháin 
Droichead na hInse a chríochnófar i Eanáir 2019.
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Oifig an Deartha Ghinearálta 
Críochnaíodh Aillte Pháirc an Chóiste agus Toilet Block construction ar an láthair agus tugadh ar láimh don 
chliant iad an 1 Meitheamh, 2018. 

 

Athbhreithniú Luasteorainneacha Glactha 
• Rinneadh athbhreithniú ar luasteorainneacha i rith na mblianta 2017 agus 2018 

• Ghlac Comhairle Contae an Chláir leis na luasteorainneacha trí Rún an 8 Deireadh Fómhair 2018. 

• Go bhfuil an sceidealú comharthaíochta curtha i gcrích. 

• Cuirfear an tsuiteáil agus an bonneagar chun feidhme go luath in 2019. 

• Is é an 1 Meitheamh 2019 an dáta tosaigh do na luasteorainneacha nua. 

Críochnaíodh tógáil Chluain Lao an Chumair i mí Meitheamh 2018. 
Céim 1 — Rinneadh oibreacha chun fothain madraí Inis a fheabhsú, a dhearadh, a Shuirbhéireacht agus a 
Tógáil. 

Táscairí Feidhmíochta Bóithre 
Cé nach bhfuil na táscairí do 2018 á dtiomsú go fóill, tá na táscairí do 2017 liostaithe anseo thíos do 
Bhóithre 

 

Tionscadal Stádas Dáta 
Fuarú Halla Bhaile Chill Rois agus Mol 
Digiteach 

Oscailte don phobal agus don 
fhoireann 

Márta 2018 

Oifig Theach an Mhuilinn (Fiontar 
Contae) 

Oibreacha athchóirithe curtha i gcrích 
agus réidh chun cíosa 

Lúnasa 2018 

Oibreacha Oifige Ceantair Enniston 

Oibreacha tógála curtha i gcrích Nollaig 2018 

Bóthar Faoisimh Inse Thuaidh 
Céim 1 

Bóithre oscailte, le seigeanna le cur i 
gcrích.  éalang Dliteanas 
An tréimhse a tugadh chun críche i mí 
na Samhna 

 

Meitheamh 2018 

Mol Leathanbhanda Feakle Oscailte don phobal Aibreán 2018 
Mol Leathanbhanda Bhaile an 
Mh ili  

Oscailte don phobal Márta 2018 
 

R1 % de na bóithre a fuair rátáil coinníll PSCI 
Tuairisc  % 
% den tríú km Réigiúnach a rianaigh rátáil PSCI in 24 mhí roimh an 31/12/2017 86 % 

% den Phríomhchathair Áitiúil 3-km a rianaigh rátáil PSCI in 24 mhí roimh an 31/12/2017 84 % 
% den mheánoideachas Áitiúil nó km a rianaigh rátáil PSCI in 24 mhí roimh 31/12/2017 53 % 
% den Tír Áitiúil ú km a rianaigh rátáil PSCI in 24 mhí roimh 31/12/2017 82 % 
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R1 B% de na bóithre a ndéanann rátáil staide PSCI ionadaíocht orthu 
Tuairisc % 
% den tríú km Réigiúnach a rianaigh rátáil PSCI in 24 mhí roimh an 31/12/2017 86 % 

% den Phríomhchathair Áitiúil 3-km a rianaigh rátáil PSCI in 24 mhí roimh an 31/12/2017 84 % 
% den mheánoideachas Áitiúil nó km a rianaigh rátáil PSCI in 24 mhí roimh 31/12/2017 53 % 
% den Tír Áitiúil ú km a rianaigh rátáil PSCI in 24 mhí roimh 31/12/2017 82 % 

R1 B% de na bóithre a ndéanann rátáil staide PSCI ionadaíocht orthu 
 Cineál bóthair 1-4 Rátáil 5-6 Rátáil 7-8 Rátáil 9-10 Rátáil 
Réigiúnach 1 % 10 % 66 % 20 % 
Príomhaíocht Áitiúil 2 % 17 % 59 % 12 % 
Meánscoil Áitiúil 6 % 26 % 43 % 17 % 
An Tír Áitiúil 28 % 22 % 22 % 9 % 

 

R2 Oibreacha Réigiúnacha Bóthair 
Km de bhóithre réigiúnacha á neartú le linn 2017 10.9 km 
An méid a caitheadh ar bhóithre réigiúnacha a neartú le linn 2017 EUR 1,786,357 
Km de bhóthar réigiúnach arna n-atosú i rith 2017 19 km 

An méid a caitheadh ar bhóithre réigiúnacha i rith 2017 EUR 483,254 
 

R2 Oibreacha Bóthair Áitiúla 
Neartaíodh km de bhóthar áitiúil i rith 2017 55.4 km 
An méid a caitheadh ar bhóthar áitiúil ag neartú le linn 2017 EUR 3,251,571 
Km de bhóthar áitiúil a atreoraíodh i rith 2017 109.5 km 
An méid a caitheadh ar bhóthar áitiúil i rith 2017 EUR 1,687,139 
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An Coiste um Chosaint Shóisialta 
(SPC) um Fhorbairt Fhis@@ 
Thionóil an Coiste um Beartas Straitéiseach don 
Chomhshaol agus don Iompar ceithre chruinniú in 
2018.Tá 12 comhalta sa Choiste seo, a chuireann 7 
gComhalta Tofa agus ionadaí ó gach ceann de na 
hearnálacha seo a leanas i mbaol: — 

Talmhaíocht/Feirmeoireacht 

Comhshaol/Caomhnú 

Forbairt/Foirgníocht 

Pobal/Saorálach 

Cathaoirleach — Comhairleoir Joe Cooney 

Ar na saincheisteanna a phléigh an Coiste um 
Chosaint Shóisialta in 2018 bhí an méid seo a 
leanas: 

• Treoirlínte do SPCanna maidir le Cód 
Trédhearcachta a bhaineann le 
Brústocaireacht 

• Dréacht-Phlean Gníomhaíochta um 
Thorann 2018 

• Athbhreithniú ar Bhealaí Tuardála 
Cothabhála Geimhridh 

• Nuashonrú ar Phlean Bainistíochta 
Abhantraí 

• Nuashonrú ar CFRAMS 

• Dréacht-Phlean Bainistíochta Bruscair 2019 
2021 

• Dréacht-Fhodhlíthe um Bainistiú 
Dramhaíola, 2018 

• Pacáistíocht in-bhithmhillte 

• Nuashonrú ar an Údarás um 
Shábháilteacht Bia (FSAI) 

• Nuashonrú ar an tSeirbhís Dóiteáin 

• Nuashonrú ar thionscadail de chuid Oifig 
Bainistíochta na dTionscadal 

• Nuashonrú ar scéimeanna CFC & LIS 

Cuimsiú Sóisialta 
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An Clár Cosanta Sibhialta 
Faoi láthair tá breis agus 100 ball deonach oilte i 
ndisciplíní éagsúla, lena n-áirítear: 

• Míochaine Éigeandála 

• Cuardach & Tarrtháil 

• Freagairt thromchúiseach ar aimsir 

• Tarrtháil Uisce Gasta 

• Nósanna imeachta bádóireachta agus 

cuardaigh 

• Aerfheithiclí gan Fhoireann (ladrainn) 

Chuaigh 10 saorálaí nua isteach san aonad in 
2018.Bhí comhaltaí cáilithe i ndisciplíní éagsúla i 
rith na bliana lena n-áirítear:Míochaine Éigeandála, 
Tarrthála Swiwater Rescue, Daoine ar 
Iarraidh/Teicnící Cuardaigh, Léarscáileanna 
Léitheoireachta agus Nósanna Imeachta Tiomána 
Slán agus Amach ó Bhóthair.Tugadh onóir do bheirt 
bhall den aonad le Duaiseanna Sprioc na hOllscoile 
as an tsaorálaíocht a rinne siad le Cosaint Shibhialta 
Clare;ó Ollscoil Luimnigh agus ó Ollscoil na 
hÉireann, Gaillimh.D’éirigh le ceathrar comhaltaí 
lena n-iarratas dul isteach sa tSeirbhís Náisiúnta 
Otharcharranna mar Pharamedics Idirnáisiunta 
agus glacadh le beirt chomhaltaí i rang An Garda 
Síochána.I mí Iúil cuireadh beirt chomhaltaí i láthair 
mar gheall ar a gcuid Bonn Fhadseirbhíse 50 Bliain, 
fuair ceathrar comhaltaí a gcuid Bonn Fhadtéarma 
Seirbhíse 30 Bliana agus fuair gach comhalta a 
gcuid Bonn Chuimhneacháin 2016. 

Tháinig méadú 28 % ar ghníomhaíochtaí an aonaid 
in 2018 ó 2017.Is í seo an bhliain is gnóthaí don 
aonad ar taifead.I measc na ngníomhaíochtaí a 
rinneadh bhí imeachtaí pobail, an Munster Fleadh, 
Lisdoonvarna Matchmaking Festival, diseacaidh 
déagóirí, ceolchoirmeacha ceoil, etc. ag tús mhí an 
Mhárta chuir an t-aonad seomra rialaithe ar bun 
chun freagra a thabhairt ar ghlaonna a fuarthas 
maidir leis an “Bsoir ón Oirthear”.Bhí na Feisirí ar 
fuireachas i gceanncheathrú na Cosanta Sibhialta ar 
feadh 4 lá chun a bheith in ann freagra a thabhairt 
ar ghlaonna ar chúnamh gan mhoill. 

Tháinig méadú 
 28 % ar ghníomhaíochtaí 
 an aonaid in 2018 ó 2017. 

Tugadh freagra ar 96 ghlao ar chúnamh, lena n-
áirítear:dochtúirí, Altraí, Oibrithe Cúraim & 
Paramedics go dtí a n-ionad oibre agus uathu;altraí 
ceantair a iompar chuig othair ar leithlis ar fud an 
Chontae;othair scagdhealaithe a iompar chuig a 
gclinicí agus óna gclinicí;cúnamh a thabhairt do 
chomhaltaí na Seirbhíse Náisiúnta Otharcharranna 
othair iargúlta a shroicheadh;baill teaghlaigh a 
iompar go hospidéal chun cuairt a thabhairt ar 
dhuine den teaghlach a bhfuil tinneas mór air nó 
uirthi;cosáin agus siúlbhealaí a ghlanadh timpeall 
bhaile na hInse.  
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Bhí baint an-mhór ag an aonad leis an “Relay for 
Life” Innis, rud a raibh an-rath  air;pubaill, soilsiú, 
saoráidí lónadóireachta agus clúdach leighis a chur 
ar fáil don imeacht.I mí Lúnasa, thaistil baill an 
aonaid go Baile Átha Cliath chun cabhrú le Cuairt 
Phapal ar Éirinn.Chomh maith leis sin, cuireadh 
cúnamh ar fáil d ' ár gcomhghleacaithe ar Chosaint 
Shibhialta Bhaile Átha Cliath in Eanáir agus i 
bhFeabhra na bliana 2018 chun clúdach a sholáthar 
do Chúntóir Fuar. 

 

Bhí baint ag an aonad le 6 cuardach daoine ar 
iarraidh agus chabhraigh sé le ceithre chomhlacht a 
aisghabháil don Gharda Síochána.Thug na Feisirí 
cúnamh freisin d’Ollscoil Luimnigh ar a 
Chúirtbhannaí Paramedic Iarchéime agus 
Iarchéime, chomh maith le cúnamh a thabhairt do 
mhic léinn leighis ón 3ú agus ón 4ú bliain le 
haghaidh scrúduithe dheireadh na bliana. 

Ceannaíodh cab créabh-4x4 Jeep sa bhliain 2018 
chun feabhas a chur ar chumas an aonaid cabhrú 
leis na Gníomhaireachtaí Freagartha Prionsabal. 
Maoiniú Athghiniúna Uirbí agus 
Forbartha 
Leithdháileadh EUR 1,600,000 ar Chomhairle 
Chontae an Chláir i dtreo Thionscadal Athghiniúna 
Bhaile Phoiblí Ionad Inse, a fhreastalóidh ar dhá 
thionscadal a sheachadadh, eadhon Sráid Pharnell 
agus na Lánaí agus na Bóithbhealaí (EUR 
1,411,000), chomh maith le Cearnóg na beairice 
agus Sean-Shráid na beairice, Sráid Uí Chonaill agus 

an Ardshráid (EUR 189,000).Tá sé d’aidhm 
choiteann ag an dá thionscadal an réimse poiblí a 
chur ar bun arís agus, ina n-iomláine, cuirfear 
feabhas ar thimpeallacht an Lárionaid Baile, rud a 
fhágfaidh gur áit níos inrochtana agus níos 
tarraingtí é chun am a chaitheamh. 

Tá leibhéal suntasach maoine folamh ag Sráid 
Pharnell agus tá an easpa gníomhaíochta miondíola 
ag dul i méid.Tabharfaidh an togra aghaidh ar an 
ngéarghá atá ann borradh a chur an athuair faoin 
bpríomhshráid siopadóireachta seo.Seasann na 
Tailte agus Bóithbhealaí do chéim mheánaoiseach 
stair an bhaile.Leis an athbheochan, beidh siad in 
ann rannchuidiú go dearfach leis an réimse poiblí i 
Lárionad Baile, rud a threiseoidh a gcarachtar 
oidhreachta, agus a fheabhsóidh an tréscaoilteacht 
idir sráideanna lárnacha trí ghníomhaíocht 
mhéadaithe coisithe.Tá an tionscadal ag dul trí 
phróiseas pleanála Chuid 8 faoi láthair, agus táthar 
ag súil go gceapfar conraitheoir in 2019. 

Tá staidéar féidearthachta curtha i gcrích maidir le 
feabhsúcháin phoiblí ar Chearnóg Uí Chonaill agus 
ar Shráid Ard, agus ar Chearnóg na beairice agus 
Sean-Sráid na beairice.Cuirfidh an deontas EUR 
189,000 ar chumas Chomhairle Contae an Chláir an 
dearadh a fhorbairt tuilleadh agus é a thabhairt go 
céim phleanála faoi Chuid 8 le comhairliúchán 
poiblí iomlán.Is é an cuspóir atá ann Cearnóg na 
beairice agus SeanSráid na beairice a iompú ina 
‘ráithe chaife’ a bheadh mar cheann scríbe laistigh 
de chroí an bhaile.I gCearnóg agus Sráid Uí Chonaill, 
déanfar iarracht le hoibreacha feabhas a chur ar an 
spás cathartha seo is tábhachtaí in Ionad Baile Inis. 

Féilte & Imeachtaí: 
Tacaíonn an Treoir maidir le hInis MD le hImeachtaí 
Inse trí dhúnadh bóthair a éascú, trí bhacainní agus 
cóin a chur ar fáil, agus trí chruinniú agus comhordú 
a dhéanamh le heagraithe ócáide chun oibriú 
rianúil na hócáide a chinntiú lena laghad cur isteach 
is féidir ar an bpobal.I measc na n-imeachtaí a 
éascaíodh sa bhliain 2018 tá imeacht Ennis Itri 
Triathlon, Imeachtaí Fhéile Ealaíon Shráid na hInise, 
Fleadh Nua, Lá Fraw Madraí Treorach na hÉireann, 
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Clare Run agus Eamon Moloney 10k, Imeachtaí i 
bhFoirgneamh an Mhargaidh agus go leor eile nach 
iad. 

Lá Fhéile Pádraig 
Rinne na mílte daoine na sráideanna a dheighilt do 
pharáid Lá Fhéile Pádraig 2018.“Inis — Plás na 
hÉireann is cairdiúla” a bhí mar théama ag Parade 
agus cuireadh raon leathan ar fáil do ghrúpaí, 
d’eagraíochtaí, do bhandaí, do scoileanna agus do 
dhaoine aonair rannpháirteacha chun machnamh a 
dhéanamh ar na cultúir éagsúla ina gcuid leithéide 
nó ina ngrúpa.Ba é John Burke an Parade Grand 
Marshall don bhliain 2018 a bhí i gceannas ar an 
bparáid i gcarráiste capall a tarraingíodh in éineacht 
le Méara Cheantar Bardasach Chomhairleoir Inse, 
Pól Murphy. 

 

Nollaig in Inis 2018 
I mbliana, d ' éascaigh Ceantar Bardasach fhoireann 
na hInse feistis solais a shuiteáil ar fud an bhaile ó 
thús mhí na Samhna.Cuireadh síneadh leis an 
gconradh soilsithe phoiblí i mbliana chun soilsiú 
cinniúnach breise a chur ar fáil ag Naomh Francis 
(Rannóg Roí Pháirc), Sráid Uí Chonaill Uachtarach 
(Gnéithe Breise) & Bóthar an Droichid 
Nua/Limistéar leifear (rinne na húinéirí gnó sa 
cheantar an maoiniú a fhorlíonadh).Cuireadh trí 
chrann Nollag ar fáil sa bhaile i mbliana, ina measc 
crann nua 40 troigh, soilsithe álainn agus maisithe, 
a rinneadh mar phointe fócasach i gCearnóg Uí 
Chonaill thar thréimhse na Nollag 

 

Sheol Ceantar Bardasach Inis clár “Nollag in Inis”, a 
raibh an-rath air, an 23 Samhain 2018 nuair a 
cuireadh tús le Soilse na Nollag.I mbliana, 
athlonnaíodh an ócáid ó Fhoirgneamh an 
Mhargaidh go Cearnóg Uí Chonaill, áit ar éirigh le 
suas le 2,000 duine taitneamh a bhaint as an 
tsiamsaíocht sráide, as na féilte agus as an spéaclaí 
soilsithe.Nuair a cuireadh na soilse ar bun, seoladh 
tionscnamh bliantúil an chrainn chuimhneacháin, i 
gcomhar leis an Lions Club, mar thaca le hOspidéal 
Cahercalla.Bhí an ceol á chur ar fáil ag an gCloch 
Samba Band & Cloughleigh Scoil a fuair siamsaíocht 
ar na sluaite le cumasc uathúil de Chríost na Nollag 
caróil agus tuairgneáil fad is a rinne an Clare 
Youth Mousical Society amas óna seó Elf Junior 
Musical. 

 

Lean clár na Nollag ar aghaidh i rith na Nollag le 
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Raidió Shráid na Nollag ón 14 Nollaig a chuir le 
huaillmhian na siopadóirí agus na gcuairteoirí ar 
fud an bhaile.Ba é “Traein Phreasa na Nollag” 
buaicphointe an chláir a bhí ag feidhmiú tríd an 
mbaile ar feadh ceithre lá ón 19ú go dtí an 22 
Nollaig.Tionscnamh carthanachta ab ea an traein 
agus ba é EUR 3,848 an táirgeacht a bhí ag 
ceithre charthanas áitiúla thar an tionscnamh 
ceithre lá.I Margadh na Nollag, a mhair dhá lá, sa 
Mhargadh ag Tógáil an 21ú agus an 22ú lá, 
tairgeadh suas le deich stalla a dhíolann bia, 
ceardaíocht, maisiúcháin agus smaointe 
bronntanais áitiúla le feidhmíochtaí ó Inis Brass 
Band agus Carol Singers ag cur leis an eispéireas 
siopadóireachta do chustaiméirí. 

Ba thionscnamh carthanachta í an 
traein agus ba é EUR 
 3,848 an táirgeacht a 

 bhí ag ceithre charthanas áitiúla 
thar an 

 tionscnamh ceithre lá 
Munster Fleadh Munster Fleadh 
Chuir Inis fáilte roimh Fhleadh Cheoil na Mumhan 
ón 15ú go dtí an 22 Iúil 2018;tháinig thart ar 
50,000 duine isteach i gcomórtais agus 
siamsaíocht cheoil ó na mílte ceoltóirí, amhránaí, 
damhsóirí, stollairí agus cuairteoirí ó na sé 
chontae de Mumhan i bpáirt leis an gceiliúradh 
bliantúil seo ar thraidisiúin chultúrtha na 
hÉireann.Tá baile na hInise crochta i dtraidisiún 
tar éis Fleadh na hÉireann a óstáil le déanaí i 2016 
agus 2017 agus d ' oibrigh Foireann Ceantair 
Bhardasaigh i gcomhar leis an gcoiste eagrúcháin 
chun a chinntiú go raibh gach rud á chur ar 
taispeáint ag an mbaile tríd an imeacht a éascú trí 
mhaoiniú agus urraíocht an “Gig Rig” a bhí 
lonnaithe i Sráid na Mainistreach.Socruithe 
lóistíochtúla, lena n-áirítear Teilifís Dhroim ar 
Shráid an Mhargaidh Íochtaraigh agus bainistíocht 
agus maoirseacht chomhoibríoch fhoriomlán na 
hócáide le Comhlámh 
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Oibreacha a rinneadh in 2018: 
• Áiríodh i sceideal na nOibreacha Ceantair 

Bardasaigh in Inis i 201 842.000 m² de 
shaothair a neartaíonn bóithre agus 82.000 
m² de mhaisiú dromchla ar fud an 
cheantair.Ina theannta sin, rinneadh 
oibreacha suntasacha athdhromchlú ar 
Bhóthar an Tulla (6.500 m²), ar an N85 ag 
Bunachar (13.000 m²), ar Bhóthar Chill Rois 
(5 000 m²) ar Roth an Aonaigh (1 500 m²) 
agus ar Shráid na Mainistreach (350 m²). 

 

• I gClár Clarecastle bhí 350 m de chosán 
pábháilte nua déanta in éineacht le duchtú 
chun go n-éascófaí 100 méadar de cháblaí 
leictreachais lasnairde faoi thalamh.Chomh 
maith le colúin nua soilsithe mhaisithe a 
shuiteáil, chuir sé sin go mór le cuma an 
tsráidbhaile. 

• Bhain Cill Mháille tairbhe as leagan amach 
nua a thógáil in aice le hOifig an Phoist, rud 
a rinne an bóthar níos sábháilte do 
chách.Rinneadh uasghrádú freisin ar 
charrchlós na hEaglaise agus ar an acomhal 
taobh léi. 

• Rinneadh feabhsuithe suntasacha ar 
shiltean i rith na bliana agus rinneadh 
infheistíocht shuntasach sna ceantair 
draenála a thagann faoi shainchúram na 
gComhairlí — ceantair Fergus, Quin agus 
Manus.Bhí sé sin chomh maith le haghaidh 
a thabhairt ar roinnt saincheisteanna 
draenála a bhí thart ar bhóithre an bhaile. 

Cuireadh

 200 m de chosán coincréite in ionad Bhóthar 
Dr. Daly, rud a chuir feabhas suntasach ar na 
cosáin sa cheantar sin. 

Cuireadh feabhas ar na cosáin ar bhóthar 
Dhroim Beag le hoibreacha ag na hacomhail 
ionas gur féidir rochtain iomlán a fháil ar an 
aerbhealach. 

Glantachán mór abhann in Abhainn Fheargus 
idir Aughanteere agus Droichead Bhóthar na 
Tulla, lena n-áirítear baint mhór crann, 
brainse agus fásra chomh maith le 
bruscar.Mhéadaigh an glantachán seo cumas 
na n-abhann go suntasach, go háirithe ag na 
droichid chun uisce a chur tríd an mbaile 
nuair a bhíonn báisteach throm ann 

Faireachán agus coigeartú leanúnach a 
dhéanamh ar an mbealach éisc ag Droichead 
Bhóthar an Mhuilinn agus coigeartú a 
dhéanamh ar na leibhéil uisce trí gheataí 
lonracha a ardú/a ísliú ionas go mbeidh an 
bradán in ann teacht suas le haghaidh 
pórúcháin gach bliain.Tá an obair seo ag 
obair i gcomhar leis an Iascach Intíre. 

Rinneadh cothabháil ar na stáisiúin 
chaidéalaithe tuile sa bhaile in 2018, lena n-
áirítear caidéil mhóra uisce stoirme a bhaint 
agus a dheisiú ó stáisiún pumpála carrchlós 
Shráid Pharnell. 

 

I 2018 ghlac foireann theicniúil Cheantar 
Bardasach páirt i “Iniúchtaí Walkabilty” de 
chuid an Bhaile i gcomhar le Comhairle na 
bPobal Aosta, Cumann Wheelcy na hÉireann 
agus grúpaí míchumais eile. 
Leanfaidh tuarascáil an suirbhé tosaigh sin 
ina sainaithnítear agus ina dtugtar tús áite do 
cheantair timpeall an bhaile a bhfuil sé 
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deacair do choisithe leochaileacha iad a úsáid.  
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• Cuireann an MD seirbhís rabhaidh scoile ar 
fáil ag Bunscoileanna ar fud Inis agus 
Clarecastle, rud a chinntíonn deiseanna 
iompair shábháilte do leanaí scoile gach lá. 

• Cuireadh tús le Scéim Sábháilteachta ar 
Chostas Ísealaigh in Naomh Flannaigh lena 
n-áirítear foráil 
de bhá bus sínte, ga níos géire ag acomhail 
agus lánaí rothar a shuiteáil, táthar ag súil 
go gcríochnófar iad i lár 2019. 

• Freagraíonn criúnna na nOibreacha Beaga 
san Ionad Baile ar bhonn laethúil do 
shaincheisteanna a tharraingíonn an Pobal 
anuas, lena n-áirítear deisiúcháin cosáin, 
gearradh crann agus fál, coigeartuithe 
comharthaíochta, balla agus deisiúcháin 
fálta i measc nithe eile oibre. 

• Bhailigh an Ceantar Bardasach agus 
dhiúscair sé beagnach 600 tonna bruscair ó 
na boscaí bruscair baile, dramhaíl scuabaire 
bóthair agus dumpáil mhídhleathach. 

• Bhí glantóirí sráide, foireann scuabtha 
bóthair agus criúnna bailithe bruscair ar na 
sráideanna 364 lá in 2018 ag cinntiú go 
gcoinnítear an baile i riocht prionta do 
chuairteoirí agus do mhuintir na háite 
araon.Is ionann sin agus 32,760 biorán a 
fholmhú i gcaitheamh na bliana chomh 
maith leis na cúraimí aonaracha is mó a 
bhaineann le dul i ngleic le dumpáil 
mhídhleathach agus le campaí 
neamhdhleathacha. 

 

• Tionscnaimh Réalachais Phoiblí:Tacaíodh 
le Bailte Inis Tidy de réir mar ba ghá chun 
a n-aidhmeanna poiblí feabhsaithe a 
bhaint amach, lena n-áirítear — 

o Suíomhanna Picnic i mBéal Átha allia 

o Tree ag cur potaí amach in aice le hÓga 

o Plástar Tree i gCarr Shráid an 
Mhargaidh Íochtaraigh (á dul chun 
cinn faoi láthair) 

o Limistéar grádaithe Bhóthar an Chláir 

• Cuireadh fáilte roimh chur chun cinn na 
bithéagsúlachta; 

o Tionscadal le Towanna agus Banner 
Bees Tidy a raibh baint acu le 
beachlann oiliúna a sholáthar ag 
láithreán na Comhairle Contae in 
Doora. 

o Cairteacha Pobail a chuir Inis Tidy 
Towns agus tionscadal Garden Eden ar 
fáil.Tugadh cóiríocht dóibh sin ar 
thailte poiblí in áiteanna éagsúla, 
m.sh. Bóthar Lees, Baile allia agus 
Claureen. 

• I measc na n-oibreacha eile a gabhadh de 
láimh tá gearradh féir, atá uainithe chun 
freastal ar fhiadhúlra;soláthraítear sa 
roinn garraíodóireachta leapacha 
bláthanna, ciseáin crochta, plandóirí 
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illeibhéil, potaí agus coimeádáin uiscí;troscán 
sráide péinteála;comharthaí, droichid, 
glantacháin abhann a ghlanadh, graifítí a bhaint 
mar a iarradh;leantar den soilsiú poiblí a iompú 
ina gcórais soilsithe nua-aimseartha atá tíosach 
ar fhuinneamh.
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Duaiseanna fadseirbhíse 
7 Ghradaim Fhada Seirbhíse Dóiteáin 20 Bliain ó Eoghan Murphy T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil. 

 

Caipiteal/Soláthar 
Soláthar 166 thacar den chéad ghlúin eile de TCP um Threalamh Cosanta Pearsanta (FianKit) do gach ball 
foirne ar chostas EUR 243,000. 

 

Cuireadh oibreacha uasghrádaithe/athchóirithe ar Stáisiún Dóiteáin Chill Chaoin i gcrích i rith 2018 agus 
chosain an tionscadal EUR 661,207.Ba éard a bhí i gceist leis an tionscadal seo síneadh a chur le cúl an 
fhoirgnimh atá ann cheana ionas go gcuimseodh sé Seomra Druileála nua & BA Servicing/Compresssor 
Room agus seomra léachtaí agus citenette a sholáthar ar an gcéad urlár nua, mar aon le saoráidí 
cithfholctha agus leithris baineanna a bhfuil rochtain faoi mhíchumas orthu, dhá dhoirse tointeála rollaigh 
agus uasghráduithe eile a sholáthar do sheirbhísí.Ghlac Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála an Chláir le 
seachadadh feithicle nua aistrithe trealaimh ar chostas níos mó ná EUR 51,000 ag deireadh 2018. 

Uasghrádaíodh an líonra cumarsáide na Seirbhíse Dóiteáin le rolladh amach Radios Digiteach Tetra ar fud 
an Chontae 
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Earcaíocht/Cothabháil 
Is dúshlán i gcónaí ar fud na tíre é Pearsanra Coinnithe a earcú agus a choinneáil.Sa Chlár in 2018, leanadh 
ar aghaidh le 16 ball foirne agus chríochnaigh siad a gcúrsaí oiliúna tosaigh.Ar an drochuair, d’fhág 14 an 
tseirbhís sa tréimhse chéanna. 

Tháinig méadú suntasach ar líon na n-iarratasóirí ar Stáisiún Dóiteáin na Sionainne de thoradh Laethanta 
Oscailte rathúla na Sionainne i mí Dheireadh Fómhair. 

 

Sláinte & Sábháilteacht 
I mí Feabhra 2018, choimeád Seirbhís Dóiteáin & Tarrthála Contae an Chláir Caighdeán OHSAS 18001 
maidir le Córas Bainistithe Sábháilteachta le haghaidh fhorfheidhmiú a gCóras Bainistíochta 
Sábháilteachta ar fud na Seirbhíse tar éis don Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta in Éirinn cuairt a 
thabhairt. 

Cosc ar Dhóiteáin 
Lean an Clár Cigireachta Riosca-Bhunaithe ar aghaidh ar fud Tithe Altranais, Foirgnimh Árasán & 
Uiseallaí.97 Fuarthas iarratais ar Dheimhnithe um Shábháilteacht ó Dhóiteán sa bhliain 2018, méadú beag 
ar an 2017ú Foirgneamh.82 iarratas ar cheadúnas ar déileáladh leo i rith 2018 agus clúdaíodh iad le 
huisíní, óstáin, ionaid phobail agus imeachtaí ar fud an Chontae. 

Bhí Seachtain Náisiúnta um Shábháilteacht ó Dhóiteán ar siúl ón 1-8 Deireadh Fómhair.I measc na 
ngníomhaíochtaí a rinneadh le linn na seachtaine bhí agallaimh leis na meáin, úsáid na meán sóisialta le 
haghaidh teachtaireachtaí maidir le sábháilteacht ó dhóiteán, cainteanna maidir le sábháilteacht ó 
dhóiteán chuig grúpaí leasmhara, cur chun cinn na sábháilteachta ó dhóiteán in Inis Mart, áit ar scaipeadh 
ábhar sábháilteachta ó dhóiteán agus brathadóirí deataigh.

Táscairí Feidhmíochta na Seirbhíse Dóiteáin 2018 2017 

An mheántréimhse ama a thógtar, i miontuairiscí chun Briogáidí Dóiteáin a 
shlógadh i Stáisiúin Pháirtaimseartha i ndáil le Dóiteáin 

5.62 nóiméad 5.53 nóiméad 

% na gcásanna maidir le dóiteán ina bhfreastalaíonn daoine den chéad uair 
ar an láthair 
go bhfuil sé laistigh de 10 nóiméad 

32.2 % 40.4 % 

% na gcásanna maidir le dóiteán ina bhfuil freastal den chéad uair ar an 
láthair 
tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad 

44.4 % 36 % 

% na gcásanna maidir le dóiteán ina bhfuil freastal den chéad uair ar an 
láthair 
tar éis 20 nóiméad 

23.4 % 23.6 % 

An mheántréimhse ama a thógtar, i miontuairiscí chun Briogáidí Dóiteáin a 
shlógadh i Stáisiúin Pháirtaimseartha i ndáil le gach teagmhas éigeandála 

  

5.42 nóiméad 5.83 nóiméad 

% na gcásanna maidir le gach teagmhas éigeandála eile ar dtús 
tá freastal ar an láthair laistigh de 10 nóiméad 

34.6 % 32.8 % 

% na gcásanna maidir le gach teagmhas éigeandála eile ar dtús 
tá freastal ar an láthair tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad 

48.3 % 46.7 % 

% na gcásanna maidir le gach teagmhas éigeandála eile ar dtús 
tar éis 20 nóiméad freastal ar an láthair 

17.1 % 20.5 % 
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Rialú Foirgníochta 
D’fhan ráta iniúchtaí ar oibreacha tógála nua inár 
sprioc agus rinneadh cigireacht ar 21 % de na 
foirgnimh ar tugadh fógra fúthu in 2017. 

Leanfaimid de staidéar deisce teicniúil a 
dhéanamh ar gach Fógra Tosaithe agus i gcás ina 
n-aithneofar ceisteanna, déanfar iniúchadh 
leantach. 

69 dhéileáil an Rannóg um Rialú Foirgníochta le 
hiarratais ar Dheimhniú um Rochtain do Dhaoine 
faoi Mhíchumas i 2018, figiúr a bhí cosúil le figiúr 
2017. 

Bainistiú móréigeandála 
Leanann Seirbhís Dóiteáin Contae & Tarrthála an 
Chláir ag cur rúnaíocht ar fáil do Choiste 
Bainistíochta móréigeandála na Comhairle agus ag 
glacadh páirte i nGrúpa Oibre Réigiúnach an 
Iarthair agus i bhfochoistí gaolmhara agus i nGrúpa 
Sonrach an tSraith Mhór-Éigeandála Aerfort na 
Sionna. 

Cuireadh oiliúint leanúnach ar fáil do phearsanra a 
d ' fhéadfadh a bheith bainteach le príomhróil a 
sheachadadh sa fhreagra ar Mhór-Éigeandáil lena 
chinntiú go mbeidh Comhairle Contae an Chláir fós 
ullamh chun freagairt ar Mhór-Éigeandáil. 

Rinneadh oiliúint le gníomhaireachtaí eile in 
Aerfort na Sionna agus i dTollán Luimnigh. 

Struchtúir Chontúirteacha 
Tháinig méadú ar líon na gcásanna de Struchtúir 
Contúirteacha a tuairiscíodh don Údarás Áitiúil idir 
2018 agus 23 cás in 2017. 

Oifig Bainistíochta Tionscadal 
I mí na Bealtaine 2018, bhunaigh an Chomhairle 
Oifig Bainistíochta Tionscadal atá tiomnaithe do na 
hacmhainní atá ann cheana chun roinnt 
príomhthionscadal a bhainistiú agus a 
sheachadadh ar fud an Chontae.Ailínithe leis sin is 
ea córais agus próisis nua a thabhairt isteach a 

chuideoidh leis an saineolas agus 
comhsheasmhacht an chur chuige is gá a 
fhorbairt.Is é an rud is tábhachtaí dá rath ná a 
chinntiú go gcloífear leis na cóid agus na treoirlínte 
reachtúla agus dea-chleachtais éagsúla a 
bhaineann leis. 

Tá tuairisc thíos ar nuashonrú ar chuid de na 
príomhthionscadail atá ag obair i rith 2018.Lean 
Droichead agus Pasanna Chill Aodha — Obair ar 
aghaidh i rith na bliana i ndáil leis na héadálacha 
talún riachtanacha.Ceapadh Sainchomhairleoirí 
RPS i mí na Bealtaine 2018 chun doiciméid 
mhionsonraithe maidir le dearadh agus conradh a 
chur le chéile.Tá EUR 8 m leithdháilte don 
tionscadal.Tá sé beartaithe tairiscint a chur isteach 
go déanach i 2019 agus táthar ag súil go mbeidh an 
tógáil críochnaithe faoi dheireadh 2022. 

Bóthar Dháileoir Thuaidh Luimnigh (Céim) 
2) — Rinneadh an Plean Breithmheasa Tionscadail 
a thabhairt chun críche i rith na bliana agus 
cuireadh ar aghaidh é chuig an Roinn Iompair, 
Turasóireachta agus Spóirt.Is í an chéad chéim eile 
ná an breithmheas mionsonraithe a chur isteach 
agus tar éis an céanna a fhormheas, beimid in ann 
an réamhdhearadh, an Tuarascáil ar an Measúnú 
ar an Tionchar ar an gComhshaol agus CPO a chur 
chun cinn.
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Tá an Grúpa Stiúrtha faoi stiúir Chomhairle 
Contae an Chláir, ina bhfuil TII agus Oifig Deartha 
Réigiúnach an Iarthair (MWRDO), ag leanúint den 
obair ar an tionscadal seo i mí Aibreáin na bliana 
2018.Coimisiúnaíodh Sainchomhairleoirí Slat i mí 
na Lúnasa 2018 chun an dearadh mionsonraithe, 
céim an CPO agus Céim na dTairiscintí, a 
chríochnú.Táthar ag leanúint ar aghaidh leis an 
obair seo leis an dréacht-CPO atáthar ag súil a 
chur faoi bhráid TII ag deireadh earrach na bliana 
2019, le cead foilsithe ag tús an tSamhraidh. 

 

N85 Scéim Realignment Chill omona  — leanadh 
ar aghaidh le hobair shuirbhéireachta agus le 
measúnú breise maidir le baol tuilte ar bith a 
thiocfadh chun cinn in 2018.Tá obair ar siúl faoi 
láthair chun an miondearadh a chur in iúl d ' fhonn 
Cead Pleanála a chur isteach i Samhradh na bliana 
2019. 

N19 Bóthar Rochtana Aerfort na Sionna  — Tar éis 
cás láidir a dhéanamh chun an tionscadal seo a 
chur chun cinn, cuireadh in iúl don Chomhairle ag 
deireadh 2018 go ndearna Bonneagar Iompair 
Éireann (TII) an Plean Breithmheasa Tionscadail a 
fhormheas.Chuir sé sin ar ár gcumas dul ar 
aghaidh go dtí an chéad chéim eile, ceapadh na 
Sainchomhairleoirí, a bhfuiltear ag fanacht lena 
bhformheas faoi láthair. 

Scéim Faoisimh Tuilte na hInise Theas  — Déan 
roinnt saincheisteanna conarthacha lasmuigh de 
rialú na Comhairle, ba ghá dúinn an tionscadal seo 
a aththairiscint i samhradh na bliana 
2018.Rinneamar an próiseas a chuir ar ár gcumas 
faomhadh OPW a lorg go luath i mí na Nollag a 
rianadh go tapa.Eisíodh an ceadú i mí Eanáir agus 
tá an tógáil le tosú ar an láthair i mí Márta 2019. 

Chlaífoirt na Sionainne  — I rith na bliana, bhí 
Comhairle Chontae an Chláir i gceannas ar Ghrúpa 
Stiúrtha a raibh baint ag OPW agus ag Údarás 
Aerfort na Sionna leis chun measúnú a dhéanamh 
ar riocht agus sláine struchtúrach chlaífoirt an 
inbhir a chosnaíonn Baile na Sionainne agus 
Aerfort.I dtuarascáil na Sainchomhairleoirí 
aithníodh roinnt beart feabhais a bhí riachtanach 
agus ag deireadh mhí Nollaig 2018, thug an tAire 
Kevin (Boxer) cuairt ar Shionainn agus fógraíodh 
go ndéanfaí an maoiniú ba ghá a leithdháileadh de 
réir mar ba ghá. 

 

Oibreacha Cosanta Cósta Lahinch  — Maidir le 
agus an Ceadúnas Imeall Trá á fháil againn i 
bhfómhar na bliana 2018, bhíomar in ann na 
hoibreacha a chur ar fáil níos déanaí sa bhliain.Tar 
éis meastóireacht a dhéanamh ar an rud céanna, 
bhíomar in ann an conraitheoir rathúil a cheapadh 
go luath in 2019 agus cuirfear tús leis an obair ar 
an láthair i mí Feabhra 2019 agus táthar ag súil go 
gcuirfear i gcrích é roimh thús shéasúr snámha an 
tsamhraidh go luath i mí an Mheithimh. 
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Sheol an tAire Pleananna Bainistíochta Riosca 
Tuilte  (FRMPanna) faoin bpróiseas CFRAManna 
atá ar siúl le 6 bliain anuas i mBealtaine na bliana 
2018.Fógraíodh maoiniú EUR 257 milliún don 
chéad tráinse de 50 scéim ar fud na tíre ina raibh 
EUR 5.54 milliún don bhliain 5 Scéimeanna 
Faoisimh Tuile an Chláir chun dul ar aghaidh chuig 
dearadh agus tógáil mhionsonraithe.Is iad sin Cill 
Chaoin (EUR 3.2 m), Springfield (EUR 1.1 m), 
Bunreacht (EUR 760k), Cill Aodha (EUR 310k) agus 
Cill Rois (EUR 170k).Ina dhiaidh sin, tugadh cead 
freisin do scéim Bhaile na Sionainne EUR 6 m 
leanúint ar aghaidh.Fágann an maoiniú gur féidir 
dul chun cinn a dhéanamh ar an bhfaoiseamh 
tuilte, ag céim an deartha mhionsonraithe ar dtús 
agus ansin go dtí céim tógála na scéimeanna 
ábhartha. 

Scéimeanna Faoisimh Tuile  — Trí 2018, tá réitigh 
indéanta á saothrú ag an gComhairle i roinnt 
réimsí d’fhonn baol tuilte a íoslaghdú.I measc na 
suíomhanna atá faoi bhreithniú tá Springford, 
Miltown Malbay, Ballyvaughan, Murtyclough (gar 
don Ché Nua), Cill Chaoin agus Clarecastle. 

Ionad Cuairteoirí Phiaraí Doolin  — Go déanach i 
mí Lúnasa, rinne an Chomhairle aighneacht faoin 
Scéim Athghiniúna & Forbartha Tuaithe chun 
maoiniú a fháil chun dearadh agus forbairt 
foirgnimh lóistín a chur chun cinn, feabhas a chur 
ar bhainistiú páirceála agus tráchta ag Piara 
Doolin.D’éirigh linn sa chaoi chéanna, rud a 
chuireann ar ár gcumas an dearadh mionsonraithe 
a theastaíonn a chur i gcrích d’fhonn tograí 
foirmiúla pleanála a chur isteach níos déanaí sa 
bhliain.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bridge Latoon Bridge 
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ANNE HAUGH ANNE HAUGH 
Stiúrthóir Forbartha Sóisialta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AN 
STIÚRTHÓIREACHT 
UM FHORBAIRT 
SHÓISIALTA 

 seo a leanas fís 
uileghabhálach na 
Stiúrthóireachta Sóisialta: 

Caighdeán beatha mhuintir Chontae 
 an Chláir a fheabhsú trí earnáil 
 tithíochta sóisialaí bríomhar a 

 sheachadadh agus aitheantas a thabhairt don Chontae mar lárionad réigiúnach do 
 na healaíona, 

 don chultúr agus don spórt.
 

 

Tá Stiúrthóireacht Shóisialta Chomhairle Contae an 
Chláir comhdhéanta de thrí réimse freagrachta de 
réir mar atá leagtha amach thíos. 

Tithíocht 
Soláthraithe de réitigh tithíochta do dhaoine a 

bhfuil tithíocht de dhíth orthu agus a mheastar a 
bheith incháilithe le haghaidh tacaíocht tithíochta 
sóisialta. 
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Spórt, áineas 
Saoráidí a chur ar fáil chun páirt a ghlacadh i 
gcaitheamh aimsire gníomhach, i spórt agus i 
ngníomhaíocht choirp. 

Seirbhísí Cultúir 
Seirbhísí Leabharlainne, Ealaíon agus Cultúir a 
sholáthar i gContae an Chláir.  
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Sháraigh an Chomhairle spriocanna 
Athfhoirgníochta na hÉireann arna leagan síos ag 
an Roinn Pleanála Tithíochta agus Rialtais Áitiúil de 
réir an tábla thíos:2018 Sprioc 
feidhmíochta v: 

 

Tá seachadadh tithíochta sóisialta fós ina 
thosaíocht ag Comhairle Contae an Chláir mar a 
leag an Rialtas náisiúnta béim air.Is é cuspóir an 
tseachadta tithe sóisialta cóiríocht oiriúnach a chur 
ar fáil dóibh siúd nach bhfuil in ann a gcuid féin a 
sholáthar. 

Déanann an Stiúrthóireacht Shóisialta, faoina 
feidhm Tithíochta, bainistíocht agus cothabháil 
seirbhísí tithíochta sóisialta a sheachadadh go 
lárnach sa Chontae. 

Tuairiscítear gníomhaíocht agus dul chun cinn sa 
réimse seo go míosúil sa Tuarascáil 
Bhainistíochta.Chun ár gcuspóirí a bhaint amach 
oibrímid i ndlúthchomhar leis na Comhaltaí Tofa 
agus leis na leasanna Earnálacha ar an gCoiste um 
Beartas Straitéiseach (SPC) a tháinig le chéile sé 
huaire in 2018 chun plé a dhéanamh ar réimse 
beartas agus tionscnamh atá curtha chun feidhme 
nó a bhí curtha chun feidhme. 
Seo thíos achoimre ar roinnt de na seirbhísí agus 
de na tionscnaimh a raibh baint ag an bhfoireann 
Tithíochta leo in 2018: 

Bainistíocht Eastát 

Tá Aonad um Bainistíocht Eastáit ag an 
gComhairle, atá ar fáil chun bualadh le tionóntaí 
agus le comhlachais tionóntaí ar bhonn rialta chun 
déileáil le saincheisteanna a d’fhéadfadh a bheith 
ann.Tionóltar cruinnithe oiliúna 
réamhthionóntachta i gcomhar le gach 
leithdháileadh tithíochta nua.Tá sé sin an-
fhiúntach toisc go gcuireann siad faisnéis ar fáil 
maidir leis an tionóntacht, maidir le comhairle faoi 
mhodhanna íocaíochta cíosa, maidir le feasacht ar 
an gcomhshaol agus coireacht agus maidir le 
dóiteáin a chosc.Moltar do chónaitheoirí a bheith 
rannpháirteach i mbainistiú a n-eastáit, 
úinéireacht a ghlacadh, agus a bheith bródúil as an 
áit a bhfuil siad ina gcónaí.Tá an tAonad seo 
tiomanta do ghrúpaí cónaitheoirí a spreagadh agus 
a chur ar bun laistigh dá n-eastáit tithíochta.Bíonn 
an fhoireann Bainistíochta Eastáit i dteagmháil le 
grúpaí cónaitheoirí agus cabhraíonn siad leo chun 
coireacht a chosc agus iompar frithshóisialta 
laistigh dá n-eastát agus spreagann siad feabhsú 
leanúnach an eastáit. 

An Scéim Cheannaigh Tionónta 
Tugadh isteach Scéim Cheannaigh do Thionóntaí a 
bhí bunaithe ar phrionsabail cheannaigh 
incrimintigh i rith 2016.Faoi théarmaí na scéime 
féadfaidh tionóntaí ag a bhfuil ollioncam ináirithe 
EUR 15,000 in aghaidh na bliana nó os a chionn 
iarratas a dhéanamh chun an mhaoin atá siad a 
fháil ar cíos.Ní mór íosmhéid 50 % a bheith i 
bhfoirm ioncaim fostaíochta.Tá na lascainí atá ar 
fáil bunaithe ar ioncam teaghlaigh agus tá siad sa 
raon idir 40 % agus 60 % den luach margaidh.Tá na 
lascainí faoi réir muirir cheannaigh incrimintigh.Bhí 
suim shuntasach sa scéim agus díoladh 12 maoin 
faoin scéim in 2018. 
Measúnuithe Tithíochta agus 
Leithdháileadh 
I rith na bliana 2018 rinne an Roinn Tithíochta 
measúnú ar 990 iarratas ar thacaíocht tithíochta 
sóisialta.Tá thart ar 2,700 iarratasóir faofa ar 
thacaíocht tithíochta sóisialta ar an liosta feithimh 
tithíochta anois.Bunaithe ar thaithí go dtí seo, is 
dócha go bhfuil suim ag cuid shuntasach de na 

Sprioc 2018 Aschur 2018 

Foirgnigh 29 56 
Éadáil 35 97 
Léasú 100 79 
Fo-iomlán 164 232 
ÍCT 414 388 
RAS 17 16 
Fo-iomlán 431 404 

IOMLÁN 595 636 
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hiarratasóirí sin i dtacaíocht tithíochta tríd an 
íocaíocht um chúnamh tithíochta (ÍCT) agus ní 
mian leo go gcuirfí san áireamh iad do thithíocht 
chaighdeánach na nÚdarás Áitiúil. 

Leithdháil an Roinn Tithíochta 166 tionóntacht nua 
i ngnáthstoc tithíochta na Comhairle i rith na 
bliana. 

Clár Athshocraíochta 
Chuir Ennistymon fáilte roimh 9 teaghlach Siriach a 
tháinig isteach ina gcomhphobal go luath in 2017 
faoi Chlár Athlonnaithe faoi stiúir UNHCR.Tá 18 
teaghlach tar éis athshuíomh go Clár faoin gclár 
anois.Leanann grúpa idirghníomhaireachta arna 
chomhordú ag Comhairle Chontae an Chláir agus 
lena n-áirítear gach gníomhaireacht ábhartha lena 
n-áirítear TUSLA, FSS, LCETB, CLDC, an Roinn 
Coimirce Sóisialaí, Coiste Cúram Leanaí Chontae an 
Chláir, Ionad Tacaíochta Deontais an Chláir agus 
An Garda Síochána. 

Iasachtaí Tithíochta 
I mí Feabhra 2018 seoladh Scéim Iasachta Baile 
Atógáil Éireann, arb ionann í agus morgáiste nua 
de chuid an Rialtais do cheannaitheoirí den chéad 
uair.Is féidir an Iasacht a úsáid chun maoin nua nó 
athláimhe a cheannach nó le haghaidh 
féintógála.Soláthraíonn Iasacht Bhaile 
Athfhoirgníochta Éireann suas le 90 % de 
mhargadhluach na maoine.Fuarthas 62 iarratas 
san iomlán faoin scéim i rith na bliana chomh 
maith le 3 iarratas Iasachta 
Blianachta.Tarraingíodh anuas 16 iasacht nua in 
2018, 14 faoin Scéim Iasachta Baile Atógáil Éireann 
agus 2 Iasachtaí Blianachta. 
Tá obair á déanamh i gcónaí ar an rogha 
athstruchtúraithe d’iasachtaithe úinéireachta 
comhroinnte.Rinneadh 2 iasacht a athstruchtúrú in 
2018, agus tá 6 Iasachtaí Úinéireachta 
Comhroinnte á bpróiseáil faoi láthair agus tá 
rannpháirtíocht á leanúint ar aghaidh le 
Custaiméirí Iasachta Úinéireachta Comhroinnte 
eile.Déanfar socruithe aisíocaíochta a struchtúrú ar 
bhonn inacmhainneachta agus beidh 

athstruchtúrú gach fiachais gan íoc in aon iasacht 
amháin i gceist leo.Cinnfear téarma na hiasachta 
de réir mhéid na haisíocaíochta míosúla a 
mheasfar a bheith inacmhainne agus inbhuanaithe 
do gach iasachtaí úinéireachta comhroinnte. 

Tá an Chomhairle ag leanúint leis an treoir maidir 
le riaráistí morgáiste a chur chun feidhme faoi 
Phróiseas réitigh Aireachais Mhorgáiste (MARP) 
athbhreithnithe.Bhí 5 custaiméir i bpróiseas MARP 
ag deireadh 2018.Tá an Scéim Morgáiste le Cíos 
agus an Deontas Deonach le haghaidh iasachtaí 
neamh-inbhuanaithe á gcur chun feidhme againn 
freisin agus tá comhaontuithe déanta ag 3 n-
iasachtaí faoi na Scéimeanna sin i rith na bliana. 

 

Laghdaíodh leibhéal na riaráistí ar iasachtaí 
tithíochta in 2018.Taifeadadh feabhas 3 % ar na 
leibhéil bhailiúcháin ag deireadh na bliana agus 
laghdú comhfhreagrach EUR 87,000 i 
nglanriaráistí.Ba é ba chúis leis sin go bhfuiltear ag 
cloí le comhaontuithe athíocaíochta le chéile, na 
comhaontuithe sin faoi shocruithe MARP san 
áireamh, iasachtaí úinéireachta comhroinnte a 
athstruchtúrú agus stoc teaghaisí a thógáil ar ais 
ina raibh iasachtaí neamh-inbhuanaithe i 
bhfeidhm.Táthar ag súil go leanfar leis an 
bhfeabhas sin sa bhliain atá le teacht. 

Fáltais Tí 
D ' fheidhmigh an Chomhairle go láidir sa chatagóir 
seo in 2018 agus ceannaíodh 97 aonad sa bhreis trí 
theaglaim den Chomhairle seo, de Chomhlachtaí 
Tithíochta Faofa agus den Ghníomhaireacht 
Tithíochta.Ós rud é go bhfuil clár tógála na 
Comhairle faoi lán seoil anois agus go gcuirfear bac 
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mór air in 2019, is dócha go n-athróidh an fócas ó 
éadáil go tógáil. 

Bhí 16 de na ceannacháin faoin ‘Scéim Ceannach 
agus Athnuaite’ a bhfuil dhá chuspóir aici an 
tsráidphlean a athnuachan agus stoc folamh a chur 
ar ais chun úsáide táirgiúla. 

Tionscadal Cothabhála Beartaithe 
Le linn 2018, chríochnaigh an Stiúrthóireacht um 
Fhorbairt Shóisialta suirbhéanna staide ar chlár 
cothabhála pleanáilte don chuid is mó de Stoc 
Tithíochta Sóisialta na Comhairle, agus 
críochnaíodh an chuid eile go luath in 2019.Is iad 
seo a leanas trí ghné an chláir: 

- Cur i gcrích suirbhé coinníll ar stoc 
tithíochta sóisialaí faoi úinéireacht na 
Comhairle. 

- Sceidil oibreacha agus pleananna costais a 
ghiniúint ó na suirbhéanna ar dhálaí. 

- Togra maidir le caiteachas caipitiúil a 
ullmhú le haghaidh Clár Cothabhála 
Pleanáilte ilbhliantúil, i dtosach báire thar 
thréimhse 5 mbliana, ach freisin ag cur ar 
aghaidh chun riachtanais chothabhála a 
scrúdú sna 30 bliana amach romhainn. 

Tá 2,600 aonad tógtha nó faighte ag an 
gComhairle, lena n-áirítear aonaid chóiríochta do 
thaistealaithe, ag réimsiú in aois tógála ó 1930 go 
dtí an t-am atá ann faoi láthair.Is infheistíocht 
shuntasach é sin agus is mian leis an gComhairle a 
áirithiú go ndéanfar an stoc tithíochta sin a 
bhainistiú agus a chothabháil amach anseo chun 
an infheistíocht atá déanta cheana a chosaint. 

Straitéis na dTithe Folmha 
Faoin bPlean Gníomhaíochta maidir le Tithe 
Vacant a rinneadh in Inis agus sa tSionainn i rith na 
bliana d’fhonn an ráta folúntas sna réimsí sin a 
shainaithint.Cuireadh deireadh le roinnt maoine ar 
chúiseanna éagsúla amhail neamhoiriúnach, ó 
díoladh nó athligean iad, áitíodh iad, folamh go 
sealadach nó á bhforbairt.Léiríonn na torthaí go 
bhfuil ráta fíorfholúntais an Chláir níos lú ná an 

ráta a tuairiscíodh ag níos lú ná 10 % agus nach 
gcuirtear san áireamh líon suntasach na dtithe 
saoire sa Chlár nó go bhfuil an folúntas atá ann 
bainte de réadmhaoin tuaithe de ghnáth i limistéir 
ina bhfuil éileamh íseal ar thithíocht.Ní mór don 
Chomhairle imscrúduithe doimhne a dhéanamh i 
roinnt cásanna chun úinéirí maoine folmha a 
aithint agus a aimsiú.Leathnófar na suirbhéanna 
chun limistéir eile den Chontae a chlúdach i 2019.
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Caipiteal Tithíochta 
Tá seachadadh na tithíochta sóisialta fós mar phríomhthosaíocht ag an Stiúrthóireacht in 2018.Maidir leis 
sin, léirítear sa tábla thíos céim reatha na dtionscadal atá idir lámha leis an gComhairle: 

 

Caipiteal Long Níl. 
formheasta 

An chéim reatha Tosach feidhme 
Dáta 

Comhlánú 
Dáta 

Cluain lara 9 Á thógáil faoi láthair ag 
Pat Keogh Construction Ltd. 

20 Samhain 
2018 

R4 2019 

Feakle Feakle 13 Á thógáil faoi láthair ag Custy 
Forléiriú Ltd. 

5 Samhain 
2018 

R4 2019 

Ceacht 18 Céim 4 curtha isteach lena formheas Márta 2019 R3 2020 
Roslevan, Inis 

8 Tairiscint curtha i gcrích, Céim 4 le 
cur isteach lena formheas 

Márta 2019 R1 2020 

Ashline, Inis 40 Ní mór céim 2 a chur faoi bhráid 
AN ROINN COMHSHAOIL, POBAIL 
AGUS RIALTAIS ÁITIÚIL 

R4 2019 R2 2021 

Bóthar an Bhóthair, 
Baile an Mhaláiv 

27 Céim 1 formheasta R1 2020 R1 2021 

Tulach ghloine, 
Sionainn 

21 Foireann deartha a sholáthar, 
Feidhmiú Chéim 1 

R2 2020 R4 2021 

TAU Bhaile Buí 5 

Iarratas aonchéime le cur isteach 

R3 2019 R4 2019 

NDFA na Sionainne 
tionscadal 

51 Beart NDFA á ullmhú 
ar thairiscint. 

R3 2019 R3 2021 

Fo-iomlán 192 
   

CAS — Cahercalla 
Céim 2 
(Cuan an Chlair) 

15 CAS Céim thógála 3 
curtha faoi bhráid Roinn na 
dTeangacha Poiblí i gcomhair 

  

Márta 2019 R2 2020 

Roslevan 
(comharchumann 
Tithíocht Éireann) 

2 Calf Turnkey.Seachadadh 3 aonad 
leis na 2 aonad eile 
aonaid le seachadadh in 2019 

R1 2018 2 = R2 2019 

Bruachlan, 
Westbury 
(comharchumann 
Tithíocht Éireann) 

22 Calf — Aistriú maoine curtha i 
gcrích, CHI tús a chur le soláthar na 
foirne deartha. 

R4 2019 R3 2021 

Tulyvarraga, 
Sionainn 
(comharchumann 
Tithíocht Éireann) 

47 Oibreacha Fála Glaonna curtha i 
gcrích beagnach 

R2 2018 R2 2019 

Fo-iomlán 86 Seachadadh AHB 
  

Iomlán 278    

 



49 

 

Tosaíocht náisiúnta is ea seachadadh cóiríochta ar 
ardchaighdeán lena mbaineann dúshláin agus 
deiseanna araon do sheachadadh seirbhíse 
áitiúla.Tá maoiniú suntasach ar fáil chun réitigh 
tithíochta a sheachadadh chun freastal ar an 
riachtanas.Ina theannta sin, tá tograí á gcur chun 
cinn ag an gComhairle le haghaidh forbairt a 
dhéanamh ar bhainc talún atá ann cheana féin i 
gCill Mhaighe, i gCill Mhichíl, i nDoonbeg, i 
nDroichead na Sráidbhailte, i gcarráiste, i Margadh 
Nua Fergus, in Inis agus in Inis Inse. 

LIHAF 
Faoin gCiste inspreagtha Tithíochta do Bhonneagar 
Áitiúil (LIHAF), tháinig an Chomhairle ar 
chomhaontú leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil (DHPLG) agus d’éirigh léi maoiniú a 
fháil le haghaidh bonneagair bóithre straitéisigh ar 
thailte cónaithe ag Claureen, Innis.Foráiltear leis sin 
d’infheistíocht i mbonneagar a bheidh 
leordhóthanach le gur féidir láithreáin tithíochta atá 
lonnaithe agus scálaithe go hoiriúnach agus atá 
criosaithe faoi láthair a ghníomhachtú go luath, 
chomh maith le tiomantas ó na soláthraithe 
tithíochta/na forbróirí sin tithíocht a tháirgeadh go 
tapa, ar scála agus ar phraghsanna inacmhainne.Tá 
an deontas LIHAF atá luacháilte ag EUR 3.66 m (75 
% maoinithe ag an Roinn, 25 % maoinithe ag an 
Roinn) ag brath ar sholáthar an bhonneagair bóthair 
agus 200 aonad faoi 2021 mar aon le coinníollacha 
eile a bhaineann le hinacmhainneacht. 
In 2018 forbraíodh straitéis deartha uirbeach do na 
tailte sin.Tá an Stiúrthóireacht Fhisiciúil ag dul chun 
cinn sa scéim seo anois, tríd an Oifig Bainistíochta 
Tionscadal. 

Clár CPP na dTithe Sóisialta — an 
tSionainn 
Is comhoibriú idir an Roinn Tithíochta agus Rialtais 
Áitiúil é an Clár um Chomhpháirtíocht 
Phríobháideach Phoiblí (CPP) le haghaidh Tithíochta 
Sóisialta;an Chomhairle agus Cuideachta Tionscadal 
a bunaíodh go speisialta.In 2018, d ' oibrigh an 
Chomhairle, i gcomhar leis an nGníomhaireacht 
Airgeadais um Fhorbairt Náisiúnta, chun an scéim 

seo a thabhairt chun céime tairisceana le Contae an 
Chláir 
Comhaltaí na Comhairle ag aontú le Cuid VIII go 
leanfadh an fhorbairt ar aghaidh.Seachadfaidh an 
scéim seo 51 aonad tithíochta a mbeidh cearta 
iomlána ainmniúcháin ag an gComhairle ina 
leith.Bainisteoidh an chuideachta phríobháideach 
an fhorbairt ar feadh ré an chomhaontaithe. 

Scéim Léasaithe Shóisialta 
Déanann Comhairle Contae an Chláir tithíocht 
phríobháideach a léasú chun freastal ar riachtanais 
tithíochta iarratasóirí tithíochta sóisialta.Ag 
deireadh 2018 bhí 118 léas ‘gearrthéarmacha’ 
gníomhacha agus 157 léas ‘fadtéarmacha’ 
gníomhacha i bhfeidhm.Tá 174 aonad ar léas le 
comhlachtaí tithíochta saorálacha ceadaithe ag 
deireadh 2018. 

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) 
Leanann an scéim Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta 
(ÍCT) de bheith ina rogha mhalartach inmharthana 
do thithíocht shóisialta sa Chlár.Le bheith i dteideal 
Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta, ní mór don duine (nó 
don dá dhuine le haghaidh comhiarratais) a bheith 
ar liosta tithíochta Chomhairle Contae an Chláir faoi 
láthair.Cuireann an scéim cúnamh ar fáil dóibh siúd 
atá i dteideal a gcíos a íoc i lóistín príobháideach ar 
cíos.Is faoin iarratasóir atá sé an chóiríocht 
phríobháideach ar cíos a fhoinsiú.Leanann an 
comhaontú tionóntachta de bheith ina chomhaontú 
príobháideach idir an tionónta agus a dtiarna talún.I 
gcás ina meastar go bhfuil duine/daoine incháilithe 
le haghaidh ÍCT, déanann an tÚdarás Áitiúil 
íocaíocht go díreach lena dtiarna talún ar bhonn 
míosúil.Ceanglaítear ar dhuine a cheadaítear le 
haghaidh Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta cíos 
difreálach (tá sé bunaithe ar ioncam) a íoc leis an 
Údarás Áitiúil, atá bunaithe ar ioncam.Faoi 
dheireadh 2018 bhí 1,335 teaghlach ag fáil cúnaimh 
faoin scéim ÍCT in Clare. 
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ÍCT FP 
Caibidil II-Íocaíocht Cúnaimh 
Tithíochta 

Scéim Cóiríochta Cíosa 
Bhí 368 teaghlach ag R.A.S. ag deireadh na bliana 
2018, cuireadh 21 aonad breise ar fáil i rith na 
bliana agus aistarraingíodh 39 aonad ón scéim.Tá 
líon na dtionóntachtaí faoin scéim seo ag titim ón 
scéim seo go tithíocht shóisialta eile i.e. tithíocht 
chaighdeánach na Comhairle, tithíocht 
phríobháideach ar cíos a fhaigheann tacaíocht ó ÍCT, 
socruithe léasaithe fadtéarmacha agus 
gearrthéarmacha nó athrú dearfach maidir lena 
riachtanas tithíochta. 

Cigireacht ar Mhaoin Phríobháideach 
ar Cíos 
Déanann an Chomhairle iniúchadh ar réadmhaoin a 
ligtear ar cíos go príobháideach de réir Rialacháin na 
dTithe (Caighdeáin do Thithe ar Cíos) 
2017. Rinneadh iniúchadh in 2018 ar 554 maoin 
phríobháideach ar cíos, lena n-áirítear ÍCT, RAS, 
Comhlachtaí Tithíochta Faofa agus maoin ar léas. 

Tithíocht dheonach 
D ' oibrigh Comhairle Contae an Chláir go dlúth le 
Comhlachtaí Tithíochta Faofa i rith na bliana chun ár 
spriocanna seachadta tithíochta a bhaint 
amach.Seachadadh 30 aonad nua ag Bóthar 
Lahinch, Inis agus Tithíocht Chomhoibríoch Éireann 
ar Roslevan, Inis.Ceapadh tionóntaí ar na hairíonna 
sin ó liosta feithimh tithíochta sóisialta na 
Comhairle.Tá 47 aonad eile sa tSionainn á dtógáil 
faoi láthair agus beidh siad réidh le háitiú in 
2019.Leanann na Comhlachtaí Tithíochta Faofa ag 
cur go mór le soláthar tithíochta sa Chontae do 
dhaoine atá ar an liosta feithimh. 

Seirbhísí maidir le heaspa dídine 
Le linn 2018, bhí an Chomhairle réamhghníomhach 
agus í ag déileáil leis an méadú atá ag teacht ar chur 
i láthair na ndaoine gan dídean i gClár an 
Chláir;Fuair 412 duine cúnamh ó chlinicí na heaspa 
dídine i rith 2018, laghdú ó 494 in 2017.Ní mór a 

thabhairt faoi deara go bhfuil próifíl na gcliant ag 
éirí níos casta, rud a fhágann go bhfuil gá le 
rannpháirtíocht shuntasach chun tacú le daoine 
aonair agus le teaghlaigh agus iad laistigh den 
tseirbhís.Chun tacú le cliaint na próifíle seo, 
osclaíodh treoirthionscadal ar a dtugtar Tionscadal 
Tithíochta Thiomnaithe na Sionainne i 
2018. Tacaíonn Comhairle Contae an Chláir, Inis 
Housing agus Tionscnaimh Novas leis an tionscadal 
seo.Cuireann an tionscadal tionóntacht tacaíochta 
fhadtéarmach spriocdhírithe (3 Houses/6 Cliaint) ar 
fáil i gcóiríocht chomhroinnte, do dhaoine aonair a 
bhfuil riachtanais bheaga, mheasartha, 
Intleachtúla/Mheabhairshláinte acu.Maidir leis na 
cliaint a luaitear don tionscadal, is léir nach bhfuil 
siad in ann cóiríocht neamhspleách a chothú. 

Ceapadh Novas Initiative ina ghníomhaireacht 
tacaíochta le Mol Teaghlaigh Lodge Cusack a 
reáchtáil, Mol a osclóidh in 2019.Cuirfidh an mol 
timpeallacht shábháilte tacaithe ar fáil do 
theaghlaigh gan dídean iomchuí.Glacfaidh 
Comhairle Contae an Chláir freagracht iomlán as 
seirbhísí gan dídean an 1 Feabhra 
2019. Faoi láthair, déanann an Roinn Coimirce 
Sóisialaí monatóireacht ar dhaoine gan dídean agus 
ar theaghlaigh a bhfuil cóiríocht éigeandála de dhíth 
orthu sa Chlár agus cuireann sí tacaíocht airgeadais 
ar fáil dóibh.Dá bhrí sin, cuireadh tús leis an obair ar 
oifig na Foirne Gníomhaíochta do Dhaoine gan 
Dídean in Áras Chontae an Chlair.Cuirfidh an oifig 
seo spás oibre ar fáil a thacóidh leis an gComhairle 
agus leis na gníomhaireachtaí ábhartha chun cur 
chuige comhtháite maidir le bainistiú cásanna a 
sholáthar a ndéanfaidh HAT nua-fhoirmithe don 
Chlár maoirseacht air.Chun an cur chuige sin a 
fheabhsú in 2019, tionólfaidh an Chomhairle grúpa 
comhairleach idirghníomhaireachta ardleibhéil chun 
tacú le cur chun feidhme na Straitéise nua gan 
Dídean don Chlár. 

Lóistín don lucht siúil 
Tá dúshláin fós ag baint le cóiríocht don Lucht Siúil, 
go háirithe i gcomhthéacs an fháis mhear atá ag 
teacht ar theaghlaigh óga don Lucht Siúil.Ní mór 
don Chomhairle seo Clár nua Cóiríochta don Lucht 
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Siúil (TAP) 2019-2023 a ghlacadh faoi Meán Fómhair 
2019.Tá an próiseas comhairliúcháin maidir le 
seachadadh an Phlean Cóiríochta don Lucht Siúil 
2019-2023 ar siúl faoi láthair.Tá sé beartaithe go 
leanfar leis an obair chun an sprioc atá sa Chlár 
Oibre Bliantúil atá ann faoi láthair a bhaint amach i 
gcomhthéacs an éilimh atá ag dul i méid agus 
infhaighteacht an chaipitil a mhéadú.Leanann an 
Chomhairle de bheith ag obair le gníomhaireachtaí 
agus grúpaí ábhartha maidir le tionscnaimh chun 
creat a fhorbairt chun seirbhísí comhtháite 
tacaíochta a chur ar fáil don lucht siúil. 

Deontais Tithíochta 
In 2018 ceadaíodh agus íocadh 418 deontas san 
iomlán le daoine faoi mhíchumas agus daoine 
scothaosta i gcóiríocht phríobháideach chun áitiú 
leanúnach a dtithe ar chostas EUR 2,966,803 a 
éascú.Déantar miondealú air seo de réir an deontais 
sa tábla thíos: 

 

Tá riaráiste suntasach ann go fóill agus tá an 
Chomhairle ag iarraidh leithdháileadh breise in 
2019 chun déileáil le hiarratais idir lámha chomh 
maith le Tosaíocht 1 iarratas atá le cur isteach.Tá 
maoiniú comhfhreagrach curtha ar fáil ag an 
gComhairle chun go bhféadfar na deontais sin a 

phróiseáil.Fuarthas leithdháileadh méadaithe EUR 
933,014 in 2018 chun oiriúnú do riachtanais 
shonracha thionóntaí tithe Údaráis Áitiúil a 
éascú.Rinneadh 136 athchóiriú agus síneadh leis an 
maoiniú sin. 

Corrfholúntais a athchóiriú 
Cuireann an Roinn Roinn PLG maoiniú ar fáil chun 
stoc tithíochta a thagann chun bheith folamh a 
athfheistiú, i.e. tríd an gClár folúntas faoi réir 
teorainneacha.In 2018, rinne an Chomhairle 
athchóiriú ar 78 maoin fholmha agus chuir sí ar ais 
chuig úsáid tháirgiúil iad. 

An Clár Éifeachtúlachta Fuinnimh 
Rinneadh infheistíocht shuntasach agus oibreacha 
cothabhála pleanáilte ar stoc tithíochta na 
Comhairle le blianta beaga anuas faoin gClár um 
Éifeachtúlacht Fuinnimh.Tá na scéimeanna sin 
maoinithe den chuid is mó ag an Roinn agus tá gá le 
ranníocaíochtaí ó acmhainní dílse na Comhairle.Tá 
gach cosúlacht ann go leanfaidh na scéimeanna sin 
ar aghaidh in 2019, ach níl an raon feidhme beacht 
ná an leibhéal maoinithe a bheidh ar fáil ar eolas ag 
an gcéim seo. 
D’éirigh go han-mhaith leis an Scéim 
Éifeachtúlachta Fuinnimh chun leibhéal compord 
thionóntaí na Comhairle a mhéadú agus luach a 
chur leis na sócmhainní ag an am 
céanna.Feabhsaíonn an clár seo caighdeáin inslithe 
thithe na Comhairle agus feabhsaíonn sé go mór 
feidhmíocht fuinnimh na maoine. 

Chríochnaigh an Chomhairle gach obair Chéim 1 ar 
an stoc tithíochta agus chomh maith leis sin 
chríochnaigh sí Céim 2 ar 60 réadmhaoin in 
2017/2018.Tá sé ar intinn againn iarratas a 
dhéanamh faoi scéim BEC SEAI do Chéim 2 
oibreacha do na 30 teach deiridh 2 cineál in 2019.  

Cineál deontais Níl. 
Ceadaithe agus 
íoctha 
i/in/sa/san 

 

Luach 
oibreacha 

Tithíocht 
Oiriúnú 
Deontas do 
Dhaoine faoi 
Mhíchumas 

106 1,583,041 

Cúnamh 
Tithíochta do 
Dhaoine Aosta 

 

182 880,222 

Áiseanna 
Soghluaisteacht
a 

 

130 503,540 

Iomlán 
iarratais a 
íocadh le 
31/12/2018 

418 2,966,803 
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Spórt, áineas 
I gcomhréir leis an bpríomhchuspóir atá againn 
rannpháirtíocht sa spórt a mhéadú, táimid ag 
feabhsú ár saoráidí go leanúnach i dtreo na sprice 
deiridh seo againn, is é sin Spórt agus Áiniú ‘Mol’ 
Réigiún an Iarthair Chontae a dhéanamh de 
Chontae an Chláir ionas go mbeidh an deis 
chéanna ag gach duine atá ina chónaí sa Chontae 
nó atá ag tabhairt cuairte ar an gContae a saol a 
shaibhriú trí pháirt a ghlacadh. 
Chuige sin, baineadh amach an méid seo a leanas: 

Maoiniú Eorpach 
Óige an Atlantaigh 

IJú an Atlantaigh 

Cuireadh tús le seoladh an 2ú bliain seo den 3 
bliain seo de Erasmus Plus, tionscadal atá á 
mhaoiniú ag an Eoraip, an 11 Deireadh Fómhair le 
cur i láthair sa Seomra Tionóil de réir Ceannaire 
Tionscadail, Tim Forde.D’fhreastail Pat Dowling, 
CE, Anne Haugh, DOS, an fhoireann tionscadail, 
múinteoirí agus mic léinn ó na scoileanna a bhí 
rannpháirteach ar an ócáid seo. 

Le dhá scoil, Scoil Muisire, Coláiste Pobail Inis 
Díomáin agus Scariff, ag obair le chéile, tugann 
Contae an Chláir aird ar an gclár oideachais seo.I 
mbliana, tá 80 mac léinn rannpháirteach, agus 25 
acu sin á n-ullmhú chun freastal ar an gcéad 
imeacht trasnáisiúnta eile in Moulin Mer na 
Fraince i mí Bealtaine 2019. 

 

Is é cuspóir an Tionscadail cultúr muirí na nEorpach 
óg a spreagadh agus a fhorbairt, trí spórt uisce agus 
oideachas muirí ar scoil.Le comhpháirtithe sa 
Spáinn, sa Phortaingéil, sa Fhrainc, sa Ríocht 
Aontaithe agus in Éirinn, ‘an tAos Óg Atlantach’, 
rannchuideoidh siad freisin le cur chun feidhme 
Straitéis Mhuirí an Atlantaigh, trí chultúr muirí a 
fhorbairt i measc daoine óga, rud a spreagfaidh an 
ghlúin atá le teacht chun machnamh a dhéanamh ar 
Spórt/Áiniú Muirí & Tionscal mar chonair ghairme.  

Reáchtáil Éire an chéad cheann de thrí imeacht 
thrasnáisiúnta ón  28 Bealtaine go dtí an 2 
Meitheamh 2018, ina raibh daltaí meánscoile ón 
Spáinn, ón bPortaingéil, ón bhFrainc, ón Ríocht 
Aontaithe agus ó Éirinn ag taisteal go Contae an 
Chláir agus taithí acu ar na tionscail áineasa agus 
muirí. 

Chomh fada agus a bhaineann le rath Thionscadal 
Óige an Atlantaigh, táimid i mbun plé lenár 
gComhpháirtithe Eorpacha chun tuilleadh 
deiseanna a fháil maidir le Maoiniú 
Eorpach/Tionscadail Eorpacha. 

Maoiniú Náisiúnta 
Rinneadh iarratas ar 5 thionscadal faoin 

An Clár Deontais Caipitil Spóirt 2018. 

Seo iad: 
• Uasghrádú ar shoilsiú snámha ag Clos Active 

Kilrush Sports; 

• Athfhorbairt Basketball/ 
Cúirteanna leadóige ag Complex Active 
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Kilrush Sports; 

• Athchóiriú ar na Seomraí Athraithe ag 
Coimpléasc Gníomhach na hInse Leisure 
agus ag Páirc Gníomhach na hInse John O 
Sullivan, Bóthar na Laoi; 

• Ceannach 2 mhaighnéir le haghaidh ár 
bpíoinsí Gníomhacha Inis/Áiseanna Chill 
Rois; 

• Athchóiriú ar an bPitse Uile i gCluain Lao.  
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Cé gur fuaireamar maoiniú i gClár SCG 2017  chun 
seomraí a bhíonn ag athrú a athfhorbairt ag Páirc 
Ghníomhach na hInse Tim Smythe agus ag Cladach 
Spóirt Ghníomhaigh Chill Rois, níor deonaíodh ach 
50 % den mhaoiniú ba ghá agus, dá bhrí sin, ní leor 
é chun na tionscadail a chur i gcrích.Tá an rogha 
tugtha ag an Roinn, ó shin, na cineálacha tionscadal 
seo a chur i bhfeidhm an athuair faoi Chlár 2018, 
rud a chuirfidh ar ár gcumas cur leis na cistí agus a 
bheith in ann na tionscadail straitéiseacha 
thábhachtacha seo a chur i gcrích. 

Táimid ag obair freisin ar thionscadail a ullmhú in 
oirchill chur i bhfeidhm an Chiste um Bonneagar 
Mórmhara Spóirt a fógraíodh le déanaí. 

Beartas Náisiúnta 
Leanaimid lenár gcuid oibre ar thionscnamh an  
Chláir Shláintiúil tríd an LCDC, a thagann faoi 
Straitéis Shláintiúil Éireann, ó Pheirspictíocht Spóirt 
agus Áineasa araon agus mar ionadaithe ar 
Chomhpháirtíocht Spóirt an Chláir.Leis an CSC, 
táimid ag obair freisin ar ghníomhaíochtaí a 
bhaineann leis an mBeartas Náisiúnta Spóirt 2018-
2027.Ina theannta sin, leanfaimid orainn ag obair 
chun gníomhartha a chur i gcrích faoin Straitéis 
Aoisbhá 2018-2022. 

Seirbhísí & Áiseanna 
Leanaimid ag cur seirbhísí agus deiseanna úsáide 
éagsúla ar fáil go rathúil i ngach saoráid spóirt agus 
áineasa de chuid na hInis Gníomhaí/Chill Rois, ar 
saoráidí iad atá faoi úinéireacht agus á mbainistiú 
againn. 

Téimid i gcomhairle, comhairle agus tacaíocht le 
pobail, clubanna, agus grúpaí deonacha agus iad ag 
iarraidh áiseanna agus seirbhísí spóirt a chur ar fáil 
ar fud an Chontae. 

Cuirfimid leis an rath a bhí ar an mBratach Ghlas, a 
fuarthas in 2017 don Pháirc Active Ennis Tim 
Smythe, trí ainmniú a dhéanamh ar an Inis 
Gníomhach, Páirc John O’Sullivan, Bóthar Lees mar 
láithreán a d’fhéadfaí aitheantas a fháil i Scéim 

2018.  

Is í an scéim seo, a bhronn An Taisce, an caighdeán 
tagarmhairc le haghaidh páirceanna agus spásanna 
glasa.Is é is aidhm dó na spásanna glasa is fearr a 
aithint agus a chúiteamh agus ardchaighdeáin 
chomhshaoil a spreagadh. 

An tSeirbhís Leabharlainne 
Shroich ballraíocht sa leabharlann 19,702 in 2018 — 
tháinig méadú 5.6 % ar 2017 agus 405,736 mír ar 
iasacht ó Leabharlann Chontae an Chláir in 2018, 
méadú beag freisin.Teicneolaíochtaí nua a ghlacadh 
ar mhaithe le léitheoireacht le haghaidh 
leanúntaífóillíochta agus oibre ach 
notinanytruesachenseenallents to traditional level 
methods through the published books 
format.B’ionann e acmhainní, ríomhleabhair, e- 
closleabhair, ríomhnuachtáin agus irisí, 
ríomhfhoghlaim teangacha agus cúrsaí eile 
ríomhfhoghlama — agus 5 % d’iomlán na n-
iasachtaí, suas ó 2 % de na hiasachtaí ar fad in 
2017.Tá na hacmhainní e seo ar fáil saor in aisce do 
gach ball leabharlainne tríd an tseirbhís 
leabharlainne náisiúnta nua “Leabharlanna 
Éireann”.Tugann an tseirbhís seo rochtain do bhaill 
leabharlainne Chontae an Chláir ar stoc leabhar na 
333 bhrainse leabharlainne ar fud na tíre — stoc 
iomlán de 15 milliún mír.Is féidir leabhair, CDanna 
ceoil agus DVDanna a iarraidh ó aon áit sa tír agus a 
sheachadadh saor in aisce chuig an mbrainse is 
gaire don bhall leabharlainne, agus teachtaireacht á 
fáil ag an mball nuair a bhíonn an mhír ar fáil lena 
bailiú.Fuair baill leabharlainne an Chláir 26,807 mír 
ar iasacht ó chontaetha eile in 2018 agus cuireadh 
29,806 mír ó stoc an Chláir ar fáil do léitheoirí i 
gcontaetha eile.Coinníodh an stoc leabhar do 
dhaoine fásta, do leanaí agus do dhéagóirí ar 
ardchaighdeán in 2018 agus cuireadh 30,203 mír 
leis an stoc ionas gur féidir na foilseacháin is déanaí 
a bheachtú ar bhonn leanúnach agus stocáil a 
dhéanamh ar limistéir a bhfuil aird ar leith de dhíth 
orthu. 

Bhain baill na leabharlainne leas as 37,000 sheisiún 
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idirlín in 2018, laghdú 14 % ar 2017 agus tháinig 
méadú 16 % ar líon na seisiún Wi-Fi go dtí 10,500.Tá 
Wi-Fi ar fáil faoi láthair sna leabharlanna in Inis, 
Sionainn, Inis Inse, Scuiff, Cill Rois, Droichead 
Eoghain agus Malbay i mBaile an 
Mhuilinn.Sealbhaítear aicmí ar bhonn seachtainiúil 
in go leor de na brainsí is mó chun cabhrú le daoine 
den phobal úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí 
nua.Ina theannta sin, cuireadh an tseirbhís 
féinseirbhíse Surfbox (Print- Scan-Copy) ar fáil 
cheana féin in Inis, Sionainn, Scairbh, Inis Móna 
agus Leabharlanna Chill Rois i 2018.An tseirbhís seo 
trínar féidir le húsáideoirí doiciméid a phriontáil ó 
ríomhaire leabharlainne nó a phriontáil go cianda 
óna ríomhaire glúine, a ríomhaire baile, a dtáibléad 
nó a bhfón cliste agus a scanadh, tá sé léirithe go 
bhfuil an-tóir ag úsáideoirí leabharlainne ar na 
doiciméid sin. 

Tá roinnt clár á reáchtáil faoi láthair ag an tSeirbhís 
Leabharlainne faoi shainchúram “ár nLeabharlanna 
Poiblí 2022” arb í an straitéis náisiúnta do 
leabharlanna arna nglacadh ag gach Seirbhís 
Leabharlainne ar fud na tíre — cumhdaíonn réimsí 
clár sonracha tionscnaimh a bhaineann leis an 
litearthacht do leanaí “Ceart chun Read”, sláinte an 
tsaoránaigh “Healthy Ireland” agus Leabharlanna 
Aoisbhá, tacaíocht do “Áiseanna Oibre” 
fiontraíochta agus fostaíochta agus d’Éirinn 
Chruthaitheach agus do Dheich na gClár Centenies. 

 

Rinneadh imeachtaí do pháistí agus do dhéagóirí a 
chlársceidealú i gcomhréir leis an gcreat náisiúnta  
“Ceart léitheoireachta” do thacaíocht litearthachta 
agus d’fhorbairt léitheoireachta.I mí Aibreáin 

cuireadh gach ceann de na 15 chraobh 
leabharlainne ar a laghad ar fáil do leanaí óga le 
brainsí éagsúla a chuireann seisiúin rialta 
scéalaíochta ar fáil ar bhonn seachtainiúil nó 
míosúil i rith na bliana.Ghlac 1,765 leanbh páirt i 
Stars an tSamhraidh, Clár Léitheoireachta an 
tSamhraidh a cuireadh ar fáil trí gach brainse de 
Leabharlann Chontae an Chláir.Ghlac Leabharlann 
Chontae an Chláir páirt ghníomhach in imeacht 
Choiste Seirbhísí Leanaí agus Daoine Óga an Chláir 
(CYPSC) “Explore Play Learn”, dráma 
idirghníomhach a bhí bunaithe ar chás do 
thuismitheoirí agus dá leanaí i mí Mheán 
Fómhair.Dearadh an ócáid chun rannpháirtíocht 
tuismitheoirí i bhfoghlaim agus i bhforbairt a gcuid 
leanaí a chur chun cinn agus tá sí á treorú ag Aisen, 
an Creat Náisiúnta Curaclaim in Éirinn do leanaí idir 
0-6 bliana d’aois.D ' fhreastail 2,300 leanbh ar Fhéile 
Leabhar na Leanaí gach bliain agus an-rathúil i mí 
Dheireadh Fómhair agus bhí 60 imeacht ar siúl ar 
fud líonra bhrainse na leabharlainne Clare. 

Seoladh tionscnamh nua maidir le Ceart 
léitheoireachta,  “Am Teaghlaigh ag do 
Leabharlann” i mí na Nollag.Reáchtáladh imeachtaí 
dírithe ar theaghlaigh i ngach brainse leabharlainne 
de chuid an Chláir agus rangaíodh in éagsúlacht iad, 
lena n-áirítear seisiúin agus turais leabharlainne 
“Fáilte agus Faisnéis” na Leabharlainne, ranganna 
“My Baby and Me” do mháithreacha nua, 
ceardlanna Ealaíne agus Ceardaíochta na Nollag 
agus taispeántais Acmhainní Leabharlainne Ar Líne.I 
measc na dtionscnamh comhoibritheach eile sa 
Chlár a tugadh tríd an líonra áitiúil “Right to Read” 
bhí “Share a Story Project” in éineacht le 
tuismitheoirí, seantuismitheoirí agus leanaí Scoil 
Chriost Ri in Inis, agus leanúint den chomhoibriú le 
Seirbhís Óige an Chláir agus Bord Oideachais agus 
Oiliúna Luimnigh agus Chláir (LCETB).Tairgeadh Clár 
Croísheirbhísí do Scoileanna do bhunscoileanna 
agus do mheánscoileanna sa Chontae araon agus 
tugadh cuairteanna rialta ranga do bhrainsí a bhí ar 
siúl i rith na scoilbhliana.Leanadh de bhailiúchán 
nua tacaíochta litearthachta a chur i bhfeidhm ar 
bhrainsí leabharlainne chun tacú le hidirghabháil 
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Litearthachta Lift-Off na mbunscoileanna, rud a 
thugann deis do leanaí léamh 



 

leabhair ar a leibhéal inniúlachta féin.Rinneadh 
imeachtaí eile a chlársceidealú don Lá Domhanda 
Leabhar, do Sheachtain na Gaeilge, do Sheachtain 
na hEolaíochta agus do Sheachtain na hEolaíochta 
agus bhí lucht féachana ó bhunscoileanna agus ó 
iar-bhunscoileanna ag freastal orthu. 

Reáchtáil Seirbhís Leabharlainne Chontae an Chláir 
clársceidealú Bhliain na Gaeilge 2018 thar ceann an 
Údaráis Áitiúil — ba cheiliúradh é seo ar 125 bliain d 
' Athbheochan na Gaeilge 1893-2018.Ceannaíodh 
sraith seastán dátheangach agus taispeánadh iad i 
mbunaitheoir Áras an Chontae agus ar fud líonra 
bhrainse na leabharlainne.Reáchtáil leabharlann 
Killaloe comhrá grúpa Éireannach agus Michael 
McCaughan, údar “Coming home — one working to 
the Irish language” ceardlanna Gaeilge ar an toirt i 
Leabharlann Chill Rois agus DeValera, Inis.Chonaic 
“Ffochan FilhFik Comaimseartha na Gaeilge ar 
Chamchut” poets comhaimseartha Gaeilge amhail 
Conor Crimmins, Aifric Mac Aodha, Aine Moynihan 
agus Louis de PaOR, ar thuras chuig leabharlanna 
brainse.Lgh an t-udar Sadbh Devlin, scealta do paisti 
OGA sa leabhrán bunaidh ar a Labhar nua "Beag 

Bideach "wilsithe ag Futa Fata.Taispeántais leabhar 
den stoc Gaeilge in éineacht le ceiliúradh fada na 
bliana ar an teanga. 

Tionóladh “Cruinniu na NOG” thar dheireadh 
seachtaine an 23 Meitheamh.Tá sé mar aidhm ag 
Cruinniu rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga sa 
chultúr agus sa chruthaitheacht a cheiliúradh agus a 
spreagadh agus tá sé faoi shainchúram Straitéis 
Náisiúnta na hÉireann Cruthaithí (2017 
2022).Ríomhadh imeachtaí éagsúla a bhí dírithe ar 
leanaí, saor in aisce.Tionóladh cúig imeacht déag i 
ndeich gcinn d’ionaid ar leith timpeall an Chontae 
— bhí roinnt de na cinn ba rathúla le ceiliúradh Eve 
Naomh Eoin i gColáiste Ealaíne Bhurúin ag a raibh 
os cionn 200 duine i láthair.Thug an scéaltóir, Niall 
de Burca, os cionn 250 páiste sa leabharlann a 
thaispeáin sé sa tSionainn agus san Inis.Ghlac 100 
páiste eile páirt i gceardlanna idirghníomhacha 
“Stair na hÉireann” i Leabharlanna na Carraige agus 
na Cille.Bhí sraith léachtaí agus taibhléirithe le 
feiceáil sa tionscnamh “Deich mBliana na gCéad 
Bliain” — sé léacht a bhí ar siúl ar fud an Chontae le 
téamaí an Chéad Chogaidh Dhomhanda in 1 agus 
téamaí na mBan in 1918.An Dr Joe
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Cumhacht, labhair Ger Browne agus Joe 0 Múirtín 
ar an gCéad Chogadh Domhanda in 1 agus labhair 
Lucille Ellis agus Mary Clancy faoi “Mná in 
1918”.Reáchtáladh na léachtaí i mbrainsí 
leabharlainne Inis, Sionainn, Chill Aodha, Chill 
Aodha, Chill Rois, Inis Díomáin agus Droichid 
Seisear.Rinne Mike Hanrahan a thaispeántas 'Clare 
— Songs of Independence:Dearbhú '— seó nua a 
ndearna sé taighde air, a scríobh sé agus a rinne 
sé.Rinne Mike premior a thaispeáint i Leabharlann 
DeValera, Inis Dé Máirt, an 27 Samhain, le 
feidhmíocht i Leabharlann na Sionainne Dé 
Céadaoin, an 28 Samhain.Is é seo an chéad cheann i 
sraith léirithe atá beartaithe — breathnóidh an 
scéal amach anseo ar Chogadh na Saoirse agus níos 
faide i gcéin.Tá gach imeacht mar chuid de chlár 
Deich mBliana na gCéad Bliain de chuid Leabharlann 
Chontae an Chláir. 

I measc fhéilire na n-imeachtaí don bhliain (líon a 
bhí os cionn 1,000 imeacht cláraithe do chuairteoirí 
ar ghréasán bhrainse na leabharlainne) bhí 
ceiliúradh Bealtaine i mí na Bealtaine, tacaíocht do 
"Féile Chairdis agus Chultúir PolskaEire, seachtain 
na hOidhreachta Náisiúnta i mí Mheán Fómhair, 
seachtain na hOidhreachta Náisiúnta i mí Dheireadh 
Fómhair agus an chéad" Lá Léitheoireachta 
"ceiliúradh ar scríbhneoireacht coire — léigh triúr 
scríbhneoirí coireachta a raibh cuireadh acu a gcuid 
oibre a phlé le lucht rata i leabharlann DeValera bhí 
i mí na bliana i mí na Samhna.Rinneadh ceiliúradh ar 
sheachtain na heolaíochta ar fud na tíre ón 11-18 
Samhain nuair a bhí dhá seó á óstáil ag Leabharlann 
Scariff do pháistí i scoileanna in aice láimhe, rinne 
“An Fhás Eolaíoch” iniúchadh ar chuid de na 
héachtaí iontacha eolaíochta agus innealtóireachta 
a bhí á ndéanamh ag eolaithe Éireannacha thar 
thréimhse 150 bliana.An seó “Science Magic” a 
bhuaigh an duais, agus iad ar cuairt ó Bhéal Feirste 
ag féachaint ar an eolaíocht taobh thiar de shraith 
cleasanna cosúil le maighnéid, thug múinteoirí agus 
daltaí araon ardmholadh don ócáid seo a 
d’fhreastail ar an seó in Sionainn agus in Inis.Rinne 
Debbie Thomas, a raibh seisiúin dlúthphearsanta 
léitheoireachta acu do thuismitheoirí Siriacha agus 

dá leanaí nár tháinig chun cónaí go dtí le déanaí i 
gContae an Chláir, a óstáil ar dhroichead Easmon 
agus ar Leabharlanna Enniston. 
Lean an tionscnamh “Ábhair Oibre” ar aghaidh le 
seisiúin faisnéise foirne i roinnt leabharlanna 
brainse agus labhair “Brendan O 'Regan” agus 
“Interview Confidence” i Leabharlann DeValera, 
Innis agus Sionainn.Chuir “Éire Chruthaitheach 
2017-2022” scéim deontais EUR 25,000 ar fáil don 
phobal sa straitéis náisiúnta um chruthaitheacht 
agus rinneadh roinnt gníomhaíochtaí a 
chlársceidealú trí fhoireann Chultúrtha Chomhairle 
Chontae an Chláir a dhéanann ionadaíocht ar an 
Leabharlann, na hEalaíona, Glor, Músaem, Cartlann, 
Fiontraíocht, Forbairt Tuaithe, Turasóireacht agus 
Oidhreacht. 

I measc na ngníomhaíochtaí a rinneadh a 
chlársceidealú tríd an tSeirbhís Leabharlainne, bhí 
ceardlanna scríbhneoireachta cuimhní, Lá Léitheoirí, 
sraith na gcainteanna, na gceardlanna filíochta agus 
fichille chomh maith le tacaíocht d’imeachtaí 
litearthachta i leabharlanna.Tionscnamh uathúil a 
chonacthas “BUMBLEance” — tugann seirbhís 
otharchairr náisiúnta na leanaí cuairt ar an gContae 
le húdair mhóréilimh de chuid leanaí, Derek 
Mulveen agus Cnoc Christine ar bord, rud a 
chruthaigh eispéireas léitheoireachta uathúil agus 
nochtadh don tseirbhís seo a imríonn ról iontach 
maidir le tacú le leanaí tinne ar fud na tíre. 

Osclaíodh leabharlann Chill Rois arís i Márta na 
bliana 2018 tar éis dúnadh trí mhí, le linn na 
tréimhse sin rinneadh athchóiriú mór ar an 
mbrainse chun go mbeadh sé ar ardchaighdeán ó 
thaobh éifeachtúlacht agus inrochtaineacht 
fuinnimh de.Bhí costas na n-oibreacha athchóirithe 
EUR 230,000 fritháirithe le deontas SEAI agus 
maoiniú ón gComhairle.Ag an gcuid dheireanach 
den bhliain, cuireadh deontas TFC ar fáil ar bhonn 
maoinithe chomhoiriúnaithe;cheannaigh an 
tseirbhís leabharlainne sraith de threalamh TFC le 
húsáid ag an bpobal i líonra na mbrainsí 
leabharlainne, ríomhairí glúine agus táibléid san 
áireamh.Ba é EUR 97,000 an deontas iomlán. 
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Seirbhís Ealaíon 
Thug tionscnaimh nua faoi deara sa bhliain 2018 gur 
bronnadh gradam ar Chruthaitheoir Cónaithe i 
gcomhar le Cartlann Cheol Cheirde na 
hÉireann.Fuarthas amach an saothar ealaíne 
iontach “Bláth na hlnse” in Inis, a bronnadh ar Clare 
as a bhuaigh Clár Liospóin IBAL Anti Litter.Is suiteáil 
dealbhóireachta de chuid Iris é seo atá suite i 
gcarrchlós Shráid na Mainistreach. 

Tá rath ar an Oifig Ealaíon i gcomhpháirtíocht leis an 
Irish Memory Orchestra a fuair maoiniú ón 
gComhairle Ealaíon chun mórthionscadal ceoil a 
chruthú a chuireann ar chumas ceoltóirí dalla dul i 
mbun na Ceolfhoirne.Go háirithe, stiúir an LCETB 
ceann amháin de thrí thionscadal a ghlacadh go 
náisiúnta chun maoiniú a fháil ó Chomhpháirtíocht 
Ealaíon Óige na Cruthaitheachta, ina bhfuil Oifig 
Ealaíon an Chláir agus Oifig Ealaíon Chathair agus 
Chontae Luimnigh ina gcomhpháirtithe 
comhpháirteacha.Thionóil sraith Riches an Chláir 
ceolchoirm 19 ceolchoirm, 3 i gcomhar le Fleadh 
Cheoil na Mumhan.D ' eagraigh an Oifig Ealaíon 
saothair ealaíne do na timpeallúcháin do Fleadh 
Cheoil na Mumhan agus d ' oibrigh sí go dlúth le 
tionscadal LCET Bon Genertion Clare agus thacaigh 
sí le 14 scoil tríd an Scéim Ealaíontóirí i 
Scoileanna.Lean Amharclann Óige an Chláir ag 
bualadh go seachtainiúil agus rinneadh é le linn 
Fhéile Leabhar Inis.Chomh maith leis sin, rinne siad 
‘Laethanta DanceHall’ in Glor, tionscadal 
amharclannaíochta idirghlúine le muintir Ospidéal 
Naomh Seosamh, Inis.D’eascair an tionscadal seo as 
cónaitheacht ealaíontóirí atá fós ar siúl san ospidéal 
agus chonaic sé portráidí cónaitheoirí a seoladh i mí 
na Samhna, 2018.Lean an “clár ealaíon sa tsláinte” 
ar aghaidh freisin in Ionad Cúraim Lae Raheen, 
Tuamgraney. 
I réimse na n-amharc-ealaíon, d’eagraigh an Oifig 
Ealaíon 29 thaispeántas i gCill Chaoin, Scariff agus 
Inis agus d’oibrigh sí i gcomhar le Glor ar an gcéad 
sraith de chainteanna d ' ealaíontóirí Dé hAoine.Bhí 
7 ealaíontóir san iomlán lonnaithe in Tulla Stabes 
Studios agus osclaíodh stiúideo ealaíontóirí nua in 
Inis i mí na Bealtaine ag lónadóireacht Tobairtascan 

do 4 ealaíontóir ar inisealacha.Bhí beagnach 17 
tionscadal ealaíon ar siúl le heagraíochtaí faoi 
mhíchumas a raibh concert Nollag i gComórtas na 
hAbhann agus taispeántas agus taibhiú in Glor i mí 
na Bealtaine.Eagraíodh breis agus 40 imeacht in 33 
ionad ar fud na tíre mar chuid den Chultúr Oíche i 
mí Mheán Fómhair agus bhí níos mó ná 2,700 duine 
ag freastal ar an imeacht sin.Fuair breis agus 100 
duine, imeacht agus féilte tacaíocht ó dheontais 
bhliantúla agus scéimeanna sparánachta.Tugadh 
tacaíocht freisin d ' fhorbairt Chlár na hÉireann 
Cruthaithí agus do Chruinniu na NOG. 

Tháinig méadú 33 % ar 
 na figiúirí don lucht féachana i 

gCulturlann Sweeney 

Bronnadh coimisiúin ealaíne tríd an Scéim 
Ardchrainn don Ealaíon ar thionscadail i gCill na Buí 
(Ealaíon), sa Chlár Thiar (ceol) agus sa tSionainn 
(damhsa).Tháinig méadú 33 % ar líon na ndaoine sa 
lucht féachana i gCultúlsan Sweeney, Cill Chaoin 
agus bhí 3,300 duine i láthair ag 66 imeacht ar 
feadh na bliana. 

 
 



 

 

Músaem an Chontae 
Bhí níos mó ná 30,000 cuairt ar Mhúsaem an 
Chláir i rith 2018.Bhí an-tóir ar cheardlanna 
oideachais le 1,286 dalta ó 20 bunscoil agus 
meánscoil ar cuairt sa mhúsaem i rith na 
bliana.Ina theannta sin, thug an músaem tacaíocht 
do roinnt cúrsaí oideachais do dhaoine fásta 
LCETB in Inis agus Scariff.I mí Iúil, bhí stádas 
iomlán Creidiúnaithe á fháil ag buaicphointe 2018 
an mhúsaeim do chlár MSPI na Comhairle 
Oidhreachta, rud a thug sprioc fhadtéarmach don 
mhúsaem chun críche, sprioc atá anois mar chuid 
de mhúsaeim Údaráis Áitiúil eile a bhfuil an stádas 
sin bainte amach acu faoin gClár um Chaighdeáin 
Músaeim. 

Fuarthas rochtain ar 1,344 mír san iomlán ar 
bhailiúchán an mhúsaeim i rith na bliana, rud a 
rinne dúbailt ar an iomlán go breis agus 2,683 
mír.Is ionann sin agus tuairim is leath den riaráiste 
bailiúcháin iomlán.Laghdaigh laghdú ar líon foirne 
na ngníomhaíochtaí músaeim tar éis mhíonna an 
tsamhraidh, ach earcaíodh roinnt oibrithe 
deonacha nua chun taighde ar an mbailiúchán a 
mhéadú agus chun ceardlanna oideachais dírithe 
ar churaclam a athbheochan.Buaicphointe deiridh 
don mhúsaem ab ea an t-ainmniúchán sa 
chatagóir “An Taithí Turasóireachta is Fearr” i 
nGradam an Chláir um Barr Feabhais Gnó i mí na 
Samhna.
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Is é misean Glor a bheith ar thús cadhnaíochta 
maidir leis na healaíona ildhisciplíneacha 
sármhaitheasa dá lucht féachana, d’ealaíontóirí 
agus do phobail, trí eispéiris sna healaíona ar 
ardchaighdeán a chur i láthair chun feabhas a chur 
ar thírdhreach cultúrtha saibhir an Chláir, ag díriú 
go háirithe ar na healaíona traidisiúnta. 

 

I N I S  
In 2018, dhíol Glor 45,514 thicéad le breis is 249 
taibhiú sna healaíona traidisiúnta, 17 léirithe 
amharclannaíochta agus 7 thaispeántas agus chuir 
sé 27 thaispeántas ar fáil i rith na bliana a bhí 
tarraingteach do leanaí agus do theaghlaigh.Chuir 
Glor 57 léiriú agus imeacht pobail i láthair freisin 
agus in Aibreán & Bealtaine amháin rinneadh 
1,800 duine óg ar stáitse Glor.Lean 
comhpháirtíochtaí láidre le Féile Bealtaine, Féile 
Ealaíon Shráid Inis, Fleadh Nua, Féile Traffil, Féile 
Bia Inis agus Féile Inis Garden, ar aghaidh agus 
chuidigh siad le lucht féachana a éagsúlú agus leis 

an gclár a leathnú.Ainmníodh Ennis Musical 
Society don “Front of House” is fearr i gCumann 
Sochaithe Moslaíocha na hÉireann (AIMS) mar 
chuid de tháirgeacht an Achta deirfiúr, a d ' 
fhreastail 2,830 díobh i mí an Mhárta. 
Flynn and Catherine Ireton a tháinig le ceolchoirm 
i mí Dheireadh Fómhair ar Cheolfhoireann 
Chuimhne Dave Flynn le Mairtín O Connor ina 
raibh ceol nua a chruthaigh Flynn le linn a 
Chumann Glor Artist.Cuirfear obair Catherine 
Ireton i láthair ag Glor i rith 2019 in éineacht le 
Jacinta Sherrin, Comhlach Ealaíne nua eile.Thug an 
buaicphointe bliantúil, Oíche Ghradam Morglor i 
mí na Samhna, urraim don obair iontach a rinne 
Clare ceosician Chris Droney, seinnteoir 
ceolchoirme.Is admháil agus ceiliúradh ag Glor ar 
shaibhreas ealaíontóirí gairmiúla agus 
leathghairmiúla, i dteannta na ndaoine 
tréitheacha, na ngrúpaí agus na bpobal laistigh 
den Chontae, a dtugann gach duine acu spreagadh 
ríthábhachtach d’fhás agus d’fhorbairt chultúr 
uathúil an Chláir. 

Bliain an-táirgiúil ab ea 2018 mar bhliain forbartha 
agus athghiniúna a chuirfidh dlús le hócáid níos 
faide in 2019, trí thionscnaimh ealaíontóra, trí 
chomhléiriúcháin shuntasacha agus trí 
chomhpháirtíochtaí nua.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lean Glor de bheith ag tacú le Lá na nEalaíontóirí Comhlacha
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AN STIÚRTHÓIREACHT UM FHORBAIRT TUAITHE
 
 

 

 

Stiúrthóir Forbartha Tuaithe 

An Roinn Tuaithe, 
Pobail & 
Turasóireachta 

Straitéis agus Fóram 
Forbartha Tuaithe 
D’éirigh go maith le Straitéis Forbartha Tuaithe an 
Chláir agus fuarthas a lán foinsí maoinithe le 
haghaidh na spriocanna a sainaithníodh in 8.Fuair 
Ionad Seirbhísí Ennistmonon Multi maoiniú de 
EUR 1 m faoin gCiste Athghiniúna agus Forbartha 
Tuaithe i Nollaig 2018 agus tá an tionscadal le cur i 
gcrích i Meán Fómhair 2019. 

Lean

 

LEONARD CLEARY LEONARD CLEARY 
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 sé sin iarracht chuimsitheach tras-stiúrthóireachta 
chun réimse iarratas ar mhaoiniú RDF a chur 
isteach. 

I mí Iúil 2018, ceapadh ceathrar Oifigeach 
Forbartha Tuaithe agus Pobail agus is é a 
sainchúram oibriú le grúpaí pobail d ' fhonn a 
gcumas a fhorbairt agus tacú leo ar an gcaoi sin a 
gceantar áitiúil a fhorbairt. 

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 
Le linn 2018, bhainistigh an Coiste Forbartha 
Pobail Áitiúil (LCDC) seachadadh na chéad bhliana 
de chlár nua SICAP 2018-2022.Rinne an LCDC 
freisin roinnt tacaíochtaí maoinithe a bhainistiú 
agus a fhormheas i rith na bliana agus áiríodh leo 
sin na 26 thionscadal faoi Chlár Feabhsaithe an 
Chomhphobail agus 9 thionscadal faoi Chiste 
Sláintiúil Éireann.D’fhormheas an LCDC Straitéis an 
Chláir Shláintiúil 3 bliain in 2018 freisin.Is é seo an 
chéad cheann don Chontae agus d ' fhorbair grúpa 
oibre de pháirtithe leasmhara áitiúla agus 
Comhairleoireacht Reatha é.  
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Mar chuid de Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus 
Pobail an Chláir (LECP) rinneadh suirbhé ar fud an 
chontae ar Cháilíocht Beatha, Sláinte & Tobar 
Being an phobail i gcomhar le Bord Oideachais & 
Clár Luimnigh agus le Bord Oiliúna an 
Chláir.Cuireann ‘Suirbhé Clare’ sonraí ar fáil a 
bhaineann le fostaíocht, oideachas, sláinte, 
iompar agus cuimsiú sóisialta. 

Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 
Tugadh Comhaontú Leibhéal Seirbhíse don bhliain 
2018 chun críche idir Comhairle Contae LRP agus 
Comhairle Contae an Chláir agus comhaontaíodh 
plean oibre bliantúil don bhliain sin.An Rúnaíocht 
le tacaíocht ó dhá Chomhordaitheoir 
páirtaimseartha a stiúrann obair PPN. 

Íocadh costais oibriúcháin 2018 an LRP ó dheontas 
Roinne EUR 50,000 agus ó ranníocaíocht EUR 
30,000 ó Chomhairle Contae an Chláir. 

Straitéis atá fabhrach do dhaoine 
scothaosta 
Déanann Comhairle Contae an Chláir comhordú ar 
sheachadadh Straitéis Idirghníomhaireachta 
Aoisliúntais an Chontae le hocht ngníomhaireacht 
a threoraíonn nó a thacaíonn le seachadadh na 
ngníomhartha éagsúla.Tá an Chomhairle Contae 
tiomanta a cuid seirbhísí a sholáthar ar “bhealach 
atá fabhrach do gach duine”.Faigheann Bord na 
Comhghuaillíochta Aoise tacaíocht ó obair na 
Comhairle um Dhaoine Aosta chun bonn eolais a 
chur faoi na tosaíochtaí maidir le seachadadh an 
Phlean Gníomhaíochta.In 2018 sheol an 
Chomhghuaillíocht Aoisbhá Straitéis Aoisbhá an 
Chláir don tréimhse 2018-2022. 

In 2018, chuimsigh an Eagraíocht Dhomhanda 
Sláinte (EDS) Contae an Chláir ina Líonra 
Domhanda um Chathracha agus Pobail atá 
fabhrach do Dhaoine Aosta.Mar chomhalta, beidh 
Contae an Chláir mar chuid de ghluaiseacht 
dhomhanda pobal, cathracha agus leibhéal fo-
náisiúnta rialtais eile a bhfuil gealltanas tugtha acu 

freastal ar riachtanais a gcónaitheoirí aosta. 
An Scéim Athnuachana Bailte agus 
Sráidbhaile 2018 
Fuarthas EUR 581,000 i maoiniú chun tacú le 
feabhsú agus acmhainneacht forbartha 
eacnamaíochta ceithre bhaile agus sráidbhaile sa 
Chontae.I measc na limistéar sin tá Ballynacally, 
Cill Aodha, an tSionainn agus an Tulla. 

Tionscnamh Clar 2018 
Bhain deich dtionscadal tairbhe as maoiniú 
formheasta EUR 371,598.43 faoin tionscnamh 
CLAR 2018.As na deich dtionscadal, tugadh an deis 
do sheacht scoil náisiúnta (Coore, Doolin, 
Dromindoora, Labasheeda, Rineen, Lisdoonvarna 
agus tubber St Enda) áiseanna imeartha breise a 
fhorbairt agus tugadh aghaidh sna trí thionscadal 
eile ar shaincheisteanna sábháilteachta ar 
bhóithre i Muilinn Chill Mháille, Caorach agus 
O’Callaghan. 

Treoirbhealach Loch Derg 
Le cúnamh ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, 
Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta 
faoin tionscnamh REDZ, seoladh an Treoirphlean 
Loch Deirg i mí Márta 2018.Thacaigh an maoiniú le 
forbairt stádas an Treoirbhealaigh, táirgeadh agus 
dáileadh comhthaobhachta margaíochta agus cur 
chun cinn ginearálta. 

Scéim Bhonneagair Áineasa 
Lasmuigh 
Faomhadh ceithre thionscadal ar mhaoiniú EUR 
692,000 faoin scéim náisiúnta seo.I measc na 
dtionscadal bhí síneadh 5 km ar rian 
taitneamhachta ó Bealkelly go Tuamgrey chomh 
maith leis an rian atá ann cheana ó Bhéal Átha 
Cora go Bealkelly a uasghrádú.Nuair a bheidh sé 
curtha i gcrích, beidh rian taitneamhachta 
easbhóthair leanúnach le fáil ar an mbealach 18 
km ó Killaloe go Scarn.Leithdháileadh maoiniú EUR 
498,000 ar an tionscadal seo.Leithdháileadh an 
EUR 194,000 eile chun siúlóid abhann in 
Ennistymon a fhorbairt agus a uasghrádú, chun 
rian lóisteáilte a thógáil in aice leis an bpáirc 
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bhoscaí sa Tulla agus chun uasghrádú a dhéanamh 
ar chosán siúil agus boarda ag Páirc an Phobail i 
gClarraí. 
Bailte Slachtmhara 
D’eagraigh an Stiúrthóireacht um Fhorbairt 
Tuaithe seisiún faisnéise do na grúpaí Bailte 
Slachtmhara go léir i mí Márta 2018.I measc na n-
aoichainteoirí bhí Aileen Campion — Towns in 
Birdhill Tidy, (buaiteoirí chomórtas 2017 Bhaile 
Taoide) agus Janice Fuller — breithneoir Náisiúnta 
na dTailte Taoide le heolas. 

Chomh maith leis sin agus mar ullmhúchán don 
chomórtas náisiúnta bhí clinicí amháin a eagraíodh 
timpeall an Chontae i rith Aibreán 2018 nuair a 
thug breithneoir náisiúnta (Cumhacht Lorraine) 
treoir maidir leis an bhfoirm iarratais do 24 baile 
agus sráidbhaile éagsúla. 

Bronnadh gradaim ar Bhailte Taoide Inis agus Chill 
Rois agus ar Chnoc Sannon, an Cuain, Cill Murra 
agus Scoil Náisiúnta an Scairbh. 

Mórtas Ceantair 
Is comórtas uile-oileáin a reáchtálann Comhoibriú 
Éireann é mórtas Ceantair.Is é is aidhm dó an 
rannchuidiú ríthábhachtach a dhéanann pobail 
don tsochaí a aithint agus a cheiliúradh. 

Is iad seo a leanas ionadaithe an Chláir i 
gcomórtas na bliana seo:Tithe Sráidbhaile 
Sráidbhaile (Catagóir Daonra 3);Baile na Sionainne 
(Catagóir Daonra 5);Pointe na Spáinne i gCatagóir 
na bPobal Cósta na nOileán;agus siúlóid Phortach 
an Chaisleáin i gCill na Féile ina bhfuil sé sa 
chatagóir ‘Tionscnamh Folláine Pobail’.Ainmníodh 
an tSionainn ina buaiteoir iomlán Chatagóir 5 d ' 
ionaid daonra os cionn 5,000 duine, agus 
bronnadh Duaiseanna Runner Up ar Phointe Quin 
agus Spáinneach laistigh dá gcatagóirí. 
Úirleachais 
Cabhraíonn coistí saorálacha le tailte adhlactha a 
chothabháil ar fud an Chontae.Tá tiomantas 
leanúnach na ngrúpaí sin luachmhar.Chun íoc i 
bpáirt as na costais a bhí i gceist, d’íoc an 

Chomhairle EUR 25,355 agus deontais á 
mbronnadh aici ar thríocha ochtar iarratasóir in 
2018. 

Cheannaigh an Chomhairle talamh ag Bóthar Chill 
Dísirt, Inis chun ceantar adhlactha/taitneamhachta 
nua a fhorbairt agus cuirfear tús le hobair 
suirbhéireachta ar an talamh sin go luath in 2019. 

Scéim Tacaíochta Pobail 
I mí Aibreán 2018, sheol Comhairle Contae an 
Chláir Scéim Tacaíochta an Chomhphobail 2018, 
arb é is cuspóir di grúpaí pobail agus deonacha a 
spreagadh chun páirt ghníomhach a ghlacadh i 
bhforbairt a bpobal agus chun feabhas a chur ar 
chaighdeán na taithí beatha ina gceantair.Bhain 
grúpaí tairbhe as EUR 345,838 faoin Scéim. 

An Clár Comhairle na nÓg 
Is cuid de thionscnamh náisiúnta ón Roinn Leanaí 
agus Gnóthaí Óige é Clare Na NOG.Tá sé mar 
aidhm ag Comhairle deis a thabhairt do dhaoine 
óga sa raon aoise 12-18 chun na saincheisteanna 
atá tábhachtach dóibh a shainaithint, chun plé a 
dhéanamh ar roinnt de na hathruithe ba mhaith 
leo a fheiceáil agus chun smaointe agus moltaí a 
thabhairt chun cinn maidir le hathrú a thabhairt i 
gcrích. 

Ghlac na comhaltaí páirt i raon 
gníomhaíochtaí;D’óstáil siad dhá cheann de AGM, 
a raibh rath air, (i bPointe Inis agus sa Spáinn);mar 
aon lena gcuairteoirí Íoslannacha a óstáil.Bhí 
deireadh seachtaine cónaithe acu i bPeadair, áit ar 
chuir siad suirbhéanna iompair i gcrích agus ar 
chomhaontaigh siad a dtéamaí do 2018.Chuir siad 
faoi bhráid an Choiste um Beartas Straitéiseach 
um Fhorbairt Tuaithe agus chuir siad a n-ionchur 
ar fáil maidir le forbairt na Straitéise 
sin.Chabhraigh siad leis an
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Achomh-Achomhoibríoch ar an Láthair 
Achomhraic a thacaíonn leis an bPlean 
Gníomhaíochta um Fhéinmharú a Chosc sa Lár 
agus san Iarthar — Connecting for Life. 

Ba é an buaicphointe a bhí acu agus an rath 
náisiúnta a bhí orthu sa bhliain ná an deis a fháil 
taisteal go Baile Átha Cliath ar chuireadh ón 
Taoiseach chun an Plean Gníomhaíochta um 
Shábháilteacht ar Líne a sheoladh.Cuireadh 
síneadh leis an iarraidh sin de bhun a gclár 
meantóireachta um Chibearshábháilteacht le 
McAfeo agus a gcur i láthair don Chomhchoiste 
Oireacháise. 

Turasóireacht 
Oibríonn Comhairle Contae an Chláir i 
gcomhpháirtíocht le Turasóireacht Chláir ina ról 
margaíochta agus cur chun cinn sa 
Chontae.Tugadh faoi roinnt tionscnamh 
margaíochta i rith na bliana chomh maith le foilsiú 
treorach maidir le féilte agus imeachtaí. 

Beidh stádas Geopark na Burren le haghaidh 
athbhailíochtaithe in 2019 agus cuireadh tús leis 
an bpróiseas ullmhúcháin i rith 2018. 

Eisíodh iarraidh ar thairiscintí chun Straitéis 
Turasóireachta a ullmhú do Chontae an Chláir i mí 
Iúil 2018.Ceapadh Foireann Turasóireachta 
Consulting Ltd agus críochnófar an próiseas faoi 
Iúil 2019.Tá Grúpa Stiúrtha ar a bhfuil foireann na 
Comhairle, Oidhreacht na Sionainne agus Failte 
Éireann i bhfeidhm chun an próiseas a bhainistiú. 

Cloigeann 
Dubh 

‘Murrooghtooi
’ 

01 km 2 km 3 km 4 km 

Caisleán Ghleann na 
hIach 

Caher Gleann Loop  Bllrren Colle g e d ' Ealaíon 
An Ceann Dubh Loop 

Fanore to Ballyvaughan4rek 

Fanore Fanore 
Má ^ Balitt ^ t ^ 

Lisdoonvarna 
Lisdoonvarna 
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^  Ball 
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N67  _  ^• Baile ali 
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Edral 
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DAOINE.ÁIT. 
 FOGHLAIM.SLÍ BHEATHA, 

Lean Geopark Global Geopark UNESCO de bheith 
ag forbairt Geopark mar cheann scríbe 
turasóireachta inbhuanaithe agus chuir siad clár 
oibre chun feidhme lena dtugtar tacaíocht 
d’fhiontair turasóireachta áitiúla tríd an Líonra um 
Éiceathurasóireacht Burren.Tá Cód Cleachtais na 
Turasóireachta Inbhuanaithe lárnach don obair seo 
maidir le cláir turasóireachta inbhuanaithe a 
fhorbairt, tionscadail chaomhantais le pobail 
áitiúla, agus i láithreáin chultúrtha agus i 
mbainistiú agus monatóireacht lorg. 

Bhí an Geopark ina bhall de Líonra Domhanda 
Geopark ASA, agus ghlac sé páirt i gcruinnithe 
Geopark na hEorpa agus i bhFóram Geoparks na 
hÉireann, fóram a oibríonn go dlúth le Suirbhé 
Geolaiseach na hÉireann chun oideachas agus 
turasóireacht gheolaíoch a chur chun cinn in Éirinn 
agus thar lear.Déanann Suirbhé Geopark na 
hÉireann páirtmhaoiniú ar Chlár Oibre Geopark.Is 
comhpháirtí é Geopark freisin ar Chlár 
Comhpháirtíochta um Limistéar Eorpach an 
Atlantaigh Interreg ina ndéanfar forbairt ar 
bhealach turasóireachta Geoparks feadh an 
Atlantaigh. 
Tá

 athbhailíochtú Geopark mar chomhalta de Líonra 
Domhanda Geoparks le haghaidh athnuachana le 
linn 2019 agus cuireadh tús leis an bpróiseas 
ullmhúcháin ag deireadh 2018. 

Íomhánna de Thaithí Cuairteoirí 
Moher 
Ba í 2018 an bhliain is gnóthaí ar taifead in Aillte an 
Mhothair le 1.58 milliún cuairteoir le linn na bliana 
méadaithe 3.1 %.Osclaíodh foirgneamh nua 
fáiltithe cóiste i mí an Mheithimh lena gcuirtear 
cead isteach den chéad scoth ar fáil do gach turas 
grúpa, mar aon le saoráidí leithris breise agus 
leagan amach nua cóiste.Cuireadh samhail nua 
dhinimiciúil praghsála i bhfeidhm don taistealaí 
neamhspleách a chuireann deireadh leis an 
mbuaicphraghsáil chun cuairteoirí a spreagadh am 
breise a chaitheamh i gCo. an Chláir agus 
eispéireas iomlán níos fearr a bheith acu do 
chuairteoirí.D’éirigh leis na hathruithe ar an 
struchtúr eagraíochtúil agus bhí siad 
ríthábhachtach chun an leibhéal méadaithe gnó a 
bhainistiú;feidhmeanna feabhsaithe, oibríochtaí 
feabhsaithe agus bainistíocht tráchtála níos fearr a 
bheith acu.
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Geopark Domhanda Bhurúin 
agus Aillte an Mhothair 
UNESCO 

BURREN 
 AGUS AILLTE 

MOHES 

I measc na dtionscnamh a rinneadh i rith na bliana 
bhí an cúrsa tráthnóna geolaíochta i mí Feabhra 
agus an cúrsa Éiceolaíochta Domhanda a 
reáchtáladh i gcomhpháirtíocht le hIonad 
Oideachais Bhurúin, le Coláiste Ealaíne Cathair 
Chonaill agus Buirín faoi seach.I mí na Bealtaine a 
bhí féile Rocal Burren á hóstáil. 

Jrahai 
Jrahai 

Ionad Oidhreachta 
an Ionaid 

Fíoreolaíochta 

Ionad Cuairteoirí 
Náisiúnta Burren 

Corrofin 

Páirc 
Moher 
Moher 
Moher 

Ballinruan ^ 
Ballinruan 

R476 

R460 

61” 
Anaclann Dúlra 
Dromore Wood 

Lúb Adhmaid Ruan-Dromore 
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Comhchoiste Póilíneachta 
Is é aidhm fhoriomlán Chomhchoiste Póilíneachta 
an Chláir (JPC) comhairliúcháin, pléití agus moltaí 
maidir le póilíneacht Chontae an Chláir a éascú, idir 
Comhaltaí Tofa, Comhaltaí an Oireachtais, 
ionadaithe Pobail agus Deonacha, Fochana an 
Garda Síochána agus Oifigigh Údaráis 
Áitiúil.Tionóladh ceithre chruinniú phoiblí in 
2018.Ag gach cruinniú, rinne na Gardaí nuashonrú 
ar na staitisticí póilíneachta.I mí Feabhra, d’fháiltigh 
an Comhchoiste roimh chur i láthair ón Oifigeach 
Aoisbhá maidir leis na réimsí nua gníomhaíochta 
chun Contae cairdiúil láidir bríomhar a fhorbairt.I 
mí Aibreáin, thug seirbhísí Óige an Chláir tuairisc 
chun dáta ar na seirbhísí a cuireadh ar fáil d’Óige an 
Chláir.Thíolaic an Biúró um Shócmhainní Coiriúla ag 
cruinniú mhí Dheireadh Fómhair agus thug sé 
forléargas ar a gcuid gníomhaíochtaí. 

Bhí faisnéis ar líne maidir le sábháilteacht leanaí á 
hóstáil ag JPC tráthnóna i mí Dheireadh Fómhair a 
bhí dírithe ar na daoine sin a thugann aire do leanaí 
faisnéis agus comhairle a chur ar fáil maidir leis na 
contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ann ar líne agus 
maidir le conas leanaí a chosaint ar líne.I mí na 
Samhna, chuir Cónaidhm Vinters na hÉireann, an 
Comhchoiste Póilíneachta agus an Garda Síochána 
seoladh an fheachtais ‘Ask for Angela’ i gContae an 
Chláir chun cinn.Cuireann an tionscnamh códfhocal 
ar fáil do phátrúin le húsáid má bhraitheann siad 
nach bhfuil sábháilte agus má theastaíonn cabhair 
uathu chun an t-áitreabh a fhágáil.Tá roinnt 
soláthraithe fáilteachais tar éis oiliúint a chur ar a 
bhfoireann chun beart a dhéanamh má úsáidtear 
an códfhocal.Áiríodh foréigean baile, úsáid ladrann, 
earcaíocht Garda, brath Garda, drugaí, sláinte an 
phobail, agus mí-úsáid ar sheanóirí ar réimsí eile de 
phléití JPC. 
An Rannóg um Theicneolaíocht 
Raidió, Digiteach agus Faisnéise 

Tá Rannóg Leathanbhanda, Dhigitigh agus 
Teicneolaíochta Faisnéise Chomhairle Contae an 
Chláir freagrach as seirbhísí Teicneolaíochta 
Cumarsáide Faisnéise a sholáthar do gach fostaí de 
chuid Chomhairle Contae an Chláir.Clúdaíonn líonra 
na Comhairle 15 ionad éagsúla ar fud an Chontae a 
thugann tacaíocht do thuairim is 500 úsáideoir.Ar 
na suíomhanna sin tá oifigí an Cheantair 
Bhardasaigh sa tSionainn, i gCill Rois agus in Inis 
Spéire, áit a bhfuil rochtain ar gach eolas agus 
seirbhís de chuid na Comhairle ar fáil.Éascaítear 
rochtain ar sheirbhísí amhail mótarcháin, 
fiosrúchán cuntas agus fiosruithe íocaíochta agus 
pleanáil ar líne sna háiteanna sin. 

Straitéis Dhigiteach an Chláir 
Ghlac Comhairle Contae an Chláir le Straitéis 
Dhigiteach an Chláir i 2018.Is é comhthéacs na 
Straitéise fís agus treochlár gaolmhar a chur ar fáil 
chun tacú leis an ngeilleagar digiteach sa Chontae 
sna cúig bliana amach romhainn agus ina dhiaidh 
sin.Tá sé mar aidhm ag an straitéis seo cur le 
rolladh amach Leathanbhanda ar fud an Chontae 
agus le Straitéis Forbartha Tuaithe an Chláir freisin. 

 



 

Tá sé mar aidhm ag an Straitéis seo freisin Contae 
an Chláir a bhunú mar cheannaire náisiúnta agus 
idirnáisiúnta maidir le leathanbhanda agus 
teicneolaíochtaí digiteacha a ghiaráil le haghaidh 
Athghiniúint Tuaithe ar leibhéal Contae.Is féidir 
teacht ar chóip den straitéis ar  
www.clarecoco.ie/publications. 

Tá Clár Mol Digiteach Chomhairlí Contae an Chláir 
ar cheann de na saincheisteanna a thagann aníos 
arís is arís eile agus atá aibhsithe trí Straitéis 
Forbartha Tuaithe Chomhairle Contae an Chláir 
agus, chomh maith leis sin, inár Straitéis 
Dhigiteach, is é an easpa Leathanbhanda ardluais ar 
fud an Chláir Tuaithe.Cé go bhfuil rochtain ar 
sheirbhísí leathanbhanda ríthábhachtach, aithníodh 
go bhfuil an riachtanas go mbeadh saoráidí ag 
cabhrú leis an mbonneagar seo a chur chun cinn 
chomh tábhachtach céanna.Ní hamháin go 
gcuireann Clár um Mhol Digiteach Chomhairle 
Contae an Chláir rochtain ar leathanbhanda ar fáil 
do phobail, ach cuireann sé na saoráidí ar fáil 
freisin chun cur ar chumas pobal leas a bhaint as 
acmhainneacht an chéanna.Tá trí mhoil dhigiteacha 
curtha ar bun anois ar fud an Chontae — Cill Rois, 
Baile an Mhuilinn agus eacla. 
Tá

 dhá shaoráid eile á mbeartú freisin d’Inis Mon agus 
d’Inis.Áirítear ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil 
deasca teo, seomraí cruinnithe, áiseanna iomlána 
closamhairc etc. tá nascacht leathanbhanda 
ardluais ag gabháil leo go léir. 

Tá na saoráidí ar fáil dóibh seo a leanas: — 

• Cónaitheoirí agus pobail áitiúla 

• Fiontair áitiúla, fiontraithe agus gnólachtaí a 
dteastaíonn spás uathu chun oibriú agus 
comhoibriú le chéile 

• Oibrithe aonair agus comaitéirí ar mian leo 
am comaitéireachta a laghdú trí bheith ag 
obair níos gaire don bhaile — ó am go 
chéile, go rialta nó fiú go laethúil 

• Cuairteoirí a dteastaíonn spás oifige agus 
nascacht idirlín uathu

http://www.clarecoco.ie/publications�
http://www.clarecoco.ie/publications�
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Agus na seirbhísí seo á gcur ar fáil, is é an t-éiteas is 
tábhachtaí ná solúbthacht a thabhairt dár n-
úsáideoirí trí éascú a dhéanamh ar shocruithe a 
oireann do riachtanais éagsúla — rud a chuireann 
ar chumas pobal a bheith nasctha le chéile.Is iad 
aidhmeanna agus cuspóirí an tionscnaimh seo go 
mbeidh Comhairle Contae an Chláir bunaithe trí na 
moil dhigiteacha sin; 

• aghaidh a thabhairt ar na bearnaí éilimh trí 
shaoráidí feidhme a bheidh oiriúnach do 
nascacht leathanbhanda laistigh dár bpobail 
atá lonnaithe go straitéiseach ar fud ár 
gContae. 

• feabhas a chur ar chumas ár saoránach 
maireachtáil agus oibriú ann chomh maith 
le cuairt a thabhairt ar ár bpobail áitiúla. 

• cáilíocht beatha bhaill ár bpobal a fheabhsú 
trínár gcur chuige solúbtha agus trí 
shocruithe a éascú a oireann do riachtanais 
éagsúla. 

• trí shaoráidí ardsonraíochta a chur ar fáil a 
chuireann ar chumas ár n-úsáideoirí leas a 
bhaint as acmhainneacht na seirbhísí 
leathanbhanda hi 

Tá an fhaisnéis iomlán faoin tionscnamh seo ar fáil 
ar: 
www.digiclare.ie 

Uasghrádú ar an suíomh gréasáin —  
www.clarecoco.ie 
I 2018 rinneadh uasghrádú ar ár láithreán gréasáin 
do Chomhairle Contae an Chláir www. 
claraceco.ie.Chuir an Rannóg Leathanbhanda, 
Dhigiteach agus TF an t-uasghrádú sin i gcrích go 
hinmheánach. 

Ba é príomhchuspóir an uasghrádaithe freastal níos 
fearr a dhéanamh ar ár gcustaiméirí tríd an suíomh 
gréasáin a dhéanamh freagrúil.Ciallaíonn sé sin go 

n-oiriúnaíonn an taispeáint don fheiste a 
úsáidtear.D’éirigh linn an suíomh gréasáin a 
dhéanamh níos nua-aimseartha agus struchtúr an 
tsuímh a fheabhsú agus na córais loingseoireachta 
a shimpliú ag an am céanna.Tugadh isteach 
‘megamenu’ inrochtana ar mhaithe le 
hinúsáidteacht níos fearr.Tugadh roinnt 
comhpháirteanna den suíomh cothrom le dáta ar 
an leathanach baile, mar shampla tá an painéal 
nuachta níos éasca na míreanna is déanaí a 
fheiceáil de réir ábhair.Cuireadh feabhas freisin ar 
an eolas faoin struchtúr eagrúcháin, na 
stiúrthóireachtaí, na ranna, na stiúrthóirí agus na 
foirne sinsearacha.Cuireadh isteach réimse 
tiomnaithe ‘Cloisimis uait’ chun rochtain ar gach 
comhairliúchán i réimse amháin a chur ar fáil agus 
feabhsófar é sin de réir a chéile in 2019 mar chuid 
den uasghrádú leanúnach.

http://www.digiclare.ie/�
http://www.clarecoco.ie/�
http://www.clarecoco.ie/�
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AN STIÚRTHÓIREACHT UM FHORBAIRT 
EACNAMAÍOCH

 
 
 

 

Liam CONNEALLY 
 Stiúrthóir Forbartha Eacnamaíche 

Bainistíocht Forbartha 
Ba é 1,076 líon na n-iarratas pleanála a fuarthas in 
2018, méadú ar líon agus ar chastacht na mblianta 
roimhe sin.Ina theannta sin bhí 13 iarratas 
forbartha de chuid an Údaráis Áitiúil féin 
ann.Rinneadh cinntí maidir le 926 iarratas pleanála, 
ar deonaíodh 882 gcinn díobh agus diúltaíodh do 
44 gcinn díobh.Rinneadh achomharc in aghaidh 40 
iarratas chuig an mBord Pleanála agus orthu sin, 
sheas an bord le 33 chinneadh. 

Réamhphleanáil 
Reáchtáladh 288 comhairliúchán réamhphleanála 
san iomlán i rith na bliana chun deis a thabhairt 
d’iarratasóirí prionsabail a dtograí a phlé saor in 
aisce le Pleanálaithe na Comhairle. 

Ranníocaíochtaí forbartha 
Bailíodh suim EUR 2,779,642 i rith 2018.Cuimsíonn 
na rannchuidithe sin réimse seirbhísí, lena n-
áirítear uisce, séarachas, bóithre, taitneamhacht, 
pobal, caitheamh aimsire agus carrpháirceáil.Tá sé 
d’oibleagáid ar an gComhairle ranníocaíochtaí uisce 
agus séarachais a bhailiú thar ceann Uisce Éireann 
ar cheadanna pleanála a deonaíodh roimh an 1 
Eanáir 2014.  
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Forfheidhmiú 
Ba bhliain ghnóthach eile í 2018 don Rannóg 
Forfheidhmiúcháin sa Roinn Pleanála agus déantar 
achoimre ar an ngníomhaíocht sa tábla seo a 
leanas: 

 

Ag Teacht i gCeannas 
Ghlac Comhairle Contae an Chláir ocht n-eastát 
tithíochta is fiche faoina gcúram i 2018.Rinneadh 
dul chun cinn maidir le go leor eastát eile a 
thabhairt chun críche trí rannpháirtíocht le 
sealbhóirí bannaí, le forbróirí, le conraitheoirí agus 
le cónaitheoirí.Tá sé beartaithe cúig eastát is fiche 
ar a laghad a ghlacadh i gceannas in 2019. 

Rinne an fhoireann a bhí i gceannas sa Roinn 
Pleanála monatóireacht réamhghníomhach ar 
dheich gcinn de fhorbairtí nua a bhí á dtógáil le linn 
2018.Ba cheart go n-áiritheofaí leis an 
bhfaireachán leanúnach seo ar eastáit, atá dian ar 
acmhainní, go gcuirfear deireadh le forbairtí 
tithíochta amach anseo go caighdeán comhlíonta 
níos airde agus gur cheart go mbeadh sé níos simplí 
freagracht a ghlacadh as próisis ina dhiaidh sin. 

Lean an Roinn Pleanála uirthi ag cur bailchríoch ar 
phleananna réitigh láithreáin agus ag socrú go 
gcuirfí conarthaí oibreacha feabhais i bhfeidhm ar 
eastáit éagsúla ina raibh airgead bannaí á bhfáil 
againn. 
I gcás forbairtí sa chás nach leor na bannaí, ar 
chúiseanna éagsúla, chun na hoibreacha 
riachtanacha a chur i gcrích, táthar ag súil go 
mbeadh scéim náisiúnta dreasachta, cosúil leis an 
scéim a sholáthraigh an Roinn i 2016, ar fáil don 

Chomhairle, a chuideodh le forbairtí den sórt sin a 
chur i gcrích. 

Conair Eacnamaíoch an Atlantaigh 
(AEC) 
Tá feidhm ag an AEC maidir le réigiún 
neamhriaracháin nó “líneach” ar chlár farraige an 
Iarthair, a shíneann ó Chiarraí go Dún na nGall, 
agus lena n-áirítear Contae an Chláir.Is é an aidhm 
atá leis ná comhoibriú a fhorbairt agus a mhéadú 
laistigh den Choiste Comhairleach Eorpach (AEC) 
lena ndéantar a shócmhainní a uasmhéadú, lena 
mealltar infheistíocht agus lena gcruthaítear poist 
agus rathúnas sa réigiún.Tá sé ar cheann de 
phríomhchuspóirí ag AEC dlús a chur leis an 
bhforbairt shuntasach réigiúnach, agus an Cósta 
Thoir in Éirinn a bhfuil rath air a chomhlánú agus a 
chothromú.Cuireann tionscnamh AEC deis ar fáil 
bealach luathaithe, níos freagrúla a chruthú don 
fhorbairt réigiúnach in Éirinn. 

Tá an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail ag 
cabhrú leis an tionscadal a chur chun cinn agus 
treochlár soiléir a fhorbairt chun cuspóirí AEC a 
sheachadadh.Chuige sin, tá an Roinn ag obair go 
dlúth leis an Lucht Gnó, na Ranna Rialtais, na 
Comhthionóil Réigiúnacha, Údaráis Áitiúla, 
Comhlachtaí Poiblí agus Leasanna Pobail agus 
Comhlachais Tráchtála. 

Cheap Comhairle Contae an Chláir oifigeach AEC i 
mí Iúil 2018 agus i rith na bliana 2018, cuireadh 
obair ar aghaidh maidir le hiniúchadh a dhéanamh 
ar spás fiontraíochta in Inis.Beidh torthaí na 
hiniúchóireachta sin nasctha leis an obair atá á 
déanamh ar Phlean Eacnamaíoch agus Spásúil Inis 
2040 agus beidh siad úsáideach don Aonad 
Forbartha Eacnamaíche chun gnó nua a mhealladh 
chuig an mbaile agus treoróidh siad na réitigh 
réadmhaoine is gá a fháil. 
An Ciste um Athghiniúint Uirbeach 
agus Forbairt (URDF) 
Faomhadh maoiniú EUR 1.6 milliún ón gCiste 
Athghiniúna agus Forbartha Uirbí do Thionscadal 

Cásanna Nua 114 
Imscrúdaíodh 

 

Litreacha rabhaidh 199 
Aisíoctha  

Fógraí 
fh dh ú há  

53 
Aisíoctha 

 

Cásanna Dlíthiúla 
Ti  

6 
Comhaid dúnta 135 
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Athghiniúna Réalaim Phoiblí Ionad Inis Baile na 
hInse, lena n-áireofar oibreacha chuig Sráid Uí 
Chonaill agus Sráid Ard, Sráid Pharnell, Lánaí Inse 
agus Bóithbhealaí, Cearnóg na beairice agus 
SeanSráid na beairice.D ' fhoilsigh an Rannóg 
Pleanála pleananna mastaracha le haghaidh 
Athdhearadh Chearnóg na beairice agus SeanSráid 
na beairice chun an Réalainn Phoiblí a Fheabhsú 
agus Athghiniúint Lána agus Bóithbhealaí i gCroí 
Inis ag Meánaois i Bealtaine 2018. 

Faomhadh maoiniú freisin faoin gCiste Athghiniúna 
agus Forbartha Uirbí (URDF) le haghaidh 
Masterplan Bhaile na Sionainne.Tionóladh cruinniú 
leis an Roinn i Feabhra 2019 agus tá sé beartaithe 
an achoimre MasterPlan a fhorbairt sna seachtainí 
amach romhainn. 

 
Cheadaigh an 

 Ciste 
 Athghiniúna agus Forbartha Uirbí 
do Lárionad Baile Inse an maoiniú 

EUR 1.6 milliún 
. 

Oideachas Tríú Leibhéal 

 

Tá lasta lonnaithe i Músaem an Chontae faoi 
láthair agus chun na cúrsaí agus na mic léinn a 
chuireann ar fáil a leathnú, d’oibrigh an 
Stiúrthóireacht um Fhorbairt Eacnamaíochta i 
ndlúthchomhar le LIT chun láithreacht tríú leibhéil 
níos mó a bheith aici in Inis, agus cúrsaí céime á 

dtairiscint ag CAO in 2019.Rinneadh dul chun cinn 
suntasach le linn 2018 maidir le réiteach eile 
maoine a aimsiú d’Institiúid Teicneolaíochta 
Luimnigh in Inis chun freastal ar dhaonra na mac 
léinn atá ag dul i méid.Fuarthas dhá airí i  Sráid 
Bindon, Inis agus rinneadh iarratas pleanála go 
luath i 2019. 
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Bainistíocht Maoine 
Go luath in 2017, bunaíodh aonad nua um 
Bainistíocht Maoine sa Stiúrthóireacht um 
Fhorbairt Eacnamaíoch.Ón uair a bunaíodh í, 
rinneadh uasghrádú ar roinnt maoine a bhí i seilbh 
an Údaráis Áitiúil agus áirítear orthu sin oifig 
Cheantar Inis Móna, a athchuireadh agus a 
athchóiríodh, Sif na Mara Cotttage in Sionainn a 
athdhathaíodh, agus Teach an Mhuilinn in Inis a 
athfheistiú go hinmheánach agus a cuireadh ar 
fáil.Tá tuilleadh tionscadal ag an gcéim phleanála a 
bheidh le cur i gcrích in 2019. 

Síneann an Chomhairle réadmhaoin do go leor 
grúpaí pobail agus tá léasanna tráchtála áirithe aici 
freisin agus bainistíonn an tAonad nua iad sin mar 
phríomhthacaíocht do Stiúrthóireachtaí eile.Tá na 
léasanna fadtéarmacha sin faoi réir cheadú na 
Comhairle.Bainistíonn an fhoireann seo freisin 
eisiúint ceadúnas chun úsáid ghearrthéarmach a 
bhaint as maoin na Comhairle agus chun tailte faoi 
úinéireacht na Comhairle a ligean. 

Tá láithreán nua á aimsiú chun na hAilltáin sa 
tSionainn a athlonnú óna láithreán reatha in 
Ilwayamanagh mar go mbeidh an limistéar talún 
seo ag teastáil chun síneadh a chur leis an 
mBealach Cathartha, atá beartaithe do 2019. 

Tionscadal Campas Bóthair Quin 
Tá dul chun cinn á dhéanamh ar an dearadh 
mionsonraithe do Cheanncheathrú nua na 
Cosanta Sibhialta a bheidh mar chuid 
d’athfhorbairt agus athchóiriú mór foirgnimh 
fholmha san Eastát Tionscail Bóthair in 
Inis.Lorgófar tairiscintí don obair thógála in 2019. 

Ag Tacú le hoideachas an 
bhunleibhéil 
Faoi chomhaontú náisiúnta, oibríonn Comhairle 
Contae an Chláir leis an Roinn Oideachais agus 
Scileanna chun láithreáin a fháil do scoileanna 
nua.I mí Nollaig 2018, dhearbhaigh an Chomhairle 
go raibh sé ar intinn aici tailte a fháil i gCill Rois le 
haghaidh láithreán Gaelscoil U Choimm, a d’oscail 

ar dtús 25 bliana ó shin.Cuirfear tús anois leis an 
bpróiseas chun an ceannach agus an obair leis an 
Roinn a chur i gcrích. 

D ' aontaigh an Chomhairle tailte sa tSionainn a 
dhíol leis an Roinn Oideachais chun scoil nua a 
sholáthar do Gaelscoil Donnacha Rua.Rachaidh an 
Roinn chun cinn anois go dtí an chéim phleanála 
don scoil seo, a sholáthróidh foirgnimh bhuana 
agus todhchaí dheas don scoil. 

Tá an Chomhairle ag obair i gcomhar leis an Roinn 
Oideachais chun suíomh a aimsiú in Inis le 
haghaidh suíomh nua scoile d’Inis a Bhaint Amach 
le Chéile agus tá plé fós ar siúl i ndáil leis sin.
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Pleanáil chun tosaigh 
Straitéis Spásúil agus Eacnamaíoch 
Réigiúnach 
Chuaigh Tionól Réigiúnach an Deiscirt i mbun oibre 
le hÚdaráis Áitiúla in 2018 chun Straitéis 
Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch (RSEnna) do 
Réigiún an Deiscirt don tréimhse 2019-2031 a 
dhréachtú, a dréachtaíodh i Nollaig 
2018.Soláthraíonn na RSEanna pleanáil 
straitéiseach agus creat eacnamaíoch ar leibhéal 
réigiúnach fadtéarmach, chun tacú le cur chun 
feidhme an Chreata Pleanála Náisiúnta, do na 
forbairtí fisiciúla, eacnamaíocha agus sóisialta 
amach anseo do Réigiún an Deiscirt.Is doiciméad 
comhairliúcháin é an dréacht de na RSEanna agus 
breithneoidh Tionól Réigiúnach an Deiscirt na 
haighneachtaí go léir a dhéanfar sula nglacfar na 
RSEanna.Rinneadh aighneacht thar ceann 
Chomhairle Contae an Chláir an 8 Márta 2019. 

Plean Forbartha Contae an Chláir 
2017-2023 
Tuarascáil an Phríomh-Fheidhmeannaigh do na 
Comhaltaí Tofa maidir leis an dul chun cinn a 
rinneadh chun cuspóirí Phlean Forbartha Chontae 
an Chláir 2017-2023 a bhaint amach, a eisíodh 
chuig na comhaltaí an 18 Nollaig 
2018.Comhlíonann an tuarascáil seo ceanglais alt 
15 (2) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 
(arna leasú) lena gceanglaítear tuarascáil den sórt 
sin a thabhairt do na Comhaltaí Tofa tráth nach 
déanaí ná 2 bliana tar éis an Plean a dhéanamh. 

Athrú Uimh. 1 a ghabhann le Plean 
Forbartha Contae an Chláir 2017-
2023 
Ullmhaíodh Athrú Uimh. 1 a ghabhann le Plean 
Forbartha Chontae an Chláir 2017-2023 agus 
cuireadh ar taispeáint go poiblí é ón 21 Nollaig 
2018 go dtí an 28 Eanáir 2019.Is é is cúis leis an 
athrú atá beartaithe éifeacht a thabhairt do 
Ráiteas Beartais an Rialtais maidir le hIonaid 
Sonraí a fhorbairt in Éirinn tríd an suíomh is fearr 
le hIonad Sonraí i gContae an Chláir a aithint ar 

bhealach plánrialaithe.Chuir comhairleoirí 
comhshaoil Measúnú Straitéiseach Comhshaoil, 
Tuarascáil Tionchair Natura agus Measúnú 
Straitéiseach Riosca Tuilte i gcrích le haghaidh 
thailte ábhair an athraithe atá beartaithe ar an 
bPlean Forbartha.Tá sonraí iomlána faoin athrú 
atá beartaithe ar fáil ar www.clarecoco.ie  agus ag 
oifigí agus leabharlanna poiblí Chomhairle Contae 
an Chláir.Glacadh an tAthrú an 11 Márta 2019. 

Crios Forbartha Straitéisí 
Eacnamaíochta an Chláir Theas 
(SDZ) 
I mí Aibreáin, 2018, gheall Baill Tofa Chomhairle 
Contae an Chláir go n-ullmhóidís iarratas ar Chrios 
Forbartha Straitéisí (SDZ) ar champas UL/an Chláir 
Theas.Leis an bhfeidhmchlár SDZ, déanfar suíomh 
Greenfield de 325 acre in aice le Campas 125 acre 
UL atá ann cheana i gClár a iompú ina chrios 
oideachais/fostaíochta/ollscoile cónaithe.Le linn 
an phróisis sin, meastar go gcruthófar 3,500 post 
ar a laghad agus go lorgóidh UL ainmniú AE ar an 
gcéad Baile Ollscoile san Eoraip. 
Le roinnt seachtainí anuas bhuail an Chomhairle le 
hoifigigh na Roinne Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil a d ' iarr go ndéanfaí obair bhreise 
i.e. Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta a 
ullmhú a bheidh ag gabháil leis an iarratas SDZ 
chuig an Rialtas.Táthar ag súil go dtaiscfear an t-
iarratas iomlán SDZ leis an Rialtas i mí Bealtaine 
2019. 

Plean Eacnamaíoch agus 
Spásúlachta 2040 
Is tionscnamh de chuid Chomhairle Contae an 
Chláir í Straitéis Eacnamaíoch agus Spásúil 2040 
maidir le Forbairt Eacnamaíoch, Spásúil agus 
Margaíocht do Limistéar Inis Tus agus Environs go 
dtí 2040 agus ina dhiaidh sin.D ' fhostaigh 
Comhairle Contae an Chláir foireann 
chomhairleach GVA Grimley Ltd i Iúil 2018 agus
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reáchtáladh imeacht spriocdhírithe do pháirtithe 
leasmhara chun an Straitéis a ullmhú an 4 Meán 
Fómhair agus reáchtáladh comhairliúchán poiblí 
ina dhiaidh sin an 10 Samhain 2018.An 27 
Samhain reáchtáladh ceardlann idir GVA Grimley 
Ltd. an Fhoireann Chomhairligh agus Oifigigh na 
Comhairle chun fís, spriocanna, uaillmhianta agus 
riachtanais Inis 2040 a scrúdú.Ina theannta sin, bhí 
cruinnithe rialta den Ghrúpa Stiúrtha agus den 
Ghrúpa Oibre ann idir na sainchomhairleoirí agus 
Comhairle Contae an Chláir in 2018.Táthar ag súil 
go dtabharfar an Straitéis chun críche agus go 
seachadfar í i 2019, agus cuirfidh a hinneachar 
eolas ar fáil chun Plean Ceantair Áitiúil na nInse 
agus na Environs a ullmhú. 

Plean Réime Comhtháite 
Straitéiseach d’inbhear na 
Sionainne (SIFP) 
Cruinniú den Ghrúpa Stiúrtha a bhí á óstáil ag 
Comhairle Contae an Chláir i mí na Meitheamh 
2018 nuair a chuir McCarthy Keville O’Sullivan 
bailchríoch ar Shuirbhéireacht Bhriain ar Eachtra 
na Sionainne i láthair. is é an suirbhé seo an 
suirbhé is cuimsithí ar éin uisce de chuid Abhainn 
na Sionainne agus Fergus Estura a rinneadh riamh, 
le clúdach timpeall na bliana de thart ar 85 % den 
LCS.Taifeadadh 70 speiceas éan uisce tríd an 
suirbhé.Tharla breis agus 20,000 éan uisce sna 
míonna ar fad le linn thréimhse chomhairimh 
traidisiúnta an gheimhridh (Meitemb-Márta) agus 
bhí an buaicphointe ag beagnach 44,000 éan i mí 
na Nollag.Chlúdaigh an suirbhé 85 % d ' Abhainn 
na Sionainne agus de Limistéar Cosanta Speisialta 
Abhainn Fheargais, lena n-áirítear gach gnáthóg 
taoide laistigh de Limistéir Dheiseanna agus in aice 
le Lochanna Forbartha Straitéisí, a sainaithníodh 
sa Chreatphlean Comhtháite Straitéiseach d’Uiscí 
na Sionainne.Le linn an tsuirbhé, taifeadadh líon a 
bhfuil tábhacht idirnáisiúnta ag baint leis de dhá 
speiceas speisialta ar díol spéise iad, Whooper 
Swan agus Godwit.Mar sin féin, is léir go bhfuil 
laghdú suntasach tagtha ar líon na ngaolta Cíosa, 
Shelduck, Pinearball, Scaup, Lapwing, Godwit, 
Knot, Dunlin, a bhfuil bar-spléachadh orthu.
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Ionad Barr Feabhais Mara Cahercon 
Bhí Comhairle Contae an Chláir i gceannas ar 
fhorbairt an Chreatphlean Chomhtháite Straitéisigh 
(SIFP) d’inbhear na Sionainne.D ' aithin SIFP roinnt 
láithreán straitéiseach in inbhear na Sionainne, lena 
n-áirítear Caheron, agus criosaíodh an láithreán ar 
mhaithe le Forbairt Mhuirí a bhaineann leis an 
gClár i bPlean Forbartha Chontae an Chláir 2017 
2023.Sainaithníodh sa Phlean Forbartha agus sa 
Straitéis maidir le Fuinneamh In-athnuaite de chuid 
an Chláir roinnt suíomhanna atá oiriúnach do 
theicneolaíochtaí in-athnuaite fuinnimh tonnta 
amach ón gcósta. 
In 2017, rinne an Roinn Pleanála, le cúnamh ó 
Fhiontraíocht Éireann, staidéar féidearthachta ar an 
acmhainneacht forbartha is mó is féidir a thabhairt 
do Láithreán Mara Chearcon.Sainaithníodh sa 
staidéar féidearthachta roinnt forbairtí féideartha i 
gCathair. 

 

Is é an fhís atá ag saoráid Caheron sa doiciméad ná 
• Saoráid sainoiliúna tráchtála a chuireann 

cúrsaí oiliúna muirí ar fáil agus oiliúint 
bhreisluacha ar fáil do phearsanra nach 
bhfuil ar an maraí a ghlacann poist ar muir. 

• Saoráid chun saotharlanna taighde 
allamuigh, trealamh muirí, agus iompar 
muirí a chur san áireamh le haghaidh 
margadh mór taighde allamuigh náisiúnta 
agus idirnáisiúnta. 

• Bonn tástála allamuigh d’fhorbróirí 
gléasanna in-athnuaite muirí le go mbeidh 
siad slán ó R & D agus chun cur leis na 
gníomhaíochtaí atá beartaithe ag forbróir 
reatha ar an láithreán. 

In 2018, tá EUR 1.7 milliún bronnta ag Fiontraíocht 
Éireann as trealamh sainoiliúna, pearsanra agus 
fearas oifige/saotharlainne a cheannach do 
shaoráid ilchuspóireach a chuirfidh oiliúint 
idirnáisiúnta cúrsála ar fáil, a chuirfidh lárionad 
taighde allamuigh idirnáisiúnta ar fáil, agus a 
chuirfidh áit tástála agus oiliúna in-athnuaite mhuirí 
ar fáil.

 

Grianghraf ag Dul i láthair ag EI de Mhaoiniú 
d’Ionad Barr Feabhais Mhuirí Cahercon
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Comhairliúchán Poiblí maidir le Pleanáil Spásúil 
Mhuirí 
tharla an ócáid i mí Iúil 2018 nuair a chuir 
ionadaithe ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil i láthair maidir le hullmhú an 
treochláir agus na bpleananna tosaigh i ndáil leis 
an bPlean Spásúil Mhuirí a chur chun cinn.Chuir sé 
seo ar chumas na bpáirtithe leasmhara go léir i 
gContae an Chláir a bhfuil suim acu in ullmhú an 
phlean seo cead cainte tosaigh a bheith acu agus 
ionchur a bheith acu sa phróiseas. 

Cruinniú Mullaigh na nAigéan, 
SeaFest 
Mar gheall ar fhreastal ar Chruinniú Mullaigh ár 
mBáis Ár nAigéan, ar cuid de SeaFest a tionóladh i 
nGaillimh ar an 28ú agus 29 Meitheamh 2018, 
bhíothas in ann láithreacha Thionscal Gaolmhar na 
Mara a chur chun cinn tuilleadh ar fud chósta 
thuaidh Inbhear na Sionainne i gContae an 
Chláir.Bhí leas agus brú suntasach sa Láithreán um 
Thrádáil Mhuirí tairbhiúil don phróiseas. 

 

Brian McCarthy agus Sheila Downes leis an 
Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara Michael 
Creed ag cur chun cinn Forbairt Mhuirí a 
bhaineann le Contae an Chláir 

Páirc Bhaile na Sionainne 
D’fhorbair an Chomhairle an togra chun an pháirc 
shuaitheanta EUR 910,000 a sheachadadh do 
Bhaile na Sionainne le cómhaoiniú trí Chlár 
Oibriúcháin Thionól Réigiúnach an Deiscirt 2014-
2020.Is iad na tograí maidir le dearadh an toradh a 
bhí ar chomhairliúchán fairsing leis an bpobal agus 

leis na príomhpháirtithe leasmhara in 2017, lena 
n-áirítear aiseolas luachmhar ó chónaitheoirí 
áitiúla, scoileanna, SkyCourt, an Garda. 
Stáisiún, Cuideachta Uaimh na Sionainne agus 
Ionad Oighne na Sionainne.Fuarthas an formheas 
reachtúil faoi Chuid 8 don scéim i mí Aibreán 2017 
agus tháinig nós imeachta fadtréimhseach 
soláthair ina dhiaidh sin i 2018.Cuireadh tús le 
forbairt Pháirc Bhaile nua na Sionainne in 2019 tar 
éis don Chomhairle conradh a shíniú le M. 
Fitzgibbow Contractors.I measc na n-oibreacha, a 
mheastar a bheidh curtha i gcrích faoi lár 2019, tá 
cosáin fhoirmiúla agus raon rothar, limistéar 
eachtraíochta agus bruscar/limistéar 
feidhmíochta, an chéad rian de chaidéal a thógfar 
sa Réigiún Thiar Mid, limistéir suí fhoirmiúla agus 
neamhfhoirmiúla, soilsiú agus comharthaí, gné 
uisce nádúrtha a chruthú agus coillearnach 
dúchasach nua.Áireofar leis an bhforbairt freisin 
trasnú nua tadhaill do choisithe/rothar ar Bothar 
Linne. 

Plean le haghaidh Comharthaí 
Cuairteoirí do Bhaile Chill Rois agus 
do Shráidbhaile CAPPA 
I mí Feabhra 2018 ceapadh Helena Mc Elmeel 
Ailtirí chun Plean Cuairteoirí a ullmhú do CAPPA 
agus Kilrush.I mí Márta 2018 reáchtáladh ócáid 
chomhairliúcháin phoiblí i gCill Rois agus fógraíodh 
í trí fhógraí ar dhialann phobal na gCliara, agus 
fógraí ar shuíomh gréasáin agus leathanach 
Facebook Chomhairle Contae an Chláir.Mar 
thoradh ar an gcomhairliúchán poiblí, rinne 
comhairleoirí agus foireann na Roinne Pleanála 
suirbhé agus measúnú ar na comharthaí cuairteora 
atá ann cheana i gCill Rois agus CAPPA agus 
tionóladh roinnt cruinnithe idir comhairleoirí agus 
foireann na Roinne Pleanála chun an plean seo a 
chur chun cinn.Cuireadh réamhthuarascáil faoi 
bhráid na Rannóige Pleanála lena breithniú agus tá 
dréacht críochnaitheach le cur isteach ag deireadh 
Márta 2019. 

Plean Feabhsaithe na Réalainne 
Poiblí do Bhéal Átha allia 
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Fuair Barefield Tidy Towns maoiniú le haghaidh 
léasóirí agus chuaigh siad i bpáirt le The Paul 
Hogart Company chun plean poiblí athbhreisithe a 
chur i gcrích do cheantar Loch Bhaile allia na 
hInse.An Phleanáil 
Tá Roinn an Chláir ag gníomhú mar chomhairleoir 
don ghrúpa pobail áitiúil agus tá sí i dteagmháil 
thar a gceann leis na sainchomhairleoirí 
ceaptha.Tionóladh ócáid chomhairliúcháin phoiblí i 
mí Nollaig 2018 agus bhí tréimhse ann ina dhiaidh 
sin do dhaoine chun aighneachtaí a dhéanamh 
maidir leis an bplean feabhsaithe.Is é an chéad 
chéim eile ná go ndéanfaidh na comhairleoirí na 
haighneachtaí a fuarthas a chomhthiomsú agus a 
dtorthaí a chur faoi bhráid an ghrúpa pobail agus 
an Dréachtphlean a ullmhú.Gníomhóidh Roinn 
Pleanála Chomhairle Contae an Chláir i gcáil 
chomhairleach don ghrúpa pobail seo don chuid 
eile de chéim ullmhúcháin an phlean. 

Treoirthionscadal ar Staidéir 
Sráidbhaile 6 
Cuireadh na Comhaltaí Tofa ar an eolas faoin 
tionscadal seo ag cruinnithe Ceantair Bhardasaigh 
do cheantar an Chláir Thiar, MD agus do cheantar 
Killaloe MD in Eanáir agus i Márta 2018.Tionóladh 
comhairliúcháin phoiblí tosaigh i mí Aibreáin agus i 
mí na Bealtaine 2018 maidir le Staidéir Sráidbhaile 
a dhéanamh i sráidbhailte an Átha Leathain, an 
Geata Gaoithe, an Suí Brataí, Cuaraclare, an 
Mhulach agus Charraig an Airm.Cuireadh na pointí 
a rinne an pobal áitiúil san áireamh agus cuireadh 
ullmhú na staidéar sráidbhailte chun cinn. 

I mí na Samhna agus i mí na Nollaig 2018 chuir 
baill foirne na Rannóige Pleanála príomhthorthaí 
agus príomh-mholtaí na Staidéar Sráidbhaile i 
láthair na bpobal áitiúil i ngach ceann de na 
sráidbhailte.Ag na himeachtaí sin, cuireadh i 
láthair an achoimre ar thorthaí staidéir 
phíolótacha an tsráidbhaile maidir le deiseanna 
fáis agus athghiniúna a fhiosrú, mar aon le moltaí, 
faisnéis agus treoir do na pobail áitiúla.Tá an t-
aiseolas ó na pobail tiomsaithe agus tá staidéir an 
tsráidbhaile á gcur i gcrích faoi láthair. 

Seiceáil Sláinte Ionad Inis Town 
Tá obair shuirbhéireachta críochnaithe le haghaidh 
Sheiceáil Sláinte Baile Inse 2018, tá an tuarascáil i 
ndréacht-fhormáid faoi láthair agus táthar ag súil 
go gcríochnófar é seo agus go gcuirfear ar fáil é 
sna seachtainí amach romhainn. 

Clár na Láithreán Folmha 
Chuir Comhairle Contae an Chláir tuarascáil ar dhul 
chun cinn maidir le cur chun feidhme na Tobhaigh 
um Shuíomh Folláin faoi bhráid na Roinne 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an 31 
Deireadh Fómhair 2018.I Samhain agus Nollaig 
2018 rinne an Rannóg Pleanála ar Aghaidh 
measúnú ar na láithreáin go léir atá liostaithe i 
bPlean Forbartha Chontae an Chláir 2017-2023 
mar thailte inar féidir leis an Tobhach ar Shuíomh 
Vacant iarratas a dhéanamh de réir fhorálacha 
Acht um Athghiniúint Uirbeach agus Tithíocht 
2015 (arna leasú 2018). 

Cuireadh fógraí de réir Alt 7 (1) agus Alt 7 (3) d ' 
Acht um Athghiniúint Uirbeach agus Tithe 2015 
(arna leasú 2018) chuig úinéirí 6 láithreán i 
Samhain agus Nollaig 2018 chun comhairle a 
thabhairt d ' úinéirí talún an phróisis agus chun a 
chur in iúl go bhféadfaí aighneachtaí i scríbhinn 
maidir leis an iontráil bheartaithe a dhéanamh 
chuig an Údarás Pleanála laistigh de thréimhse 
ama shonraithe agus chun an próiseas achomhairc 
a chur in iúl don Bhord Pleanála i ndáil le Clár na 
Láithreán Long. 

Faoi láthair, tá roinnt achomharc déanta chuig an 
mBord Pleanála maidir le láithreáin atá san 
áireamh ar Chlár Láithreán Fabhartha Chomhairle 
Contae an Chláir agus tá tuairimí tugtha ag an 
Údarás Pleanála maidir leis na hachomhairc agus 
tá sé ag fanacht ar chinneadh críochnaitheach an 
Bhoird Pleanála.  
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Oiliúnaithe atá ag obair ar an gCabhal Mór 

Caomhnóireacht Ailtireachta 
Le linn 2018 33 líon na ndearbhuithe faoi Alt 57 a 
bhain le hoibreacha ar dhéanmhais faoi 
Chosaint.Tugadh tacaíocht don Phobal, Baill Tofa, 
Tailte Taoide agus Grúpaí Pobail ar 
shaincheisteanna éagsúla caomhantais. 

In 2018, chuir an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta maoiniú ar fáil do struchtúir chosanta 
agus d’fhoirgnimh chosanta trí Scéim 
Infheistíochta na hOidhreachta Foirgneamh (BHIS) 
agus an Ciste Struchtúir faoi Riosca (SRF).San 
iomlán, cuireadh EUR 92,000 ar fáil chun cabhrú le 
hoibreacha ar 13 tionscadal faoin BHIS agus EUR 
27,000 chun cabhrú le hoibreacha ar 2 tionscadal 
faoi SRF agus rinne an tOifigeach Caomhnaithe 
Ailtireachta gach ceann díobh a iniúchadh. 

Le linn Sheachtain na hOidhreachta 2018, thug an 
ACO cainteanna poiblí faoi dheisiúcháin a rinneadh 
le déanaí ar fhuinneog Rómhánach ag Teampall 
Mhichíl, Inis, Séadchomharthaí Dysert O’Dea agus 
Caisleán Chratloemoyle. 

D ' éascaigh an ACO ullmhúchán mortar teile agus 
deisiú roc saoirseachta ag deireadh seachtaine ar 
an 17ú go dtí an 19 Lúnasa ag an gCabhal Mhor, 
Cill Leadáin, arna eagrú ag SPAB (An Cumann um 
Chosaint Foirgneamh Seanaigh) agus ar fhreastail 
os cionn 60 rannpháirtí air. 

An

 Oidhreacht agus an Bhithéagsúlacht 
2018 
Tugadh maoiniú EUR 23,000 ón gComhairle 
Oidhreachta in 2018 chun na tionscadail seo a 
leanas faoi Phlean Oidhreachta Contae an Chláir 
2017-2023 a chur chun feidhme: 

• Fostaíodh Bealach Scríofa na Sionainne — 
Oidhreacht Abarta chun Faisnéis 
Oidhreachta agus Ateangaireacht ar 
Bhealach Uiscebhealach na Sionainne a 
tháirgeadh agus a thaifeadadh, a bhain le 
comhairliúchán pobail agus taifeadtaí ó 
bhéal. 

• Scéalta ón Landscape — An Ghné 
Eorpach.Mar chuid de Bhliain Eorpach na 
hOidhreachta Cultúrtha, rinneadh scannán 
chun na cleachtais Transumance mar a 
cleachtadh i mBurren a chur i láthair i 
gcomparáid leis na cleachtais thraidisiúnta 
a rinneadh san Ostair.Is féidir an scannán a 
fheiceáil ar  https://www.youtube.com/ 
féach? v = tXa1VFwcuKo 

 

Bhí Seachtain Bhithéagsúlachta ar siúl ón 20 
Bealtaine — 27 agus bhí 14 imeacht ar siúl in 
ionaid éagsúla ar fud an Chontae, lena n-áirítear 
Ionad Dolfin na Sionainne, Cill Rois, Sabháin Síolta 
na hÉireann sa Charráiste, Ionad Eolais Pháirc 
Náisiúnta Bhoirne, Coirdín, Whale Watch ag Ceann 
Loop, Páirc an Chláir, Cill Aoine agus Bóthar Lees, 
Inis.  

 

https://www.youtube.com/�
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Rinne an tOifigeach Oidhreachta aighneachtaí 
chuig an bPlean Oidhreachta Náisiúnta, 
Oidhreacht Éireann 2030 agus chuig Oidhreacht ag 
an gCroí, Straitéis na Comhairle Oidhreachta 2018-
2022. 

Deonaíodh maoiniú EUR 17,200 ón Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta in 2018 faoin gCiste 
um Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta 
Bithéagsúlachta i dtreo chur chun feidhme na 
dtionscadal seo a leanas i bPlean Gníomhaíochta 
Bithéagsúlachta an Chláir 2017-2023: 

• Plean Bainistíochta Speiceas Ionracha a 
bhaineann go sonrach le suíomh do 
Thurmarach agus do Réimse na mBanaí i 
gCill Aodha, Contae an Chláir — arna 
ullmhú ag Comhlachais na Mionóg & na 
mBanaí 

• Turasóireacht bunaithe ar an Dúlra ar 
Bhealach Eastach na Sionainne — arna 
hullmhú ag Alan Lauder Consulting 

Ina theannta sin, fuarthas maoiniú EUR 4,800 ón 
Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoina 
gcuid Speicis Choimhthíocha is ábhar imní don AE 
chun Straitéis Bhainistíochta a chur i bhfeidhm 
chun Giant Hogweed ar Abhainn Blackwater a 
rialú, gníomh ón gClár Gníomhaíochta um 
Bithéagsúlacht 2017-2023.Is iad Seirbhísí 
Knonoweed Ireland a d’ullmhaigh an Straitéis 
Bhí an tSeachtain Oidhreachta ar siúl idir an 18ú 
agus an 26 Lúnasa.Ba é téama na bliana seo ná 
‘Scéal, Déantús Nascadh’ agus bhí 102 imeacht ar 
siúl timpeall an Chontae agus na mílte daoine ag 
freastal ar na himeachtaí sin.I measc na n-
imeachtaí bhí léachtaí, turais allamuigh, taispeáint 
scannán, ceardlanna, taispeántais, athléirithe 
stairiúla, agus siúlóga agus cainteanna áitiúla 
staire.Ina theannta sin, d’éirigh le trí imeacht de 
chuid an Chláir sna Duaiseanna Oidhreachta 
Bliantúla i gCill Chainnigh, ag taispeáint dóibh an 
ceann is fearr de Sheachtain Náisiúnta na 
hOidhreachta, mar a leanas: — 

• The Great Irish Garden, organised by Irish 
Seed Savers in Scarff, won the Hidden 
Heritage Gradam na hOidhreachta Hidden. 
bhuaigh Garraí na hÉireann, arna eagrú ag 
Sabhróirí Síolta na hÉireann sa Charraig, 
Duais na hOidhreachta Hidden. 

• Ainmníodh na lánaí agus Bóithbhealaí na 
siúlóide Inse, a d’eagraigh Inis Tidy Towns, 
sa chatagóir. 

• Ainmníodh SpA Wells Pumps 150 bliana, 
arna eagrú ag Lisdoonvarna Tidy Towns, 
mar cheannasaí i gcatagóir na bpobal 
Oidhreachta. 

Eagraíodh Reading the Landscape Training Course 
in Scarriff and Miltown Malbay in 2018 agus é mar 
aidhm leis é a chur ar chumas na rannpháirtithe 
gnéithe oidhreachta a gceantar áitiúil féin a 
shainaithint, a scrúdú agus a thaifeadadh trí 
thaighde deisce agus trí obair allamuigh.Tá an 
tionscadal seo á mhaoiniú ag Straitéis na hÉireann 
Cruthaithí de chuid an Chláir agus tá sé á 
dhéanamh i gcomhar le Bord Oideachais Chlár 
Luimnigh. 

Bronnadh Gradam Pholannaí Baile Taoide ar Inis 
do réigiún an Iarthair Láir i mí na Deireadh 
Fómhair 2018.
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Oifig Fiontair Áitiúil
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bliain rathúil eile a bhí sa bhliain 2018 don Chlár 
um Oifigí Fiontair Áitiúla.Tacaímid anois le 239 
fiontar a chuireann fostaíocht ar fáil do 1,270 
duine.In 2018, chruthaigh ár bhfiontair 104 
glanphost a fhágann go bhfuil líon iomlán na bpost 
cruthaithe ag fiontair an Chláir ó bunaíodh an Oifig 
Fiontair Áitiúil i Aibreán 2014 go dtí 752 post. 

Oifig Fiontair Áitiúil na 
hOifige Fiontraíochta 
Aitiuil 
An Clar  * Clare 

Le linn 2018, d’fhaomh muid maoiniú deontais de 
EUR 741,000 go 31 fiontar a thacóidh le cruthú 
féideartha 127 glanphost sna 3 bliana amach 
romhainn.In 2018 chuireamar níos mó béime ar 
uasoiliúint a chur ar ár gcuid fiontraithe áitiúla trí 
chláir oiliúna, ceardlanna, seimineáir agus 
imeachtaí inar fhreastail 1,260 duine ar na 66 

gclár. 
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Tá tacaíocht mheantóireachta ina cruthúnas ar an 
mbealach is éifeachtaí chun cúnamh a thabhairt 
d’fhiontair agus bhain 111 fiontar éagsúla leas as 
an tacaíocht sin i rith na bliana. 

Seachas na gnáththacaímid le fiontair trí dheontais 
bheaga a bhfuil suim acu in onnmhairiú agus 
trádáil ar líne.In 2018, bhain 12 fiontar leas as ár 
gCúnamh Teicniúil d’Onnmhaireoirí Micreara agus 
bhain 33 fiontar leas as ár Vúire Trádála ar Líne. 

D’aistriíomar dhá chuideachta chuig Fiontraíocht 
Éireann i mbliana, rud a thug líon na bhfiontar atá 
aistrithe againn chuig Fiontraíocht Éireann le 5 
bliain anuas go dtí 15.Bhí 475 duine fostaithe ag 
na cuideachtaí sin tráth a n-aistrithe. 

Le linn 2018, d’fhaomh muid 
maoiniú 

 deontais de EUR 
 741,000 go 31 fiontar a thacóidh 

le cruthú 
 

 féideartha 127 glanphost sna 3 
bliana amach romhainn.  
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Bhí Brexit go mór chun tosaigh inár 
ngníomhaíochtaí.Tá réimse tacaíochtaí tugtha 
isteach againn ó uirlis measúnaithe ar líne maidir 
le rioscaí Brexit go dtí tacaíocht meantóireachta 
saor in aisce “ó cheann go ceann”.Beidh sé sin ar 
cheann de phríomhfhócas na gníomhaíochta in 
2019. 

Bronnadh aitheantas náisiúnta ar bhuaiteoir na 
nDámhachtainí Fiontar Náisiúnta i gContae na 
nGradaim Fiontar Náisiúnta, Get The Shishifers 
Ltd, mar an Tús is Fearr ag ócáid na nduaiseanna 
náisiúnta i Bealtaine 2018.Aithníodh roinnt fiontar 
de chuid an Chláir i rith na bliana freisin ag 
searmanais bhronnta éagsúla a léiríonn an rath atá 
ar ár ngnóthais a bhaint amach ar an leibhéal 
náisiúnta.Tá ár gclár fiontar do mhic léinn, atá 
dírithe ar fhiontraíocht a chur chun cinn go dtí an 
2ú leibhéal, ag méadú i gcónaí le níos mó ná 900 
mac léinn ag glacadh páirte sa chlár ar cuireadh 
tús leis i mí Meán Fómhair 2018. 

Thug ár dtionscadal Oileán Rhode a chéad rath 
inbhraite uaidh in 2018 le cuideachta Oileán 
Rhode, Avtech Inc, a bhunaigh láithreacht sa 
tSionainn mar chuid de chomhfhiontar le Titan 
Soessions Ltd. tá an nasc seo le hOileán Rhode ag 
forbairt i gcónaí agus táthar ag súil go mbeidh rath 
breise air in 2019. 
Corr-thrádáil 
Lean Comhairle Contae an Chláir dá beartas 
corrthrádála a rialú faoin Acht Corr-Thrádála 
1995.Faoi láthair, is féidir le sealbhóir ceadúnais 
trádáil a dhéanamh laistigh de limistéir trádála 
ainmnithe an Chontae, ina bhfuil ceadúnas bailí 
corr-thrádála acu. 

 

Ina theannta sin, tá Comhairle Chontae an Chláir 
freagrach as corr-thrádáil in go leor imeachtaí a 
bhíonn ar siúl gach bliain ar fud an Chontae, 
amhail Fleadhanna, Willie Clancy Festival, 
Lisdoonvara Matchmaking Féile, Aontaí Horse Chill 
Rois nó aon imeachtaí speisialta eile.San iomlán, 
eisíodh 25 cheadúnas corr-thrádála le haghaidh 
imeachtaí den sórt sin. 

Tá bainistiú na feidhme Corr-Thrádála faoi 
shainchúram na Roinne Forbartha Eacnamaíche ó 
mhí Feabhra 2019.

Taispeántar na limistéir chorr-thrádála ainmnithe 
ghníomhacha reatha agus líon na gceadúnas a 
eisíodh le linn 2018 sa tábla seo a leanas: 
 

Bliantúil 
Ceadúnais 

Imeacht 
Speisialta 
Ceadúnais 

Inis 11 4 

Cill Chaoin 5 
 

Inis Mór 1 
 

Piara Doolin 1 
 

Killaloe Killaloe 1 1 
Líon iomlán 
2018 

19 5 
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CEANTAIR BHARDASACHA
 
 
 
 

 

Tá ceithre cheantar bhardasacha sa Chontae, a 
sholáthraíonn réimse seirbhísí áitiúla in Inis, 
Scariff, Cill Rois agus Sionainn. 

Ceantar Bardasach Chill Aodha 
Tháinig comhaltaí Cheantar Bardasach Chillaloe le 
chéile go rialta i rith 2018 chun breithniú a 
dhéanamh ar sholáthar seirbhísí agus ar fhorbairt 
bhreise áiseanna agus taitneamhachtaí ina 
gceantar féin.Bhuail na comhaltaí le hionadaithe ó 
ghrúpaí pobail áitiúla i rith na bliana chun 
saincheisteanna a bhaineann lena gceantair a 
phlé. 

Cuireadh maoiniú ar fáil i dtreo roinnt tionscadal 
tábhachtach faoin gComhdháileadh Ginearálta 
Bardasach.Toghadh an Comhairleoir Pat Burke ina 
Chathaoirleach ag an gCruinniú Ginearálta 
Bliantúil i mí an Mheithimh, agus bhí sé i gceannas 
ar an ról a bhí ag an gComhairleoir Alan 
O’Callaghan agus ceapadh Pat Hayes mar Leas 
Cathaoirleach, ag coinneáil an róil ar feadh bliana 
eile.Ghlac Ceantar Bardasach Killaloe an plean 
buiséadach agus chomhaontaigh siad an 
Leithdháileadh Bardasach de EUR 182,800 ag an 
gcruinniú buiséadach a bhí acu an 31 Deireadh 
Fómhair 2018. 

  

 

 

Holy Island Oileán Naofa 
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Gnóthachtálacha Gradam Cheantar 
Municipal Ennis 

• Fuair Ceantar Barr Feabhais i nDuaiseanna 
Rialtais Áitiúil gradaim i gCeantar 
Bardasach Inse in 2018 do Pháirc Síochána 
na hInse faoin gcatagóir “Cumasú agus 
Céad Bliain”.Tá Páirc Síochána Inse, atá 
suite in Friars Walk os coinne Glor, ina áit 
do chuimhneacháin a tiomnaíodh don 
Chéad Chogadh Domhanda, don FCA, 
d’Iarbhaill Fhórsaí Vítneam agus do 
Chuimhneachán Strike 1917. 

• Friars Walk Park — Cuach Friendly 
Destination buon faoin gcatagóir “Extenent 
initiative through the Mundaal 
Districts”.Cuireann Páirc an Chóiste 14 spás 
páirceála cóiste, saoráid chun paisinéirí a 
scaoileadh amach/a thógáil le dídean bus, 
soláthar uisce do shaoráidí dínite cóistí & 
fuíolluisce i ngaireacht do lár bhaile 
Inis.Dhearbhaigh Comhairle Turasóireachta 
agus Iompair Chóiste na hÉireann (CTTC) 
Inis, arís eile, ‘Baile Chódach’ do 
chuideachtaí cóiste agus d’oibreoirí bus 
príobháideacha na hÉireann. 

• Ba é grúpa gnó na hÉireann in aghaidh an 
Bhruscair (IBAL) an t-ainm a bhí ar Ennis 
freisin i suirbhé 2018, agus mar thoradh air 
sin nochtadh dealbhóireacht i gcarrchlós 
Shráid na Mainistreach. 

• In 2018 freisin, rinneadh athnuachan ar an 
mBratach chorcra do bhaile Inis, creidiúnú 
mór idirnáisiúnta i leith bharr feabhais an 
bhaile i mbainistiú an gheilleagair 
tráthnóna agus oíche. 

Ceantar Bardasach an Chláir Thiar 
Tháinig comhaltaí Cheantar Bardasach an Chláir 
Thiar le chéile go rialta i rith 2018 chun breithniú a 
dhéanamh ar sholáthar seirbhísí agus ar fheabhsú 
saoráidí agus taitneamhachtaí ina gceantar 
féin.Bhuail na comhaltaí le go leor ionadaithe ó 
ghrúpaí pobail áitiúla le linn na bliana chun 
saincheisteanna a bhaineann lena gceantair a 
phlé.Chomh maith leis na cruinnithe reachtúla, 
tionóladh dhá chruinniú speisialta i rith na 

bliana.Ghlac Ceantar Bardasach an Chláir Thiar an 
Plean Buiséadach agus Leithdháileadh Bardasach 
Ginearálta EUR 276,700 don bhliain 2018 ag 
Cruinniú Speisialta a tionóladh an 24 Deireadh 
Fómhair 2017.Cuireadh maoiniú ar fáil i dtreo 
roinnt tionscadal tábhachtach faoin 
gComhdháileadh Ginearálta Bardasach. 

Toghadh an Comhairleoir Ian Lynch ina 
Chathaoirleach ag an gCruinniú Ginearálta 
Bliantúil i Meitheamh 2018 agus ceapadh an 
Comhairleoir Gabriel Keating ina Leas 
Cathaoirleach.I measc na saincheisteanna a pléadh 
agus a comhaontaíodh ag Cruinnithe Cheantar 
Bardasach an Chláir Thiar i rith na bliana bhí: 

• Athbhreithniú ar Fhodhlíthe Chuain an 
Dola 2017 

• Tógáil i Muirear Bóithre i líon eastát de réir 
Alt 11 d ' Acht na mBóithre 1993 

• Gabháil i gceannas ar bhóithre 
príobháideacha de réir S11 d’Acht na 
mBóithre 1993 

• S183 Diúscairtí de chuid na Comhairle ar le 
maoin iad in áiteanna éagsúla laistigh den 
Cheantar Bardasach 

• Ag Fáiltiú Sibhialta chun urraim a thabhairt 
do Rita Malone Kierce i mí Meán Fómhair 
2018 

• Tá cuireadh á thabhairt ag an Uasal 
Caroline Kelleher ó Ghrúpa na Sionainne go 
dtí Cruinniú mhí Nollaig 2018 

• Cruinniú Speisialta a thionól chun 
clabhsúr beartaithe na nOifigí Post 
Tuaithe a phlé i Lúnasa 2018.
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Ceantar Bardasach na Sionainne 
Ag an gcruinniú ginearálta bliantúil de Cheantar 
Bardasach na Sionainne i 2018, toghadh an 
Comhairleoir Gerard Flynn mar Chathaoirleach, 
agus mar Chomhairleoir Pat McMahon mar Leas-
Chathaoirleach. 

I rith 2018, fuair 50 ghrúpa spóirt, chultúrtha, 
stairiúla agus pobail maoiniú deontais faoi scéim 
deontais phobail tionscnaimh Cheantar 
Bhardasach na Sionainne 

Ghlac Ceantar Bardasach na Sionainne leis an 
bplean buiséadach agus leithdháileadh ginearálta 
bardasach EUR 189,100 ag an Dréachtphlean 
Buiséadach i mí na Deireadh Fómhair 2018. 

In 2018, coimisiúnaíodh tuarascáil i ndáil le 
bonneagar Chosaint Tuilte na Sionainne agus tá sé 
beartaithe go mbeidh an tuarascáil seo mar bhonn 
eolais do na hoibreacha a bheidh ag teastáil 
amach anseo chun sláine na claífort a chinntiú san 
am atá le teacht. 

Cuireadh bailchríoch ar athshlánú agus ar 
fheabhsú Bhuirg na Sionainne go luath in 2018 ag 
athnuachan na limistéar siúil radhairc atá ann 
cheana sa tSionainn.Rinneadh dul chun cinn ar 
Thionscadal Pháirc Bhaile na Sionainne tríd an 
bpróiseas tairisceana agus táthar ag súil go 
gcuirfear i gcrích é in 2019. 

Cuireadh i gcrích go mór clár oibreacha Bóthair an 
Cheantair Bhardasaigh, ina raibh 38 tionscadal ar 
fud feabhsúcháin ar bhóithre, feabhsú ar bhóithre, 
feabhsú ar shábháilteacht ar bhóithre, athchóiriú 
cosáin agus feabhsú ar dhraenáil agus na céadta 
saincheist chothabhála sa cheantar ar a ndírítear.
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Ráiteas Airgeadais giorraithe:Bliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 Ráiteas Airgeadais Ionsaitheach:Bliain 
dar críoch 31 Nollaig 2017 

 

 

Ionadaíocht na gComhaltaí Tofa ar choistí

Ioncam agus Caiteachas 2017 2016 
 

EUR 000 EUR 000 

Ioncam 
  

Deontais stáit 32.2 28.0 
Cáin Mhaoine Áitiúil 6.4 3.2 
Earraí agus seirbhísí 34.1 32.9 
Rátaí tráchtála 42.5 41.9 
Ioncam ó údaráis áitiúla eile 0.1 0.1 
Tobhach pinsin — 1.3 
Ioncam iomlán 115.3 107.3 
Caiteachas iomlán 103.5 96.6 
Barrachas/(easnamh) don bhliain roimh 
aistrithe 

11.8 
10.7 

Aistrithe chuig/ó chúlchistí (11.0) (10.0) 

Barrachas/(easnamh) foriomlán don bhliain 0.74 0.75 
Cúlchiste ginearálta ioncaim (easnamh) — 
oscailt 

0.5 (0.3) 

Taisce ginearálta ioncaim (easnamh) — 
dúnadh 

1.2 
0.5 

Clár comhardaithe 2017 2016 
 

EURm EURm 
Sócmhainní seasta 2,742.8 2,734.2 

Obair idir lámha agus réamhobair 
caiteachais 

20.7 15.5 

Féichiúnaithe fadtéarmacha 18.8 20.8 
Sócmhainní reatha 56.6 57.7 
Dliteanais reatha (35.3) (38.1) 
Glansócmhainní reatha/(dliteanais) 21.3 19.6 
Creidiúnaithe (méideanna a bheidh dlite tar 
éis níos mó ná bliain amháin) 

(82.5) (88.3) 

Sócmhainní glan 2,721 2,702 
 

Arna maoiniú ag 
Cuntas caipitlithe 2,742.8 2,734.2 
Obair ioncaim idir lámha 20.1 15.2 
Cúlchiste sonrach ioncaim — — 
Cúlchiste ginearálta ioncaim 1.2 0.5 

Iarmhéideanna eile (43.1) (48.1) 
Cúlchistí iomlána 2,721 2,702 
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Tionól Réigiúnach 
Cllbs.McMahon, B. Slattery. 
Cllbs.M. Hillery, G. Keating, A. Norton, C. Crowe, 
M. Howard 

Cathaoirleach Ainmnithe a cheapadh do gach 
ceann de na ceithre Choiste um Beartas 
Straitéiseach 
Cllbs.R. Nagle, G. Flynn, P.  Hayes, J. Cooney 

Cumann Chomhaltaí an Údaráis Áitiúil 
Comhairleoir B. Dlísheomraí 

Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann 
Cllbs.P. Daly, C. Curtin, J. Crowe, J. Cooney.(Clls.P.  
Daly, C. Curtin agus J. Crowe Buan-toscairí) 

Lisdoonvarna Failte 
An Comhairleoir R. Nagle 

Comhlacht Poiblí na hÉireann in Irish Public 
Insurances Ltd. 
Comhairleoir C. Colleran Molloy 

Bord Bainistíochta Ospidéal Cahercalla 
Cathaoirleach an lae 

Bord Bainistíochta Dhomhnach Uisce Chill Chiúin 
An Comhairleoir G. Keating 

Bord Bainistíochta Dhomhan Lahinch 
Comhairleoir B. Slattery 

Athshocrú Tuaithe Éireann 
Cathaoirleach an Lae 

Iontaobhas Mhúsaem an Fhiaigh 
An Comhairleoir P. Murphy 

The Board of Glor Irish Music Centre 
Cllbs.M. Howard, G. Flynn 
Comhpháirtíocht Spóirt an Chláir 
Cllbs.G. Keating, T. McNamara 

An Coiste Comhairleach um Chóiríocht don Lucht 
Siúil Áitiúil 

Cllbs.T. O’Brien, C. Curtin, G. Keating, R. Nagle, 
M.McKee, A. Norton 

An Coiste um Nascadh 
Cllbs.M. Howard, M. Begley, T. O’Brien, G. Keating, 
P. McMahon, PJ.Ryan, M. McKee, P. Hayes, J. 
Crowe, Cathaoirleach an lae 

Grúpa Oibre Chontae an Chláir um 
Shábháilteacht ar Bhóithre 
Cllbs.T. O’Brien, J. Cooney, PJ.Ryan Ryan Ryan 

Coiste Monatóireachta um Uisce an Chontae 
(Tuath) 
Cllbs.P.  Burke, M. Hillery, C. Curtin 

Coiste na nInse Gníomhaí/Spóirt Chill Rois agus 
Leisure 
Cllbs.C. Colleran Molloy, M. Howard, J. Breen 

An Coiste iniúchóireachta 
Cllbs.P. Hayes, G. Keating 

Cuideachta Forbartha Áitiúla an Chláir 
Cllbs.G. Keating, T. McNamara 

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 
Cllbs.J. Flynn, B. Dlísheomraí, M. McKee 

An Fóram Réigiúnach Sláinte Thiar 
Cllbs.T. McNamara, PJ.Ryan, A. Norton, P. Burke 

Comhchoiste Póilíneachta 
Cllbs.I. Lynch, M. Hillery, A. O’Callaghan, P. 
McMahon, P. Burke, J. Crowe, B. Slattery, A. 
Norton, M. Begley, PJ.Ryan, G. Flynn, P. Daly, M. 
Howard, P. Murphy 
Comhlacht Rialaithe Ollscoil na hÉireann 
Comhairle PJ.Kelly Ceally Ceally 

Coiste Iarnród Chontae an Iarthair 
Cllbs.J. Breen, P. Hayes, PJ.Kelly, J. Crowe, P. 
Murphy 

Fochoiste maidir le buan-orduithe 
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Cllbs.G. Flynn, B. Dlísheomraí, C. Curtin, J. Cooney, 
P. Murphy, C. Colleran Molloy 

Fóram um Fhorbairt Tuaithe 
Cllbs.B. Dlísheomraí, G. Keating, J. Crowe/PJ.Ryan, 
P. Hayes, T. McNamara, C. Curtin, J. Flynn (thar 
ceann LCDC) agus P.  Murphy (thar ceann Clare 
GAA) 

Bord Aillte an Mhothair 

Comhairleoir R. Nagle, B Slattery 

Seimineáir agus Comhdhálacha a 
d’fhreastail Comhairleoirí Contae an 
Chláir orthu in 2018 

• An tAcht Airgeadais, 2017, Cairlinn, 
CO. Lú, 5-7 Eanáir 2018 (d ' fhreastail 5 
Fheisire). 

• Beartas Comhtháthaithe an AE 2014-2020, 
Cairlinn, Co. Lú, 2ú — 4 Feabhra 2018 (2 
Bhall i láthair). 

• Comhdháil Forbartha Tuaithe, 
Corcaigh, 15 Feabhra 2018 (1 Bhall i 
láthair). 

• Cumann Oiliúna Rialtais Áitiúil na hÉireann 
— Modúl 1, Comhairleoirí agus Iriseoirí — 
Conas is fearr do theachtaireacht mar 
Chomhalta de do Chomhairle a chur in iúl 
trí na meáin chumarsáide, ceatharlach, 
17 Feabhra 2018, (d ' fhreastail 22 
Fheisire). 

• Scéimeanna nua Tithíochta Incheannaithe, 
Cairlinn, Co. lú, 9ú — 11 Márta 2018 (d ' 
fhreastail 3 Chomhalta). 

• Comhlachas Chomhaltaí an Údaráis Áitiúil 
Seimineár Earraigh 2018, Dún na nGall, 5ú 
— 

7 Aibreán 2018 (24 Feisire a bhí i láthair). 

• Seimineár Earrach Rialtas Áitiúil na hÉireann, 
Dún Garbhán, Co. Phort Láirge, 12ú — 13 
Aibreán 2018 (d ' fhreastail 22 Chomhalta). 

• Cruinniú den Fhóram Iniúchóireachta 
Réigiúnach, Corcaigh, an 3 Bealtaine 2018 (d ' 
fhreastail 2 Chomhalta) 

• Cumann Oiliúna Rialtais Áitiúil na hÉireann — 
Modúl 2, Comhairleoirí & Sábháilteacht Phobail 
— faisnéisiú maidir le Comhchoistí Póilíneachta 
agus Cur i láthair maidir leis an tionscadal 
“Úsáid d’inchinn seachas do chuid finte”, Mart, 
19 Bealtaine 2018 (14 bhFeisire i láthair). 

• Cumann Oiliúna Rialtais Áitiúil na hÉireann — 
Modúl 3, Uisce Éireann agus Leas Uisce Poiblí 
Aonair — faisnéisiú do Chomhaltaí Tofa, Cill 
Airne, Co. Chiarraí, 19 Meitheamh 2018 (14 
Bhaill i láthair). 

• Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann 
- Modúl 3, Uisce Éireann agus Fóntacht Uisce 
Poiblí Aonair — faisnéisiú do Chomhaltaí Tofa, 
Dún Dealgan, Co. lú, 23 Meitheamh 2018, (6 
Comhalta i láthair). 

• Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann 
- Modúl 3, Uisce Éireann agus Fiúntas Uisce 
Poiblí Aonair — seisiún faisnéise do Chomhaltaí 
Tofa, Bun Dobhráin, Co. Dhún na nGall, an 28 
Meitheamh 2018 (1 bhFeisire i láthair). 

• Scoil Shráid an Phiarsaí, Inbháin, Co. na 
Gaillimhe, 26-27 Iúil 2018 (2 Bhall i láthair). 

• Scoil Samhraidh Pharnell, Ráth Druma, Co. Chill 
Mhantáin, an 12ú go dtí an 16 Lúnasa 2018 (d ' 
fhreastail 1 Comhalta). 

• Scoil Samhraidh Roger Casement, Dún 
Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath, 30-31 Lúnasa 
2018 (d ' fhreastail 1 Comhalta). 

• An Chomhdháil maidir le Muirir Uisce agus 
Cáin Mhaoine Áitiúil, Gaillimh, 13 Meán 
Fómhair 2018 (d ' fhreastail 2 Comhalta). 

• Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann 
- Modúl 4, An ePIning nua (feidhmchláir 
phleanála ar líne) agus an Tionscadal 
Bainistíochta Foirgníochta Náisiúnta 
- Faisnéisiú do Chomhaltaí Tofa, 
Corcaigh, 15 Meán Fómhair (16 Bhaill i láthair). 

• Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann 
- Modúl 4, An ríomh-Phleanáil nua (iarratais 
phleanála ar líne) agus an Tionscadal 
Bainistíochta Foirgníochta Náisiúnta — 
Faisnéisiú do Chomhaltaí Tofa, Biorra, Co. Uíbh 
Fhailí, 21 Meán Fómhair, (2 Bhaill i láthair). 
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• Cumann Chomhaltaí an Údaráis Áitiúil 
Seimineár an Fhómhair 2018, Oileán an 
Chaisleáin, 
CO. Chiarraí, 28-29 Meán Fómhair 2018 (d ' 
fhreastail 6 Chomhalta). 

• Beartas Comhtháthaithe an Aontais Eorpaigh 
2014-2020, Cluain na Coillte, Co. Chorcaí, 5ú — 
7 Deireadh Fómhair 2018 (1 Bhall i láthair). 

• Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann — Modúl 5, 
Airgeadas agus Buiséadú Údarás Áitiúil, Ullmhú 
Buiséid agus cinntí lárnacha do na Comhaltaí 
Tofa i bPróiseas an Bhuiséid agus Faisnéisiú ar 
Scéim Ghradaim na gComhaltaí Tofa, Sligeach, 
an 13 Deireadh Fómhair 2018 (15 Comhalta i 
láthair). 

• Comhdháil na dTailte agus na Sráidbhailte 
Cliste, Maothail, Co. Liatroma, an 22 Deireadh 
Fómhair 2018 (1 Comhalta a d ' fhreastail). 

• Seimineár Rialtais Áitiúil na hÉireann san 
Fhómhair, Muineachán, 25ú 
go dtí an 26 Deireadh Fómhair 2018, (d ' 
fhreastail 21 Feisire). 

• Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann 
- Modúl 6, An Rialachán Ginearálta maidir le 
Cosaint Sonraí agus an Comhalta Tofa, Cill 
Chainnigh, 15 Samhain 2018 (d ' fhreastail 8 
Comhalta). 

• Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann 
- Modúl 6, An Rialachán Ginearálta maidir le 
Cosaint Sonraí agus an Comhalta Tofa, Leixlip, 
Co. Chill Dara, 17 Samhain 

2018, (2 Bhall i láthair). 

• Beartas Comhtháthaithe an AE 2014-2020, 
Cairlinn, Co. Lú, an 14ú go dtí an 16 Nollaig 
2018 (1 Bhall). 

Sonraí teagmhála/uimhreacha 
teileafóin 

• Comhairle Contae an Chláir, Áras Uí 
Chonaill, An Bóthar Nua, Inis, Co. an Chláir 
Teileafón:(065) 6821616, 
Facs:(065) 6828233, 
ríomhphost:Customerservices@clarecoco.i
e, 

suíomh gréasáin,  www.clarecoco.ie 

Uaireanta an chloig gnó:9: 00 a.m. go 5: 00 
p.m. Luan go hAoine 

Nóta:An Roinn Pleanála, an Roinn Tithíochta agus 
an Oifig um Airgead Tirim 9: 00 a.m go 4: 00 p.m. 
Uimhir theagmhála éigeandála:(087) 4169496 
(uaireanta seachtracha oifige amháin) 

• Mótarcháin, Aras Contae, An Bóthar Nua, 
Inis 
Uaireanta an chloig gnó:9: 15 a.m. go 3: 30 
p.m. Luan go hAoine, teileafón:(065) 
6844661 

• Músaem Contae an Chláir 
Teil:(065) 6823382, 
ríomhphost:ClareMuseum@clarecoco.ie 

• Spóirt na hInse Gníomhaí agus leithscéal 
Saoráidí 
Teil:(065) 6821604, 
Facs:(065) 6823655 

• Glor Music Centre 
Teil:(065) 6845370

mailto:customerservices@clarecoco.ie�
mailto:customerservices@clarecoco.ie�
http://www.clarecoco.ie/�
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Diailiú díreach i saoráid 
Chun na glaoiteoirí a éascú, bíonn dialann 
dhíreach i ngach roinn.Is féidir dul i dteagmháil le 
rannóga aonair trí na huimhreacha seo a leanas a 
dhiailiú: 

• Bainistíocht Cartlainne agus Taifead, (065) 
6846414 

• An Oifig Ealaíon, (065) 6846684 

• An Roinn leathanbhanda, Digiteach agus TF, 
(065) 6846377 

• Lár-Oifig Airgid, (065) 6846208 

• Cosaint Shibhialta, (065) 6822199 

• An Roinn Seirbhísí Corparáideacha, (065) 

6846209 
• An Roinn Comhshaoil, (065) 6846331, facs 

(065) 6846444 

• Saorghlao comhshaoil in aghaidh an 
bhruscair, 1800 606706 

• An Roinn Airgeadais, (Ceisteanna ginearálta), 
(065) 6846329 

• Roinn na Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála, 
(065) 6846410 

• Saoráil Faisnéise, (065) 6846405 

• Grúpscéimeanna, (065) 6866119 

• Deontais Ardoideachais, (065) 6846320 

• Roinn Tithíochta, (065) 6846334 

• An Roinn Acmhainní Daonna, (065) 6846415 

• Clár na hOifige Fiontair Áitiúil, (065) 6846230 

• Éascaitheoir Comhpháirtíochta, (065) 

6846435 

• An Roinn Pleanála, (065) 6846232 

• Clár na dToghthóirí, (065) 6846363 

• Roinn na gCoimisinéirí Ioncaim, (065) 

6846530 

• An Roinn Iompair, (065) 6846312 

• Dearadh Bóthair, (065) 6846479 
• Roinn na tuaithe agus an Chomhphobail, 

(065) 6846222 

• An Roinn Turasóireachta, (065) 6846511 

• Roinn Seirbhísí Tréidliachta, (065) 6846358 

• Sábháilteacht Uisce, (065) 6846270 

• Roinn na Seirbhísí Uisce, (065) 6866116 

Oifigí Ceantair Bhardasaigh 
• Inis, (065) 6866133 

• Killaloe, (061) 640815 

• An tSionainn, (061) 362319 

• An Clár Thiar, (065) 7072283/9054310 

Brainsí na Leabharlainne 
• Corofin, (065) 6837219 

• Leabharlann an Bhrainse de Valera, (065) 
6846353 

• Ceanncheathrú Leabharlann Inis, (065) 
6846350, láithreán gréasáin  
www.clarelibrary.ie 

• Ennistymon, (065) 7071245 

• Kildysart, (065) 6832113 

• Leabharlann Chuimhneacháin Chill Chaoin, 
(065) 9056034 

• Cill Mhichíl, (065) 9050528 

• Killaloe, (061) 376062, Facs (065) 376062 

• Cill Rois, (065) 9051504 

• Lisdoonvarna, (065) 7074029 

• Ionad Staidéir Áitiúla, Inis, (065) 6846271 

• Baile an Mhaláiv, (065) 7084822 

• Newmarke-on-Fergus, (061) 368411 

• Scariff (061) 922893 

• An tSionainn, (061) 364266 

• Droichead sé-gharmhíle, (061) 369678 

• Tulla, (065) 6835919 

Uimhreacha úsáideacha eile 
• Saoráid Bainistíochta Dramhaíola Lárnaí, 

Baile Duffbeg, Inach, (065) 6836960 

• Ionad Athchúrsála agus Stáisiún Aistrithe 
Scariff, 

http://www.clarelibrary.ie/�
http://www.clarelibrary.ie/�


87 

 

 

(061) 921735 

• Ionad Athchúrsála na Sionainne, 
(061) 364483 

• Ionad Athchúrsála Lisdeen 
agus Stáisiún Aistrithe, (065) 9060175 

• Ionad Athchúrsála Inse (065) 6893705



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Comhairle 
Contae AN 

CHLÁR 
COMHAIRLE 
CONCLÚIDÍ 

Arna ullmhú ag:An Fhoireann Athbhreithnithe Gnó arna  hainmniú ag:Foireann 
Cumarsáide 
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