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RÉAMHRÁ ÓN gCATHAOIRLEACH AGUS ÓN 
bPRÍOMHFHEIDHMEANNACH 

 
Tá áthas orainn Tuarascáil Bhliantúil 2021 
Chomhairle Contae an Chláir a chur i láthair, a 
thugann breac-chuntas ar obair na Comhairle 
maidir le raon leathan seirbhísí poiblí 
ríthábhachtach agus roinnt mórthionscadal a 
sholáthar i rith na bliana. 

 
Bliain urghnách eile a bhí sa bhliain 2021 go háitiúil 
agus go domhanda i gcomhthéacs na paindéime 
Covid-19. Cosúil le 2020, tá an tionchar a bhí ag 
Covid-19 le feiceáil tríd an Tuarascáil seo. Lean 
foireann na Comhairle ar fud na heagraíochta 
orthu ag oiriúnú do bhealaí nua oibre agus ag an 
am céanna bealaí nuálacha á aimsiú chun leanúint 
ar aghaidh ag cur a raon leathan seirbhísí ar fáil. 

 
Sa bhreis ar aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
Covid-19, lean Comhairle Contae an Chláir ar 
aghaidh ag seachadadh seirbhísí rialtais áitiúil 
lárnacha ar fud an chontae, ag díriú agus ag 
seachadadh ar phríomhchuspóirí straitéiseacha, 
agus ag cruthú deiseanna nua. Tá an Chomhairle 
freagrach as seirbhísí a chur ar fáil do 119,000 
duine aonair, le foireann de thart ar 975 agus 
caiteachas bliantúil de €217.3m le linn 2021. 

 
I réimse na forbartha fisicí, foráiltear i Sceideal 
2021 d’Oibreacha an Cheantair Bhardasaigh 

do Chlár Oibreacha Bóthair a raibh ciste iomlán de 
€34.6m aige, a cuireadh i gcrích go rathúil. 

 
Chuir an phaindéim Covid-19 isteach ar an dul 
chun cinn atá á dhéanamh ag foireann na hOifige 
Bainistíochta Tionscadal (PMO) thar raon leathan 
de mhórthionscadail chaipitil an chontae le linn 
2021 ach níor chuir sí stop leis an dul chun cinn sin. 
Rinne foireann PMO an-dul chun cinn i rith na 
bliana ar a punann tionscadal, lena n-áirítear 
tionscadail bóithre náisiúnta agus 
neamhnáisiúnta, scéimeanna faoisimh tuilte agus 
féarbhealaí. 

 
Chuir foireann na seirbhísí uisce, de réir gach 
prótacail sábháilteachta, seirbhís gan bhriseadh ar 
fáil i rith na bliana. Soláthraíonn an Chomhairle 
comhaontú seirbhíse (SLA) thar ceann Uisce 
Éireann trí Phlean Seirbhíse Bliantúil. 

 
Leanadh ar aghaidh le raon éagsúil gníomhaíochtaí 
sa rannán Comhshaoil, cosúil le forfheidhmiú 
dramhaíola, bainistíocht dramhaíola, feasacht 
comhshaoil, fuinneamh, gníomhú ar son na 
haeráide, garraíodóireacht, seirbhísí eolaíochta 
(saotharlann, uisce, aer), seirbhísí tréidliachta agus 
tránna Bhrait Ghoirm. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
An Comhairleoir PJ Ryan 

Cathaoirleach 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
An tUasal Pat Dowling 
Príomhfheidhmeannach 
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D’fhreastail Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála 
Chontae an Chláir ar 900 glao amach in 2021, rud 
a d’fhág laghdú de 11% ar an líon do 2020. Ní 
bhfuair aon duine bás de bharr dóiteáin in 2021 i 
gContae an Chláir. 

 
Cuireadh codanna den Phlean Móréigeandála i 
bhfeidhm mar fhreagra ar imeachtaí adhaimsire i 
mí Feabhra (sneachta agus báisteach fhada) agus i 
mí na Nollag do Stoirm Barra, rabhadh de Stádas 
Dearg. Ba bhliain thar a bheith gnóthach eile í 2021 
do Chosaint Shibhialta an Chláir agus cuireadh líon 
mór dualgas agus freagairtí i gcrích mar thoradh 
uirthi. D'fhreagair na comhaltaí 274 iarratas ar 
leith ar chúnamh. 

 
In Inis, leanadh leis an tionscadal Shráid Parnell, 
Lane-ways and Bow-ways le linn 2021, agus 
críochnaíodh cuid mhaith den obair i mí na Nollag 
2021. 

 
In ainneoin Covid-19, bhí seachadadh na tithíochta 
sóisialta láidir in 2021 le tithíocht tugtha do 
bheagnach 300 teaghlach ceadaithe do thithíocht 
shóisialta sa Chlár le linn 2021. Ó thaobh 
seachadadh tionscadail chaipitil de, cuireadh go 
mór le stoc tithíochta sóisialta na Comhairle le 
forbairt nua de 51 aonad PPP sa tSionainn. 
Seachadadh dhá aonad tithíochta sóisialta nua ag 
an Dún Beag agus ath-thógadh dhá réadmhaoin 
thréigthe i gCill Rois agus cuireadh ar ais in úsáid 
iad. Bhí ról suntasach ag earnáil na gComhlachtaí 
Tithíochta Ceadaithe in 2021 maidir le cuidiú le 
soláthar tithíochta sóisialta ar fud an chontae. 

 
I mbliain dhúshlánach de bharr Covid-19, bhí 
castachtaí breise suntasacha ann do sheirbhís a 
bhíonn i dteagmháil leis na daoine is leochailí sa 
Chlár, agus lean an fhoireann Gníomhaíochta do 
Dhaoine gan Dídean ag obair i dtreo seirbhís a 
thógáil a fhéadfaidh freastal go cuí ar riachtanais 
chliaint gan dídean sa Chlár. 

 
Ba bhliain an-dúshlánach arís í 2021 do na 
háiseanna spóirt agus caithimh aimsire sa chontae 
toisc gur ghá áiseanna a dúnadh de bharr srianta 
Covid-19 agus cuireadh isteach ar 
ghníomhaíochtaí ina dhiaidh sin 

Mar sin féin, nuair a ceadaíodh le srianta, filleadh 
ar ais orthu, bhí an-tóir ar na háiseanna. 

 
Mar is amhlaidh le gach seirbhís ar fud na tíre, bhí 
ról mór ag Covid-19 maidir le soláthar seirbhíse 
agus uaireanta oscailte i ngach brainse 
leabharlainne le linn 2021. Mar sin féin, coinníodh 
príomhsheirbhísí leabharlainne agus cláir nuair a 
bhí na leabharlanna ar oscailt, gach brainse á 
dúnadh ar feadh 18 seachtaine san iomlán ach lean 
an fhoireann ar aghaidh ag obair chun stoc a 
sholáthar do chách trí sheirbhísí seachadta agus trí 
chláir a chur ar líne, go háirithe do 
ghníomhaíochtaí leanaí. 

 
Tar éis deireadh a chur leis an obair ar shuíomh 
nua leabharlainne na hInse in 2020 de bharr 
deacrachtaí airgeadais a bhí ag an gconraitheoir, 
cuireadh deireadh leis an gconradh ina dhiaidh sin 
agus cuireadh tús leis an bpróiseas chun an suíomh 
a dhaingniú agus ullmhú le haghaidh ath-
thairiscintí. 

 
Lean an Covid-19 dul i bhfeidhm ar Earnáil na 
nEalaíon in 2021, rud a d’eascair éilimh gan fasach 
ar an Oifig Ealaíon. Seachadadh cláir ar líne den 
chuid is mó a fuair tacaíocht ón gComhairle 
Ealaíon, lena n-áirítear an clár Ealaíon agus 
Oideachais. 

 
Choinnigh Comhairle Contae an Chláir a béim ar 
sheirbhísí poiblí ar ardchaighdeán a sholáthar trí 
oibriú go dlúth le grúpaí pobail, eagraíochtaí agus 
gnóthaí chun athrú dearfach a sholáthar do 
phobail sa chontae. 

 
D’iarr an Comh-Aireachta ar an gComhairle tús a 
chur le cainteanna le Grúpa na Sionainne maidir 
leis an aistriú atá beartaithe ar shuíomhanna 
turasóireachta atá bunaithe ar Oidhreacht na 
Sionainne DAC Chontae an Chláir chuig Comhairle 
Contae an Chláir, lena n-áirítear mar chuid den 
aistriú beartaithe ar an leibhéal náisiúnta ón Roinn 
Iompair chuig an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta. 

 
I mí an Mheithimh 2021 cuireadh tús le Comhairle  
Contae an Chláir 
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Próiseas Díchill chuí chun breithniú a dhéanamh ar 
an aistriú féideartha ó Ghrúpa na Sionainne Plc dá 
fhochuideachta Shannon Heritage DAC chuig 
Comhairle Contae an Chláir. 

 
In 2021 rinneadh leathnú breise ar an tionscnamh 
DigiClare. Chuir maoiniú ón Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail tríd an gclár Mol Nasctha ar 
chumas na Comhairle áiseanna breise a chur ar fáil 
ag roinnt de na moil a bhí ann agus saoráid nua a 
bhunú freisin inár bpríomhbhaile Inis. 

 
Seolann an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 
roinnt clár maoinithe tríd an gComhairle. In 2020, 
mheall na scéimeanna tionscadail agus cistí faoin 
Scéim Athnuachana Baile & Sráidbhaile, 
Tionscnamh CLÁR, an Scéim Bonneagair Áineasa 
Lasmuigh agus an Ciste Athghiniúna agus 
Forbartha Tuaithe. 

 
Mar fhreagairt ar Covid-19, thacaigh thart ar 40 
grúpa pobail agus deonach ar fud an chontae leis 
an ‘nGlao Pobail’ le linn 2021 trí chúnamh a 
thabhairt do dhaoine leochaileacha ina bpobal le 
tacaíochtaí praiticiúla mar bhailiú agus 
seachadadh bia, breosla agus míochaine. 

 
Leanadh le feachtas ‘Coinnigí Slán’ an Chláir i rith 
2021, ag nascadh an phobail le faisnéis faoi 
acmhainní agus tionscnaimh folláine áitiúla. 

 
Bhí bliain ghnóthach eile ag an gCoiste Forbartha 
Pobail Áitiúil (LCDC) ag bainistiú raon leathan clár 
agus gníomhaíochtaí straitéiseacha, agus tugadh 
Comhaontú Leibhéal Seirbhíse 2021 chun críche 
idir an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) agus 
Comhairle Contae an Chláir agus comhaontaíodh 
Plean Oibre Bliantúil don bhliain. 

 
I mí Dheireadh Fómhair 2021, chuir Comhchoiste 
Póilíneachta an Chláir (CCP) fáilte roimh chuairt ó 
Choimisinéir na nGardaí, Drew Harris. Labhair an 
Coimisinéir le Comhaltaí an JPC i Seomra na 
Comhairle.  

Ba bhliain an-dúshlánach í 2021 do Thionscal na 
Turasóireachta ach chuir sé am ar fáil freisin chun 
líonraí a neartú agus a thógáil agus margaíocht 
ceann scríbe a fheabhsú, rud a d’éirigh le cur go 
mór le neartú an táirge turasóireachta sa Chlár. 

 
I mí an Mhárta, d’aistrigh Tascfhórsa Téarnaimh 
Thurasóireacht an Chláir chun bheith ina Fhóram 
Comhairleach Turasóireachta an Chláir, ag 
coinneáil na béime ar théarnamh thionscal na 
turasóireachta tar éis na paindéime Covid-19 ach 
ag díriú freisin ar ghníomhartha straitéiseacha 
fadtéarmacha atá le cur i bhfeidhm ar fud an 
chontae. I mí Aibreáin sheol an Cathaoirleach Mary 
Howard agus Paul Kelly, Príomhfheidhmeannach 
Fáilte Éireann Straitéis Turasóireachta an Chláir 
2030. 

 
Leanadh den obair ar thionscadail chaipitil 
Turasóireachta le linn 2021, is iad sin Eispéireas 
Cuairteoirí Theach Solais Cheann Léime, Gairdíní 
Múrtha Vandeleur agus Inis Cealtra (Oileán Naofa). 

 
Dúnadh Eispéireas Aillte an Mhothair ar feadh na 
chéad trí mhí de 2021 agus bhí timpeallacht 
trádála dheacair ann mar thoradh ar dhúnadh 
sínte, srianta Covid-19, agus an spleáchas ar an 
margadh intíre. Ar an iomlán d’éirigh go maith leis 
an margadh intíre, agus sháraigh rátaí sástachta 
eispéiris na gcuairteoirí de bharr na mbeart 
sábháilteachta a bhí i bhfeidhm, an cumas maidir 
le eispéireas duine le duine a thabhairt chomh 
maith le heispéiris bharántúla custaiméirí. 

 
I réimse na pleanála agus na forbartha geilleagraí, 
lean Comhairle Contae an Chláir leis an 
athbhreithniú ar Phlean Forbartha Contae an 
Chláir 2017-2023 atá ann cheana féin, an plean 
reachtúil forbartha spáis agus eacnamaíoch do 
Chontae an Chláir, agus cuirfidh an Chomhairle 
Plean Forbartha Contae an Chláir 2023- 2029 le 
chéile go luath in 2023. 
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Bhí ullmhúchán na Straitéise Feabhsúcháin agus 
Soghluaisteachta Baile Chill Dá Lua agus 
Máistirphlean Lár Bhaile na Sionainne ag druidim 
chun críche, agus cuireadh tús le hullmhú 
Máistirphlean Roche níos luaithe sa bhliain. 
Rinneadh dul chun cinn le bunú Ionad Oiliúna 
Muirí i gCill Rois. 

 
Lean Tascfhórsa Eacnamaíoch an Chláir, atá 
comhdhéanta de ghrúpa ceannairí earnála poiblí 
agus príobháidí, ag teacht le chéile. Lean an 
Tascfhórsa ag díriú ar an earnáil eitlíochta agus ar 
thionchar na paindéime Covid-19 le linn 2021. 

 
Lean an Chomhairle ar aghaidh leis an obair ar 
fheidhmiú Chrios Forbartha Straitéisí (SDZ) an 
Chláir Theas/Ollscoil Luimnigh (UL). Athróidh an 
feidhmchlár SDZ láithreán úrnua 325 acra in aice le 
campas 125 acra OL i gContae an Chláir ina chrios 
ollscoile oideachais / fostaíochta / cónaithe. Sa 
phróiseas, táthar ag súil go gcruthófar 3,500 post 
ar a laghad agus ag an am céanna iarrfaidh OL 
ainmniú an AE ar an gcéad bhaile ollscoile SDZ san 
Eoraip. 

 
I mí Dheireadh Fómhair, sheol an Tánaiste, Leo 
Varadkar TD, Straitéis Eacnamaíoch agus 
Spásúlachta Inis 2040 go hoifigiúil i mí Dheireadh 
Fómhair. Leanann Comhairle Contae an Chláir le 
dul chun cinn a dhéanamh ar na cuspóirí atá 
leagtha amach sa straitéis chun Inis a athrú ó 
bhonn chun go mbeidh rath ar an mbaile mar 
ionad rathúil, éagsúil agus bríomhar sóisialta, 
cathartha, tráchtála, cultúrtha agus cónaithe. I 
Straitéis Spásúlachta agus Eacnamaíoch Inse 2040, 
ta béim leagtha ar dtús do lár an bhaile agus 
féachtar freisin le tosaíocht a thabhairt do 
shuíomhanna lasmuigh de lár an bhaile a thacóidh 
le dlúthfhás agus trína bhféadfar deiseanna 
eacnamaíocha d’Inis agus don Chlár a bhaint 
amach sa todhchaí. 

sár-obair na ndaoine go léir a bhfuil baint acu leis 
an ngradam mór le rá a bhaint amach. 

 
Chuir Aonad Bainistíochta Maoine Chomhairle 
Contae an Chláir roinnt tionscadal athchóirithe 
réadmhaoine chun cinn i rith na bliana. Rinneadh 
obair thógála ar athchóiriú fhoirgneamh Mhúsaem 
an Chontae in Inis. Rinneadh athbhreithniú ar na 
comhaid agus na réadmhaoine go léir ar Chlár na 
Láithreán Tréigthe le linn 2021 agus rinneadh 
iniúchadh agus measúnú ar go leor maoine nua 
agus rinneadh teagmháil le húinéirí nó lena n-
ionadaithe. 

 
Bliain rathúil eile a bhí in 2021 d’Oifig Fiontair 
Áitiúil (LEO) an Chláir. In ainneoin na ndúshlán 
eacnamaíochta ar nós an bhreatimeachta agus 
paindéim Covid-19, bhí cainníocht agus, níos 
tábhachtaí fós, cáilíocht na dtionscadal a rinne 
iarratas ar thacaíocht an-spreagúil. Le linn 2021, 
reáchtáil LEO an Chláir 93 clár oiliúna le níos mó ná 
1,537 rannpháirtí. 

 
Tá Comhairle Contae an Chláir ag croílár an 
tsoláthair seirbhíse poiblí sa chontae agus glacann 
sí ról ceannaireachta ar leibhéal náisiúnta i réimsí 
ar nós forbairt tuaithe agus turasóireacht. 
Leanfaidh an Chomhairle, agus í ag obair lena 
pobail, idir bheag agus mhór, de bheith nuálaíoch 
agus freagrúil do riachtanais agus ionchais 
athraitheacha mhuintir an Chláir le linn 2022. 

 
Le meas, 

 
Tar éis seoladh rathúil Straitéis Inis 2040, bhí cúis 
eile le ceiliúradh ag muintir na háite in Inis i mí na 
Samhna, mar gur ainmníodh Inis mar an Baile is 
Slachtmhaire in Éirinn 2021 ag comórtas na 
mBailte Slachtmhara SuperValu. Molaimid an 

 
An 
Comhairleoir 
PJ Ryan 
Cathaoirleach 

 

An tUasal Pat Dowling 
Príomhfheidhmeannach 
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Ceantar Bardasach Inse 

 
 

Ann Norton 
(NP) 

Mary Howard 
(FG) 

Paul Murphy 
(FG) 

Mark Nestor 
(FF) 

Clare Colleran 
Molloy (FF) 

Pat Daly 
(FF) 

Johnny Flynn 
(FG) 

Ceantar Bardasach Chill Dalua 

 
 

Joe Cooney 
(FG) 

Pat Hayes 
(FF) 

Tony O’Brien 
(FF) 

Alan O’Callaghan 
(FF) 

Pat Burke 
(FG)

     Ceantar Bardasach na Sionainne 

 
 

P.J. Ryan John Crowe Pat McMahon Michael Begley Donna McGettigan Pat O’Gorman Gerard Flynn 
(NP) (FG) (FF) (NP) (SF) (FF) (NP) 

 
Ceantar Bardasach Iarthar an Chláir   
Toghlimistéar Inis Díomáin 

 

 

Joe Garrihy 
(FG) 

Joe Killeen 
(FF) 

Shane Talty 
(FF) 

Liam Grant 
(GP)

Toghlimistéar Chill Rois 

     
Cillian Murphy 
(FF) 

P.J. Kelly 
(FF) 

Gabriel Keating 
(FG) 

Bill Chambers 
(FF) 

Ian Lynch 
(NP) 

Cath

 
COMHAIRLEOIRÍ 
CHONTAE AN CHLÁIR 2021 

 
 
 
 

Méara Inse 

Cath

Cathaoirleach Cath



7 
 

 
 

 
 

STRUCHTÚR EAGRAÍOCHTÚIL 

 
   Forbairt Shóisialta 

DOS Anne Haugh 

 
   Forbairt Tuaithe  
DOS Leonard Cleary 

 
      Forbairt Fhisiciúil  
     DOS Carmel Kirby 

 
  Forbairt Eacnamaíochta      

DOS Liam Conneally 

     Seirbhísí Airgeadais 
agus Tacaíochta 

 DOS Noeleen Fitzgerald 

                An     
  Príomhfheidhmea- 
  nnach Pat Dowling 

  Ceantar Bardasach Inse 
 Oifigeach Feidhmiúcháin     
           Sinsearach 

Ceantar Bardasach na 
Sionainne 

Oifigeach Feidhmiúcháin 
Sinsearach 

 
Ceann na gCóras 

Faisnéise 

Ceantar Bardasach 
Chill Dalua 

Oifigeach Feidhmiúcháin 
Sinsearach 

 
Seirbhísí 
Leabharlainne 
Leabharlannaí 
C t  

 
              Tithíocht  
                  SEO 

Ceantar Bardasach 
Iarthar an Chláir 

Oifigeach Feidhmiúcháin 
Sinsearach 

       Dóiteáin & Rialú   
         Foirgníochta    
        Príomhoifigeach     
              Dóiteáin 

 
Ceann Fiontair na 

hOifige Fiontair 
Áitiúil 

 

Cuntasóir Airgeadais 

  Claochlú Digiteach &      
   Ceannaire  
   Leathanbhanda ar IS 

 
Innealtóir Sinsearach 

Comhshaoil & Uisce 

Tionscnaimh 
Eacnamaíochta 

Straitéiseach 
Pleanálaí Sinsearach 

 
Cuntasóir 
Bainistíochta 

 

Ceann Turasóireachta 
Cúnta 

Oifig um Bainistíocht 
              Innealtóir  
      Sinsearach Oifige 

Pleanáil & Forbairt 
Fiontair A/Pleanálaí 

Sinsearach 

 
Acmhainní Daonna 

Oifigeach Feidhmiúcháin 
Sinsearach 

Forbairt Pobail & 
Tuaithe A/Oifigeach 

Feidhmiúcháin 
Sinsearach 

 
Innealtóir Iompair 
Sinsearach  

Forbairt Eacnamaíoch & 
Bainistíocht Mhaoine 

Oifigeach Feidhmiúcháin 
Sinsearach 

 
Seirbhísí 
Corparáideacha 

 Oifigeach Feidhmiúcháin 
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Limistéir Cheantair Bhardasaigh 
Tagann baill le chéile ag leibhéal ceantair i rith 
na bliana chun ábhair a bhaineann lena 
réimse toghcháin áirithe a phlé. Tá oifigeach 
sinsearach sannta do gach coiste Ceantair 
Bhardasaigh chun feidhmeanna a chomhordú 
agus chun cabhrú leis na comhaltaí ina bpléití. 
Freastalaíonn an tInnealtóir Sinsearach 
Feidhmiúcháin agus ball d’fhoireann riaracháin an 
cheantair ar na cruinnithe. Freastalaíonn na 
meáin ar na cruinnithe seo de ghnáth agus tá 
miontuairiscí gach cruinnithe ceantair liostaithe 
ar an gclár oibre ag cruinniú den Chomhairle ina 
dhiaidh sin le tabhairt faoi deara. 

Ionadaithe Tofa 
Tá 28 comhalta tofa ar Chomhairle Contae an 
Chláir a dhéanann ionadaíocht thar ceann cúig 
Thoghcheantar agus ceithre Cheantar Bardasach. 
Reáchtáladh toghcháin áitiúla an 24 Bealtaine, 
2019, chun 28 suíochán a líonadh ar Chomhairle 
Contae an Chláir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CB Inse - Toghcheantar áitiúil Inse CB Chill 
Dalua  - Toghcheantar áitiúil Chill Dalua CB 
na Sionainne - Toghcheantar áitiúil na 
Sionainne 
CB Iarthar an Chláir - Toghcheantar áitiúil 
Chill Rois agus Inis Díomáin 

Ceantair Bhardasacha 
Tá 4 CB sa Chlár mar seo a leanas: 
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Grúpa um Beartas Corparáideach 
Tá an Grúpa um Beartas Corparáideach (CPG) 
comhdhéanta de Chathaoirleach an lae mar aon le 
cathaoirligh na gCoistí um Beartas Straitéiseach. Tá 
ionadaíocht ag gach Ceantar Bardasach ar an CPG. 
Tá bunús reachtúil aige atá leagtha amach in Alt 133 
den Acht Rialtais Áitiúil, 2001 agus tá feidhmeanna 
sainiúla aige maidir le hullmhú an Bhuiséid 
Bhliantúil agus an Phlean Corparáidigh. Buaileann 
an CPG le Feidhmeannacht na Comhairle ar bhonn 
míosúil. 

 

Coistí um Beartais Straitéiseacha   
Tá Coistí um Beartais Straitéiseacha (SPC) bunaithe 
ar phríomhfheidhmeanna na Comhairle. Tá siad 
comhdhéanta de chomhairleoirí tofa agus 
ionadaithe eile ó na comhpháirtithe sóisialta agus 
leasanna earnála eile. Tá comhairleoir tofa ina 
chathaoirleach ar gach SPC agus faigheann sé 
tacaíocht ó Stiúrthóir Seirbhísí. Is é feidhm an SPC 
cúnamh agus comhairle a thabhairt don 
Chomhairle maidir le ceapadh, forbairt agus 
athbhreithniú beartais. Ní bhainfidh na SPCanna le 
saincheisteanna ionadaíochta nó oibriúcháin 
aonair. Sa deireadh, áfach, is ar an gComhairle 
iomlán, a bheidh ag gníomhú mar chomhlacht, 

 a bheidh na cinntí deiridh beartais. 
 

Ghlac Comhairle Contae an Chláir le scéim nua SPC 
2019-2024 i mí Dheireadh Fómhair 2019. Déanann 
an scéim nua foráil do cheithre SPC mar a leanas: 

 
• SPC um Fhorbairt Gheilleagrach 
• SPC um Fhorbairt Fhisiciúil 
• SPC um Fhorbairt Thuaithe 
• SPC um Fhorbairt Shóisialta 

 
Tá an clár oibre um athrú aeráide agus an clár oibre 
bithéagsúlachta ina bpríomhréimsí beartais ar fud 
na SPCanna go léir. 
Tá gach comhairleoir ina bhall de SPC agus tá ar a 
laghad an tríú cuid den bhallraíocht ag gach SPC ó 
leasanna earnála. Tagann na hionadaithe earnála 
do na SPCanna ó na hearnálacha 
talmhaíochta/feirmeoireachta, 
comhshaoil/caomhnaithe, forbartha/tógála, 
gnó/tráchtála, ceardchumainn, pobail/deonacha 
agus cuimsiú sóisialta. 

 
Seo a leanas ballraíocht de gach SPC: 

 

Ballraíocht SPC 
 

Forbairt Eacnamaíoch Tofa 
 
 
Comhaltaí Tofa (7) 

An Comhairleoir Pat McMahon 
An Comhairleoir PJ Ryan (Cathaoirleach)  
An Comhairleoir Michael Begley 
An Comhairleoir PJ Kelly  
An Comhairleoir Gabriel Keating 
An Comhairleoir Pat Daly  
An Comhairleoir Johnny Flynn 

Talmhaíocht & Feirmeoireacht (1) Rosaleen o’Reilly 

Comhshaol / Caomhnú (1) Emma Karan 

Forbairt /Tógáil (1) Pat Keogh 

Gnó / Tráchtáil (1) Pat Morris 

Ceardchumainn (1) Seamus Ryan 

Ionchuimsiú Sóisialta (1) Elaine D'Alton 
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Forbairt Fhisiciúil Tofa 
 
 
Comhaltaí Tofa (7) 

An Comhairleoir John 
Crowe (Cathaoirleach) 
An Comhairleoir 
Patrick O'Gorman  
An Comhairleoir 
Alan O'Callaghan 

An Comhairleoir Clare 
Colleran Molloy 
An Comhairleoir Joe Cooney 
An Comhairleoir Ian Lynch  
An Comhairleoir Liam Grant 

Talmhaíocht & Feirmeoireacht (1) Kieran Woods 

Comhshaol / Caomhnú (2) Aisling Wheeler, James Gillar 

Forbairt /Tógáil (1) Lorchan Hoyne 

Pobal / Deonach (1) Damon Matthew Wise 

Ionchuimsiú Sóisialta (1) Padraic Hayes 

 

Forbairt Thuaithe Tofa 

 
 
Comhaltaí Tofa (7) 

An Comhairleoir Pat 
Hayes 
(Cathaoirleach) 
An Comhairleoir Bill 
Chambers 
An Comhairleoir 
Cillian Murphy 

An Comhairleoir Shane Talty  
An Comhairleoir Joe 
Killeen  
An Comhairleoir Mary 
Howard  
An Comhairleoir Pat Burke 

Talmhaíocht & Feirmeoireacht (1) Denis Tuohy 

 
Comhshaol / Caomhnú (1) 

 
Anna Wise 

Gnó / Tráchtáil (1) Niamh O'Callaghan 

Pobal / Deonach (1) Eugene Crimmins 

Ionchuimsiú Sóisialta (1) Jean Tierney 

Forbairt Shóisialta Tofa 

 
 

Comhaltaí Tofa (7) 

An Comhairleoir Gerard 
Flynn (Cathaoirleach)  
An Comhairleoir Tony 
O’Brien  
An Comhairleoir Mark 
Nestor 

An Comhairleoir Paul 
Murphy  

An Comhairleoir Joe 
Garrihy  

An Comhairleoir Ann 
Norton An Comhairleoir D 
McGettigan 

Forbairt /Tógáil (1) Larry Brennan 

Gnó / Tráchtáil (1) William Cahir 

Ceardchumainn (1) Tommy Guilfoyle 

Pobal / Deonach (1) Mary Leahy 

Ionchuimsiú Sóisialta (1) Noel Kearney 
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Ionadaíocht Bhaill Tofa ar Choistí 
 

Ceapachán Cathaoirleach Ainmnithe do 
gach ceann de na ceithre Choiste um 
Beartais Straitéiseacha Na Comhairleoirí P. 
McMahon, P. Hayes, J. Crowe, 
G. Flynn 

 
Tionól Réigiúnach 
Na Comhairleoirí A. O'Callaghan, PJ Kelly 

 
Boird Oideachais & Oiliúna 
Na Comhairleoirí A. Norton, P. Murphy, G. 
Keating, 
C. Colleran Molloy, J. Killeen 

 
Cumann Chomhaltaí Údaráis Áitiúil 
An Comhairleoir B. Chambers 

 
Cumann Rialtais Áitiúil na hÉireann 
Na Comhairleoirí J. Crowe, M. Begley, P. Daly 

 
Árachas Frithpháirteach Comhlachtaí Poiblí 
na hÉireann Teo. 
An Comhairleoir C. Colleran Molloy 

 
Bord Bainistíochta Cill Chaoi Phort Láirge 
An Comhairleoir C. Murphy 

 
Bord Bainistíochta Lahinch Seaworld 
An Comhairleoir S. Talty 

 
Iontaobhas Músaem Hunt 
An Comhairleoir P. Murphy 

 
Lisdoonvarna Fáilte 
An Comhairleoir J. Killeen 

 
Bord Ionad Ceoil na hÉireann Glór 
Na Comhairleoirí L. Grant, M. Howard 

 
Comhpháirtíocht Spóirt an Chláir 
Na Comhairleoirí J. Killeen, J. Garrihy 

Coiste Comhairleach um Chóiríocht  
Áitiúil 
Na Comhairleoirí T. O’Brien, C. Colleran 
Molloy, D. McGettigan, A. Norton, P. 
Murphy, J. Garrihy. 

 
Coiste um Nascadh: 
Na Comhairleoirí M. Begley, P.J. Ryan, P. 
McMahon, P. Hayes, T. O’Brien, J. Crowe, P. 
Murphy, M. Howard, Cathaoirleach an lae. 

 
Meitheal um Shábháilteacht ar Bhóithre Chontae an Chláir 
Na Comhairleoirí C. Murphy, J. Cooney, P.J. Ryan 

 
An Coiste Monatóireachta Uisce Tuaithe an 
Chontae 
Na Comhairleoirí L. Grant, S. Talty, P. Burke 

 
Spórt agus Fóillíocht Ghníomhach na hInse 
Chláir 
Na Comhairleoirí M. Nestor, A. Norton, J. Flynn. 

 
Coiste Iniúchóireachta 
Na Comhairleoirí P. Hayes, G. Keating 

 
Fóram Sláinte Réigiúnach an Iarthair 
Na Comhairleoirí L. Grant, C. Murphy, B. 
Chambers, P. Burke 

 
Comhchoiste Póilíneachta 
Na Comhairleoirí I. Lynch, A. Norton, M. 
Begley, P.J. Ryan, B. Chambers, P. Daly, P. 
McMahon, 
A. O’Callaghan, J. Killeen (ar feadh 2 bhliain), S. 
Talty (ar feadh 3 bliana), M. Howard, P. Murphy, 
P. Burke, J. Crowe, G. Keating. 

 
Iontaobhas Taitneamhachta Chill Rois 
Na Comhairleoirí I. Lynch, G Keating. 

 
Bord Cuideachta Forbartha Áitiúil 
an Chláir 
Na Comhairleoirí P.J. Ryan, G. Keating, J. Killeen. 
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Coiste um Fhorbairt Áitiúil & 
Pobail 
Na Comhairleoirí B. Chambers, C. Murphy, J. 
Flynn, G. Flynn 

 
Coiste Iarnróid Idir-Chontae an Iarthair Na 
Comhairleoirí A. O'Callaghan, P. Hayes, L. 
Grant, J. Crowe, G. Keating 

 
Fochoiste na mBuan-Orduithe 
Na Comhairleoirí B. Chambers, C. Colleran 
Molloy, P. Murphy, J. Cooney, P.J. Ryan, G. 
Flynn, Cathaoirleach an lae 

 
Coiste Cuimhneacháin 
Na Comhairleoirí P. O’Gorman, C. Colleran 
Molloy, A. Norton, G. Flynn, P. Murphy, J. 
Cooney. 

Fóram um Fhorbairt Thuaithe 
Beirt Chomhairleoirí le hainmniú ó gach 
Ceantar Bardasach 

 
Bord Aillte an Mhothair 
Na Comhairleoirí S. Talty, G Keating. 

 
Comhlacht Rialaithe Ollscoil Náisiúnta na 
hÉireann 
An Comhairleoir P.J. Kelly 

 
Comhlacht Gníomhaíochta Ainmnithe 
Forbartha Straitéisí Inis 2040 (DAC) 
Na Comhairleoirí C. Colleran Molloy, J. Flynn, A. Norton 
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An Roinn Airgeadais 
Tá an tionchar airgeadais de Covid-19 pléite agus 
curtha i láthair na gcomhaltaí go minic le dhá 
bhliain anuas. Bhí tionchar mór ag Covid-19 ar ár 
sochaí agus ar an ngeilleagar, agus leanfaidh a 
éifeachtaí amach anseo. Mar gheall ar chomhairle 
sláinte agus sábháilteachta an rialtais agus srianta 
paindéime a thabhairt isteach, tháinig laghdú 
suntasach ar ioncam earraí agus seirbhísí rialtais 
áitiúil agus ar ioncam ó rátaí tráchtála, ar 

chomhpháirteanna tábhachtacha iad de mhaoiniú 
na Comhairle seo. In 2021 bhí bliain iomlán srianta 
againn ar ghnóthaí agus ar an tsochaí a bhí 
dúshlánach don Chomhairle seo go háirithe agus 
muid ag leanúint ar aghaidh le caillteanas 
suntasach ioncaim i réimsí na turasóireachta, na 
páirceála agus ioncam ó shaoráidí taitneamhachta. 
Ag an am céanna leis na caillteanais ioncaim seo, 
thabhaigh an Chomhairle seo caiteachas breise 
neamhphleanáilte os cionn an méid a bhí 
buiséadaithe agus/nó maoinithe ag deontas chun 
déileáil le tionchair na paindéime. Bhain na réimsí 
caiteachais breise seo le réimsí seirbhíse ach go 
príomha i réimsí cothabhála trá agus 
taitneamhachta poiblí, tionscnaimh turasóireachta 
agus poiblíochta, feabhsuithe infrastruchtúir TFC 
agus tacaíochtaí d’obair chianda agus soláthar 
seirbhísí. D’fhonn tacú le húdaráis áitiúla, d'fhógair 
an rialtas maoiniú de €61m don earnáil chun dul i 
ngleic leis na dúshláin airgeadais seo agus fuair an 
Chomhairle seo leithdháileadh de €3m chun na 
caillteanais a mhaolú. D'íoc an Chomhairle seo 
iarmhéid an chaillteanais airgeadais a bhain leis na 
réimsí seo. 

 
Tugann an Ráiteas Airgeadais Bliantúil 
forbhreathnú ar staid airgeadais Chomhairle 
Contae an Chláir an 31 Nollaig 2021. Sa tábla

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOELEEN FITZGERALD 
Stiúrthóir Seirbhísí 

Airgeadais agus Tacaíochta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
STIÚRTHÓIREACHT SEIRBHÍSÍ 
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ar leathanach 100, léirítear torthaí na bliana i 
bhformáid ghiorraithe. Thabhaigh an Chomhairle 
caiteachas iomlán de €217.3m (gan aistriú le 
haghaidh caiteachais san áireamh) le linn 2021. Tá 
sé seo comhdhéanta de chaiteachas ioncaim de 
€141m agus caiteachas caipitil de €76.7m. San 
iomlán, tá sé ar aon dul go mór leis an gcaiteachas 
iomlán in 2020 de €215.3m. D’ainneoin na 
ndúshlán leanúnach ar tagraíodh dóibh níos 
luaithe, is cúis áthais dom a thuairisciú go léirítear 
i Ráiteas Cuimsitheach Ioncaim (Cuntas Ioncaim 
agus Caiteachais) 2021 bliain de staid ghar-
chothromaithe tar éis maoiniú ioncaim agus 
maoinithe acmhainní dílse na dtionscadal caipitil. 
Is toradh dearfach é sin i bhfianaise na haeráide 
fioscaí agus tógann sé ar thorthaí na mblianta 
deireanacha chun easnamh ioncaim na Comhairle 
seo a dhíchur. 

 
Rátaí Tráchtála 
Is é ioncam ó rátaí tráchtála príomhfhoinse 
ioncaim na Comhairle seo chun seirbhísí a 
sholáthar. Ag leanúint ar aghaidh in 2021, chuaigh 
na dúshláin Covid-19 go mór i bhfeidhm ar 
thionscail ar leith laistigh dár mbonn custaiméirí 
de bharr na srianta ar a ngnóthaí oibriú le linn an 
12 mhí iomlána de 2021. Tá fógra agus cur chun 
feidhme de tharscaoileadh rátaí tráchtála 2021 le 
haghaidh earnálacha éagsúla den gheilleagar i rith 
na bliana tar éis maoiniú de €11.6m a sholáthar 
don Chomhairle seo chun rátaí tráchtála a 
tharscaoileadh go páirteach nó go hiomlán thar 
2,100 cuntas custaiméara. Bhí an tacaíocht seo ón 
rialtas suntasach i dtorthaí airgeadais 2021, toisc 
nár baineadh amach anois na nithe ionchais nach 
féidir a aisghabháil sa réimse seo. Tá sé 
tábhachtach a bheith cognaíoch ar an tírdhreach 
sa todhchaí sa réimse seo agus beidh sé 
dúshlánach dul i dteagmháil arís le custaiméirí 
rátaí tráchtála a bhfuil tarscaoileadh rátaí tráchtála 
faighte acu le 24 mhí anuas. Is dócha nach 
dtiocfaidh fíorthionchar na paindéime ar 
bhailiúcháin rátaí tráchtála chun solais ach de réir 
mar a thagann deireadh leis na tacaíochtaí gnó 
náisiúnta agus nuair a fhillimid ar na rátaí tráchtála 
iomlána iníoctha. 

In 2021, bhí athluacháil maoine inrátaithe 
tráchtála ar bun i gContae an Chláir. Tá an 
athluacháil seo mar chuid de chlár náisiúnta chun 
a chinntiú go léiríonn luacháil inrátaithe gach 
maoine tráchtála agus tionsclaíochta luachálacha 
maoine comhaimseartha agus go dtabharfaidh sé 
trédhearcacht agus cothromas méadaithe don 
chóras rátála. Bhí an próiseas seo le bheith i 
bhfeidhm le luachálacha nuashonraithe in 2022. Tá 
sé curtha siar anois ar feadh 12 mhí eile ionas gur 
féidir tionchar Covid-19 ar an margadh maoine 
tráchtála a mheas agus a léiriú sna luachálacha 
nua. 

 
D’eisigh Comhairle Contae an Chláir billí de luach 
iomlán de €42.1m i rátaí tráchtála in 2021. 
Tuairiscíonn an Chomhairle seo céatadán bailithe 
de 87 % tar éis coigeartú a dhéanamh ar an 
tarscaoileadh rátaí, an céatadán céanna bailithe le 
2019 agus 2020. Laghdaigh riaráistí ar rátaí 
tráchtála de €0.7m sa bhliain. D’fhógair an Rialtas 
scéim um tharscaoileadh rátaí chun tionchar 
Covid-19 ar ghnóthaí incháilithe a mhaolú le linn 
2021 chun rátaí tráchtála a tharscaoileadh go 
páirteach nó go hiomlán thar na n-earnálacha 
(b’ionann an méid a tarscaoileadh agus €11.6m). 

 
Leanann an Chomhairle de bheith ag plé leis na 
custaiméirí go léir chun socruithe íocaíochta a 
chomhaontú. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi 
deara go bhfuil líon mór custaiméirí ann nach 
ndeachaigh Covid-19 i bhfeidhm ar a ngnó agus 
leanfaidh an Chomhairle seo de bheith ag plé leis 
na custaiméirí seo maidir le rátaí tráchtála a íoc. 

 
Imlínítear sa tábla thíos feidhmíocht bhailiúcháin 
na bpríomhfhoinsí ioncaim mar a thuairiscítear 
don Choimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus 
Iniúchta (NOAC) é. 
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Príomhfhoinsí Ioncaim 
An Rannóg Ioncaim 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Rátaí Tráchtála 75% 82% 84% 86% 87% 87% 87% 87% 
Cíosanna Tithíochta 86% 87% 86% 84% 85% 85% 86% 86% 
Iasachtaí Tithíochta 62% 58% 60% 66% 69% 74% 78% 78% 

 
Mótarcháin 
Fuair oifig Mótarchánach an Chláir €3.9m don 
tréimhse Eanáir go Nollaig 2021 agus aistríodh 
ioncam chuig an Státchiste ar bhonn laethúil. 
Tháinig méadú suntasach ar úsáid an chórais 
Mhótarchánach ar líne, atá á bhainistiú ag an 
Roinn Iompair. Bhí 86.18% d’idirbhearta ar líne in 
2021, méadú ó 82% in 2020 agus 73% in 2019. In 
2021, dúnadh an cuntar poiblí Mótarchánach ó 
Eanáir go Iúil i gcomhréir le srianta náisiúnta Covid-
19. D’athosclaíodh an cuntar poiblí don phobal i mí 
Lúnasa 2021 agus laghdaíodh uaireanta oscailte, 
déanfar athchuairt ar an staid seo in 2022. 

An Rannóg Teicneolaíocht 
Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) 
Tá Rannóg Teicneolaíocht Faisnéise agus 
Cumarsáide (TFC) Chomhairle Contae an Chláir 
mar chuid den Stiúrthóireacht Airgeadais agus 
Seirbhísí Tacaíochta. Cuireann an fhoireann TFC 
raon leathan de sheirbhísí tacaíochta ar fáil ar fud 
na heagraíochta le freagracht as teicneolaíocht 
chórais, líonra agus gréasáin na Comhairle. 
Tacaíonn an roinn le nuálaíocht, rud a chuireann ar 
chumas stiúrthóirí atá os comhair an phobail 
feabhas a chur ar sheachadadh seirbhíse trí 
theicneolaíocht. Tacaíonn an fhoireann oibríochtaí 
TFC le 600 úsáideoir, ag soláthar agus ag tacú le 
bonneagar TFC, feidhmchláir TFC, bogearraí 
táirgiúlachta fiontair, córais faisnéise grafacha 
(GIS), agus seirbhísí gréasáin. 

 
Lean Covid-19 ag cur isteach ar sholáthar seirbhísí 
in 2021. Mar fhreagra air sin, tá TFC tar éis glacadh 
le teicneolaíochtaí nuálacha agus tá sí ag síneadh 
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feidhmiúlachta na dteicneolaíochtaí atá ann cheana 
chun leanúint ar aghaidh le seachadadh seirbhíse 
agus tacú le hobair chumaisc le linn na paindéime 
Covid-19. In 2021, chuir TFC feabhas ar réitigh 
cianoibre agus chuir siad ardán digiteach 
rannpháirtíochta ar fáil do Chomhairle Contae an 
Chláir chun leanúint ar aghaidh le comhairliúchán leis 
an bpobal le linn an dianghlasála. 
 
I measc éachtaí oibríochtaí TFC in 2021 bhí: 

• Tugadh tacaíocht le gabháil sonraí digiteacha 
agus próisis uathoibriúcháin le haghaidh AD 
agus Seirbhísí Corparáideacha. 

• Tugadh isteach ardán digiteach 
comhairliúcháin ar líne, rud a ligeann do 
rannpháirtíocht saoránach leanúint ar aghaidh 
le linn an dianghlasála. 

• Uasghrádaíodh acmhainn leathanbhanda 
Chomhairle an Chláir agus VPN (líonra 
príobháideach fíorúil) chun tacú le breis agus 
450 cianoibrí. 

• Cuireadh tús le haistriú úsáideoirí ó r-phost ar 
an mbonn go dtí néalríomhphost, rud a 
sholáthar slándáil, stóráil agus feidhmiúlacht 
mhéadaithe. 

• Forbraíodh láithreán Inlín nua a thacaíonn le 
comhroinnt feabhsaithe faisnéise laistigh den 
Chomhairle. 

• Ag freagairt do na bagairtí cibearshlándála atá 
ag dul i méid, chuir TFC feabhas ar chórais agus 
rialuithe cibearshlándála iolracha chun riosca 
ionsaithe cibearshlándála a laghdú. 

• Oibríodh i gcomhpháirtíocht le AD chun 
oiliúint faisnéise agus cibearshlándála a 
sholáthar d’úsáideoirí. 

• Críochnaíodh próiseas tairisceana agus 
cuireadh tús le himscaradh an bhonneagair 
hípearchomhtháite (HCI), cúltaca lasmuigh 
den láthair, agus áis DR le haghaidh 
freastalaithe criticiúla. Beidh DR lasmuigh den 
láthair ar bun in R2 2022. 

• Tá uasghrádú na bpríomhchórais oibriúcháin 
curtha i gcrích againn sna rannóga Pleanála, 
Tithíochta agus Airgeadais. 

• Tacaíodh le rolladh amach tarscaoileadh rátaí, 
deontais atosaithe, deontais SBASC. 

• Feidhmiúlacht cianoibre curtha i bhfeidhm 
chun córais oidhreachta ríomhaireachta a 
athsholáthar. 

Acmhainní Daonna 
Áirítear ar ghníomhaíochtaí na Roinne Acmhainní 
Daonna feidhmiú céimneach deiseanna 
cuimsitheacha Foghlama agus Forbartha don 
fhoireann, feidhmiú an chláir leasa fostaithe, 
earcaíocht, aoisliúntas, bainistíocht caidrimh 
thionsclaíoch agus comhpháirtíocht san ionad 
oibre. Déantar soláthar seirbhísí acmhainní 
daonna a sheachadadh de réir Phlean Fórsa 
Saothair na Comhairle, an Straitéis Náisiúnta 
Acmhainní Daonna agus na comhaontuithe 
náisiúnta lena rialaítear an earnáil. Rinne an Roinn 
Acmhainní Daonna na nithe seo a leanas a 
sheachadadh in 2021: 

• Coinníodh an caighdeán óir Sármhaitheas 
Trí Dhaoine arís in 2021. Bhí an próiseas dian 
agus moladh go leor feabhsuithe agus 
tionscnamh. 

• Reáchtáil an rannóg Earcaíochta 59 feachtas 
earcaíochta as a dtáinig 44 painéal le chéile 
thar an iliomad gráid. Áiríodh leis an 
bpróiseas bainistiú ar chleachtaí 
incháilitheachta agus gearrliostaithe deisce, 
gearrliostú agallaimh, agallaimh deiridh, 
agus teacht ar bhord de bhaill foirne. 

• Thosaigh seisear céimí ar fhostaíocht le 
Comhairle Contae an Chláir faoin gClár 
Náisiúnta um Earcaíocht Chéimithe. Tá siad 
ag obair sna réimsí scileanna seo a leanas: 
cumarsáid, turasóireacht, anailísíocht 
sonraí, gníomh aeráide, bainistíocht clár 
agus tionscadal agus gnó. 

• Is é CoreHR an córas acmhainní daonna a 
úsáidtear i gComhairle Contae an Chláir. I mí 
Lúnasa 2021, uasghrádaíodh an córas ó 
leagan 19 go People XD leagan 28 agus 
leanfar le huasghráduithe breise sa chéad 
ráithe de 2022. 

• Cuireadh MakoData, ardán anailísíochta 
sonraí AD i bhfeidhm le linn na ráithe 
4. Soláthraíonn an t-ardán rochtain ar 
cheithre dheais, eadhon Workforce 
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Próifíliú, Anailísíocht Scoir, Láimhdeachas 
Lucht Siúil Lucht Fágála agus Anailísíocht 
Neamhláithreachta Tinnis. 

• Rinneadh athbhreithniú ar an gCóras 
Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta 
agus rinneadh feabhsúcháin ar an bpróiseas. 
Déantar léirmheasanna ar thús na bliana, lár 
na bliana agus dheireadh na bliana a 
thaifeadadh ar líne anois. 

• D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaidreamh san 
Áit Oibre agus an tÚdarás Sláinte agus 
Sábháilteachta ‘Cód Cleachtais nua 
d’Fhostóirí agus d’Fhostaithe ar Chosc agus 
Réiteach na Bulaíochta san Ionad Oibre’. 
Tháinig an cód nua in ionad Chód 2002 an 
Choimisiúin agus chód 2007 an HSA. Mar 
thoradh air sin, rinneadh nuashonrú ar 
bheartas na Comhairle um Dhínit ag an 
Obair agus cuimsítear ann ceanglais an 
chóid. Sa bheartas, cuimsítear fostaithe 
Chomhairle Contae an Chláir, Comhairleoirí, 
cliaint, custaiméirí, conraitheoirí, oibrithe 
deonacha agus teagmhálaithe gnó eile, srl. 

• D’éascaigh an Clár um Oideachas 
Comharchumann roinnt mac léinn tríú 
leibhéal taithí oibre luachmhar a fháil i 
ranna éagsúla den 

 
Chomhairle. 

• Cuireadh go leor tacaíochtaí Foghlama agus 
Forbartha ar fáil don fhoireann i rith na 
bliana trí chiantheicneolaíocht. 

• Cuireadh tionscnaimh le haghaidh Lá 
Domhanda na Meabhairshláinte ar fáil ar 
líne agus cuimsíodh ceardlanna lón agus 
foghlama ar Fheasacht Meabhairshláinte, 
Feasacht ar Strus, Athléimneacht agus 
Folláine Digiteach. Cuireadh taifeadtaí oibre 
ar fáil ar líne freisin. 

• Shocraigh an Chomhairle go mbainfeadh 
níos mó ná 100 ball foirne leas as an vacsaín 
fliú. 

• Cuireadh seirbhísí comhairleoireachta 
teileafóin ar fáil don fhoireann agus do na 
baill. 

• Scaip an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe Treoir agus Ceisteanna 
Coitianta d’Fhostóirí Seirbhíse Poiblí le linn 
Covid-19 a cuireadh ar fáil don fhoireann 
uile. Chinntigh sé seo go raibh an fhoireann 
ar an eolas faoi aon athrú ar shocruithe. 

• B’ionann an líon foirne coibhéise 
lánaimseartha amhail an 31 Nollaig, 2021, 
agus 862.75. 



 

Seirbhísí Corparáideacha 
Soláthraíonn an Roinn Seirbhísí Corparáideacha 
seirbhís tacaíochta do na Baill Tofa agus do 
bhainistíocht na Comhairle agus riarann sí roinnt 
feidhmeanna go díreach don phobal. 

 
Cruinnithe de Chomhairle Contae an Chláir 
Déanann Comhairle Contae an Chláir cuid mhaith 
dá gnó ag cruinnithe den Chomhairle iomlán. 
Rialaítear cruinnithe den sórt sin de réir an dlí. 
Le linn 2021, thionóil Comhairle Contae an Chláir 
na cineálacha cruinnithe seo a leanas: 

 
 

 

Bíonn Cathaoirleach na Comhairle i gceannas ar 
chruinnithe na Comhairle iomláine. I gcás go 
mbíonn an Cathaoirleach as láthair, bíonn an Leas 
Cathaoirleach ina chathaoirleach 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 agus seachas Lúnasa, i Seomra na Comhairle, 
Áras Contae an Chláir, An Bóthar Nua, Inis, Co. an 
Chláir. 

 
Is iomaí athrú a tháinig ar phaindéim Covid-19 ar 
an gcaoi a ndéanaimid ár seirbhísí a sholáthar agus 
ár ngnó agus ár gcruinnithe a dhéanamh. Cuireadh 
tús le cruinnithe fíorúla iomlána i mí Feabhra 2021 
agus d’fhreastail gach ball, na meáin agus an pobal 
ar fad beagnach trí MS Teams. De réir mar a 
chuaigh an bhliain ar aghaidh agus srianta sláinte 
poiblí á maolú, athraíodh na cruinnithe go 
cruinnithe hibrideacha i Seomra na Comhairle. 

 
Tionóltar an Cruinniú Ginearálta Bliantúil i mí an 
Mheithimh gach bliain. Toghadh an Comhairleoir 
PJ Ryan, atá ina ionadaí ar  
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• Cruinniú Ginearálta Bliantúil - 1 
• Gnáthchruinnithe – 11 
• Cruinnithe Míosúla ar Athló - 2 
• Cruinnithe Buiséid– 1 
• Cruinnithe Speisialta – 3 
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Cheantar Bardasach Sionainne, mar 
Chathaoirleach i mí an Mheithimh 2021 don 
bhliain ina dhiaidh sin. Toghadh an Comhairleoir 
Joe Killeen, a dhéanann ionadaíocht ar Cheantar 
Bardasach Iarthar an Chláir, mar Chathaoirleach ar 
an gcruinniú céanna. 

 
Plean Corparáideach 2019-2024 
Glacadh leis an bPlean Corparáideach 2019-2024 
an 14 Nollaig, 2019. Beidh Comhairle Contae an 
Chláir ina rialtas áitiúil gairmiúil, freagrúil agus 
lúfar a bheidh i gceannas ar fhorbairt shóisialta, 
eacnamaíoch, fhisiciúil agus thuaithe ár gcontae, 
agus a mbeidh pobail inbhuanaithe ina croílár. 

 
Cuspóirí Straitéiseacha 2019-2024 
Feidhmíonn Comhairle Contae an Chláir faoi chúig 
stiúrthóireacht, eadhon an Stiúrthóireacht 
Shóisialta, an Stiúrthóireacht Fhisiciúil, an 
Stiúrthóireacht Tuaithe agus Turasóireachta, an 
Stiúrthóireacht Eacnamaíochta agus an 
stiúrthóireacht um Sheirbhísí Airgeadais agus 
Tacaíochta.  Tá cuspóirí straitéiseacha agus 
straitéisí tacaíochta comhaontaithe ag na 
stiúrthóireachtaí seo, mar atá leagtha amach thíos. 

 
 Stiúrthóireacht Eacnamaíochta 

Timpeallacht eacnamaíoch réamhghníomhach 
a éascú ina ndéanann gnólachtaí lonnú agus fás 
agus fostaíocht inbhuanaithe a chruthú chun 
tacú lenár bpobail, agus ar an gcaoi sin luach 
eacnamaíoch Chontae an Chláir a fheabhsú. 

 
 Stiúrthóireacht Shóisialta 

Chun cáilíocht na beatha a fheabhsú do 
mhuintir Chontae an Chláir trí thacaíochtaí 
tithíochta iomchuí a sholáthar dóibh siúd atá i 
ngátar agus trí rochtain ar fhaisnéis, foghlaim, 
na healaíona, deiseanna cultúrtha agus áineasa 
a chumasú agus a chothú. 

 
 Stiúrthóireacht Tuaithe agus 
Turasóireachta 

Próiseas rannpháirtíochta a chur i bhfeidhm i 
straitéis forbartha tuaithe chun 
príomhthionscadail a sheachadadh a 
fheabhsóidh cáilíocht beatha, 

folláine sóisialta agus eacnamaíoch na ndaoine 
i gContae an Chláir. 

 
 Stiúrthóireacht Fhisiciúil 

Bonneagar lárnach a sheachadadh, a 
chothabháil agus a chosaint chun forbairt 
eacnamaíoch, shóisialta, fhisiciúil agus thuaithe 
Chontae an Chláir a éascú ar bhealach a 
chuireann inbhuanaitheacht, inrochtaineacht, 
nascacht agus meas ar an gcomhshaol chun 
cinn. 

 
 Stiúrthóireacht na Seirbhísí Airgeadais agus 

Tacaíochta  
Bonneagar acmhainní daonna, airgeadais agus 
corparáideacha a sholáthar chun tacú agus 
forbairt a dhéanamh ar chumas na Comhairle 
seirbhísí éabhlóideacha a sholáthar dá 
custaiméirí trí chumhacht a thabhairt dár 
bhfoireann agus iad a chumasú na nithe a 
dhéanamh chomh maith agus is féidir leo. 

 
Coiste Iniúchóireachta 
Tá ról neamhspleách ag an gCoiste Iniúchóireachta 
maidir le comhairle a thabhairt don Chomhairle ar 
thuairisciú airgeadais, próisis, rialú inmheánach, 
bainistíocht riosca agus cúrsaí iniúchta, mar chuid 
den athbhreithniú córasach ar thimpeallacht 
rialaithe agus nósanna imeachta rialachais na 
Comhairle. Tacaíonn sé le hobair na Roinne 
Iniúchóireachta Inmheánaí agus tugann sé 
comhairle don Phríomhfheidhmeannach maidir le 
hoibriú agus forbairt na roinne. 

 
Tá an coiste neamhfheidhmiúcháin agus tá sé 
neamhspleách i gcinneadh a chláir oibre agus i 
gceapadh aon mholtaí, ag cur na bhfeidhmeanna 
dá dtagraítear thuas san áireamh. 

 
Mar thoradh ar thoghcháin áitiúla 2019, bunaíodh 
coiste nua. Beidh an coiste nua ar siúl ar feadh ré 
iomlán na Comhairle 2019-2024. Tá cúigear 
comhaltaí ar an gcoiste, triúr comhaltaí 
seachtracha agus beirt Chomhaltaí Tofa mar a 
leanas: 
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• Austin Slattery, Cuntasóir Cairte cáilithe 
(Cathaoirleach) 

• An tUasal Rose Hally 
• An tUasal Jimmy Browne 
• An Clr Gabriel Keating 
• An Clr Pat Hayes. 

 
Tháinig an coiste le chéile ocht uaire ar an iomlán 
le linn 2021. Cuireann an coiste tuarascáil 
bhliantúil i gcrích don Chomhairle gach bliain. 

 
Fáiltithe Cathartha / Méara 2021 
Mar gheall ar phaindéim Covid-19 níor tionóladh 
aon Fáiltiú Cathartha / Méara in 2021. 

 
Clár na dToghthóirí 
Tá Comhairle Contae an Chláir freagrach as Clár na 
dToghthóirí do Chontae an Chláir a thiomsú. Tá 
teorainn dháilcheantar an Chláir mar an gcéanna 
le teorainn chontae an Chláir de réir an Achta um 
Leasú Toghcháin (Dáilcheantair) 2017. 

 
Úsáidtear Clár na dToghthóirí chun críocha vótála 
agus tiomsaítear é ar bhonn bliantúil. Nuair a 
fhoilsítear é bíonn sé éifeachtach ar feadh 
tréimhse le héifeacht ón 15 Feabhra. Sa chás go 
ndéantar aon toghchán nó reifreann i rith shaolré 
an Chláir tiomsaítear forlíonadh a úsáidtear ar lá 
na vótála i gcomhar leis an gClár Toghthóirí reatha. 

 
Tá gach duine atá 18 mbliana d’aois nó níos sine 
agus a bhfuil ina chónaí go buan ag seoladh áirithe 
laistigh den Stát incháilithe le háireamh ar Chlár na 
dToghthóirí. 

 
Cé go bhfuil gach cónaitheoir i dteideal a bheith 
cláraithe, ní mór go mbeadh eolas ag an údarás 
clárúcháin ar shaoránacht duine chun na 
toghcháin ar a bhféadfaidh siad vótáil a chinneadh. 

B’ionann líon iomlán na dtoghthóirí Rialtas áitiúil 
ar Chlár na dToghthóirí 2020/2021 agus 92,950. 

 
An tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014 
Deimhníonn Comhairle Contae an Chláir nach 
bhfuarthas aon Nochtadh Cosanta in 2021. Dá bhrí 
sin, níor ghá do Comhairle Contae an Chláir aon 
ghníomh a ghlacadh maidir le Nochtadh Cosanta. 

 
Tionscnaimh Athbhreithnithe Gnó 2021 
 Catalóg Seirbhíse 

D'oibrigh Business Review leis an bhfoireann 
tionscadail náisiúnta chun seirbhísí os comhair 
an phobail a chatalógú ar fud gach 
Stiúrthóireachta. 1,100 seirbhís cláraithe. Sa 
chéad chéim eile tá suíomh gréasáin Catalóige 
Seirbhíse a fhorbairt ina mbeidh sonraí faoi na 
seirbhísí go léir. 

 
 Gradaim um Sármhaitheas i Rialtas Áitiúil 

agus Gradaim LAMA  
• Gradaim um Sármhaitheas i Rialtas Áitiúil 

2021 – chuir Comhairle Contae an Chláir 
14 thionscadal isteach do ghradaim um 
Sármhaitheas i  Rialtas Áitiúil de chuid 
Chomhlachais na hÉireann 2021. Cuireadh 
ocht gcinn de na tionscadail seo ar an 
ngearrliosta lena mbreithniú. Bhuaigh an 
Chomhairle gradam do thionscadal dar 
teideal ‘Athstruchtúrú na gCeantar 
Bardasach chun torthaí pobail agus 
eacnamaíocha a fheabhsú.’ 

• Dámhachtainí Chumann Comhaltaí Údaráis 
Áitiúla 2021: as 19 aighneacht, fuarthas naoi 
ar an ngearrliosta, chúig dhámhachtain. 

 
 Nuálaíocht Gnó 

Bhunaigh Comhairle Contae an Chláir foireann 
Nuálaíochta Gnó, ar a raibh ionadaithe ó 
Stiúrthóireachtaí éagsúla. D’oibrigh an 
fhoireann seo ar fhorbairt Straitéis Gnó, i 
gcomhar le Ernst & Young. Mhol an fhoireann 
freisin  



 

moltaí nuálacha a bhfuil sé mar aidhm acu 
Comhairle Contae an Chláir a shuíomh mar 
cheannaire i seachadadh seirbhíse poiblí. 

 
Leabhar Comhbhróin 
Mar gheall ar shrianta Covid-19, bunaíodh leabhar 
comhbhróin ar líne. Osclaíodh an chéad 
chomhbhrón ar líne i mí Lúnasa 2020 i gcuimhne 
ar John Hume RIP nach maireann. 

 
Comhordaitheoir um Chúram 
Custaiméirí  
Tá an Chomhairle tiomanta do sheirbhís 
ardchaighdeáin a sholáthar dá custaiméirí go léir 
agus tá beartas gearán/tuairimí i bhfeidhm aici. 
Déanann Comhordaitheoir um Chúram 
Custaiméirí na Comhairle imscrúdú ar gach 
gearán/tuairim a fhaightear. Is féidir le duine nach 
bhfuil sásta leis an bhfreagra a thug an 
Comhordaitheoir um Chúram Custaiméirí a 
iarraidh go ndéanfaidh an tOifigeach 
Feidhmiúcháin Sinsearach, Seirbhísí 
Corparáideacha, a chás a athbhreithniú arís. In 
2021, d’fhreagair an Comhordaitheoir Cúraim 
Chustaiméirí 11 ngearán a fuarthas, ar déileáladh 
le a cinn díobh faoi achomharc, leis an oifigeach 
Feidhmiúcháin Sinsearach. 

 
Thacaigh ár bhfoireann um Sheirbhís do 
Chustaiméirí leis an Stiúrthóireacht um Fhorbairt 
Tuaithe glaonna a ghlacadh ón Líne Freagartha 
Glaonna Pobail Covid-19, a bunaíodh in 2020 chun 
tacú le pobal an Chláir le linn srianta Covid-19 a bhí 
i bhfeidhm in 2020 agus in 2021. 

 
Leanadh ar aghaidh leis na dúshláin a chruthaigh 
srianta Covid-19 in 2021, le rochtain theoranta ar 
chuntair phoiblí Chomhairle Contae an Chláir. Lean 
ár bhFoireann Seirbhísí do Chustaiméirí ag cur 
seirbhíse den scoth ar fáil do chustaiméirí, ag obair 
le baill den phobal a tháinig i láthair ag Áras Contae 
an Chláir, ag cabhrú leo lasmuigh den fhoirgneamh 
lena gcuid fiosruithe agus iad a threorú chuig na 
seirbhísí cuí. 

Cumarsáid agus Caidrimh Phoiblí 
Déanann an Oifig Chumarsáide gníomhaíochtaí 
agus seirbhísí na Comhairle a chur in iúl agus a chur 
chun cinn agus ardaíonn sí feasacht an phobail ar 
shaincheisteanna ar díol spéise iad go háitiúil agus 
go náisiúnta. 

 
In 2021 d’eisigh an Oifig Chumarsáide níos mó ná 
140 preaseisiúint, rud a d’fhág go raibh clúdach 
forleathan áitiúil agus náisiúnta ann, agus 
d’fhreagair sí fiosruithe preasa ó na meáin áitiúla 
agus náisiúnta. 

 
Déanann an Oifig Chumarsáide uasdátú ar chainéil 
na meán sóisialta le hábhar cruthaitheach chun 
rannpháirtíocht an phobail a fheabhsú agus chun 
feasacht  ar obair na Comhairle a chothú. Tá líon 
comhiomlán de thart ar 27,000 i gcuntais mheáin 
shóisialta chorparáideacha na Comhairle anois. 

 
Tá an tOifigeach Cumarsáide ina bhall den 
Fhoireann Bainistíochta Géarchéime (CMT) agus 
lean sé ag tacú le hobair an CMT le 
príomhfheachtais chumarsáide i rith 2021. Áiríodh 
orthu sin an chumarsáid a threorú maidir le 
freagairt an údaráis áitiúil ar Covid-19 agus tacú le 
baill den phobal a bhfolláine a choinneáil slán le 
linn na paindéime. 

 
Le linn droch-aimsire in 2021 chuir an Oifig 
Chumarsáide nuashonruithe rialta ar fáil don 
phobal trí na meáin áitiúla agus náisiúnta chomh 
maith leis na meáin shóisialta agus an rannóg 
nuachta ar shuíomh gréasáin na Comhairle. 

 
Thacaigh Comhairle Contae an Chláir le roinnt 
cúiseanna fiúntacha trí pháirt a ghlacadh in 
imeachtaí soilsithe le linn 2021, agus chabhraigh 
an Oifig Chumarsáide le feasacht a ardú ar na 
tionscnaimh sin. 

 
Nuachtlitreacha foirne (The Banner Bulletin) agus 
Tuairiscí Míosúla Bainistíochta ina dtugtar tuairiscí 
ar 
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tháirgeadh an dul chun cinn a rinne 
Stiúrthóireachtaí Chomhairle Contae an Chláir i 
rith na míosa roimhe sin. Lean an Oifig 
Chumarsáide ag cur míreanna nuachta ar fáil do 
phríomhshuíomh idirlín na Comhairle, chomh 
maith leis an Inlíon agus Eislíon. 

Chuir an tOifigeach Gaeilge cumarsáid i nGaeilge 
ar fáil le linn 2021, ag obair le gach 

roinn chun cabhrú leo an reachtaíocht a 
chomhlíonadh agus an Ghaeilge a chur chun cinn i 
ngach gné de sholáthar seirbhíse. 

 
Chuir foireann na Seirbhíse um Dhearadh Grafach 
& Priontáil tuilleadh le cáilíocht na cumarsáide 
inmheánaí agus seachtracha a dhéanann 
Comhairle Contae an Chláir, trí ábhar dearaidh 
agus priontála ar ardchaighdeán a tháirgeadh. 

Tionscnamh de chuid Cheantar Bardasach na Sionainne. 
Thug do chomhairleoirí áitiúla i gcomhar le do ghrúpa 

pobail áitiúil tacaíocht agus maoiniú dó. 
An Comhairleoir John Crowe, An Comhairleoir Michael Begley, An Comhairleoir Gerry 

Flynn, An Comhairleoir  Donna McGettigan, An Comhairleoir Pat McMahon, An 
Comhairleoir Pat O'Gorman & An Comhairleoir PJ Ryan. 

Áras Contae an Chláir, Bóthar Nua, Inis, Co. an Chláir, V95 DXP2 Áras Contae an 

Chláir, New Road, Ennis, Co. Clare, V95 DXP2 
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Cad a dhéanfaimis gan BEACHA a bheith ann mar 
 

1
 

Cad é an Pailniú?
Tarlaíonn pailniú nuair a aistrítear an phailin ó 
bhláth amháin go bláth eile 
PIs í an phailin an púdar mín a bhíonn taobh istigh de bhláthanna. Úsáideann na bláthanna 
an phailin chun síolta nua a chruthú. Chun síol a chruthú, ní mór do phlandaí an phailin a 
aistriú ó aon bhláth amháin go bláth eile den chineál céanna. Tá sé deacair do bhláthanna 
é sin a dhéanamh toisc nach féidir leo bogadh sa tslí is go bhfuil mise nó tusa in ann. Ina 
ionad sin, tá bealaí cliste acu chun cabhair a fháil chuige sin. 

An Gaothphailniú 
Tá an phailin atá i roinnt bláthanna chomh héadrom sin go séideann an ghaoth é ó 
bhláth go bláth. Is iad sin na plandaí is cúis le fiabhras léana sa samhradh toisc go 
séidtear an phailin suas do shrón nó isteach i do shúile! 

An Feithidphailniú 
Tá dathanna geala agus boladh milis ar bhláthanna eile ionas gur féidir leo feithidí a 
mhealladh chucu chun cúnamh a thabhairt dóibh. 

2. Deirtear gur pailineoir í an fheithid má aistríonn sí
pailin ó bhláth go bláth eile, agus go gcuidíonn sí leis an 

bplanda síolrú dá réir. 
3. An phailin á haistriú ó bhláth amháin go bláth eile 4.

An Phailin 
An Pailniú ➔ Síol ➔ Planda 

 

Ach Céard Is Pailnitheoir Ann? 
San Eoraip is iad feithidí, go háirithe beacha, a dhéanann an chuid is mó den 
phailniú. 
 
Tá ribí speisialta ar chorp na beiche a gcloíonn an phailin leo. Nuair a bhíonn 

beacha meala agus bumbóga clúdaithe le pailin, caitheann siad
seile ar a gcosa tosaigh agus ansin scuabann siad an phailin i liathróid 
ghreamaitheach a stórálann siad ar a gcosa droma. Déanann siad é seo ionas 
gur féidir leo é a thabhairt ar ais go sábháilte chuig na beacha óga (larbhaí) sa 
nead nach 
n-itheann ach amháin an phailin. 

Teastaíonn go leor fuinnimh ó dhaoine fásta chun an phailin seo go léir a 
bhailiú dá n-óg. Is ón neachtar a fhaigheann siad an fuinneamh sin. 

5. Neachtar...
Is éard is neachtar ann ná an leacht milis, siúcraithe atá taobh istigh de 
bhláthanna. 

Bíonn na beacha craiceáilte i ndiaidh an neachtair! 

De réir mar a théann an bheach ó bhláth go bláth, ag bailiú 
neachtar agus pailin leis, tá sé cosúil le fear seachadta a 
bheith ann de thaisme, agus an phailin á iompar aige ó 
bhláth go bláth. Agus nuair a fhaigheann bláth pailin ó bhláth 
eile den chineál céanna, is féidir leis síolta a chruthú a 
fhásfaidh ina bplandaí nua sa deireadh. Mar sin, déantar na 
plandaí a phailniú agus tugann na beacha an phailin abhaile 
chun a n-óg a bheathú. 

Téann sé chun tairbhe do chách! 

6. Cén Fáth A Bhfuil An 
Pailniú

Chomh Tábhachtach Sin?
Mar sin, tarlaíonn an pailniú nuair a aistrítear an phailin ó 

bhláth go bláth, rud a fhágann gur féidir leis an bplanda i gceist 
síolta a dhéanamh. Fásfaidh na síolta beaga seo ina bplandaí 

nua. Fásfaidh na síolta beaga sin ina bplandaí nua. Ithimid a lán 
plandaí agus mar sin tá sé an-tábhachtach go mbeidh go leor 

díobh ann i gcónaí chun daonra an domhain a bheathú  Tugtar

7.

Go leor beacha ag 
iompar an phailin 

Níos mó 
plandaí 

8. Ainmhithe agus Éin
Beireann go leor dár n-ainmhithe agus dár n-éan torthaí agus síolta ó 

phlandaí fiáine a fhásann faoin tuath. 

Gan beacha agus feithidí eile a bheith ann chun na plandaí fiáine sin a phailniú, níorbh 
fhéidir leo na torthaí agus na síolta a bhíonn na hainmhithe agus na héin ag brath 
orthu a bheith ann, le hithe. Is éard is toradh ann ná an chuid sin den phlanda a 

théann timpeall ar an síol agus a chosnaítear é leis. 

9. An bhfuil na Pailneoirí
i mBaol? 

Tá! 
Tá baol ann go bhfuil a lán dár bpailneoirí dícheallacha chun imeacht go deo na 
ndeor (go mbeidh siad díofa). 

Tá beacha agus feithidí curtha i mbaol mar gheall ar an easpa bláthanna chun 
bia a sholáthar, agus chun a dtithe féin a dheisiú, chomh maith le húsáid 
ceimiceán ar ár mbarr. 

Caithfimid sáriarracht a dhéanamh chun iad a chosaint nó seans nach fada a bheidh 
siad fós ann. 

síolta 

Níos 
mó bia 

sláintiúil 
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Blúire beag faoi 
Bheacha 
I  Éi i á 21 i  b bó i  77 i

1
1

Níor Cheart A Bheith 
Eaglach Fúthu 

Is é an rud is tábhachtaí ná a fhios a bheith agat nár cheart a bheith eaglach roimh 
bheacha. Níl ionainn ach fathaigh mhóra leadránacha a shiúlann timpeall ina saoil, 
go bhfios dóibh. Ní dhéanfaidh beacha ionsaí ar dhuine, seachas amháin má 
dhéanann sé bagairt orthu. 

Ní rachaidh siad sa tóir ort má fhágann tú slán sochar iad. Má thagann beach gar 
duit, mar gheall ar go bhfuil sé meallta le do T-léine geal ildathach, nó mar gheall ar 
an mboladh deas ó do sheampú, suigh síos go sochar, agus imeoidh sé leis nuair a 
fhaigheann sé amach nach bláth tú! 

1
2

Labhraíonn beacha meala lena 
chéile tríd an damhsa! 
Nuair a bhíonn beacha ag 
iarraidh a cairde a chur ar an 
eolas cá bhfuil an bia is fearr, 
déanann sí damhsa fíor a hocht 
ar a dtugtar an damhsa croite! 

Níl ach 

speiceas Beacha Meala 
amháin ann 

Speicis den bhumbóg Speicis de bheacha aonair 

Pailneoirí Eile a 
Dhéanann a gCuid 

Féin 
Tá sé ró-éasca a cheapadh gurb iad na beacha agus na beacha 
gabhair a dhéanann an obair pailniúcháin go léir, ach an raibh a 
fhios agat gur maith le féileacáin, leamhain, ciaróga, foichí agus 
seangáin beatha bláthanna a bheathú agus a gcuid féin a dhéanamh 
ar son an phailnithe freisin? Déanta na fírinne, 
tá bláth Éireannach ann ar a dtugtar Magairlín an Fhéileacáin nach 
ndéantar é a phailniú ach amháin le leamhain a bhíonn ag eitilt

Is é corcra an dath 
is fearr le beacha. 

Speiceas de 
bheacha fiáine 

O 

Tá sé seo ar fáil i mBéarla freisin 

Obair shamplach ón tSeirbhís Dearadh Grafach agus Priontála. 

mó 
Níos 

http://www.clarecoco.ie/
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Oifig an Ombudsman 
Bunaíodh an oifig seo faoin Acht Ombudsman, 
1980. Is é ról na hOifige imscrúdú a dhéanamh ar 
ghearáin faoi ghníomhartha riaracháin, 
moilleanna nó neamhghníomhartha a dhéanann, 
drochthionchar ar dhaoine nó ar chomhlachtaí 
agus iad ag déileáil le comhlachtaí stáit lena n-
áirítear Údaráis Áitiúla. Dhéileáil Oifig an 
Ombudsman le 23 gearán ó Chustaiméirí in 2021 a 
cuireadh faoi bhráid Chomhairle Contae an Chláir 
le haghaidh freagra agus tuarascála. 

 
Ombudsman do Leanaí 
In 2021, ní dhearnadh aon ghearán leis an 
Ombudsman do Leanaí. 

 
Saoráil Faisnéise agus Cosaint 
Sonraí 
Saoráil Faisnéise 
In 2021, rinneadh 163 iarratas um Shaoráil 
Faisnéise, 11 athbhreithniú inmheánach agus dhá 
achomharc chuig an gCoimisinéir Faisnéise. 

 
In 2021 is iad seo a leanas torthaí na n-iarratas bailí 
a fuarthas; Deonaithe - 49; Páirt-dheonaithe - 54; 
Diúltaithe - 57; Aistrithe - 3. 

 
Is mar seo a leanas catagóirí na n-iarrataí: Iriseoirí 
- 59; Grúpaí Sainleasa Gnó - 4; Ionadaithe 
Oireachtais / Poiblí - 2; Foireann - 0; Cliaint / 
Daoine eile - 98. 

 
Is é beartas Chomhairle Contae an Chláir: 
“Rochtain a thabhairt do bhaill an phobail 
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 ceart 
chun príobháideachta an duine aonair." 

Tá tuilleadh faisnéise, foirm iarratais agus sonraí 
faoi struchtúr na dtáillí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
na Comhairle: https://www.clarecoco.ie/ your-
council/how-we-manage-information/ 
freedom-of-information/how-to-apply-for- 
information/ 

 
San Acht um Shaoráil Faisnéise, leagtar amach 
sásraí achomhairc i gcás go ndiúltaítear iarratas, nó 
i ndáil le rochtain a iarchur, táillí, foirm rochtana, 
srl. Tá táillí iníoctha freisin i gcásanna áirithe ar 
achomharc mar seo a leanas: Is ionann an táille ar 
athbhreithniú inmheánach faoi Alt 21 anois agus 
€30 (€10 do shealbhóirí cárta leighis agus a 
gcleithiúnaithe). Is ionann an táille ar achomharc 
chuig an gCoimisinéir Faisnéise faoi Alt 22 anois 
agus €50 (€15 do shealbhóirí cárta leighis agus a 
gcleithiúnaithe). 

 
Cosaint Sonraí 
Próiseálann Comhairle Contae an Chláir an 
fhaisnéis phearsanta go léir de réir an Rialacháin 
Ghinearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) 2016 agus 
na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 go 2018. 
Tá feidhm ghinearálta aige maidir le próiseáil 
sonraí pearsanta san AE, ag leagan amach 
oibleagáidí fairsinge ar rialaitheoirí agus 
próiseálaithe sonraí, agus ag soláthar cosaintí agus 
cearta níos láidre d’ábhair sonraí. Le linn 2021, 
chuir an tOifigeach Cosanta Sonraí (OPO) 
comhairle, treoir agus tacaíocht ar fáil do ranna 
maidir le GDPR agus chuir sé oiliúint ar fáil chun 
tuiscint ar an GDPR a mhéadú agus conas is fearr 
oibleagáidí sonracha a chomhlíonadh. 
Láimhseáiltear iarratais rochtana sonraí agus 
sáruithe sonraí tríd an OCS freisin. Rinneadh 36 
iarratas rochtana sonraí faoi na hAchtanna um 
Chosaint Sonraí/GDPR ar rochtain ar shonraí 
pearsanta a bhí i seilbh Chomhairle Contae an 
Chláir in 2021, 29 iarratas rochtana tríú páirtí agus 
seacht n-iarratas rochtana d’ábhair shonraí. 

 
Ráiteas Príobháideachais 
Tá an Comhairle Contae an Chláir tiomanta do 
phríobháideachas a chosaint agus a urramú. Sa 
Ráiteas Príobháideachais, 

http://www.clarecoco.ie/
http://www.clarecoco.ie/


 

cuirtear in iúl duit conas a thugaimid aire de do 
shonraí pearsanta. Cuireann sé ar an eolas tú 
freisin maidir lenár n-oibleagáidí agus do 
chearta faoin dlí cosanta sonraí. Is féidir 
ráiteas príobháideachais Chomhairle Contae 
an Chláir a fháil ar: https://www. 
clarecoco.ie/%5binfo%5d/privacy-statement/ 

 
Bainistíocht Taifead 
Chinntigh ár nAonad Bainistíochta Taifead go 
ndéantar taifid ríthábhachtach a chaomhnú go 
buan agus go slán. Cuireadh méideanna 
suntasacha taifead i gcartlann a chaithfear a 
choinneáil faoin mBeartas Coinneála Náisiúnta do 
Thaifid Údaráis Áitiúla. Ina theannta sin, 
diúscraíodh taifid de réir an Bheartais Náisiúnta 
Coinneála do Thaifid Údaráis Áitiúla. 

 
Tá oibreacha ag dul ar aghaidh maidir le feistiú 
agus leagan amach na saoráide stórála Quin Road 
Records agus tá cur i bhfeidhm chóras bunachar 
sonraí ADLIB Bainistíocht Taifead agus Cartlainne 
ar siúl agus tá tástáil ar siúl. 

 
Bhailigh bainistíocht taifead gach ordú ón 
bPríomhfheidhmeannach, mionleabhair na 
Comhairle Contae agus cláir na dtoghthóirí a 
bheidh faoi cheangal agus a chuirfear i gcartlann 
ina dhiaidh sin, ag cinntiú go ndéantar taifid 
ríthábhachtach a chaomhnú go buan agus go slán. 
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Sceideal na nOibreacha Ceantair 
Bhardasaigh 2021 
Rinne Sceideal 2021 d'Oibreacha na gCeantar 
Bardasach soláthar do Chlár Oibreacha Bóthair a 
raibh ciste iomlán de €34.6m aige. Críochnaíodh an 
Clár seo agus tarraingíodh gach leithdháileadh 
faofa ó Bhonneagar Iompair Éireann (BIÉ) agus ón 
Roinn Iompair (DoT) faoi seach. 

 
Tá liosta de na buaicphointí / saothair a rinneadh 
thíos: 

 

AN RANNÓG 
IOMPAIR AGUS BÓITHRE 
Comhordaíonn Bóithre agus Iompar dearadh, 
cothabháil agus feabhsú an líonra bóithre 
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla ar fud an 
chontae agus tá freagracht air freisin as 
sábháilteacht ar bhóithre, soilsiú poiblí, gearradh 
fálta, bainistíocht páirceála, taisteal gníomhach, 
árachas, sláinte agus sábháilteacht agus artaireach 
draenáil. 

• Neartú / cóiriú dromchla níos mó ná 
261km de líonra bóithre 

• Leanúint leis an gclár feabhsaithe 
feabhais droichid. Rinneadh 
oibreacha ar 27 droichead in 2021. 

• Críochnú 11 scéim feabhsúcháin 
sábháilteachta. 

 
Soilsiú poiblí 
Tá Comhairle Contae an Chláir freagrach as 
bainistíocht agus cothabháil os cionn 14,528 soilse 
poiblí sa chontae. Is é soilsiú poiblí an chomhpháirt 
tomhaltais fuinnimh is mó 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
STIÚRTHÓIREACHT UM FHORBAIRT FHISICIÚIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARMEL KIRBY 
Stiúrthóir Forbartha Fisiciúla 
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de bhonneagar an údaráis áitiúil agus tá na costais 
a bhaineann leis ag méadú i gcónaí. Faoi láthair, tá 
soilse nua LED atá níos tíosaí ar fhuinneamh á gcur 
in ionad na soilse go léir a shroich deireadh a saoil 
mar gheall ar easpa páirteanna athsholáthair nó 
aoise. Athraíodh 46% de na soilse poiblí sa Chlár go 
LED trí chothabháil. I measc na 
bpríomhthosaíochtaí maidir le soilsiú poiblí tá 
athrú go teicneolaíocht LED, sprioc laghdaithe lorg 
carbóin 2020 a bhaint amach agus bonneagar 
tacaíochta a athsholáthar nuair is gá. 

 
D’fhoilsigh Comhairle Contae Chorcaí an tairiscint 
don Tionscadal Éifeachtúlachta Fuinnimh Soilsithe 
Poiblí i gContae an Chláir agus i gceithre chontae 
eile i mí Dheireadh Fómhair 2020. Tar éis críochnú 
rathúil an phróisis soláthair, tá conraitheoir 
ceaptha mar Chonraitheoir do na hOibreacha 
Tógála agus Dearaidh don tionscadal réigiúnach 
seo. 

 
Straitéis Iompair Cheantar Cathrach 
Luimnigh agus na Sionainne 
(LSMATS) 
Cheadaigh bord an Údaráis Náisiúnta Iompair 
(ÚNI) doiciméad Dréacht-Straitéis Iompair 
Cheantar Cathrach Luimnigh na Sionainne 
(LSMATS) le linn 2020. Sheol ÚNI an 
comhairliúchán poiblí LSMATS, ar tugadh cuireadh 
do na Comhaltaí go léir chuige, an 2 Meán 
Fómhair, 2020, agus bhí sé ar taispeáint go poiblí 
ar feadh tréimhse ocht seachtaine suas go dtí an 
30 Deireadh Fómhair. Bhí os cionn 112 aighneacht 
le linn an phróisis a ndearna an ÚNI breithniú 
orthu. Rinne an ÚNI cur i láthair don Choiste um 
Beartas Straitéiseach um Fhorbairt Fhisiciúil (SPC) 
i mí Feabhra 2021. Tá athbhreithniú á dhéanamh 
ag an ÚNI ar an dréachtcháipéis LSMATS. 

 
Taisteal Gníomhach 2021 
In 2021 fuair Comhairle Contae an Chláir 
leithdháileadh de €5.9m do thionscadail faoi chlár 
an ÚNI um Thaisteal Gníomhach. Tá 
€5.3m leithdháilte do 33 tionscadal 

in 2022 chun clár 2021 a chríochnú agus 
tionscadail bhreise a thionscnamh. Is clár rollach 
cúig bliana é an Clár Náisiúnta um Thaisteal 
Gníomhach. 

 
Gníomhaíochtaí bóithre eile 
Deontas Pobail um Gearradh Fálta 
Chuir Comhairle Contae an Chláir leithdháileadh 
de €13,500 ar fáil chun leanúint ar aghaidh leis an 
Scéim Deontais Pobail um Gearradh Fálta in 2021. 
Faomhadh 34 deontas in 2021. Tá an tionscnamh 
seo ag éascú feasachta níos fearr i measc úinéirí 
talún ar a bhfreagrachtaí maidir le bainistiú fálta 
cois bóthair ar a gcuid maoine. 

 
Scéim Rannpháirtíochta Pobail 
Le leithdháileadh €142,000 faoin Scéim 
Rannpháirtíochta Pobail in 2021, éascaíodh obair a 
bhí á déanamh ar cheithre bhóthar poiblí ar fud an 
chontae. 

 
Scéim Feabhsúcháin Áitiúil 
Leithdháil an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 
maoiniú iomlán de €828,528 ar Chomhairle Contae 
an Chláir do Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla (LIS) 
in 2021. Leis an maoiniú deontais, éascaíodh 
faomhadh agus cur i gcrích na n-oibreacha LIS ar 
20 bóthar neamhphoiblí in 2021. 

 
Bainistíocht Tráchta 
Tá an Chomhairle freagrach as bainistíocht agus 
forfheidhmiú tráchta ar fud an chontae. Tá 
fodhlíthe páirceála agus áiseanna íoc agus 
taispeáin i bhfeidhm in Inis, Cill Rois, Cill Chaoi, an 
Leacht agus Dúlainn. Leanann an Chomhairle ag 
infheistiú i bhfoireann agus in acmhainní chun 
seachadadh seirbhíse sa limistéar seo a fheabhsú. 
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Táscairí Feidhmíochta Bóithre 
Tá Táscairí Feidhmíochta don bhliain 2021 leagtha amach thíos. 

R1% de na bóithre a fuair rátáil riocht PSCI 
 

Cur Síos % 

% de Bhóithre Réigiúnacha a fuair rátáil PSCI sa 24 mí roimh 31/12/2021 71% 

% de Phríomhbhóithre Áitiúla a fuair rátáil PSCI sa 24 mí roimh 31/12/2021 67% 

% de Bhóithre Thánaisteacha Áitiúla a fuair rátáil PSCI sa 24 mí roimh 31/12/2021 60% 

% de de Bhóithre Treasacha Áitiúla a fuair rátáil PSCI sa 24 mí roimh 31/12/2021 62% 

 
R1 B% de na bóithre arna léiriú ag rátáil riocht PSCI 

 

Cineál Bóthair Rátáil  1-4 Rátáil  5-6 Rátáil  7-8 Rátáil  9-10 
Réigiúnach 3.20% 22.61% 41.03% 33.00% 
Príomhbhóthair áitiúil 2.87% 22.63% 44.44% 23.74% 
Tánaisteach áitiúil 5.69% 28.10% 40.79% 18.59% 
Treasach Áitiúil 26.68% 23.26% 22.46% 14.36% 

 
R2 Oibreacha Bóthair Réigiúnacha 

 

Km de bhóthar Réigiúnach ar neartaíodh i rith 2021 16.56 km 
Méid a caitheadh ar neartúcháin de bhóithre réigiúnacha i rith 2021 €3,795,924 
Km de bhóthar réigiúnach ar athshéalaíodh i rith 2021 19.04 km 
Méid a caitheadh ar athshéalaithe de bhóithre réigiúnacha i rith 2021 €592,190 

 
R2 Oibreacha Bóthair Áitiúil 

 

Km de bhóthar áitiúil ar neartaíodh i rith 2021 106.80 km 
Méid a caitheadh ar neartúcháin de bhóithre áitiúla i rith 2021 €8,757,930 
Km de bhóthar áitiúil ar athshéalaíodh i rith 2021 126.47 

km 
Méid a caitheadh ar athshéalúcháin de bhóithre áitiúla i rith 2021 €2,377,586 
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Sláinte & Sábháilteacht 
In 2021 leithdháileadh cuid shuntasach d’am na 
foirne Sláinte & Sábháilteachta (S&S) arís chun 
déileáil leis an bpaindéim Covid-19 chomh maith le 
gnáthfheidhmeanna na nOifigeach S&S a 
dhéanamh. D’fhreastail an tOifigeach Sinsearach 
Feidhmiúcháin S&S ar gach ceann den 36 chruinniú 
de chuid Fhoireann Bainistíochta Géarchéime na 
Comhairle, bhí sé mar chuid den Mheitheal 
Náisiúnta i bhforbairt agus i seachadadh na 
gCáipéisí Treorach Oibriúcháin Caighdeánacha don 
Earnáil ÚA agus bhí sé mar chuid d’fhoireann a 
rinne athbhreithniú agus nuashonrú ar bhonn 
leanúnach ar Phlean Freagartha Covid Chomhairle 
Contae an Chláir. 

 
Rinne an fhoireann Sláinte agus Sábháilteachta 
léirmhíniú leanúnach ar an treoir náisiúnta agus 
earnála ag forbairt agus ag nuashonrú 
measúnuithe riosca Covid-19 agus chuir siad 
comhairle agus treoir ar fáil don fhoireann maidir 
le comhlíonadh na mbeart rialaithe ábhartha i gcás 
atá ag síorathrú. 

 
In 2021 lean Comhairle Contae an Chláir ar aghaidh 
lena Córas Bainistíochta Sláinte agus 
Sábháilteachta Ceirde a chur i bhfeidhm agus 
feabhas leanúnach a lorg i S&S mar a leanas: 

• Chuir Comhairle Contae an Chláir a 
Clár Oiliúna agus Painéal Bainistíochta 
Tráchta Lámhleabhar ar fáil do 154 ball 
foirne thar 23 cúrsa oiliúna leathlae i 
gcomhréir le Caibidil 8 Athbhreithnithe 
2019 roimh an spriocdháta, an 1 Eanáir, 
2022. 

• Cuireadh oiliúint ar 23 ball foirne mar 
Dhearthóirí Bainistíochta Tráchta san 
eagraíocht a bhfuil rochtain acu ar 
fad ar na Bogearraí Pro Work chun 
cabhrú le Dearthaí Bainistíochta 
Tráchta a fhorbairt. 

• Eisíodh Lámhleabhar Deartha Bosca 
Uirlisí Deartha Chomhairle Contae an 
Chláir le 54 Caint Bosca Uirlisí ar leith 
do gach maoirseoir lasmuigh chun 
cumarsáid a dhéanamh leis an 
bhfoireann ar ábhair ábhartha chun 
feasacht ar S&S a fheabhsú. 

• Críochnaíodh 281 Iniúchadh 
Sábháilteachta in 2021 agus rinneadh 
Iniúchadh Inmheánach S&S ar fud na 
gcúig Stiúrthóireacht de chuid an 
Údaráis Áitiúil, rud a d’eascair 
796 mhír ghníomhaíochta á n-aithint agus á 
gcur isteach ar Chlár ábhartha na Roinne 
NCR/PAR. 

 
Coiste Beartais Straitéisigh um 
Fhorbairt Fhisiciúil  
Bhí ceithre chruinniú ag an gCoiste um Beartas 
Straitéiseach um Fhorbairt Fhisiciúil (SPC) in 2021. 
Tá 13 chomhalta ar an gCoiste seo, ar a bhfuil 
seachtar Comhaltaí Tofa agus ionadaithe ó na 
hearnálacha seo a leanas: 

 
• Talmhaíocht / Feirmeoireacht 

• Comhshaol / Caomhnú 

• Forbairt / Tógáil 

• Pobal / Deonach 

• Cuimsiú Sóisialta. 
 

 

Is é an Comhairleoir John Crowe 
Cathaoirleach an CBS. 
I measc na saincheisteanna a phléigh an 
CNS in 2021 bhí: 

• Bithéagsúlacht 

• Straitéis Iompair Ceantar Cathrach 
Luimnigh 
agus na Sionainne (LSMATS) 

• Fodhlíthe Trá 

• Plean Náisiúnta Bainistíochta 
Dramhaíola le haghaidh 
Geilleagair Chiorclaigh 

• Tionscadal fótavoltach 

• Tionscadal glasbhealaigh 

• Caighdeán an aeir 

• Plean Bainistíochta Abhantraí 
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Oifig um Bainistíocht 
Oifig 
Chuir paindéim leanúnach Covid-19 isteach ar an 
dul chun cinn atá á dhéanamh thar raon leathan de 
mhórthionscadail chaipitil an chontae le linn 2021 
ach níor chuir sé stop leis. Chuir Foireann PMO a 
cleachtais oibre in oiriúint lena chinntiú go raibh 
móiminteam coinnithe suas agus gur baineadh 
amach garspriocanna. 

 
Tugtar breac-chuntas thíos ar chuid de na 
príomhbhuaicphointí in 2021. 

 
Tionscadail um Bóithre Náisiúnta 
agus Bóithre Neamhnáisiúnta 

• I mí an Mheithimh 2021, chuir an 
Bord Pleanála dhá lá ar leataobh chun 
éisteacht le fianaise ón gComhairle 
Contae agus ó na páirtithe a 
ndeachtas i bhfeidhm orthu tar éis 
fhoilsiú agus cur isteach an CPO don 
N67/N85 bliain roimhe sin. 
Tionscadal Faoisimh Istigh Inis Díomáin 
(Blakes Corner). 

• I mí na Nollag 2021, thug an tAire 
faomhadh do thionscadal Dhroichead agus 
Seachbhóthar Chill Dá Lua a rabhthas ag 
fanacht leis le fada tar éis comórtas 
tairisceana poiblí dhá chéime níos luaithe 
sa bhliain. Tagann sé seo i ndiadh go leor 
oibre a rinne Foireann an Tionscadail chun 
rioscaí a bhaint as na príomh-oibreacha 
scéime lena n-áirítear 
beart de €1.4m de réamhoibreacha a 
rinneadh níos luaithe sa bhliain. 

• Rinneadh tuilleadh oibreacha i rith na 
bliana maidir le sonraí suirbhéireachta 
agus éiceolaíochta a bhaineann le 
Bóthar Dáileacháin Luimnigh Thuaidh 
(LNDR) a nuashonrú, táthar ag fanacht 
le faomhadh ón Roinn Iompair chun dul  
ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile 
d’fhorbairt an tionscadail. 

• Reáchtáladh an taispeántas poiblí ar an 
Rogha Tosaíochta do Scéim Feabhsúcháin 
Bóthair Rochtana Aerfort na Sionainne an 
N19 i mí na Samhna agus mí na Nollag 

2021 agus cuireadh Comhaltaí na 
Comhairle agus an Oireachtais ar an 
eolas roimh ré. Baineadh úsáid as an 
taispeáint chun an pobal agus páirtithe 
leasmhara a chur ar an eolas faoin 
Rogha Tosaíochta a forbraíodh don 
tionscadal, faoi na hoibreacha a 
rinneadh go dtí seo agus faoin gclár 
chun an tionscadal a chur chun cinn. 
Thug an taispeáint phoiblí deis don 
phobal freisin aiseolas a chur isteach. 

 
Scéimeanna Faoisimh Tuilte 
Leanann an fhoireann PMO ag obair ar na 
scéimeanna faoisimh tuilte CFRAM sa Chlár, is iad 
sin an tSionainn, Cill Chaoi, Gort an Earraigh, Bun 
Raite agus Cill Rois. Ag an am céanna, leanadh den 
obair ar na scéimeanna mionoibreacha níos lú ach 
chomh tábhachtach céanna, chomh maith le 
hoibreacha suntasacha a bhí á ndéanamh i rith na 
bliana ar roinnt suíomhanna cósta agus céanna 
agus cuanta. I measc na ngarspriocanna 
suntasacha a baineadh amach in 2021, bhí: 

 
• An críochnú roimh shéasúr snámha an 

tsamhraidh ar na bearta um Chosaint ar 
Chreimeadh Cósta i Rinn na Spáinneach. 

• Cuireadh tús le tógáil ar an láthair i lár 
na bliana den scéim faoisimh tuilte 
Ghort an Earraigh a rabhthas ag súil 
leis le fada i gCluain Lára. 

• Síniú conartha don cheapachán de 
shainchomhairleoirí do Scéim Faoisimh 
Tuilte Bhaile na Sionainne & na bPurláin. 

• Críochnaíodh go mór Scéim Faoisimh 
Tuilte na hInse Theas ag deireadh mhí na 
Nollag a d'éascaigh agus a rinne soláthar 
do thógáil siúlán cois abhann mar mhír 
breisluacha do phríomhfheidhm na 
scéime. 

• Faomhadh agus maoiniú deontais do 
roinnt scéimeanna eile lena n-áirítear 
Cuinche, Cúirt Victoria, Shallee Drive agus 
Clochán Insí. 
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Tionscadal Droichead agus Seachbhóthar Chill Dá Lua. 

Scéim faoisimh tuilte Ghort an Earraigh i gCluain Lára. 

Scéim faoisimh tuilte Ghort an Earraigh i gCluain Lára. 
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Glasbhealaí 
• Tar éis comórtas tairisceana, ceapadh 

Roughan O’Donovan Consulting Engineers 
mar Chomhairleoirí Teicniúla i mí Iúil 2021 
don tionscadal Ghlasbhealach Iarnróid 
Iarthar an  Chláir (Cuid 1: Cill Rois go Cill 
Chaoi). Rinneadh go leor oibre i rith an 
tsamhraidh agus an fhómhair as ar eascair 
taispeáint phoiblí de na bealaí éagsúla a 
tháinig chun cinn le haghaidh tuairimí agus 
aiseolais a bheidh mar bhonn eolais don 
rogha bealaigh a thabharfar ar aghaidh go 
dtí an chéim toilithe reachtúil. 

• Go déanach in 2021, reáchtáladh 
comórtas tairisceana d’fhonn 
comhairleoirí teicniúla a cheapadh do 
Roinn 2 de thionscadal Glasbhealach 
Iarnróid Iarthar an Chláir ó Inis go hInis 
Díomáin. 

• I mí Mheán Fómhair 2021, rinneadh 
Údarás Formheasa BIÉ do Ghlasbhealaí 
agus go déanach i mí na Nollag d’fhógair 
an tAire Eamon Ryan maoiniú de €970k 
chun forbairtí Glasbhealaí a chur chun 
cinn i gContae an Chláir. 

 
Tionscadail Eile 
Tionscadal Athghiniúna an Fhearainn Phoiblí 
(Inis) 
Go déanach in 2021, aistríodh freagracht as Céim 
2 de thionscadal Fearainn Phoiblí na hInse go dtí 
an Oifig Bainistíochta Tionscadal. Ba é faomhadh 
pleanála Chuid VIII a bhí an chuid is mó de na 
hoibreacha i bhfeidhm cheana féin ó Chéim 1 agus 
moladh gné Shráid Uí Chonaill a cheadú tar éis do 
chomhaltaí a bheith breithnithe ag cruinniú na 
Comhairle i mí na Samhna 2021. Ag an am céanna, 
reáchtáladh comórtas tairisceana réamhcháilithe 
go déanach sa bhliain chun conraitheoirí 
leasmhara a shainaithint le haghaidh 
gearrliostaithe chun tairisceana le haghaidh 
oibreacha na príomhscéime. Leanadh den obair 
maidir le dearadh mionsonraithe agus ullmhú 
doiciméad tairisceana a bheidh ríthábhachtach 
chun a chinntiú gur féidir tús a chur le tógáil ar an 
láthair i lár 2022. 

Foirgneamh Seirbhísí Cuairteoirí Cé Dhúlainn 
I mí Aibreáin 2021, chuir na sainchomhairleoirí 
tionscadail Bucholz McEvoy roghanna dearaidh 
imlíneach i láthair d’fhoirgneamh na Seirbhísí do 
Chuairteoirí d’fhoireann tras-stiúrthóireachta inar 
cuimsíodh an PMO, an Stiúrthóireacht Forbartha 
Tuaithe agus CB Iarthar an Chláir. Fuair rogha 
tosaíochta faomhadh d'aon ghuth ón ngrúpa agus 
tá an Fhoireann Dearaidh á cur chun cinn. Ag an 
am céanna, tá roghanna á scrúdú maidir le 
páirceáil fhadtéarmach don ché agus don 
sráidbhaile le tagairt shonrach do rochtain bóthair 
agus éiceolaíocht a bheidh mar bhonn eolais don 
dearadh is fearr a chuirfear faoi bhráid an Bhoird 
Pleanála. 

 
Ar an iomlán, ba bhliain rathúil agus tháirgiúil a bhí 
in 2021 don fhoireann PMO agus ní mór tuilleadh 
oibre a dhéanamh sa bhliain amach romhainn 
chun seachadadh tráthúil na bpríomhthionscadail 
bonneagair a chinntiú ar mhaithe leis an gClár agus 
le réigiún an Mheán-Iarthair go ginearálta. 

 

Rialú Dóiteáin & Foirgníochta 
 

Oibríochtaí Sheirbhís Dóiteáin 
D’fhreastail an tSeirbhís Dóiteáin ar 900 glao 
amach in 2021, rud a d’fhág laghdú 11% ar an líon 
do 2020. Ní bhfuair aon duine bás de bharr 
dóiteáin in 2021 i gContae an Chláir. Tháinig 
méadú beagnach 27% ar ghlaonna dóiteáin simléir 
ó íosmhéid stairiúil de 69 in 2020 go 88 in 2021. Bhí 
méadú de 23% ar dhóiteáin tí in 2021 ó 39 go 48 
freisin. 
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Caipiteal/ Soláthar 
Le Cistiú Caipitil Caipitil, críochnaíodh tógáil ar 
Cheardlann nua agus Seid Stórála Fearais Spártha 
ag Stáisiún Dóiteáin na hInse ar chostas iomlán de 
€1,229,936. Fuair cabhlach na Briogáide ceithre 
veain nua um thiomáint 4 roth a seachadadh chuig 
Stáisiúin Dóiteáin na Sionainne, Inis Díomáin, na 
Scairbhe agus Chill Chaoi agus a chuaigh i 
bhfeidhm i mí Mheán Fómhair ar chostas de 
€248,270 mar aon le veain chothabhála nua ar 
chostas de€44,414. Fuarthas Maoiniú Deontas 
Caipitil do gach ceann de na cúig veain. Fuarthas 
maoiniú caipitil freisin do raon trealaimh lena n-
áirítear seacht bhFánaí Aerála Brú Dearfach 
Ceallraí, seacht nDruileáil, seacht mBrainse Tairní 
Ceo agus seacht Scáileán Sló-ghluaiste ar chostas 
iomlán de €67,140. Tá Maoiniú Deontas Caipitil 
faighte freisin le haghaidh Fearas Dóiteáin Aicme B 
nua atá ordaithe ar chostas de 
€433,224 atáthar ag súil le bheith seachadta san 
fhómhar. Tugadh faomhadh freisin chun ceithre 
fhearas athláimhe Aicme B a fháil ar chostas de 
€160,000. 

 
Earcaíocht & Coinneáil 
Leantar le hearcaíocht agus coinneáil Pearsanra  

Coinnithe. I gContae an Chláir in 2021, glacadh le 
seacht pearsanra ach ar an drochuair d’fhág 11 an 
tseirbhís sa tréimhse chéanna. 

 
Sláinte & Sábháilteacht 
I mí an Mhárta 2021, bhain Seirbhís Dóiteáin& 
Tarrthála Chontae an Chláir creidiúnú amach do 
Chaighdeán an Chórais Bainistíochta Sláinte & 
Sábháilteachta ISO 45001 as a gCóras Bainistíochta 
Sábháilteachta a chur i bhfeidhm ar fud na 
seirbhíse tar éis iniúchadh a rinne an tÚdarás um 
Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann. 

 
Cosc Dóiteáin 
Fuarthas 78 Iarratas ar Dheimhniú Sábháilteachta 
Dóiteáin in 2021, laghdú de 8.2% ar fhigiúr 2020 de 
85. Rinne Oifigigh Chosc Dóiteáin measúnú ar 83 
iarratas ar Cheadúnas. Baineann siad seo le tithe 
tábhairne, óstáin, ionaid phobail agus 
amharclanna ar fud an chontae. 

 
Bhí an tSeachtain Náisiúnta Sábháilteachta 
Dóiteáin ar siúl ón 4- 11 Deireadh Fómhair. I measc 
na ngníomhaíochtaí a rinneadh i rith na seachtaine 
bhí úsáid na meán sóisialta le haghaidh 
teachtaireachtaí sábháilteachta dóiteáin agus 
díospóireachtaí sábháilteachta dóiteáin ar 
stáisiúin raidió áitiúla. 

 
 

 

Leathnú ar Fhlít na Briogáide. 
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Rialú Tógála 
Rinne an Fhoireann Rialaithe Foirgníochta 
iniúchadh ar 10.18% de na foirgnimh a cuireadh in 
iúl dúinn trí BCMS in 2021. Mar gheall ar shrianta 
agus teorainneacha Covid-19 ar thionscal na 
tógála, rinneadh níos lú cigireachtaí ná mar a bhí 
sna blianta roimhe seo. Rinne an Rannóg Rialaithe 
Foirgníochta 46 Iarratas ar Dheimhniú Rochtana 
Míchumais a mheas in 2021, laghdú de 32%  ó 
2020. 

 
Bainistíocht Móréigeandála Cuireadh 
codanna den Phlean Móréigeandála i bhfeidhm 
mar fhreagra ar imeachtaí aimsire crua i mí 
Feabhra 2021 (sneachta agus báisteach fhada) 
agus i mí na Nollag do Storm Barra, rabhadh de 
chatagóir dearg. 

Ghlac Comhairle Contae an Chláir páirt sna 
Cleachtaí Éigeandála seo a leanas in 2021: 

 
• Cleachtadh Tuairteála 

Aerárthaigh Éigeandála dhá lá ag 
Aerfort na Sionainne 

• Cleachtadh Éigeandála Barr-
Bhoird do Thollán Luimnigh. 

 

Ghlac Contae an Chláir páirt i gcomhordú 
leanúnach idirghníomhaireachta ar na freagraí 
náisiúnta ar ghéarchéim leanúnach Covid-19. 

 
Struchtúir Chontúirteacha 
Dhéileáil foireann rialaithe tógála le 13 ghearán 
faoi Struchtúir Chontúirteacha in 2021. 

 
 
 

Táscairí Feidhmíochta 2021 
F1 Costas in aghaidh an duine €52.19 
F2-B Meánmhéid ama tógtha, i nóiméid chun Briogáidí Dóiteáin a shlógadh i 

Stáisiúin Pháirtaimseartha i dtaobh Dóiteáin 
4.81 min 

F2-D Meánmhéid ama tógtha, i nóiméid chun Briogáidí Dóiteáin a shlógadh i 
Stáisiúin Pháirtaimseartha maidir le gach teagmhas éigeandála eile (neamh-
dóiteán) 

4.79 min 

F3-A % na gcásanna i ndáil le dóiteán inar thángthas chuig láthair na timpiste 
laistigh de 10 nóiméad 

52.28% 

F3-B % na gcásanna i ndáil le dóiteán inar thángthas chuig láthair na timpiste 
tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad 

32.52% 

F3-C % na gcásanna i ndáil le dóiteán inar thángthas chuig láthair na timpiste 
tar éis 20 nóiméad 

15.20% 

F3-D % na gcásanna maidir le gach teagmhas éigeandála eile inar thángthas chuig 
láthair láthair laistigh de 10 nóiméad 

42.07% 

F3-E % na gcásanna maidir le gach teagmhas éigeandála eile inar thángthas chuig 
an láthair tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad 

41.35% 

F3-F % na gcásanna maidir le gach teagmhas éigeandála eile inar thángthas chuig 
an láthair tar éis 20 nóiméad 

16.59% 

P5-A % na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta ó dhóiteán a fuarthas ar 
cinneadh (deonaithe nó diúltaithe) laistigh de dhá mhí tar éis iad a fháil 

70.00% 

P5-B % na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta ó dhóiteán a fuarthas ar 
cinneadh (deonaithe nó diúltaithe) laistigh de thréimhse sínte a 
comhaontaíodh leis an iarratasóir 

30.00% 

P1 Foirgnimh ar a ndearnadh cigireacht mar chéatadán na bhfoirgneamh úr ar 
tugadh fógra fúthu don údarás áitiúil 

10.18% 
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Ionchais do 2022  Táthar ag súil le fearas 
nua Aicme B a sheachadadh i bhFómhar 2022. 
Táthar ag súil go mbeidh dhá fhearas athláimhe i 
bhfeidhm i mBealtaine 2022. Tá sé beartaithe 
creidiúnú OHSAS 45001 a choinneáil mar chuid de 
Chóras Bainistíochta Sláinte agus Sábháilteachta 
Chomhairle Contae an Chláir. 
Tá sé beartaithe go mbeidh feachtas suntasach 
feasachta sábháilteachta dóiteáin ann lena n-
áireofar feachtas sna meáin agus úsáid 
comhraiceoirí dóiteáin chun seiceálacha 
sábháilteachta dóiteáin a dhéanamh do ghrúpaí 
leochaileacha ar leith. 

 
Cosaint Shibhialta An Chláir 
Faoi láthair, tá 84 ball gníomhach deonach oilte i 
ndisciplíní éagsúla lena n-áirítear: 

• Leigheas éigeandála 

• Cuardach agus tarrtháil 

• Freagra le linn Droch-Aimsire 

• Tarrtháil Bhánuisce 

• Nósanna imeachta bádóireachta agus 
cuardaigh 

• Aerfheithiclí gan foireann (ladrainn). 

 
 

Ba bhliain thar a bheith gnóthach eile í 2021 do 
Chosaint Shibhialta an Chláir agus cuireadh líon 
mór dualgas agus freagairtí i gcrích mar thoradh 
uirthi. D'fhreagair na comhaltaí 274 iarratas ar 
leith ar chúnamh. Bhí baint dhíreach ag 261 de na 
freagraí le Covid-19 agus chuir na baill breis agus 
600 uair an chloig i ndualgais a bhain le Covid-19 
amháin. Le linn na paindéime, thug na comhaltaí 
cúnamh le seachadtaí béilí d’fhoireann túslíne FSS, 
áis béilí ar rothaí do dhaoine scothaosta agus 
leochaileacha i gceantair na hInse agus na 
Sionainne, iompar othar chuig agus ó ospidéil agus 
coinní dochtúra, iompar fhoireann FSS (go háirithe 
altraí sláinte poiblí) d’othair chúraim mhaolaithigh 
i gceantair iargúlta agus chuir siad cúnamh ar fáil 
do Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann ag a 
gClinicí Deonaithe Fola. 

 
Chuidigh an tAonad leis an nGarda Síochána le 
roinnt cuardach daoine ar iarraidh i rith na bliana. 
D’éirigh le trí cinn de na cuardaigh seo daoine a bhí 
ar iarraidh a ghnóthú go sábháilte agus go rathúil 
ag Foirne  Ladrainn agus Cuardaigh & Tarrtháil 

Ceanncheathrú nua Cosanta Sibhialta an Chláir ag Campas Bhóthar Chuinche. 
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CD an Chláir. Nuashonraíodh flít na Cosanta 
Sibhialta le Árthach Uisce Tarrthála (RWC) a 
cuireadh ar fáil le cúnamh ón mBrainse Cosanta 
Sibhialta, An Roinn Cosanta. Ceannaíodh ladrainn 
nua den scoth freisin chun cur le cumas cuardaigh 
an aonaid. Bhí an ladrainn nua seo ina chuid 
lárnach maidir le tarrtháil rathúil agus téarnamh 
de bheirt a bhí ar iarraidh. Ba iad an dá tharrtháil 
na chéad oibríocht tarrthála agus aisghabhála 
riamh a taifeadadh go rathúil do dhaoine ar 
iarraidh ina raibh ladrainn in úsáid acu in Éirinn. 
Cuireadh srian mór ar an réimeas traenála don 
bhliain de bharr na paindéime, áfach, cuireadh 
oiliúint éigeantach riachtanach i gcrích agus ag cloí 
go docht le treoirlínte Covid-19 do na baill ar fad. 
Chuir ochtar ball den aonad tús le cúrsa do 
Theicneoir Míochaine Éigeandála (EMT) i Meán 
Fómhair 2021 a chríochnófar i mBealtaine 2022. Is 
cúrsa éilitheach é seo a cháileoidh na baill mar 
chleachtóirí cliniciúla de chuid na Comhairle um 
Chúram Éigeandála Réamh-Ospidéil (PHECC). 

 
Is sócmhainn ollmhór í ceanncheathrú nua na 
Cosanta Sibhialta don aonad agus do na 
Príomhghníomhaireachtaí Freagartha (An Garda 
Síochána, an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna 
agus Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chontae an 
Chláir). Tá na trí sheirbhís ar fad ag baint úsáide as 
an gceanncheathrú mar ionad oiliúna dá mbaill, ar 
bhonn rialta. 

 
Léirigh baill dheonacha Chosaint Shibhialta an 
Chláir a bhfiúntas agus a dtiomantas ollmhór don 
eagraíocht agus dá bpobail arís in 2021. Bhí 
freagairt, gairmiúlacht agus neamhleithleachas na 
gcomhaltaí chomh fíor iomlán sin agus tá buíochas 
le moladh agus comhghairdeachas a dhéanamh 
leo as a bheith ag dul i ngleic le gach dúshlán a 
cuireadh rompu. 

An Rannóg 
Seirbhísí Uisce 
Plean Seirbhíse Bliantúil 
Ba thréimhse dhúshlánach é paindéim Covid-19 
maidir le feidhm seirbhísí uisce riachtanacha 
tosaigh a sheachadadh in 2021. Chuir foireann na 
seirbhísí uisce, de réir gach prótacail 
sábháilteachta, seirbhís gan bhriseadh ar fáil i rith 
na bliana. 

 
Soláthraíonn an Chomhairle comhaontú leibhéal 
seirbhíse (SLA) thar ceann Uisce Éireann (IW) trí 
Phlean Seirbhíse Bliantúil (ASP). In 2021 
bhaineamar amach scór comhlíonta innéacs 
feidhmíochta de 91% agus chuireamar an plean i 
gcrích laistigh de 2% den bhuiséad. In 2021 
dhéileáil na foirne Seirbhísí Uisce le 
254 gearán ó chustaiméirí, chomhlánaigh siad 14 
ordú oibre éigeandála, 5,197 ordú oibre 
imoibríoch, 10 ordú oibre ó thuilte sócmhainní 
custaiméirí, d’ardaigh siad 2,987 iarratas ar 
sheirbhís agus d’fhreagair siad 459 fógra briste ar 
an gcóras Uisce Éireann. 

 
Oibríochtaí Uisce agus Fuíolluisce In 
2021 rinneadh obair i roinnt réimsí lena n-áirítear 
athsholáthar príomhlíonra ag an Tulach Breac, 
iarthar an Chláir agus ag Tobar an Taoscáin, Inis. 
Ina theannta sin, athsholáthraíodh 4.7km de 
phríomhphíopaí ar an bpríomhphíobán idir Sean 
Dúloch go Sráid na Cathrach. 

 
Deisíodh thart ar 770 sceitheadh ar an líonra uisce 
a ghin coigilteas suntasach i dtáirgeadh uisce. 

 
Caomhnú Uisce 
Faoin gClár Náisiúnta um Laghdú Sceitheadh 
shocraigh Uisce Éireann sprioc laghdaithe sceite de 
1,250m3  do Chomhairle Contae an Chláir in 
aghaidh an lae in 2021. Ba é an laghdú iarbhír 
sceite a baineadh amach ná 2,940m3 in aghaidh an 
lae a sháraigh go mór an bunsprioc a leag Uisce 
Éireann síos. 
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Tionscadal um Aistriú Sócmhainní 
Tar éis measúnú a dhéanamh ar na gréasáin uisce 
agus fuíolluisce i gContae an Chláir, sainaithníodh 
320 sócmhainn a d’fhéadfaí a aistriú chuig Uisce 
Éireann go dtí seo. Faoi mhí na Nollag 2021, tá 208 
sócmhainn san iomlán aistrithe go hiomlán anois 
chuig Uisce Éireann. Roinntear na 112 sócmhainn 
eile atá le haistriú i gcatagóirí éagsúla a 
dteastaíonn ionchur ón údarás clárúcháin maoine 
agus ó Uisce Éireann. 

 
Tionscadail Chaipitil Seirbhísí Uisce 
Áirítear sa chlár caipitil Tionscadail Staidéir 
Cheirtleáin Neamhchóireáilte an Chláir (UTAS) a 
bhfuil cúig cheirtleán i gceist leo sa Chlár: 
Droichead an Chláir, Cill Rois, Cill Chaoi, Lios 
Ceannúir agus Baile Uí Bheacháin áit a scaoiltear 
séarachas neamhchóireáilte chuig na huiscí 
glactha. Is ionann an tionscadal agus infheistíocht 
€25m sna blianta amach romhainn chun deireadh 
a chur leis an doirteadh seo. Tá na cúig bhaile ag 
céimeanna éagsúla den dul chun cinn tríd an 
bpróiseas dearaidh, pleanála agus tógála. Cuireadh 
tús le hoibreacha ar Lios Ceannúir ar an láthair 
agus críochnaíodh réamhoibreacha ar Dhroichead 
an Chláir freisin. Críochnaíodh oibreacha tógála 
chun ionaid chóireála fuíolluisce a uasghrádú ag 
sráidbhaile Chuinche agus Baile na Sionainne in 
2021, rud a thug acmhainn cóireála méadaithe go 
dtí na bailte. Tugadh cead pleanála do ghléasra 
cóireála nua ag Cill Fhionnúrach agus tá oibreacha 
curtha ar aghaidh ar an láthair. Rinneadh dul chun 
cinn freisin in 2021 ar staidéir dhearaidh agus 
indéantachta do thionscadail éagsúla fuíolluisce 
eile sa Leacht, Inis Díomáin, Cora Chaitlín, 
Eidhneach, agus Mainistir an Chláir. 

 
Tá oibreacha caipitil uasghrádaithe suntasacha eile 
ar siúl freisin in ionaid chóireála uisce Cora Finne 
agus Dhúlocha Nua mar chuid den chlár Liosta 
Gníomhaíochta Feabhais (RAL). 

 
Oibríonn seirbhísí uisce eile 
lasmuigh de raon feidhme Uisce 
Éireann - Clár Uisce Tuaithe (RWP) 

Faoin gClár Ilbhliantúil Uisce Tuaithe 2019-2021, 
tugadh faoi oibreacha uasghrádaithe 
ar chostas de €1.12m ar 17 nGrúpscéim Uisce agus 
Grúpscéim Séarachais amháin in 2021. Ghlac Uisce 
Éireann 18 ngrúpscéim uisce san iomlán in 2021, a 
léirigh an líon is airde ar fud na tíre. 
Ina theannta sin, faoin gClár Uisce Tuaithe fuarthas 
106 iarratas ar dheontas in 2021 le haghaidh 
oibreacha uasghrádaithe ar thobar tollta arbh 
ionann é agus infheistíocht €121,667. Riaradh an 
Deontas Fóirdheontais Bliantúil freisin ar 44 scéim 
le híocaíocht iomlán de €1.63m. 

 

Rannóg Comhshaoil 
Tá an Rannóg Comhshaoil freagrach as raon 
éagsúil gníomhaíochtaí lena n-áirítear 
forfheidhmiú dramhaíola, bainistíocht dramhaíola, 
feasacht comhshaoil, fuinneamh, gníomh aeráide, 
garraíodóireacht, seirbhísí eolaíochta 
(saotharlann, uisce, aer), seirbhísí tréidliachta agus 
tránna Bhrait Ghoirm.  Bhí clár oibre 2021 á 
thiomáint go mór ag creat rialála fairsing. Ó 
thosaigh Covid-19 agus ar fud 2021, measadh go 
raibh an clár Comhshaoil ina sheirbhís riachtanach. 
D'oibríomar faoi gach prótacal sábháilteachta agus 
muid ag soláthar seirbhísí riachtanacha gan 
bhriseadh don phobal. 

 
Gníomhú ar son na haeráide  
agus fuinneamh 
Tá an Chomhairle ag dul ar aghaidh le míreanna 
gníomhaíochta atá leagtha síos sa Straitéis um 
Oiriúnú don Athrú Aeráide, 2019-2024. Bhain 
Comhairle Contae an Chláir rátáil éifeachtúlachta 
fuinnimh 34% amach a d’fhógair Údarás Fuinnimh 
Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) in 2021 i 
gcomparáid le sprioc an rialtais 2020 de 30%. 

 
Tránna agus taitneamhachtaí 
Déanann an Rannóg Comhshaoil monatóireacht ar 
14 limistéar snámha agus choinnigh sí ár naoi 
mBrat Gorm agus ceithre Dhámhachtain Cósta 
Glas, rinneadh gach ceann acu a sheiceáil le 
haghaidh comhlíonadh agus tógadh 187 sampla 
uisce 
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i rith an tséasúir. Bhain gach limistéar snámha a 
ndearnadh monatóireacht orthu stádas cáilíochta 
“den scoth”. Tá tránna agus gníomhaíocht 
ghaolmhar clúdaithe ag ár bhFodhlíthe Trá a 
athbhreithníodh agus ar glacadh leo i mí an 
Mheithimh 2021. Mar gheall ar an méadú ar líon 
na saoire intíre agus ar an gcomhairle chun taisteal 
idir tíortha a theorannú, tháinig méadú ar líon na 
gcuairteoirí.  Ar an iomlán 
chuir 51 garda tarrthála seirbhísí ar fáil ar thránna 
an Chláir do shéasúr an tsamhraidh. Ba thréimhse 
ghnóthach í seo do na gardaí tarrthála, a rinne na 
seirbhísí seo a leanas: Tarrthálacha – 54; 
Garchabhair á riar – 1,898; agus dhéileáil sé le 56 
leanbh caillte. 

 

Na Critéir Íosta a Mholtar maidir le 
Cigireachtaí Comhshaoil (RMCEI) 
Ar fud gach réimse seirbhíse Comhshaoil, rinne 
Comhairle Contae an Chláir 5,260 
gnáthchigireacht agus 2,506 cigireacht 
neamhghnáthamh. Fuair agus rinne an fhoireann 
Forfheidhmithe Dramhaíola 2,506 gearán a bhain 
le bruscar agus dramhaíl a imscrúdú. Eisíodh 178 
fíneáil bruscair agus fógra íocaíochta seasta san 
iomlán. Ina theannta sin, sheirbheáil Comhairle 
Contae an Chláir 82 fógra dlí mar gheall ar 
sháruithe ar reachtaíocht bruscair agus 
dramhaíola. Eisíodh os cionn 285 litir faoi na 
Fodhlíthe um Bainistiú Dramhaíola. Leanann an 
Chomhairle ag baint leasa as 

maoiniú ón Tionscnamh Frithdhumpála chun 
dumpáil mhídhleathach a chomhrac. Rinneamar 
imscrúdú ar 274 gearán a bhaineann le truailliú 
uisce, aeir agus torainn. D’fhonn comhlíonadh 
comhshaoil a sheiceáil agus cáilíocht uisce a 
chosaint, rinneadh 108 iniúchadh ag saoráidí 
ceadúnaithe. Ina theannta sin, rinneadh cigireacht 
ar 23 córas cóireála fuíolluisce tí. Fuair an Rannóg 
Comhshaoil 778 iarratas pleanála freisin agus 
thuairiscigh siad orthu. Tá sé mar aidhm ag gach 
ceann díobh thuas cosaint ár dtimpeallachta 
áitiúla a chinntiú. 

 
Bainistíocht dramhaíola agus 
láithreáin líonta talún Soláthraíonn an 
rannóg bainistíochta dramhaíola cúig ionad 
athchúrsála, is stáisiúin aistrithe dramhaíola iad 
trí cinn díobh seo agus soláthraímid 51 láithreán 
bainc beir leat ar fud an chontae. Leanadh de 
mhonatóireacht a dhéanamh ar líonadh talún, ar 
líonadh talún Dhúire agus ar Stáisiún Aistrithe 
Dramhaíola  Lios Duibhinn de réir riachtanais 
cheadúnais dramhaíola na Gníomhaireachta um 
Chaomhnú Comhshaoil (GCC). Chuir an 
Chomhairle tús freisin le tionscadal caipitil i R4 
2021 chun an Plean Bainistíochta Athchóirithe 
agus Iarchúraim Dhúnta (CRAMP) a chríochnú ag 
an líonadh talún dúnta ag an mBaile Dubh Beag 
(Eidhneach). Táthar ag súil go mbeidh na 
hoibreacha críochnaithe in 2022. 

 
An Chreat-Treoir Uisce agus an Plean 
Bainistíochta Abhantraí 
Rinneadh monatóireacht ar 44 láithreán abhann 
agus 19 loch san iomlán de réir chlár 
Monatóireachta an GCC. Bhí an rannóg 
Comhshaoil ar cheann de na páirtithe leasmhara a 
bhí páirteach in aighneachtaí a dhéanamh don tríú 
Plean Bainistíochta Abhantraí 2022-2027, a bhí ar 
thaispeáint do chomhairliúchán poiblí suas go dtí 
Meitheamh 2021. Sa tuarascáil a foilsíodh le 
déanaí ar Cháilíocht Uisce in Éirinn, tháinig feabhas 
ar uisce cósta an Chláir ó 100 faoin gcéad 
“Measartha” go 100 faoin gcéad “Maith”. 

Seirbhísí uisce / fuíolluisce 
I rith na bliana, rinneadh monatóireacht ar 19 soláthar 
uisce poiblí, 19 soláthar príobháideach agus 83  



38 38 
 

ghrúpscéim uisce agus baineadh amach ráta 
comhlíonta os cionn 98 faoin gcéad thar na 
paraiméadair éagsúla a tomhaiseadh. San iomlán, 
rinneadh monatóireacht ar 30 gléasra cathrach 
ceadúnaithe nó deimhnithe de chuid Uisce 
Éireann. 

Oideachas agus feasacht 
Rinne Comhairle Contae an Chláir gual íseal 
deataigh, cosc dramhaíola, athchúrsáil, www. 
mywaste.ie, dumpáil agus bruscar mídhleathach, 
salú madraí, Scoileanna Glasa An Taisce, 
Glantachán an Earraigh, Cósta Glan, tionscnaimh 
Brat Gorm agus ceantair a thacaíonn le pailineoirí 
a chur chun cinn chun timpeallacht níos glaise a 
spreagadh. 

Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann 
(fSAI), rialú madraí agus capall 
Is gníomhaire oifigiúil de chuid an FSAI í Comhairle 
Contae an Chláir. In 2020, ar an iomlán, maraíodh 
2,903 ainmhí mairteola agus 15,604 caora i 
bplandaí Chontae an Chláir in 2020, faoi 
mhaoirseacht ár gcigire tréidliachta. San iomlán, 
bailíodh 168 madra ar strae agus géilleadh 133 
madra. Ina theannta sin, d’éiligh a n-úinéirí 77 
madra, tugadh baile nua do 56 díobh agus do 154 
eile i gcomhairle leis an Iontaobhas 

Madraí agus grúpaí tarrthála eile. Dhéileáil 
muid le sé chapall ar strae agus chuireamar sé 
chapall ar ais in 2021. 
Rannóg gharraíodóireachta 
Lean an rannóg Gharraíodóireachta ar aghaidh ag 
coinneáil ardchaighdeáin chun tarraingteacht ár 
mbailte agus ár sráidbhailte a chinntiú agus ag 
obair go dlúth le grúpaí pobail chun comhairle a 
thabhairt dóibh maidir le cúrsaí tírdhreacha. 
Glacadh leis an mbeartas Uile-Éireann maidir le 
Pailneoirí agus tá gníomhartha sa doiciméad 
beartais i bhfeidhm le méadú ar speicis atá 
neamhdhíobhálach don phailniú agus ar 
bhláthanna ilbhliantúla á gcur. Rinne moltóirí na 
mBailte Slachtmhara trácht freisin ar na socruithe 
cruthaitheacha bláthanna ildaite atá oiriúnach do 
phailneoirí agus chabhraigh siad go mór le hInis a 
bheith mar bhuaiteoir foriomlán chomórtas 
Náisiúnta na mBailte Slachtmhara 2021. 

 
Osclaíodh an Gairdín Machnamhach a d’fhorbair 
an rannóg Gharraíodóireachta in Áras Contae an 
Chláir go hoifigiúil an 11 Bealtaine, 2021, agus 
cuireann sé áis nua ar fáil don fhoireann chun suí 
amuigh agus taitneamh a bhaint as an dúlra. 

 

 

An Gairdín Machnamhach ag Áras Contae an Chláir. 

http://www/
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Cuimsítear sa Stiúrthóireacht Shóisialta de 
chuid Comhairle Contae an Chláir na réimsí 
freagrachta de réir na scéime thíos: 

 
 
 

 

Tithíocht 
Soláthraí réitigh tithíochta do 
dhaoine atá i ngátar agus a 
mheastar a bheith incháilithe 
le haghaidh tacaíochta 
tithíochta sóisialta. 

 
 

Spórt agus áineas 
Áiseanna a sholáthar le haghaidh 
rannpháirtíochta in áineas 
gníomhach, i spórt agus i 
ngníomhaíocht choirp. 

Bardas Chill Dalua 
Riarachán limistéar 
feidhmeanna le fócas ar leith 
ar an timpeallacht fhisiciúil. 

 

Seirbhísí Cultúrtha 
Seirbhísí Leabharlainne, 
Ealaíon agus Cultúir a 
sholáthar i gContae an Chláir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNE HAUGH 
Stiúrthóir um Fhorbairt Shóisialta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
STIÚRTHÓIREACHT UM FHORBAIRT SHÓISIALTA 

Is í an fhís uileghabhálach don 
Stiúrthóireacht Shóisialta: 

 
Cáilíocht na beatha a 

fheabhsú do mhuintir Chontae 
an Chláir trí thacaíochtaí 
tithíochta iomchuí a sholáthar 
dóibh siúd atá i ngátar agus trí 
rochtain dár saoránaigh uile ar 
fhaisnéis, ar fhoghlaim, ar 
dheiseanna ealaíona, cultúir 
agus caitheamh aimsire a  

h ú 
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Thosaigh agus chríochnaigh 2021 le Covid-19 agus 
srianta paindéime go mór chun tosaigh. Mar gheall 
ar rolladh amach an chláir vacsaínithe go luath in 
2021, cuireadh deireadh leis an glasú de réir a 
chéile ach tháinig méadú géar ar theagmhais 
Covid-19 in athraithigh Delta agus Omicron ach 
níos lú básanna dá bharr. Mar fhreagra air sin 
tugadh isteach cuirfiú ar fhlaithiúlacht laistigh ag 
deireadh na bliana, ach maolaíodh na srianta go 
léir sa chéad ráithe de 2022. 

 
In ainneoin Covid-19 leanadh le seachadadh 
seirbhíse sa dara bliain den ‘gnáth’ nua seo. 
Socraíodh agus baineadh amach spriocanna 
seachadta le fócas athnuaite ar an am ar 
thionscadail a cuireadh amú a thabhairt isteach, a 
luaithe a laghdaíodh srianta tógála i mí Aibreáin 
2021. Chuir an fhoireann in oiriúint chun a chinntiú 
gur soláthraíodh seirbhísí le socruithe oibre 
cumaisc agus go leor cruinnithe ar líne chun 
seachadadh clár oibre a chinntiú. 

 
In ainneoin Covid-19, bhí seachadadh na tithíochta 
sóisialta láidir in 2021 le tithíocht tugtha do 
bheagnach 300 teaghlach ceadaithe do thithíocht 
shóisialta sa Chlár le linn 2021. 

 
Sheol an Rialtas Tithíocht do Chách – Plean Nua 
Tithíochta d’Éirinn an 2 Meán Fómhair, 2021. Sa 
doiciméad, leagtar amach clár maoinithe 
ilbhliantúil do 2022-2030 chun breis agus 300,000 
teach nua a sheachadadh lena n-áirítear 90,000 
teach sóisialta agus 54,000 teach inacmhainne le 
caiteachas measta de bhreis is €4bn in aghaidh na 
bliana. Tá gealltanas daingean ann freisin deireadh 
a chur leis an easpa dídine faoi 2030. 

 
Sa doiciméad seo, leagtar amach an creat do 
sholáthar tithíochta sa chontae le sprioc tógála 
foriomlán de 833 aonad tithíochta sóisialta nua sa 
chontae thar an tréimhse 2022 go 2026 mar atá 
thíos: 

Cuireadh Plean Gníomhaíochta Seachadta 
Tithíochta Chomhairle Contae an Chláir ar ais chuig 
an Roinn an 17 Nollaig; sa phlean leagtar amach an 
seachadadh reatha agus réamh-mheasta ar 
thithíocht shóisialta sa chontae le tagairt don 
riachtanas tithíochta reatha agus cuspóirí Tithíocht 
do Chách. 

 
Cé go bhfuil tithíocht inacmhainne ina bunchloch 
ag Tithíocht do Chách, tá na critéir chun cáiliú do 
mhaoiniú do thithíocht inacmhainne faoi stiúir an 
údaráis áitiúil bunaithe ar chinneadh maidir le 
srian inacmhainneachta agus i gcás líon suntasach 
contaetha, an Clár san áireamh, níl fianaise sa 
mheasúnú ar shrian leordhóthanach chun na 
ceanglais incháilitheachta a chomhlíonadh. 

 
Leanann an Stiúrthóireacht Shóisialta ag 
seachadadh ár gcuspóirí agus ár gclár oibre agus 
chuige sin oibrímid go dlúth leis na Comhaltaí Tofa 
agus leasanna earnála ar ár gCoiste um Beartas 
Straitéiseach (CPS) a tháinig le chéile ceithre huaire 
in 2021 chun chun raon beartas agus tionscnamh a 
phlé agus a chomhaontú, chun aghaidh a thabhairt 
ar sholáthar tithíochta sa Chlár. 

 

Feidhmíocht Seachadta Tithíochta 
2021 Ní bhfuair Comhairle Contae an Chláir 
spriocanna seachadta don bhliain 2021 ón Roinn 
Tithíochta, d’oibrigh an Chomhairle de réir na 
spriocanna foriomlána um Atógáil Éireann chun 
spriocanna áitiúla a leagan síos do sholáthar 
tithíochta sa chontae. 

Bliain 2022 2023 2024 2025 2026 Ioml
án 

Tógái
l 

200 149 153 164 167 833 

 Aschur 
Tógáil 75 
Éadáil 89 
Léasú 57 
Fo-iomlán 221 
ÍCT 225 
SCC 36 
Fo-iomlán 261 
IOMLÁN 482 
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Seachadadh tionscadail chaipitil 
Ba mhór an bhreis ar ár stoc tithíochta sóisialta í an 
fhorbairt de 51 aonad PPP nua a thabhairt chun 
críche sa tSionainn le linn 2021. Tá an Cumann 
Tithíochta ‘Tuath’ ag bainistiú an eastáit agus tá 
baint ghníomhach acu le tionóntaí i 
rannpháirtíocht agus forbairt pobail. Leithdháil 
‘Tuath’ na tithe tíosach ar fhuinneamh seo ar ráta 
A2 ar iarratasóirí ar thithíocht shóisialta ónár liosta 
tithíochta sóisialta. 
Ina theannta sin, soláthraíodh dhá aonad 
tithíochta sóisialta nua ag an Dún Beag agus ath-
thógadh dhá réadmhaoin thréigthe i gCill Rois agus 
cuireadh ar ais in úsáid iad. 

 
Bhí ról suntasach ag earnáil na gComhlachtaí 
Tithíochta Ceadaithe in 2021 maidir le cuidiú le 
soláthar tithíochta sóisialta ar fud an chontae. 
Sheachaid Co-Operative Housing Ireland 14 teach, 
comhdhéanta de mheascán de mhaoin dhá 
sheomra leapa agus trí leaba, ag Ros Laobháin, 
Inis, agus dhá aonad teaghlaigh trí leaba eile ag 
Cora Chaitlín. 

 
Fuair Cumann Tithíochta Cluid ocht dteach ar 
Bhóthar na Tulaí, Inis, a bhí ar léas leis an Rannóg 
Tithíochta roimhe seo. Rinne Cumann Tithíochta 
‘Newgrove’ 

ceithre aonad a fháil agus a athchóiriú ag Edenvale, 
Inis, d'iarratasóirí faofa faoi mhíchumas. 
Cheannaigh Cumann Tithíochta ‘Banner’ cúig 
réadmhaoin in Inis, sa tSionainn agus i gCill Rois 
agus fuair Cumann Tithíochta Inis aonad amháin in 
Eidhneach. 

 
Tá clár eile seachadta beartaithe ag Comhlachtaí 
Ceadaithe Tithíochta don bhliain atá romhainn a 
chabhróidh go mór le spriocanna seachadta 
tithíochta sóisialta faoi Tithíocht do Chách. 

 

Bainistíocht stoc tithíochta 
Le linn 2021, rinneadh 83 maoin folamh agus 17 
maoin faighte a athchóiriú agus cuireadh ar fáil iad 
le haghaidh ath-leithdháilte. Ina theannta sin, 
críochnaíodh trí réadmhaoin neamhní 
fadtéarmacha agus tugadh ar ais iad i stoc agus 
rinneadh roinnt airíonna neamhní fadtéarmacha 
eile ar aghaidh go céim an dearaidh agus na tógála. 
Is éacht suntasach é seo i bhfianaise thionchar 
Covid-19 ar an earnáil tógála. 

 
Fógraíodh Clár Iarfheistithe Éifeachtúlachta 
Fuinnimh an 18 Feabhra, 2021. Faoin scéim seo, 
d’uasghrádaigh an Chomhairle 32 maoin go 
leibhéal BER de B2 nó níos airde. B’ionann an 
deontas iomlán a ceadaíodh agus €839,134. 

Forbairt críochnaithe ag Coillte. 
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Rinneadh cothabháil agus bhí nósanna imeachta 
oibriúcháin Covid-19 fós i bhfeidhm. Bhí an 
dualgas ar gach páirtí oibreacha a phleanáil agus a 
chur i bhfeidhm maidir le leathadh breise an víris a 
chosc. Go ginearálta, chuaigh sé chun cinn go 
maith mar gheall ar thuiscint ó thionóntaí agus 
bainistíocht nósanna imeachta ag foireann na 
comhairle agus ár gconraitheoirí. Rinneadh 4,498 
glao ar chothabháil a logáil i rith 2021. 

 

Bloic Choincréite Lochtacha 
Tháinig ceist na mbloc coincréite lochtacha sa 
Chlár chun tosaigh go déanach in 2021 le go leor 
rannpháirtíochta leis an Roinn Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta ag iarraidh síneadh a chur 
le Scéim na mBloc Coincréite Lochtacha go dtí an 
Clár. Bhí baint ag an bhfoireann tithíochta le 
tuarascálacha teicniúla éagsúla a ullmhú ar an 
ábhar seo agus tá cinneadh deiridh fós le déanamh 
maidir le cuimsiú an Chláir sa scéim. 

 

Measúnuithe Tithíochta agus 
Leithdháiltí 
Déantar tionóntachtaí tithíochta sóisialta a 
leithdháileadh de réir Scéim Leithdháilte 
Tithíochta Sóisialta Chomhairle Contae an Chláir. 
Sa Scéim Leithdháilte seo, leagtar amach na 
tosaíochtaí agus na nósanna imeachta chun 
réadmhaoine a leithdháileadh. Úsáidtear an Scéim 
chun aonaid chaighdeánacha tithíochta na 
Comhairle a leithdháileadh, leithdháiltí ag 
Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta, corrfholúntais 
agus réadmhaoine ar léas fadtéarmach agus 
gearrthéarmach. Le linn 2021, rinneadh 417 
leithdháilteadh san iomlán. 

 
Le linn 2021, leanadh le fógraíocht a dhéanamh ar 
mhaoin atá ar fáil le ligean ar an suíomh gréasáin 
um Ligean ar Rogha-Bhunaithe (CBL): 
cbl.clarecoco.ie 

 
Tugann CBL an deis d’iarratasóirí suim a léiriú i 
raon maoine cónaithe laistigh dá 
gceantar/ceantair tosaíochta atá oiriúnach do 
mhéid a dteaghlach. Taispeántar liosta na maoine 
atá ar fáil ón gCéadaoin go dtí an Mháirt gach 
seachtain ar an suíomh gréasáin CBL. Tá an 
próiseas deartha le bheith chomh cothrom 

agus is féidir toisc go dtugann sé deis 
chomhionann do gach iarratasóir ar thithíocht 
féachaint ar na maoine atá ar fáil a fhreastalaíonn 
ar a gcuid riachtanas. 

 

Cíosanna Tithíochta 
D’fhan bailiú cíosa tithíochta láidir le ráta 
bailiúcháin de 86 % agus ioncam iomlán de 
€9,064,051.32 ó 3153 cuntas cíosa le linn 2021. 

 
Scéim um Íocaíocht Cúnaimh 
Tithíochta (ÍCT) 
Chuir an Chomhairle 225 iarratas ÍCT nua ar bun le 
linn 2021 lena n-áirítear 40 teaghlach a cháiligh do 
ÍCT do Dhaoine gan Dídean. B’ionann líon iomlán 
na dteaghlach ar tugadh tacaíocht dóibh faoin 
scéim ÍCT le linn 2021 agus 1,344, agus as seo tá 
tacaíocht á tabhairt do 64 teaghlach lasmuigh den 
chontae. 

 

Scéim Liúntais Cíosa (RAS) 
Bhí 189 teaghlach ag baint leasa as an scéim seo ag 
deireadh 2021. Le linn na bliana d’fhág 28 
teaghlach an scéim seo, a bhformhór ag baint leasa 
as tacaí malartacha tithíochta, cuid acu fágtha 
chun obair lasmuigh den stát agus cheannaigh cuid 
acu a gcuid maoine féin.  

 
Ina theannta sin, oibríonn an Chomhairle le 15 
chomhlacht Tithíochta Formheasta chun tacú le 
tionóntachtaí tríd an scéim RAS, san áireamh sa 
líon seo tá 
36 tionóntacht nua a tháinig isteach sa scéim le 
linn 2021. 

 

Léasú Sóisialta 
In 2021, sholáthar an Chomhairle dhá chineál 
léassaithe: léasú gearrthéarmach suas le 9 mbliana 
agus 11 mhí; agus léasú fadtéarmach ó 10 mbliana 
go 25 bliana. Rinneadh idirbheartaíocht ar ocht 
gcomhaontú léasa gearrthéarmacha nua i rith na 
bliana, rud a fhágann go bhfuil líon iomlán na 
dteaghlach a bhaineann leas as an scéim seo ag 
116 faoi dheireadh na bliana. Cúig bliana is ea an 
meántéarma léasa. 
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Rinneadh idirbheartaíocht ar 24 comhaontú léasa 
fadtéarmach nua eile a idirbheartú le linn 2021, 
rud a thug an líon iomlán teaghlach a bhain leas as 
an scéim seo go dtí 137 faoi dheireadh na bliana. 
Is é 16 bliana meántéarma an léasa. 

 
Bhí tionchar ag srianta Covid-19 níos luaithe sa 
bhliain ar an bhféidearthacht léasanna breise a 
fháil agus cuireadh moill ar an bpróiseas léasaithe 
de réir mar a laghdaíodh an cumas chun maoin a 
iniúchadh. Bhí moill ar úinéirí maoine freisin maidir 
le conraitheoirí tógála a fháil chun tabhairt faoi 
oibreacha riachtanacha. 

 

Cigireachtaí ar Mhaoin ar Cíos 
Príobháideach 
Rinneadh 74 iniúchadh ar mhaoin ar cíos 
príobháideach le linn 2021, tá an figiúr seo i bhfad 
níos lú ná na huimhreacha a baineadh amach i 
mblianta roimhe seo mar gheall ar thionchar 
srianta Covid-19 ar an gclár cigireachtaí. Chun 
tionchar na srianta seo a mhaolú chuireamar clár 
iniúchta fíorúil i bhfeidhm ag tabhairt cuireadh do 
thiarnaí talún páirt a ghlacadh sa phróiseas 
iniúchta. D’eisíomar 280 pacáiste iniúchta fíorúil le 
linn 2021 agus bhí 98 tiarna talún páirteach sa 
chlár seo. 

 
Faoinár gclár cigireachtaí fisiceacha agus fíorúla 
rinneadh cigireacht ar 104 mhaoin faoin scéim 
Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT); as seo 
rinneadh 18 gcigireacht fhisiciúil agus 86 cigireacht 
fíorúil; Rinneadh 42 iniúchadh fisiceach ar mhaoin 
faoin Scéim Liúntais Cíosa (SCC) agus ba mhaoin ar 
cíos príobháideach a bhí i gcuid eile den mhaoin a 
ndearnadh cigireacht  orthu, agus rinneadh 14 
cigireacht  fhisiceach agus 12 cigireacht fhíorúil acu 
sin. 

 

Iasacht Inacmhainne um Atógáil 
Éireann Tairgeann an scéim iasachtaí ráta 
úis seasta do cheannaitheoirí céaduaire ar fiú 
creidmheas íseal agus meánioncaim iad chun 
úinéireacht tí a dhéanamh níos inacmhainne. 

 
In ainneoin thionchar an Covid-19 ar thuilleamh 

le linn 2021, fuarthas 45 iarratas ar ‘Iasacht 
Tithíochta Atógáil Éireann’ agus tugadh cead 
sealadach do 34 iarratas ar iasacht le linn na 
tréimhse seo. Tarraingíodh síos 11 iasacht san 
iomlán le linn 2021. Tháinig laghdú de 0.25% ar 
rátaí úis ar iarratais a tarraingíodh anuas tar éis 
10/09/2021 ó 2.745% go 2.495% suas go dtí 
téarma 25 bliain agus ó 2.995% go 2.745% suas go 
dtí téarma 30 bliain. 

 
Cuireadh Iasacht Tí an Údaráis Áitiúil (LAHL) in 
ionad na hIasachta Inacmhainne de chuid Atógáil 
Éireann (RIHL) i mí Eanáir 2022. 

 

Straitéis um Thithe Folmha 
Tá sé de chúram ar Rannóg na dTithe Folmha 
monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar 
shonraí folúntas go háitiúil i mbailte agus 
sráidbhailte ar fud an chontae mar iarracht chun 
maoin dá leithéid a thabhairt ar ais in úsáid i 
gceantair ina bhfuil éileamh ar thithíocht. In 2021 
díríodh ar Cheantair Bhardasacha Chill Dá Lua agus 
Iarthar an Chláir. Scrúdaíodh áitribh fholmha i 
mbailte Áth Leathan, Droichead Abhann Ó 
gCearnaigh, an Tulach agus Cill Dá Lua agus tugadh 
tús áite dóibh siúd a measadh a bheith inchúisithe 
a thabhairt isteach arís sa stoc tithíochta 
inmharthana. Chuathas i dteagmháil le húinéirí tí 
agus cuireadh faisnéis úsáideach ar fáil dóibh 
maidir le conas maoin a athúsáid agus cuireadh ar 
an eolas iad faoi na tacaíochtaí airgeadais atá ar fáil 
dóibh. Tá réadmhaoin amháin i gCeantar 
Bardasach Chill Dá Lua á cur chun cinn faoi láthair 
le haghaidh CPO agus táthar ag leanúint le 
teagmháil le roinnt úinéirí maoine eile. I gCeantar 
Bardasach Iarthar an Chláir aithníodh leibhéal ard 
tréigthe agus folúntais laistigh de bhaile Chill Rois. 
Tá athbhreithniú á dhéanamh ar roinnt 
foirgneamh faoi láthair le dul chun cinn a 
dhéanamh faoi chlár athnuachana. 

 
Tá na dúshláin a bhaineann le húinéireacht a 
bhunú, saincheisteanna teidil, cumarsáid a 
dhéanamh le bainc maidir le maoin atá faoi 
ghlacadóireacht, agus costais a bhaineann le 
hathchóiriú tithe i réim i gcónaí. Mar sin féin, tá an 
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Fhoireann um Thithe Folmha gníomhach ag plé le 
húinéirí agus ag leanúint leis na roghanna go léir 
ionas gur féidir sealúchais fholmha agus 
tearcúsáidte a chur ar ais in úsáid chomh tapa agus 
is féidir. 

 

Bainistiú Eastáit 
Tar éis maoiniú breise a bheith ceadaithe ag na 
Comhaltaí Tofa do bhuiséad 2021, chuir Comhairle 
Contae an Chláir feabhas ar an aonad Bainistíochta 
Eastát Tithíochta trí thriúr Oifigeach 
Forfheidhmithe Tionóntachta (TEO) a cheapadh i 
mí Eanáir 2021 chun tacú leis an bhfoireann 
reatha, chun cabhrú le dul i ngleic le cásanna 
frithiompar sóisialta i dtionóntachtaí Údaráis 
Áitiúil ar bhealach níos réamhghníomhaí. Rinne 
foireann TEO 3,136 glaoch ar leith in 2021. 

 
Is é príomhról fhoireann TEO: 

• Aon ghearán a bhaineann le 
mainneachtain líomhnaithe tionóntaí 
cloí le coinníollacha a gcomhaontuithe 
ligin a fháil agus a fhiosrú ar bhealach 
réamhghníomhach, mar chuid den 
fhoireann Bainistíochta Eastáit. 

• Oibriú go dlúth agus go 
comhoibríoch leis an Lucht Siúil 
agus freagra a thabhairt ar 
ghearáin faoi iompar frithshóisialta, 
fógraí a sheirbheáil ar charbháin 
atá páirceáilte go mídhleathach de 
réir mar is gá agus chun 
idirchaidreamh a dhéanamh le seirbhísí 
Údaráis Áitiúil agus gníomhaireachtaí 
reachtúla eile, i.e. Gardaí, chun campaí 
neamhúdaraithe laistigh den chontae a 
bhaint de réir na reachtaíochta ábhartha 

• Tacaíocht a sholáthar do phobail 
maidir le hiompar frithshóisialta 
thionóntaí na Comhairle. 

Bhí foireann Bainistíochta Eastáit na Comhairle ar 
fáil chun bualadh le tionóntaí agus le cumainn 
tionóntaí go rialta chun déileáil le saincheisteanna 
a tharla le linn 2021 lena n-áirítear bainistíocht ar 
iompar frithshóisialta agus a thionchar ar an 
bpobal. San iomlán, rinneadh imscrúdú ar 379 
gearán faoi ASB agus déileáladh leo de réir  

Straitéis Iompraíochta Frithshóisialta na Comhairle 
le linn 2021. Lean an Chomhairle ar aghaidh leis an 
gclár caidrimh le tionóntaí in ainneoin srianta 
Covid-19 trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht chun 
teagmháil a dhéanamh le tionóntaí agus leis na 
coistí cónaitheoirí. 

 
Caitheadh €6,700 san iomlán in 2021 faoin 
gcomórtas Údaráis Áitiúil um Eastáit Údaráis Áitiúil 
is Fearr a Choimeádtar anrthacaigh le 
feabhsúcháin atá á ndéanamh i 15 eastát de chuid 
an Údaráis áitiúil. 

 
Buiséadaíodh €7,000 san iomlán in 2021 chun 
oibreacha bainistíochta eastáit a éascú lena n-
áirítear gearradh féir, cothabháil agus ceartú 
teorainneacha, táillí bainistíochta agus tacú le 
cumainn cónaitheoirí. 

 

Foireann Gníomhaíochta do  
Dhaoine gan Dídean 
I mbliain dhúshlánach de bharr Covid-19, bhí 
castachtaí breise suntasacha ann do sheirbhís a 
bhíonn i dteagmháil leis na daoine is leochailí sa 
Chlár, agus lean an fhoireann ag obair i dtreo 
seirbhís a thógáil a fhéadfaidh freastal go cuí ar 
riachtanais chliaint gan dídean sa Chlár. Ag 
deireadh 2021 bhí 53 duine fásta agus 24 
cleithiúnach i gcóiríocht gan dídean. 

 
Rinneadh 1,959 cur i láthair (626 athdhéanamh 
nua agus 1,333 athdhéanamh), agus cuireadh 29 
teaghlach nua i gcóiríocht i seirbhísí do dhaoine 
gan dídean le linn 2021. 

 
Cur i láthair nua 626 
Cur i láthair athuaire 1,333 
Cur i láthair iomlán 1,959 

 
Le linn 2021, ní raibh 76 teaghlach gan dídean a 
thuilleadh, fuair 26 astu tionóntachtaí nua (LA-5, 
AHB-12, HAP-5, PR-2, Tionscadal SNN-1 
agus Tús Áite do Thithíocht-1). Léiríonn na figiúirí 
seo méid suntasach oibre coiscthe agus leanfaidh 
an tseirbhís seo mar fhócas na seirbhíse amach 
anseo. 
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Féachfaidh grúpa feidhmithe nuálaíoch 
faoi stiúir Clare HAT i gcomhpháirtíocht 
lenár gcomhghleacaithe i gCuimsiú 
Sóisialta FSS le freastal níos fearr ar 
riachtanais an chohórt seo amach anseo 
tríd an tionscadal seo. 

 

 
 
 
 
 
 

Laistigh de na figiúirí seo leanann obair shuntasach 
ag tacú le cliaint aghaidh a thabhairt ar 
shaincheisteanna a bhaineann le cur i láthair. Dá 
bharr sin, tá an fhoireann ag leanúint ar aghaidh ag 
cothú caidrimh oibre láidre lenár gcomhpháirtithe 
san FSS (Cúram Príomhúil, Míchumas, Cuimsiú 
Sóisialta, Meabhairshláinte, Cosaint agus Andúil), 
Gardaí, Tusla (Cosaint Leanaí, Foréigean Baile agus 
Iarchúram), Promhadh agus Pobal Comhpháirtithe 
chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais chasta 
a bhí ag síormhéadú de bharr na paindéime Covid-
19. 

 
I rith 2021, cuireadh na tionscadail nua seo a 
leanas i bhfeidhm: 

• Chuir HAT an Chláir tús le Tionscadal 
‘Clann Nua’ 
(Doras Tosaigh Féin) i mBealtaine 2021. 
D’éirigh le haon duine dhéag aistriú ó 
chóiríocht éigeandála phríobháideach go 
dtí an chóiríocht chomhchónaithe seo le 
tacaíocht. 

• I mí Lúnasa 2021, chuir HAT an Chláir tús 
le Tús Áite do Thithíocht agus d’éirigh le 
trí theaghlach aistriú chuig an 
samhail nua tacaithe sin (ceann 
amháin ó chóiríocht éigeandála 
phríobháideach, ceann amháin ó 
dhaoine gan dídean ar na sráideanna 
agus ceann eile ó shaoráid Stáit). Is é 
an tionscadal seo an príomhfhreagra 
beartais don Roinn Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta chun dul i 
ngleic le heaspa dídine sráide agus iad 
siúd a bhfuil riachtanais chasta acu a 
chuireann bac ar a gcumas 
maireachtáil go neamhspleách. Dá bhrí 
sin, 

Cóiríocht don Lucht Siúil 
Lean freagairt Covid-19 ar aghaidh ag díriú ar 
phrótacail chun grúpaí leochaileacha a chosaint 
agus maidir leis seo d’fhan prótacail freagartha 
Covid-19 i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar 
riachtanais chóiríochta agus leithlisithe i gcóiríocht 
don Lucht Siúil. 

 
I mí an Mheithimh 2021, cheap an Chomhairle 
Oifigeach Idirchaidrimh don Lucht Siúil chun na 
seirbhísí tacaíochta agus an chumarsáid idir baill 
den Lucht Siúil agus an tÚdarás Áitiúil maidir le 
cúrsaí tithíochta a neartú. Feidhmíonn an 
tOifigeach Idirchaidrimh don Lucht Siúil mar 
bhealach idir Rannóg Tithíochta an Údaráis Áitiúil 
agus baill den Lucht Siúil. Oibríonn an tOifigeach 
Idirchaidrimh don Lucht Siúil i gcomhar freisin le 
meithleacha/comhairliúcháin éagsúla ar chúrsaí 
cóiríochta don Lucht Siúil agus ar cheisteanna a 
bhaineann leis an Lucht Siúil. 

Deontais Tithíochta 
I rith 2021, chiallaigh prótacail Covid-19 go raibh 
orainn leanúint ar aghaidh ag oiriúnú do na 
dúshláin maidir le scéimeanna deontas tithíochta 
a riar agus freastal ar na héilimh ar chúnamh. In 
aineoinn é seo, faomhadh agus íocadh 401 
deontas san iomlán a chuidigh le hoiriúnuithe a 
sholáthar do thithe príobháideacha chun a chur ar 
chumas daoine faoi mhíchumas agus daoine 
scothaosta maireachtáil go compordach. 
Caitheadh € 3,016,913 san iomlán agus déantar é 
seo a mhiondealú de réir catagóire deontais sa 
tábla faoi seo: 

 
Cineál deontais Líon Faofa Luach na n-

oibreacha € 
Deontas Oiriúnaithe 
Tithíochta do Dhaoine 
faoi Mhíchumas 

136 1,753,846 

Scoir  76 
I dTithe ÚÁ =5 26 

 AHB = 12  
 ÍCT = 5  
 PR = 2  
 SNN = 1  
 HF = 1  

Féin-urscaoilte  20 

Scaoilte  28 

RIP  2 
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Ina theannta sin, rinneadh  119 
maoin faoi úinéireacht na Comhairle 
a oiriúnú le linn na bliana agus 
€796,225 

 
 
 
 
 
 

caitheadh ar oibreacha mar rampaí a shuiteáil, 
seomraí folctha le rochtain chomhréidh agus 
ardaitheoirí do staighrí. Cuirfidh na 
mionathruithe seo leis an leibhéal compord dár 
dtionóntaí faoi mhíchumas ina dtithe. 

 

Spórt agus Áineas 
 

 
Ba bhliain an-dúshlánach arís í 2021 do na 
háiseanna spóirt agus áineasa sa chontae toisc gur 
ghá áiseanna a dhúnadh agus cuireadh isteach ar 
ghníomhaíochtaí de bharr srianta Covid-19. Nuair 
a cheadaigh srianta filleadh, áfach, bhí an-tóir ar 
na háiseanna ag daoine aonair agus teaghlaigh le 
haghaidh aclaíocht agus gníomhaíochtaí amuigh 
faoin aer. D’fhill clubanna ar ár n-áiseanna i mí 
Aibreáin agus éileamh leanúnach ar na háiseanna 
don chuid eile den bhliain. Athosclaíodh 
Coimpléasc Fóillíochta Gníomhach na hInse an 7 
Meitheamh tar éis tréimhse shuntasach de 
dhúnadh éigeantach. Thacaigh úsáideoirí go mór le 
hathoscailt na háise agus lean an t-éileamh 
acmhainne go dtí gur laghdaíodh na srianta a 
thuilleadh. 

 
Tháinig méadú suntasach ar líon na ndaoine a 
tháinig i bPáirc John O’Sullivan, Bóthar na Laoi, 
agus Páirc Tim Smythe i rith an tsamhraidh agus sa 
dara leath de 2021. Choinnigh Páirc John 
O’Sullivan agus Páirc Tim Smythe a stádas Brat Glas 
do 2021. Bronnann An Taisce an Brat Glas mar 
aitheantas ar an áis a chomhlíonann na caighdeáin 
tagarmharcála do pháirceanna agus spásanna 
glasa. 

I rith 2021, cuireadh córas áirithinte i bhfeidhm le 
haghaidh na n-áiseanna chun an acmhainn a 
bhainistiú a theastaíonn chun srianta a 
chomhlíonadh. Cheap na custaiméirí gur cinntíodh 
raibh rochtain ar an tsaoráid á bhainistiú i 
gcomhlíonadh na treorach sláinte poiblí, leis an 
gcóras réamhleabhair/réamhíocaíochta seo. 

 

Inis Ghníomhach Páirc Tim Smythe 
D’oscail Méara Cheantar Bardasach na hInse, an 
Comhairleoir Ann Norton, na seomraí feistis ag 
Páirc Tim Smythe go hoifigiúil an 5 Deireadh 
Fómhair. Tá áis athraithe lán-inrochtana i 
gcoimpléasc na seomraí feistis, is í an áis seo an 
chéad cheann dá leithéid sa chontae agus go 
deimhin tá sé ar cheann den bheagán áiseanna 
athraithe fíor-inrochtana dá leithéid sa tír. 

 
Ina theannta sin, leis an áis, cuirtear seomraí feistis 
nua, fairsinge agus compordach ar fáil d’úsáideoirí 
Pháirc Tim Smythe, idir áitiúil agus chuairteoirí, a 
chomhlíonann na caighdeáin reatha agus a 
chuimsíonn leithris agus áiseanna cithfholcadh 
den scoth. 

 
Is sócmhainn shuntasach shóisialta agus phobail é 
an tionscadal seo agus cuireann sé leis na 
háiseanna atá i mBaile na hInse faoi láthair. 

 
Chomh maith leis na seomraí feistis ag Páirc Tim 
Smythe, críochnaíodh na tionscadail seo a leanas 
le linn 2021: 

- Athchóiriú ar Pháirc Astro Turf de chuid Inis Ghníomhach  
ag  an gCloch Liath, maoiníodh an 
tionscadal i bpáirt le Deontas Caipitil 
Spóirt. 

- Rinneadh na seomraí gaile i gcoimpléasc fóillíochta Inis  

Cúnamh Tithíochta do 
Daoine Scothaosta 

140 707,723 

Deontas Áiseanna 
Soghluaisteachta 

125 557,344 

Iomlán in 2020 401 3,016,913 
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Gníomhach a athsholáthar le linn na 
tréimhse glasála chomh maith le 
cothabháil riachtanach ar AHUanna agus 
ar na córais chaidéil. 

- Suiteáladh binsí breise ag Páirc Sheáin 
Uí Shúilleabháin, Bóthar na Laoi, chun 
úsáid chuimsitheach na háise a chinntiú 
do chách. 

- Críochnaíodh tionscadail maoinithe ag an 
Scéim Bonneagair Áineasa Allamuigh 
(ORIS) i bPáirc Tim Smythe agus i bPáirc 
Sheáin Uí Shúilleabháin, Bóthar na Laoi, le 
linn 2021. Is éard a bhí i gceist leis na 
tionscadail seo go ginearálta ná 
inrochtaineacht a fheabhsú trí dhromchlú 
a dhéanamh ar chosáin agus ar limistéir 
pháirceála. 

I mí na Nollag, chuireamar fáilte roimh an Aire Stáit 
le freagracht as Pleanáil agus Rialtas Áitiúil Peter 
Burke TD go dtí an Clár. Thug an tAire de Búrca 
cuairt ar Pháirc Sheáin Uí Shúilleabháin, Bóthar na 
Laoi. 

Tionscadal Óige an Atlantaigh 
Roghnaíodh Tionscadal Óige an Atlantaigh mar 
bhuaiteoir faoin gcatagóir ‘Comhoibriú 
Idirnáisiúnta sa Limistéar Atlantach’ do Ghradaim 
Thionscadail an Atlantaigh. Bhí an searmanas 
bronnta ar siúl an 21 Deireadh Fómhair, i mBaile 
Átha Cliath, mar chuid den 8ú chomhdháil 
bhliantúil ar Ardán Geallsealbhóirí, a thugann 
gníomhairí uile an gheilleagair ghorm i réigiún an 
Atlantaigh le chéile chun saincheisteanna a 
bhaineann leis an bhfarraige a phlé. 

 
Bhí Tionscadal Óige an Atlantaigh i gceannas ag 
CIM Alto Minho (An Phortaingéil) agus maoinithe 
ag an gclár Erasmus agus bhí sé mar aidhm aige 
oideachas muirí cuimsitheach a chur chun cinn i 
scoileanna, ina raibh raon comhpháirtithe 
idirnáisiúnta páirteach, is iad sin Patronato 
Municipal de Deportes de Ayamonte (An Spáinn), 
an We Atlantic (an Fhrainc), an Centre de Moulin 
Mer (An Fhrainc), Cornwall Marine Network 
(Ríocht Aontaithe) agus Comhairle Contae an 
Chláir (Éire). 

 

 

Críochnaíodh athchóiriú ar sheomra feistis Pháirc Tim Smythe. 
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Seirbhísí Cultúrtha (Leabharlann, Ealaíon, Músaem  
agus Cartlanna) 
Nuashonrú ar leabharlann nua na hInse 
Tar éis deireadh a chur leis an obair ar shuíomh na leabharlainne in 2020 de bharr deacrachtaí airgeadais 
a bheith ag an gconraitheoir, cuireadh deireadh leis an gconradh ina dhiaidh sin agus cuireadh tús leis an 
bpróiseas chun an suíomh a dhaingniú agus ullmhú le haghaidh ath-thairiscintí. 

 
Is éard a bhí san aththairiscint don leabharlann nua ná próiseas srianta dhá chéim tríd an IOAE, 
críochnaíodh céim 1 faoin 7/4/2021 agus céim 2 faoin 20/9/2021. Rinneadh measúnú ar thrí thairiscint 
tairisceana ag deireadh na bliana agus táthar ag súil go gceapfar an tairgeoir rathúil in 2022. 

 

Seirbhís Leabharlainne 
Mar is amhlaidh le gach seirbhís ar fud na tíre, bhí ról mór ag Covid-19 maidir le soláthar seirbhíse agus 
uaireanta oscailte i ngach brainse leabharlainne le linn 2021. Mar sin féin, coinníodh príomhsheirbhísí 
leabharlainne agus cláir nuair a bhí na leabharlanna ar oscailt, gach brainse á dúnadh ar feadh 18 
seachtaine san iomlán ach lean an fhoireann ar aghaidh ag obair chun stoc a sholáthar do chách trí 
sheirbhísí seachadta agus trí chláir a chur ar líne, go háirithe do ghníomhaíochtaí leanaí. Bliain i ndiaidh 
bliana, tháinig laghdú ar bhallraíocht na leabharlainne agus ar eisiúint na míreanna stoic, ach tháinig méadú 
ar úsáid na ríomh-acmhainní ó 2020 go 2021 le méadú 8% ar ríomhleabhair agus méadú suntasach de 44% 
ar ríomhleabhair chlosleabhair, d'fhulaing seisiúin idirlín agus Wi-Fi tréimhse laghdaithe le linn na 
dtréimhsí dúnta. Sheachaid foireann Leabharlann Chontae an Chláir 5,872 leabhar, closleabhar agus 
DVDanna chuig tithe le linn na dianghlasála leibhéal 5 in 2021, méadú ar sheachadadh 2020. 

 
 Ballraíocht 

leabharlainne 
Míreanna 
eisithe 

R-acmhainní Seisiúin 
Idirlín 

Wi-Fi 
saor in 

Líon na 
ngníomhaíochtaí  
sceidealta don phobal 

2021 10,060 235,122 63,088 1,886 4,889 *** 
2020 14,152 269,491 57,678 8,973 7,739 *** 

 
***Áiríodh ar líon na ngníomhaíochtaí sceidealta 
don phobal i leabharlanna an Chláir imeachtaí beo, 
imeachtaí Zoom agus cláir ar líne eile in 2021. 

• Reáchtáladh 118 imeacht go pearsanta le 
747 duine ag freastal ar 

• 85 imeacht Zoom le 2,202 duine 
ag freastal air 

• Postáladh 309 físeán ar líne agus 
10,357 amharc ar gach ardán. 

Leanadh den tacaíocht do thionscnaimh an Rialtais 
ar feadh 2021 agus bhí leabharlanna an Chláir 
rannpháirteach i ngach clár. I measc na 
mbuaicphointí bhí tacaíocht do chur chun cinn 
Ireland Reads i mí Feabhra 2021, seoladh 500 cóip 

den úrscéal Niall Uilliam, This is happiness, chuig 
tithe altranais, ionaid soláthair dhírigh agus grúpaí 
pobail eile. Tionóladh imeachtaí ar líne le 350 
duine ag freastal orthu. Mar gheall ar an 
bhfeachtas ‘Grow it Forward’ dáileadh 800 paca 
síolta ar eagraíochtaí, grúpaí agus daoine aonair sa 
Chlár. I gcomhpháirtíocht le hÉire Sláintiúil tá sé 
mar sprioc ag an tionscnamh seo go mbeidh 
leathmhilliún duine ar fud na hÉireann ag baint 
leasa as na tairbhí a thagann as bia a fhás sa bhaile. 
Leanadh ar aghaidh leis na cláir litearthachta le 
‘Preab Isteach sa Scéal’ i mí Aibreáin/Bealtaine, 
'Léamh an tSamhraidh' le linn na míonna a bhíonn 
na páistí ag imeacht ón scoil ag clárú le páirt a 
ghlacadh i gclubanna leabhar, am scéalta, 
ceardlanna ceardaíochta agus grúpaí 
scríbhneoireachta cruthaitheacha. San ‘Fhéile 
Leabhair do Leanaí’ 
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i mí Dheireadh Fómhair eagraíodh 46 imeacht 
(meascán d’imeachtaí ar líne agus go pearsanta) 
agus áiríodh ‘Am teaghlaigh ag do leabharlann’ i mí 
na Nollag scéalaíocht, líníocht, ceardaíocht fhéile, 
ceardlann déanta leabhar idirghlúine agus 
ceardlanna drámaíochta. Reáchtáil an feachtas 
Éire Shláintiúil 28 imeacht ar Zoom le 415 
rannpháirtí, bhí imeacht beo amháin ann, agus 
reáchtáladh seacht n-imeacht ar an gclár ‘Work 
Matters’. 

 

Deontais 
Fuair Leabharlann Chontae an Chláir €18,419 de 
Mhaoiniú na gCuntas Díomhaoin le haghaidh cláir 
agus trealaimh. Áiríodh leis seo ranganna do 
ghutháin chliste, ranganna Work Matters, clár 
teiripe ealaíne agus maoiniú do chórais lúb 
éisteachta agus comharthaíocht bealaí. 
Ceannaíodh 500 ceadúnas Léigh agus Litrithe de 
chineál tadhaill (TTRS) in 2021 freisin, lena 
ndáileadh ar ionaid oideachais éagsúla. Fuair 
Leabharlann Chontae an Chláir deontas Éire 
Shláintiúil de €5,455 ón Roinn Forbartha Tuaithe 
agus Pobail (DRCD) freisin chun trealamh a 
cheannach le haghaidh ríomhchlárú lasmuigh agus 
suíocháin fáiltithe. 

 

Éire Ildánach 
Bronnadh 24 Dámhachtain Tionscadail san iomlán 
ar ghrúpaí pobail agus ar dhaoine aonair chun 
tionscadail a reáchtáil a spreag ‘Cruthaitheacht sa 
Phobal’. I measc na dtionscadal bhí Féile Scannán 
Óige Sparks, sraith podchraoltaí le Pamela Finn ar 
cheardaithe de chuid an Chláir, tionscadal ealaíon 
bunaithe ar Lickeen Lake, físeán ar Aonach Capall 
Chnoc Uarchoille, Féile Dramaíochta Chill an Dísirt 
agus Seachtain Ealaíon i CBS Inis Díomáin. 
Thionscain Foireann Cruthaitheachta agus Cultúir 
na Comhairle 32 tionscadal eile lena n-áirítear Dial 
a Seanchaí, Compánaigh Chultúrtha agus 
imeachtaí Amharclann Óige an Chláir. Mar thaca le 
Cruinniú na nÓg reáchtáladh 22 imeacht fhíorúla 
ar an Satharn, an 12 Meitheamh, ag baint úsáide 
as cuntais meán sóisialta Leabharlann Chontae an 
Chláir, Zoom agus YouTube. Sroicheadh 36,120 
duine san iomlán le himeachtaí an Chláir  

leantar le rochtain a fháil ar thionscadail ar líne trí 
YouTube. I measc na mbuaicphointí bhí Scoil 
Náisiúnta Fhánóir Magic of the Sea a léiríodh ar 
RTÉ ar an lá, Rising Tide le Maeve Stone a bhí ar 
siúl ar thrá an Leachta agus Comhaltas Inis 
Cathaigh a tharraing aird ar fhíseáin cheoil 
thraidisiúnta i rith an lae. 

 

Deich mbliana na gCéad bliain 
Leanann an clár náisiúnta seo ar aghaidh go dtí 
deireadh 2023. Sa Chlár, fuair 11 tionscadal 
stairiúla agus comórtha maoiniú in 2021. Ina 
Measc bhí West Clare War of Independence 
Commemoration Group, Oidhreacht an Chláir, 
Coiste Staire Lios Uí Chathasaigh, Grúpa 
Cuimhneacháin Oirthear an Chláir, Lough Graney 
Association, Glenwood Ambush Memorial Group, 
Inis Cathaigh Comhaltas Chill Rois, Clare Roots 
Society, Brian Spring, Christy McNamara and Joe Ó 
Muircheartaigh. Bronnadh trí Ghradam Tionscadal 
Ealaíon Dheich mBliana na gCuimhneachán ar an 
ealaíontóir Marie Connole, ar an gceoltóir Tim 
Collins agus ar an drámadóir Dermott Petty. Bhí 
Seachtain na Staire ar siúl i mí Dheireadh Fómhair 
2021 le 21 imeacht, lena n-áirítear cúig 
thaispeántas i mbrainsí na leabharlainne, clár 
faisnéise raidió amháin, 10 léacht ar líne, pacáiste 
acmhainní bunscoile le Brian Spring, saothar ceoil 
le Tim Collins agus Mike Hanrahan agus léacht 
phearsanta leis an Dr John Treacy i Leabharlann 
DeValera, Inis. 

 

Oifig Ealaíon 
Ba í Earnáil na nEalaíon an earnáil ba mhó a 
ndeachaigh Covid-19 i bhfeidhm uirthi in 2021, rud 
a d’fhág go raibh éilimh gan fasach ar an Oifig 
Ealaíon. Seachadadh cláir ar líne den chuid is mó a 
fuair tacaíocht ón gComhairle Ealaíon lena n-
áirítear an clár Ealaíon agus Oideachais – 
seachadadh tionscadail ealaíon le 12 ealaíontóir i 
16 bhunscoil. Mar an gcéanna chuir Amharclann 
Óige an Chláir ceardlanna ar fáil ar líne le linn 
tréimhsí dianghlasála. Chuir an Clár Embrace Arts 
and Disability tionscadail ealaíon ar fáil i 
suíomhanna míchumais le 10 n-ealaíontóir i 12 
shuíomh agus tionscadal meantóireachta 
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cliant amháin. Reáchtáladh sé thionscadal Coinnigí 
Slán ar fud an Chláir mar chuid d’fhreagairt Covid-
19 na hOifige Ealaíon. 

 
Bhí léirithe amuigh faoin aer ó Fidget Feet Arial 
Dance Company a thug a seó ‘A Handful of 
Dreams’ go hInis trí thionscnamh Faoin Speir de 
chuid na Comhairle Ealaíon i mí Lúnasa agus chuir 
an t-ealaíontóir William Bock tús lena 
Chónaitheacht ar an Abhainn i gCill an Dísirt. 
Roghnaíodh Inis Díomáin mar Bhaile Filíochta an 
Chláir agus Grace Wells mar Fhile Laureate. Ócáid 
hibrideach a bhí san Oíche Chultúir in 2021 agus 
d’fhreastail 10,222 duine ar 33 imeacht de chuid 
an Chláir go pearsanta agus ar líne. D’fheidhmigh 
na stiúideonna ealaíontóirí ag toilleadh 100% agus 
bhí éileamh suntasach ar níos mó spásanna. Bhí 
Oifig na nEalaíon gníomhach ag tacú le hoiliúint do 
dhaoine cruthaitheacha le linn 2021, ar a raibh 
cúrsaí oiliúna in uas-sciliú digiteach le tacaíocht ó 
LEO, ceardlanna agus seimineáir ar líne le 
hAmharcealaíontóirí Éireann agus oiliúint 
tionscnaimh um fhorbairt acmhainne do 15 fhéile 
le SMART Marketing. Faomhadh iomlán de 85 
deontas d’ealaíontóirí, pobail agus féilte tríd an 
Scéim Tacaíochtaí Pobail agus tharla dhá 
chónaitheacht in Ionad Tyrone Guthrie. Bronnadh 
an sparánacht tionscnaimh Platform 31 ar Maeve 
Stone. Leanadh ar aghaidh leis an gclár ealaíne 
poiblí agus cuireadh saothair ealaíne Scéim an 
Chéatadáin don Ealaín ‘Cuan an Chláir’ isteach sna 
limistéir phobail ar an láthair agus i dteach gach 
cónaitheora. Roghnaíodh an Clár mar chontae 
sárthaispeántais le haghaidh Athbhreithnithe Idir-
Rannach ar Threoirlínte Céatadán don Ealaín. 
Reáchtáladh breis is 100 tionscadal agus imeacht 
léirithe ar fud an chontae le tacaíocht ó Scéim 
Taibhithe Áitiúil Beo na Roinne Turasóireachta 
agus Cultúir agus fostaíodh 350 ceoltóir agus criú 
sa chontae ar feadh breis agus 1,200 lá. 

 

Scannán 
Cuireadh cúnamh ar fáil do 25 tionscadal scannán 
in 2021 lena n-áirítear an chéad chlár scannáin 
Engine Shorts. Lean an ciste WRAP ar aghaidh ag 

mealladh infheistíochta suntasaí scannáin isteach 
chuig an gcontae. 

 
 

 
 

Músaem an Chontae 
Dúnadh Músaem an Chláir don phobal ó mhí 
Eanáir go dtí an 23 Lúnasa, ar dtús mar gheall ar 
shrianta Covid-19, ansin ó Bhealtaine ar aghaidh le 
haghaidh athchóirithe chun an foirgneamh a 
uasghrádú chun freastal ar oifig Inis 2040 agus 
athchóiriú spás na hOifige Turasóireachta, 
stocaireacht agus seomraí cruinnithe eile san 
fhoirgneamh. B’ionann líon na gcuairteoirí ag 
deireadh na bliana agus 1,645. 

 
Rinneadh 66 post meán sóisialta san iomlán ón 
Músaem le linn 2021, ina raibh grianghraif agus 
físeáin ó bhailiúchán an mhúsaeim agus 
achomhairc chuig an bpobal ar fhaisnéis maidir le 
taighde. Cheadaigh sé seo don Mhúsaem teacht ar 
lucht féachana leathan áitiúil, agus d’éascaigh sé 
idirghníomhú um scaradh sóisialta idir an músaem 
agus an pobal. Mar thoradh ar an idirghníomhú ar 
líne seo, bronnadh 13 bhailiúchán san iomlán ar an 
Músaem i rith na bliana, lena n-áirítear litir ó 
Dhónall Ó Conaill, bailiúchán ó Theach Chathair 
Dhá Chon agus póstaeir a bhain le himeachtaí Inis 
750 i 1990. Ina theannta sin, cheannaigh Cairde an 
Bhailiúcháin Náisiúnta léaráid cailce le Frederick 
William Burton don Mhúsaem. Glacadh le 292 mír 
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isteach sa bhailiúchán ar bhunachar sonraí nua 
Adlib, rud a fhágann gur 3,417 mír an figiúr oifigiúil 
do bhailiúchán an mhúsaeim. Tá thart ar 80% de 
bhailiúchán na músaem catalógaithe anois, ceann 
de na céatadáin is airde sa tír. Tógadh níos mó ná 
500 mír, ag baint úsáide as ceamara nua a fuarthas 
go déanach in 2020. 

 
Glacadh cuid mhór de ghníomhaíocht an 
Mhúsaeim ag ullmhú an iarratais ar chreidiúnú 
iomlán a choinneáil faoi Chlár Caighdeán Músaem 
na hÉireann, agus bhain sé seo le measúnú a 
dhéanamh ar staid reatha an Mhúsaeim, doiciméid 
a nuashonrú agus ullmhú don mheasúnú ag an 
gComhairle Oidhreachta. Mar chuid den phróiseas 
seo, tá Plean Bainistíochta Straitéisí nua do 2021-
2023 glactha ag Comhairle Contae an Chláir agus 
clúdaíonn sé tréimhse ghearr chun ligean don 
mhúsaem a bheith solúbtha le linn amanna agus 
acmhainní éiginnte. Bhí taispeántas de bhoinn a 
bhuaigh lúthchleasaí an Chláir Willie Keane ar 
taispeáint i mí na Samhna. Tá na míreanna seo ar 
iasacht do Mhúsaem an Chláir. 

 

Cartlanna 
Lean an tSeirbhís Chartlainne in 2022 le rochtain a 
sholáthar ar an mbailiúchán tríd an Leabharlann 
Staidéir Áitiúil ag brath ar shrianta Covid-19. 

 
Leanadh le Tionscadal um Dhigititú na Cartlainne 
in 2021. Rinneadh 154 imleabhar san iomlán ó 
Bhailiúchán Orduithe an Bhainisteora agus 
Leabhar Miontuairiscí ón mBord Sláinte ó 1915-
1966 a dhigititú. Tá bailiúchán iomlán na gClár 
Toghthóirí tugtha chun críche. Tá Bailiúchán 
Dwyer curtha leis an mbailiúchán ar líne ar 
shuíomh gréasáin Leabharlann an Chláir. Tá obair 
tosaithe arís ar dhearadh agus ar chríochnú 
saoráid láithreáin ghréasáin chun bailiúcháin 
Chartlainne Chontae an Chláir a thaispeáint agus 
rochtain a sholáthar air. Tá an bunachar sonraí 
nua-fhaighte (Adlib) ag feidhmiú mar chlár de 
bhailiúcháin atá á gcoimeád sa chartlann, 
úsáidfear é seo le himeacht ama 

in éineacht leis an suíomh gréasáin chun teacht ar 
bhailiúcháin dhigiteacha. 

 
Tá cuid dá bhailiúchán tugtha do Chartlann an 
Chláir ag George Cunningham, an t-ársaí, an staraí, 
an t-údar agus an caomhnóir aitheanta. Bailiúchán 
fairsing atá sa bhailiúchán seo agus baineann sé le 
nótaí taighde, comhaid agus foilseacháin an údair 
a ndearna a shaothar iniúchadh ar an oidhreacht 
seandálaíochta, staire agus comhshaoil go háirithe 
i gceantar na Boirne. Tá cnuasach de 25 imleabhar 
ó Scoil Náisiúnta Bhaile an Charthaigh bronnta 
freisin. 

 

glór 
Bhí 2021, 20ú bliain Glór, fós an-dúshlánach mar 
gheall ar Covid-19 agus an tionchar a raibh aige. 
Bhí an tacaíocht agus an maoiniú ó Chomhairle 
Contae an Chláir agus ón gComhairle Ealaíon 
ríthábhachtach chun a chinntiú gur féidir leis an 
eagraíocht leanúint ar aghaidh. Bhí R1 agus R2 
dírithe go mór ar thionscnaimh forbartha 
ealaíontóirí agus ar chláir ar líne. Chuir Glór tús le 
raon tacaíochtaí dírithe ar ealaíontóirí agus 
folláine ealaíontóirí ar nós Ciorcail Cruthaitheacha 
agus meantóireacht Ealaíontóir le hEalaíontóir 
agus d’fhorbair sé roinnt tionscnamh cláir ar líne 
lena n-áirítear Oícheanta Tíre ag Glór (Aibreán), 
Young Curators Lasta Festival i gcomhar le Nasc 
Theatre Network agus Beat Your Drum! le hÉire 
Ildánach le haghaidh Cruinniú na nÓg (an péire acu 
i mí an Mheithimh). Tacaíodh le roinnt imeachtaí 
amuigh faoin aer agus cuireadh i láthair iad sa 
charrchlós in aice le Glór i míonna an tsamhraidh, 
agus i mí Mheán Fómhair bhí imeachtaí glór in ann 
a bheith ar siúl arís, ag acmhainní an-teoranta. 
Lean na cumais ag aistriú trí R4, rud a d’fhág go 
raibh an sceidealú an-dainséarach. D’fhill cuid den 
fhoireann a aslonnú ó mhí an Mhárta 2020 ar ais 
de réir a chéile san fhómhar. Bhí ról 
ríthábhachtach ag scéimeanna fóirdheontas pá 
fhostóirí an Rialtais maidir le costais lárnacha 
foirne a laghdú agus an eagraíocht a choinneáil i 
bhfeidhm in ainneoin na sruthanna ioncaim 
laghdaithe sin.  Chuir glór  68  imeacht i láthair idir 
mhí 
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Mheán Fómhair agus mí na Nollag agus dhá 
thaispeántas. Áiríodh leis seo trí shaothar 
coimisiúnaithe a dearadh don 20ú breithlá lena n-
áirítear an léiriú scéalaíochta dírithe ar leanaí Wild 
Atlantic Tales, coimisiún ceoil traidisiúnta de 
shaothar nua dar teideal Shorelines le Nuala 
Kennedy agus tionscadal fuaime ar leith ar féidir 
teacht air ar an nguthán Dial a Seanchaí 
coimeádta le John Lillis. Bhronn Glór Gradam 
MÓRglór ar an gClann Shannon (Garry, Majella, 
Sharon agus Mary) i mí na Samhna ag taibhiú 
cuimhneacháin a díoladh amach, a craoladh 
freisin. Cheilliúir glór a 20ú breithlá ar bhealach 
réasúnta íseal i bhfianaise theorainneacha na 
paindéime, agus tá pleananna beartaithe chun an 
21ú breithlá a cheiliúradh 

ar bhealach níos poiblí san fhómhar in 2023 ina 
ionad sin. Tá an caifé ag Glór fós go mór faoi 
thionchar na paindéime agus láithreán tógála na 
leabharlainne in aice le Glór ó thaobh 
infheictheachta agus líon na n-lucht féachana. 
Leanann Glór lena Spriocanna Straitéiseacha 2020-
22 a chur chun cinn lena n-áirítear oibriú go dlúth 
le Comhairle Contae an Chláir chun cuspóirí 
ailínithe a bhaint amach, agus cuirfidh sé tús le 
próiseas athbhreithnithe agus forbartha chun a 
straitéis 2023-2025 a thionscnamh níos déanaí i 
mbliana. 
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fochuideachta Shannon Heritage DAC do 
Chomhairle Contae an Chláir. Bheadh DAC 
Oidhreachta na Sionainne ina fhochuideachta de 
chuid Chomhairle Contae an Chláir ansin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Próiseas Díchill Chuí DAC 
Oidhreacht na Sionainne 
D’iarr an Comh-Aireachta ar Chomhairle Contae 
an Chláir tús a chur le cainteanna le Grúpa na 
Sionainne maidir leis an aistriú atá beartaithe ar 
shuíomhanna turasóireachta DAC Oidhreachta na 
Sionainne i gContae an Chláir chuig Comhairle 
Contae an Chláir, lena n-áirítear mar chuid den 
aistriú beartaithe ar an leibhéal náisiúnta ón Roinn 
Iompair go dtí an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta. 

 
I mí an Mheithimh 2021 chuir Comhairle Contae an 
Chláir tús le Próiseas Díchill chuí chun breithniú a 
dhéanamh ar an aistriú féideartha a d’fhéadfadh a 
bheith ag Grúpa na Sionainne Cpt dá 

Is gealltanas é tús an Phróisis Díchill Chuí ag an dá 
chomhlacht reachtúil foráil a dhéanamh 
d’athbhreithniú domhain agus díriú ar an 
téarnamh ón tionchar tubaisteach a bhí ag 
paindéim Covid-19 ar thionscal na turasóireachta, 
ar an aerfort agus ar chuairteoirí ón gcoigríoch ar 
réigiún an Mheán-Iarthair. Mar gheall ar an ról 
lárnach atá ag Comhairle Contae an Chláir i 
bhforbairt táirgí turasóireachta agus i bhforbairt 
inbhuanaithe turasóireachta, tá an eagraíocht 
oiriúnach go nádúrtha chun an deis seo a 
iniúchadh le Grúpa na Sionainne cpt., tá taithí 
shuntasach ag Comhairle Contae an Chláir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEONARD CLEARY 

Stiúrthóir Forbartha Tuaithe 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
STIÚRTHÓIREACHT FORBARTHA TUAITHE 
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ar nithe is díol spéise do chuairteoirí a oibriú le 
cúnamh ó dhá fhochuideachta eile, .i. Lárionad 
Aillte an Mhothair DAC agus Kilrush Amenity Trust 
Ltd. 

 
Tá na suíomhanna turasóireachta seo a leanas sa 
Chlár á mbreithniú agus faoi réir Díchill chuí agus 
idirbheartaíochta dá éis: 

• Caisleán agus Daonpháirc Bhun Raite 

• Caisleán na Cnapóige 

• Creagán Eoghain – Páirc na Cré-Umhaoise 

• Asraon Miondíola ag Aillte an Mhothair. 

Maidir le tionchar an aistrithe seo, tá grúpa 
stiúrtha agus bainisteoir tionscadail ceaptha ag 
Comhairle Contae an Chláir atá ag obair le 
sainseirbhísí a bhfuil taithí acu chun na hábhair seo 
a leanas a scrúdú: 

- Oibriúcháin agus Airgeadais le  
feidhmíocht gnó a chur san áireamh 

- Dícheall Cuí Teicniúil chun 
suirbhéanna maoine agus 
sócmhainní a áireamh 

- Acmhainní Daonna 

- TFC 

- Dlí 

- Infheistíocht Chaipitil 

- Cánachas. 

Tá aistriú réadmhaoine Oidhreacht na Sionainne 
sa Chlár go Comhairle Contae an Chláir faoi réir 
fhaomhadh ó chomhaltaí tofa Chomhairle Contae 
an Chláir, chomh maith le cead a fháil idir na hAirí 
Rialtais éagsúla agus na Ranna Rialtais. 

 
An Rannóg Tuaithe agus 
Pobail 
Maoiniú Rialtais - Scéimeanna 
Náisiúnta 
Seolann an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 
roinnt clár maoinithe tríd an gComhairle. In 2021,  

mheall na scéimeanna tionscadail agus cistí mar a 
liostaítear thíos: 

• Scéim Athnuachana Baile & Sráidbhaile 
2021 - €784,310 do cheithre 
thionscadal i mBaile Uí Bheoláin, Drom 
Gaibhle, Cluain Lára agus Cora Finne. 

• Tionscnamh CLEAR 2021 - €308,313 le 
hocht dtionscadal atá lonnaithe i gCathair 
Aodha, Croisín, Baile na Caillí, Cill 
Bheathach, an Tulach, Fánóir, Cill Dalua 
agus Cill Mhichíl. 

• Scéim um Bonneagar Áineasa Lasmuigh 
2021 - €417,751 le haghaidh 10 dtionscadal. 

• An Ciste Athghiniúna agus Forbartha 
Tuaithe 2021 (Catagóir 2) - €524,00 do 
Phlean Athghiniúna na Scairbhe. 

 

Scéim Tacaíochta Pobail 
Ceadaíodh maoiniú de €575,500 faoi Scéim 
Tacaíochta Pobail na Comhairle i mí Feabhra 2021. 
Thacaigh na leithdháiltí do ghrúpaí pobail agus 
deonacha le raon leathan tionscadal lena n-áirítear 
réimse poiblí, cuimsiú sóisialta agus 
rannpháirtíocht i spórt, wifi pobail, na healaíona, 
Gaeilge agus turasóireacht inbhuanaithe. 

 

Straitéis Aoisbháúil an Chláir 
 

Comhordaíonn Comhairle Contae an Chláir do 
Aoisbhá an Chláir don tréimhse 2018-2022 le 
hocht ngníomhaireacht i gceannas nó ag tacú le 
seachadadh na ngníomhartha éagsúla. 
Cuireadh gníomhaíochtaí na straitéise chun cinn in 
2021 lena n-áirítear 

• Seoladh Inis mar an Chéad Bhaile Aoisbháúil sa 
Chontae. 

• Óstáil ceardlanna Gnó 
Aoisbháúil do ghnólachtaí na 
hInse. 
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• Mar thoradh ar Thionscadal Digiteach 
Tithe Altranais fuair gach teach 
altranais sa Chlár táibléid agus gléas 
Alexa chun cónaitheoirí a nascadh leis 
an domhan lasmuigh agus lena 
gcairde/gaolta. 

• Óstáil searmanas ‘Gradam Dhuine 
Scothaosta na Bliana’ in Óstán 
Templegate. 

• Cheadaigh tionscadal fóin chliste 
digiteacha do dhaoine scothaosta atá 
aonraithe go sóisialta fanacht i 
dteagmháil go digiteach lena gcairde, 
lena dteaghlaigh & lena gcomharsana 
laistigh dá bpobail. 

Leanann Comhairle Contae an Chláir ag óstáil 
cruinnithe do Chomhairle Dhaoine scothaosta an 
Chláir, a tionóladh ar líne don chuid is mó de 2021 
mar gheall ar shrianta Covid-19. 

 

Comhairle na nÓg an Chláir 
Is tionscnamh de chuid na Roinne Leanaí agus 
Gnóthaí Óige é Comhairle na nÓg an Chláir a bhfuil 
sé mar aidhm aige deis a sholáthar do dhaoine óga 
san aoisghrúpa 12-18 na saincheisteanna atá 
tábhachtach dóibh a aithint, cuid de na hathruithe 
ar mhaith leo a fheiceáil a phlé agus smaointe agus 
moltaí a thabhairt ar aghaidh chun athrú a 
spreagadh. Déanann an Chomhairle an clár a chur 
ar chonradh so Sheirbhís Óige an Chláir a 
chomhordaíonn roinnt  

tionscnamh le baill mhac léinn. In 2021, d’óstáil 
Comhairle Contae an Chláir CGB Chomhairle na 
nÓg trí Microsoft  Teams mar gheall ar shrianta 
Covid-19. 

 

Feachtas agus Tionscnaimh Coinnigí 
Slán Leanadh le feachtas ‘Coinnigí Slán’ de chuid 
an Chláir in 2021 agus ba í Forbairt Tuaithe agus 
Pobail a bhí i gceannas air. Rinneadh é a óstáil ar 
leathanach gréasáin Chomhairle Contae an Chláir 
https:///www.clarecoco.ie/ together agua an 
pobal a nascadh le faisnéis faoi acmhainní agus 
tionscnaimh áitiúla a bhí ar fáil faoi na Téamaí 
Coinnigí Slán a leanas: Ag coinneáil gníomhach; Ag 
coinneáil i dteagmháil; Múchadh agus a bheith 
Cruthaitheach; Dea-Ithe; agus Do Ghiúmar a 
Bhainistiú. 

 
Chomhordaigh Forbairt Tuaithe agus Pobail grúpa 
oibre idirghníomhaireachta chun maoirseacht a 
dhéanamh ar an maoiniú agus chun tionscnaimh 
chuí a phlé. Rinneadh sineirgí tras-
chomhoibritheacha a bhaint amach le ranna 
éagsúla comhairle agus gníomhaireachtaí 
seachtracha go léir ag obair le chéile. 

 

Mary O’Mara, Buaiteoir Ghradam Duine Scothaosta na Bliana 2021 an Chláir. 

http://www.clarecoco.ie/
http://www.clarecoco.ie/
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Líonra um Bailte Slachtmhara 
Thionscain Líonra Bailte Slachtmhara an Chláir, 
tionscnamh de chuid na Stiúrthóireachta 
Forbartha Tuaithe agus arna stiúradh ag na 
hOifigigh Forbartha Tuaithe agus Pobail 
(RCDOanna), le tacaíocht ón Oifig Oidhreachta, 
Líonra Bailte Slachtmhara fíorúil, a bhailíonn eolas 
agus deonachas na ngrúpaí pobail le chéile. Faoi 
chuimsiú Straitéis Forbartha Tuaithe an chontae 
agus a croíchuspóirí (m.sh. comhoibriú a chruthú 
ar fud na bpobal), oibríonn na RCDOanna go dlúth 
le comhpháirtithe pobail chun réitigh a fhorbairt 
chun aidhmeanna agus cuspóirí na straitéise a chur 
ar aghaidh. Leag rannpháirtithe pobail leis na 
RCDOanna béim ar a thábhachtaí atá sé díograis, 
saineolas agus rannpháirtíocht oibrithe deonacha 
a choinneáil, rud a d’fhág go raibh an chéad chéim 
i bhforbairt ardán digiteach le haghaidh malartú 
smaointe agus saineolais a dhíríonn ar oibrithe 
deonacha a choinneáil ar an eolas agus 
rannpháirteach ar fud an chontae. Éascaíonn an 
líonra, atá inrochtana ar fud an chontae, 
comhroinnt eolais, léargais bunaithe ar shaineolas 
agus gníomhartha comhordaithe chun tacú le 
grúpaí na mBailte Slachtmhara leanúint ar aghaidh 
ag déanamh áit níos fearr le bheith ag obair agus 
ag maireachtáil dá gcuid ceantair agus ag an am 
céanna spás a chruthú ionas go n-éisteofar le gach 
glór in ainneoin srianta na paindéime. 

 
Reáchtáladh an tionscnamh seo ar fud an chontae, 
de bhun próisis chomhairliúcháin ina raibh ionchur 
ó 45 grúpa Bailte Slachtmhara. Trí shraith 
ceardlann idirghníomhach, ar tugadh cuireadh do 
gach grúpa chucu, cruthaíodh meáin dhigiteacha 
mar bhunús don leabharlann dhigiteach/bunachar 
sonraí, a bhí stóráilte ar an ardán. D'éascaigh sé 
seo cumarsáid traschontae agus giniúint naisc 
líonra. Éascaíodh cumarsáid agus rannpháirtíocht 
na ngrúpaí Bailte Slachtmhara ar fad trí 
chaidreamh oibre na RCDOanna agus na Roinne 
Forbartha Tuaithe leis na grúpaí seo. Le nádúr 
idirghníomhach ar líne an líonra ceadiodh 
rannpháirtíocht ag am nuair a bhí cruinnithe 
pearsanta dodhéanta agus 

chruthaigh sé uirlis chun tacú leis an 
rannpháirtíocht seo ar fud na géarchéime Covid-19 
agus ina dhiaidh sin. 
Is iad aidhmeanna an Líonra: 

• Leabharlann ábhar agus comhairle 
Facebook agus/nó Youtube a fhorbairt 
le cuidiú, ar féidir teacht orthu de réir 
mar is gá. 

• Foireann daoine a eagrú as gach Ceantar 
Bardasach chun an líonra a threorú agus 
a chomhordú 

• Timpeallacht shóisialta teolaí a chruthú 
inar féidir le grúpaí naisc nua a dhéanamh 
agus a gcuid eolais agus scileanna a 
roinnt lena chéile. 

 

D’éascaigh na RCDOanna fás an líonra trí úsáid a 
bhaint as a gcuid saineolais rannpháirtíochta 
pobail, chun guthanna ó ar fud an chontae a 
thabhairt ar bord. Trí cheannairí pobail a 
shainaithint chun leanúint ar aghaidh ag tiomáint 
an ardáin agus líonra agus ag tacú leo, thacaigh na 
hÚdaráis Áitiúla/RCDOanna leis na rannpháirtithe 
leanúint lena ról tábhachtach pobail. 

 
Tá sé i gceist de réir mar a leabaíonn an líonra 
isteach, agus ceannairí pobail le tacaíocht ó 
Oifigigh Forbartha Tuaithe agus Pobail, chun 
tosaigh ar obair bhreise, go bhféadfaidh an líonra 
iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú tacaíochta ó 
scéimeanna cuí. Beidh tionchar níos mó ag 
maoiniú an líonra, mar is féidir leis díriú ar gach 
grúpa Bailte Slachtmhara sa chontae, rud a 
ghinfidh tionchar méadaithe ar infheistíocht. Tá 
bunú líonra aitheanta ag an Stiúrthóireacht um 
Fhorbairt Tuaithe mar phríomhuirlis chun 
rannpháirtíocht leathan pobail a ghiniúint le fócas 
ar na tacaíochtaí seo a bheith inbhuanaithe agus 
in-athdhéanta agus tairgfidh sí tacaíocht 
airgeadais sa ghearrthéarma agus tacaíocht foirne 
sa mheántéarma. 
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Mórtas Áite Reáchtáladh Mórtas Áite 2021 
IPB ar bhonn cianda. Rinne dhá ghrúpa 
ionadaíocht thar ceann an Chláir, is iad sin Grúpa 
Forbartha Pobail Bhaile Uí Bheacháin agus Grúpa 
Pobail Rinn na Spáinneach. Bhí gach grúpa bródúil 
as a gceantair féin le léirithe fíorúla nuálacha 
tarraingteacha a chuaigh i bhfeidhm go mór ar na 
moltóirí. De bharr Covid-19, níl an searmanas 
bronnta do 2021 ar siúl go fóill. 

 

Reiligí 
Leanann an Chomhairle ag maoirsiú feidhm na 
reilige le cothabháil leanúnach ar bhreis is 160 
reilig. 

 
Ba iad pearsanra na Comhairle, conraitheoirí agus 
grúpaí pobail a rinne féar a ghearradh agus a 
chothabháil. 

 
Ina theannta sin, in 2021, rinneadh obair 
shuntasach ar obráid crann, ar athchóiriú geataí, 
bearrtha eidhneáin, ar chomharthaíocht 
mhéadaithe agus ar fheabhsúcháin ar chosáin 
inmheánacha agus ar bhóithre. 

 
Tacaítear go bliantúil le hionchur grúpaí pobail 
áitiúla maidir le cothabháil na reiligí níos sine faoin 
ngné reilige de Scéim Tacaíochta Pobail na 
Comhairle. 

Freagra Pobail an Chláir ar  
Covid-19 
Lean thart ar 40 grúpa pobail agus deonach ar fud 
an chontae ag tacú leis an ‘nGlao Pobail’ le linn 
2021 trí chuidiú le daoine leochaileacha ina bpobal 

le tacaí praiticiúla amhail bailiú agus seachadadh 
bia, breosla agus leigheas. 

 
Tá foireann ón Roinn Forbartha Tuaithe, Aillte an 
Mhothair, Seirbhísí Leabharlainne agus Seirbhísí 
do Chustaiméirí, le tacaíocht ó fhoireann eile na 
Comhairle Contae, le tacaíocht ó fhoireann eile na 
Comhairle Contae, ar an Líne Chabhrach 
Freagartha Pobail, seirbhís tiomnaithe gutháin a 
fhreagraíonn do riachtanais mhuintir Chontae an 
Chláir ó mhí an Mhárta 2020 i leith. Tá an líne 
chabhrach i bhfeidhm seacht lá na seachtaine le 
linn na gcéimeanna éagsúla den dianghlasáil agus 
chuidigh sí leis an bpobal eolas a chur ar 
chomharthaí, atreoruithe gníomhaireachta, 
teagmhálaithe grúpa pobail agus iompar. Bhí 356 
glao ar an líne chabhrach le linn na bliana 2021. 

 
Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 
Bhí bliain ghnóthach eile ag an gCoiste Forbartha 
Pobail Áitiúil (LCDC) ag bainistiú raon leathan clár 
agus gníomhaíochtaí straitéiseacha. 

 
Bronnadh iomlán de €139,257 ar Chomhairle 
Contae an Chláir faoin gClár Feabhsaithe Pobail do 
64 tionscadal áitiúil. Bhí príomhthéama 2021 
dírithe ar thacú le grúpaí saoráidí a dúnadh de 
bharr Covid-19 a athoscailt, lena n-áirítear ionaid 
phobail, botháin d’fhir agus do mhná, hallaí 
paróiste agus ionaid óige. 

 
Tá an Ciste Éigeandála Covid-19 á riar go háitiúil ag 
CFPÁ an Chláir freisin agus fuair sé an dara babhta 
de Chiste Éigeandála Covid-19 arbh fhiú €49,351 é 
in 2021 a mhaoinigh cúig thionscadal. 

 
Seachadadh an Clár um Chuimsiú Sóisialta agus 
Gníomhachtú Pobail (SICAP) do 2021 agus 
baineadh amach spriocanna in ainneoin srianta 
Covid-19 le buiséad de €939,232.17. 

Reiligí. 



 

Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 
Tugann struchtúr an Líonra Rannpháirtíochta 
Poiblí (PPN) grúpaí faoi stiúir oibrithe deonacha le 
chéile i ngach limistéar údaráis áitiúil ó na 
hearnálacha pobail agus deonacha, comhshaoil 
agus cuimsiú sóisialta. Tá PPN an Chláir tiomanta 
do chomhairliúchán agus rannpháirtíocht pobail 
ionas go mbeidh taithí agus saineolas na ndaoine a 
chónaíonn i gContae an Chláir le sonrú i mbeartas 
agus i gcinnteoireacht ar leibhéal áitiúil agus 
náisiúnta chun déileáil le sochaí atá athraithe go 
mór. 

 
Tugadh Comhaontú Leibhéal Seirbhíse 2021 chun 
críche idir an PPN agus Comhairle Contae an Chláir 
agus comhaontaíodh Plean Oibre Bliantúil don 
bhliain. Tacaíonn beirt Chomhordaitheoir 
páirtaimseartha agus Oibrí Tacaíochta amháin leis 
an Rúnaíocht a stiúrann obair an PPN. 

 
Íocadh costais oibriúcháin 2021 an PPN ó dheontas 
Roinne de €75,700 agus ó ranníocaíocht ó 
Chomhairle Contae an Chláir de 
€55,000. 

Clár Sláintiúil 
Éire Shláintiúil, creat le haghaidh Sláinte agus 
Folláine feabhsaithe 2013-2025 an creat 
náisiúnta gníomhaíochta chun sláinte agus folláine 
na hÉireann a fheabhsú don ghlúin atá le teacht. 
Bhí an treo straitéiseach agus na tosaíochtaí atá 
leagtha amach sa Phlean ailínithe le beartais agus 
straitéisí réigiúnacha agus sainaithníodh roinnt 
gníomhaíochtaí pobalbhunaithe a mbeadh 
tionchar dearfach acu ar shaolta daoine ó thaobh 
a sláinte fhisiciúil, mheabhrach agus ghnéis a thug 
dúshlán agus a thug aghaidh ar na héifeachtaí 
diúltacha de thobac, alcól agus drugaí eile. 

 
Sheol Clár Shláintiúil an 'Not Around Us' feachtas 
ar siúl ag an am céanna leis an Lá Náisiúnta um 
Chaitheamh Tobac ar 17 Feabhra, 2021. Bhí sé 
dírithe ar thimpeallacht Saor ó Thobac agus Vape 
a chruthú, chun cabhrú le caitheamh tobac a dhí-
normalú don chéad ghlúin eile agus freisin chun ár 
saoránaigh níos sine sa todhchaí a chosaint. Bhí an 
feachtas mar fhreagra ar sprioc náisiúnta an 
rialtais 
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do leitheadúlacht caitheamh tobac de níos lú ná 
5% in Éirinn faoi 2025. 

 
An 4 Deireadh Fómhair, 2021, sheol an Clár 
Sláintiúil, i gcomhar le FSS, an feachtas ‘Is Clár atá 
Cairdiúil le Cothú Cíche muid’ a reáchtáladh ag 
an am céanna le Seachtain Náisiúnta um Chothú 
Cíche (1-7 Deireadh Fómhair) agus a fuair 
tacaíocht ó Éire Shláintiúil. Ba chéim thábhachtach 
sa treo ceart é an feachtas seo chun tógáil ar 
thacaíocht phobail agus sochaíoch do bheathú 
cíche. 

 
I mí Dheireadh Fómhair 2019 d’fhaomh an Roinn 
Sláinte tríú babhta maoinithe don Chiste Éire 
Shláintiúil. Leithdháileadh €184,000 san iomlán ar 
LCDC/CYPSC don deontas Babhta 3 seo a bhí ar siúl 
idir an 1 Iúil, 2019 agus an 31 Márta, 2022. 

 

Comhchoiste Póilíneachta 
Bunaíodh an Comhchoiste Póilíneachta (JPC) in 
2009 faoin Acht um an Garda Síochána 2005. Is í 
aidhm fhoriomlán an CCP ná feidhmiú mar fhóram 
le haghaidh comhairliúcháin, plé agus moltaí ar 
ábhair a bhaineann le póilíneacht limistéar 
riaracháin Chomhairle Contae an Chláir. Déanann 
an CCP athbhreithniú freisin ar na leibhéil 

phatrúin na coireachta, an neamhord agus an 
iompair fhrithshóisialta agus ar na tosca 
bunúsacha a chuireann leis na an gcoir sin. Tá 
31 comhalta CCP comhdhéanta de Chomhaltaí 
Tofa, Comhaltaí Oireachtais, ionadaithe Pobail 
agus Deonacha, An Garda Síochána, agus Oifigigh 
Údaráis Áitiúil. Mar gheall ar Covid-19, tionóladh 
na chéad trí chruinniú ar líne i mí Feabhra, Aibreáin 
agus Meán Fómhair 2021. Ag cruinniú Aibreán 
2021, tugadh cur i láthair ar na tacaíochtaí atá ar 
fáil d’íospartaigh na coireachta. Chuir an Garda 
Síochána staitisticí póilíneachta nuashonraithe ar 
fáil ag gach cruinniú JPC. Tugadh aghaidh ar roinnt 
saincheisteanna mar fhreagra ar na staitisticí a 
cuireadh ar fáil chomh maith le plé ar ábhair a 
bhain leis na saincheisteanna seo a leanas: 

• Campaí mídhleathacha 

• Sáruithe ar ordú urchoisc agus 
foréigean teaghlaigh sa Chlár 

• Mangaireacht drugaí/brath drugaí 

• Cionta bóthair a bhaineann le halcól agus drugaí 

• Staid na ndaoine gan dídean in Inis 

• Méadú ar iompar frithshóisialta in Inis 
agus i gCill Rois 

• Scéim CCTV do Dhroichead an Chláir 

• Cóiríocht Shealadach do 
Thionscnamh an Gheimhridh 

Baill an CCP le Coimisinéir an Gharda, Drew Harris. 
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• Reachtaíocht i ndáil le ceamaraí coirp 
le haghaidh an Garda Síochána 

• Goid MPVanna, tiontairí catalaíocha 
agus gadaíocht ó ghluaisteáin 

• Tascfhórsa Ilghníomhaireachta Chill 
Rois 

• Turasóireacht; saoire intíre, campáil 
agus pointí brú tráchta  

• Patróil na nGardaí in eastáit tithíochta 

• Tacaíochtaí um Meabhair-Shláinte 

• Glaonna 999 gan freagra i 
rannán an Chláir 

• Stádas Brat Corcra na hInse 

• Plean Póilíneachta maidir le saoire 
intíre/ turasóirí 

• Plean 6 Bliana CCP 2022-2027 

• Tionscadail Phíolótacha 
Comhpháirtíochta Sábháilteachta 
Pobail 

• Dul ar Scor den Cheannfort Brendan 
McDonagh 

• Buachaillí rásaíochta agus iompar 
frithshóisialta in Inis. 

I mí Dheireadh Fómhair 2021, chuir CCP an Chláir 
fáilte roimh chuairt Choimisinéir an Gharda, Drew 
Harris. Labhair an Coimisinéir le Baill an CCP i 
Seomra na Comhairle agus thug sé cur i láthair ar 
Shamhail Oibriúcháin Nua an Gharda Síochána. 
Ghlac sé ceisteanna ó Chomhaltaí an CCP maidir le 
rannpháirtíocht an phobail, coireacht agus 
póilíneacht tráchta/bóithre. 

 
Tá sé mar aidhm ag Múnla Oibriúcháin nua an 
Gharda Síochána cabhrú le nuachóiriú a 
dhéanamh ar an nGarda Síochána ar leibhéal 
rannach. Áiríodh leis seo athruithe eagraíochtúla 
sa Chlár, atá dírithe ar láithreacht ard-
infheictheachta an Gharda Síochána i bpobail 
áitiúla a neartú agus a gcumas sa phóilíneacht 
túslíne a fheabhsú. 

An Rannóg Turasóireachta 
Ba bhliain an-dúshlánach í 2021 do Thionscal na 
Turasóireachta ach chuir sé am ar fáil freisin chun 
líonraí a neartú agus a thógáil agus margaíocht 
ceann scríbe a fheabhsú, rud a d’éirigh le cur go 
mór le neartú an táirge turasóireachta sa Chlár. 

 
Straitéis Turasóireachta an Chláir 
2030 - Ár dTuras a Threorú chuig 
Todhchaí Beoga Nua sa 
Turasóireacht 
An 22 Aibreán, 2021, agus ag teacht leis na srianta 
ar phaindéim Covid-19 atá i bhfeidhm, sheol an 
Cathaoirleach Mary Howard, Straitéis 
Turasóireachta an Chláir 2030 ar bhonn fíorúil in 
éineacht leis an Uasal Paul Kelly, 
Príomhfheidhmeannach Fáilte Éireann. 

 
Bhí seoladh Straitéis Turasóireachta an Chláir 2030 
ar a chéad cheann dá leithéid i dtéarmaí Straitéis 
Turasóireachta fadtéarmaí a seoladh agus aird 
iomlán á tabhairt ar éifeachtaí na paindéime 
Covid-19. 

 
Tá treo soiléir sainmhínithe ag Straitéis 
Turasóireachta Chontae an Chláir 2030. Léiríonn sé 
uaillmhianta an rialtais áitiúil, an tionscail agus na 
bpobal agus tá leibhéal nua comhaontaithe 
bunaithe aige lena spreagfar comhoibriú agus 
gníomhaíocht chomhordaithe. Tá coincheap na 
hinbhuanaitheachta mar bhonn le héiteas iomlán 
na Straitéise agus tá sé fite fuaite laistigh den 29 
tosaíocht straitéiseach. Cuirtear conair ar fáil leis i 
dtreo leibhéal níos airde athléimneachta atá 
ríthábhachtach ag an tráth seo den téarnamh 
ionchais, agus leagann sé béim ar acmhainneacht 
athghiniúna na turasóireachta nuair a oibríonn na 
gníomhaithe go léir le chéile i dtreo na físe céanna. 
Tríd an gcomhdhearcadh agus an móiminteam seo 
a choinneáil agus an treochlár seo a leanúint, 
socrófar an chéim ionas go mbeidh an Clár ar thús 
cadhnaíochta sa nuálaíocht sa turasóireacht 
tuaithe in Éirinn, agus go deimhin níos faide i gcéin. 
Beidh an-spéis fós ann an dul chun cinn seo agus 
na fachtóirí a chuireann leis a rianú agus an contae 
ag iarraidh na paraidíme nua seo a chur i bhfeidhm 
chun gnó a dhéanamh, agus chun oibriú i gcomhar 
le chéile ar 
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phleanáil chomhtháite, forbairt taithí agus ar 
mhargaíocht. 

 

Fóram Comhairleach Turasóireachta 
an Chláir 
I mí an Mhárta 2021, d’aistrigh Tascfhórsa 
Téarnaimh Thurasóireacht an Chláir chun bheith 
ina Fhóram Comhairleach Turasóireachta an 
Chláir, ag coinneáil na béime ar théarnamh 
thionscal na turasóireachta tar éis na paindéime 
Covid-19 ach ag díriú freisin ar ghníomhartha 
straitéiseacha fadtéarmacha atá le cur i bhfeidhm 
ar fud an chontae. Tá Fóram Comhairleach 
Turasóireachta an Chláir, mar aon le hionadaithe 
Comhaltaí Tofa ó gach ceann de Cheantair 
Bhardasacha an chontae, faoi chathaoirleacht 
agus leaschathaoirleach Thionscal na 
Turasóireachta, is iad sin an tUasal Sean Lally agus 
an tUasal Maurice Walsh, faoi seach. Is é guth na 
turasóireachta sa Chlár é. Is éard atá i gceist leis an 
bhfóram seo ná cur chuige aontaithe a chinntiú i 
leith na turasóireachta ar fud an chontae. 

 

Margaíocht agus Cur Chun Cinn 
In 2021, chruthaigh Roinn Turasóireachta an Chláir 
Banc Acmhainní Margaíochta Comhroinnte saor in 
aisce a chuireann raon acmhainní poiblíochta 
digiteacha ar fáil ar líne atá saor in aisce le húsáid, 
lena n-áirítear: 

• Níos mó ná 1,700 grianghraif  

turasóireachta a glacadh go gairmiúil 
den Chlár, lena n-áirítear íomhánna ón 
aer den scoth. Tá na grianghraif seo 
inchuardaithe agus saor in aisce le 
húsáid. Áirítear le formhór na 
ngrianghraf daoine ag baint suilt as 
an gClár – ag taispeáint do dhaoine eile cad 
is féidir leo a bheith ag súil leis. Má tá 
íomhánna iontacha á lorg agat d’Aillte an 
Mhothair, na Boirne, Slí an Atlantaigh 
Fhiáin, Abhainn na Sionainne agus Loch 
Deirgeirt, Croíláir Cheilte na hÉireann, 
gníomhaíochtaí iontacha agus nithe is díol 
spéise, fiach staire, bia, gnéithe uathúla na 
hInse, bailte agus sráidbhailte an Chláir, 
chomh maith le saibhreas siúlóide Inbhear 
na Sionainne i nDeisceart an Chláir, srl. – tá 
siad ar fad anseo agus éasca le fáil agus le 
híoslódáil. 

• Áirítear leis an mBanc naisc le 
Flipleabhair Dhigiteacha Chontae an 
Chláir freisin. 

• Poist meán sóisialta do Facebook, Twitter 
agus Instagram. Ina theannta sin, tá cúlraí 
ann ar féidir iad a úsáid le haghaidh 
cruinnithe ar líne. 

• Ríomhbhróisiúir: 32 Cúis le Cuairt a 
thabhairt ar an gClár agus ar Shlí an 
Atlantaigh Fhiáin. 

• Cóid QR a nascann le hacmhainní. 

 

 

Grianghraf den Chathaoirleach Mary Howard, an Príomhfheidhmeannach Pat Dowling, Stiúrthóir na Seirbhíse 
um Fhorbairt Tuaithe, Leonard Cleary agus Ceannaire na Turasóireachta, Deirdre O’Shea tógtha ag Droichid 
Rois chun seoladh Straitéis Turasóireachta an Chláir 2030 a chomóradh go hoifigiúil. 
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I rith 2021 freisin, chruthaigh an Rannóg 
Turasóireachta sraith físeáin chur chun cinn a bhí 
saor in aisce le húsáid agus le roinnt ag an Tionscal 
Turasóireachta chun an contae a chur chun cinn 
d’am ina bhfuil sé sábháilte le taisteal. Cuireadh an 
Clár chun cinn go láidir mar áit le cuairt a thabhairt 
air do shaoire i rith 2021. 

 
Scéim ‘Suíocháin & Gabhálais 
Allamuigh do Ghnó 
Turasóireachta & Fáilteachais’ 
de chuid Fáilte Éireann 
Rinne an Roinn Turasóireachta  
€540,000 a riar i gcistiú bia allamuigh ó Fháilte 
Éireann, a cuireadh ar fáil chun tacú le gnólachtaí 
an Chláir, ar mhaithe leis an ngeilleagar áitiúil. 
Cuireadh ar chumas 186 gnó turasóireachta agus 
fáilteachais i gContae an Chláir eispéiris itheacháin 
lasmuigh a chruthú le linn 2021. 

 
Ba é cuspóir na scéime seo cabhrú le gnólachtaí 
turasóireachta agus fáilteachais maidir le 

suíocháin bhreise lasmuigh a cheannach nó a 
uasghrádú, rud a chruthóidh toilleadh bia breise ar 
bhealach rialaithe. 

 

 

Tionscadail Chaipitil 
Leanadh den obair ar Thionscadail Chaipitil 
Turasóireachta le linn 2021, is iad sin Eispéireas 
Cuairteoirí Teach Solais Cheann Léime, Gairdíní 
Múrtha Vandeleur agus Inis Cealtra (Oileán Naofa), 
gach ceann acu maoinithe ag an Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail, le maoiniú meaitseála ó 
Chomhairle Contae an Chláir. 
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Eispéireas Cuairteoirí Inis Cealtra 
Ceannaíodh suíomh an tSean-Reachtaire ina bhfuil 
teach Seoirseach in 2021. D’oibrigh na 
sainchomhairleoirí go dian chun dearaí a bhrostú 
chun foirgnimh na Sean-Reachtaire a athúsáid mar 
shaoráidí cuairteoirí agus mar mhol pobail. Ghlac 
an Chomhairle iomlán le Cuid VIII (próiseas chead 
pleanála) i mBealtaine 2021. 

 
Tá an tionscadal seo i gcomhar le hOifig na 
nOibreacha Poiblí, an tSeirbhís Séadchomharthaí 
Náisiúnta, an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 
Fiadhúlra, Uiscebhealaí Éireann agus Fáilte 
Éireann. Bhí dlúth-theagmháil le Comhairle Pobail 
Bhaile Uí Bheoláin lena chinntiú go bhfeabhsaítear 
agus go gcomhlánaíonn sí sráidbhaile Bhaile Uí 
Bheoláin agus an ceantar máguaird. Is é cuspóir 
fadtéarmach an tionscadail ná Inis Cealtra a 
chaomhnú mar áit shuíomh stairiúil, eaglasta, 
seandálaíochta agus cultúrtha 

 agus a tharraingteacht mar cheann scríbe 
turasóireachta inbhuanaithe a leathnú agus, 
ar an gcaoi sin, aghaidh a thabhairt ar mheath 
an daonra agus ar dhíothacht tuaithe. Trí 
shochair shóisialta agus eacnamaíocha a 
sholáthar a thagann as an turasóireacht 
d’Oirthear an Chláir agus do réigiún níos 
leithne de Lár Iarthair na Tíre. 

 
D’éirigh le hiarratais faoin gciste Platforms for 
Growth (Árdáin le Fás) de chuid Fáilte Éireann atá 
dírithe ar ghníomhaíochtaí uiscebhunaithe 
lasmuigh d’áiseanna athraithe uile-aimsire, stóras 
slán agus seomraí folctha ag Saoráid 
Ghníomhaíochta Spóirt Bhaile Uí Chogaráin in 
Áiseanna Gníomhaíochta Waterworld Thuath Ó 
gConaíle agus Chill Chaoi. Chuir Comhairle Contae 
an Chláir tús le hobair ar na dearaí a oiriúnú don dá 
shuíomh. Táthar ag súil go leanfaidh an méadú 
suntasach ar líon na ndaoine a bhaineann 
taitneamh as gníomhaíochtaí uisce-bhunaithe 
amuigh faoin aer ar nós cadhcáil, 
tonnmharcaíocht, bordáil stuáil agus snámha 
oscailte ag fás bliain i ndiaidh bliana, agus ní 
amhain le linn míonna an tsamhraidh. 
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Eispéireas Aillte an Mhothair 
Dúnadh Taithí Aillte an Mhothair ar feadh na 

chéad trí mhí den bhliain agus bhí timpeallacht 
trádála dheacair ann mar thoradh ar dhúnadh 
sínte, srianta Covid-19, agus an spleáchas ar an 
margadh intíre. Ar an iomlán d’éirigh go maith leis 
an margadh intíre, agus sháraigh rátaí sástachta 
eispéiris na gcuairteoirí de bharr na mbeart 
sábháilteachta a bhí i bhfeidhm, an cumas maidir 
le eispéireas duine le duine a thabhairt chomh 
maith le heispéiris bharántúla custaiméirí. I mí 
Lúnasa cuireadh deireadh leis na srianta ar 
thaisteal idirnáisiúnta agus ba tús é seo le líon beag 
cuairteoirí ón gcoigríoch ag teacht ar ais. Ba é líon 
iomlán na gcuairteoirí ná 333,041 le 266,390 FIT 
agus 66,651 grúpa. Thacaigh Bord Aillte an 
Mhothair le Eispéireas Aillte an Mhothair i 
mbainistíocht géarchéime trí dhúnadh sínte agus 
leis na tionscnaimh seo a leanas. 

 

Rialachas 
Rinneadh stádas cuideachta Ionad Aillte an 
Mhothair Teo a nuashonrú do Chuideachta 
Gníomhaíochta Ainmnithe Lárionad Aillte an 
Mhothair (DAC). Chomhoibrigh Comhairle Contae 
an Chláir agus Bord Lárionad Aillte an Mhothair 
chun bunreacht na cuideachta agus cineál na 
cuideachta a nuashonrú, agus cláraíodh an dá 
cheann leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí. 
Forbraíodh Comhaontú Leibhéal Seirbhíse idir 
Comhairle Contae an Chláir agus Lárionad Aillte an 
Mhothair DAC inar leagadh amach na róil agus na 
freagrachtaí idir an dá pháirtí, tá an comhaontú 
ceadaithe ag Comhairle Contae an Chláir agus ag 
Bord DAC Ionad Aillte an Mhothair araon. 

 

Straitéis Aillte an Mhothair 2040 
Tá Aillte an Mhothair ag tráth ríthábhachtach ina 
fhorbairt agus tá Haley Sharpe Design, na 
comhairleoirí ceaptha ildisciplíneacha faoi stiúir na 
turasóireachta ag obair le Coiste Stiúrtha chun an 
tionscadal a fhaigheann tacaíocht ó Fáilte Éireann 
a threorú. Is é an aidhm atá ann ná plean 
straitéiseach inbhuanaithe agus máistirphlean 
suímh iomlán a sheachadadh don tarraingt 
íocónach sin 

a chosnaíonn an comhshaol nádúrtha agus a 
fheabhsaíonn an t-eispéireas iomlán san 
fhadtéarma. Tá an réamhthaighde críochnaithe, tá 
imscrúduithe ar an láthair agus staidéir ar an 
láthair ar siúl chun na dúshláin a thuiscint agus 
chun cabhrú le deiseanna a aithint chun mianta 
amach anseo a bhaint amach. I bpróiseas 
comhairliúcháin dhá chéim, reáchtáladh 
cruinnithe fairsinge bhabhta a haon idir an pobal 
agus na páirtithe leasmhara idir mí Aibreáin agus 
mí Mheán Fómhair. Reáchtáladh 25 cruinniú 
comhairliúcháin le páirtithe leasmhara lena n-
áirítear Fáilte Éireann, IFA, NPWS, Grúpaí Pobail 
Áitiúil Thuaisceart an Chláir, tionóntaí, foireann, 
úinéirí talún áitiúla, gnólachtaí áitiúla, 
Éiceathurasóireacht Bhoirne, PPN an Chláir, Inis 
2040, ITOA agus CTTC. Cuireadh cláir thaispeántais 
phoiblí i ngach ceantar bardasach lasmuigh de na 
leabharlanna poiblí in Inis Díomáin, Inis, Cill Rois, 
Sionainn agus Cill Dá Lua agus ag Eispéireas Aillte 
an Mhothair. Seoladh 5,200 ceistneoir chuig 
Cónaitheoirí Thuaisceart an Chláir, tugadh 
cuireadh do nathanna scríofa, agus cuireadh eolas 
ar fáil ar an suíomh gréasáin agus trí na meáin 
shóisialta. Cabhróidh an t-aiseolas leis an 
tionscadal a mhúnlú sula dtabharfar chun críche é. 

 

Pacáiste Dearaidh Aillte an 
Mhothair Is pacáiste oibreacha deartha é 
Comhnascadh le Straitéis Aillte an Mhothair 2040 
le comhairleoirí ceaptha Henchion & Reuter 
Architects agus atá á stiúradh ag an gCoiste 
Stiúrtha. Is é fócas an phacáiste dearaidh ná sraith 
dearaí a fhorbairt a thagann chun cinn ó dhearadh 
coincheapa Straitéis Aillte an Mhothair le tabhairt 
go dtí an chéim phleanála. Áirítear leis na dearaí 
seo athchóiriú a dhéanamh ar an tírdhreach ar 
thaobh na haille siar ón R478, cosáin, limistéir 
amhairc, bealaí isteach nua, scéim pháirceála agus 
feabhsuithe suntasacha ar ghnáthóga. Tá 
measúnuithe suímh agus infrastruchtúir, 
suirbhéanna éiceolaíochta agus imscrúduithe 
suímh ar siúl chun bonn eolais a chur faoi dhearaí. 

 

Siúlóid Chósta Aillte an Mhothair 
Deisiúcháin Éigeandála 
Sainaithíodh stráice dhá chiliméadar de Shiúlóid 
Chósta Aillte an Mhothair, ciliméadar ó thuaidh 
agus 



 

ciliméadar ó dheas ó Ionad Cuairteoirí Aillte an 
Mhothair, mar stráice a dteastaíonn deisiúcháin 
phráinneacha sláinte agus sábháilteachta uathu. 
Tar éis próiseas rannpháirtíochta le húinéirí talún 
agus geallsealbhóirí áitiúla, aithníodh deisiúcháin 
agus feabhsúcháin, deonaíodh díolúine pleanála 
Cuid 5 agus fuarthas maoiniú an Scéim Bonneagair 
Áineasa lasmuigh (ORIS) de €19,438 don chuid 
theas agus €19,933 don chuid thuaidh chun cuid 
den tionscadal a mhaoiniú. Ceapadh Guerin and 
Considine chun na hoibreacha a chríochnú lena n-
áirítear ardú bratacha Cloch Lios Ceannúir, cosáin 
gairbhéil, ráillí láimhe, agus céimeanna agus balla 
cloiche tirim 500m sa chuid thuaidh. Críochnaíodh 
na hoibreacha i mí Mheán Fómhair 2021. B’ionann 
costas deiridh an tionscadail agus €630,980. 

 

Inbhuanaitheacht agus Pobal 
Is Geoshuíomh príomha é Eispéireas Aillte an 
Mhothair i nGeopháirc UNESCO na Boirne agus 
Aillte an Mhothair ag cloí leis an gCód Cleachtais, 
agus é tiomanta d'fheabhsuithe 
inbhuanaitheachta leanúnacha. Críochnaíodh 
iniúchadh ar uisce, ar dhramhaíl agus ar 
fhuinneamh agus tá córas monatóireachta 
leanúnaí curtha i bhfeidhm, ag leagadh béime ar 
réimsí le feabhsú. Tá sraith tionscnamh 
inbhuanaitheachta curtha i bhfeidhm lena n-
áirítear, úsáid acmhainní a laghdú, cleachtais 
chothabhála feabhsaithe, 

glacadh leis an bPlean Pailneora Náisiúnta, stáisiún 
athlíonta uisce nua, Treoir Fuaime agus léarscáil a 
chur in ionad léarscáileanna láithreáin páipéir, 
oibriú le bia, ceardaíocht, ealaín agus dearthóirí 
áitiúil agus oiliúint a chur ar an bhfoireann ar fad 
faoin gClár ‘50 Shades Greener’. Ghlac 14 ball 
foirne páirt sa Chlár Gnóthachtálaithe Sóisearacha 
ar líne le bunscoileanna áitiúla, 
éascaíodh 2 dhalta Idirbhliana ó mheánscoileanna 
áitiúla. 

 

Bainistiú de Dhíol spéise do Chuairteoirí 
Córas 
Tá Ticéad Viva ceaptha chun córas nua bainistithe 
is díol spéise do chuairteoirí a chur i bhfeidhm. Tá 
an córas á thabhairt isteach chun cabhrú le 
bainistíocht acmhainne ar an láthair agus áirítear 
leis ticéadú, ceamaraí aitheantais uimhirphlátaí, 
bacainní nua, córais nua díolphointe agus cumas 
tuairiscithe feabhsaithe. 

 
I rith 2021, d’oibrigh foireann Aillte an Mhothair 
agus Vivaticket ar fheidhmiúlacht agus dearadh an 
chórais nua, ag dul beo le céim 1 go luath in 2022. 
Cumhdaíodh i gCéim 1 na riachtanais ticéadaithe 
ar an láthair, agus cuirfidh Céim 2 den tionscadal 
áirithintí Grúpa agus ar líne i bhfeidhm. 
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Eispéireas Cuairteora 
I measc na dtionscnamh bhí cead isteach uile-
chuimsitheach, áirithintí ar líne faoi mhúnla 
praghsála dinimiciúil, mar aon le heispéiris 
breisluacha lena n-áirítear feithicil 
soghluaisteachta do chuairteoirí a bhfuil 
riachtanais bhreise acu, déshúiligh ardchaighdeáin 
ar iasacht, pluideanna picnice, limistéir phicnice 
nua, Wi-Fi agus féilire imeachtaí ag díriú ar chultúr 
agus oidhreacht. 

 

Bainistíocht Cuairteoirí 
Leanadh le bearta Covid-19 agus rinneadh iad a 
choigeartú de réir threoirlínte an rialtais maidir le 
hathoscailt shábháilte, lena n-áirítear nósanna 
imeachta oibríochta caighdeánacha, 
comharthaíocht, bainistíocht acmhainne, córais 
aonbhealaigh, scardadh sóisialta, rialú acmhainne 
tógála, áirithintí ar líne, bearta sábháilteachta 
fostaithe agus uaireanta oscailte fada. 

 

Suíomh Gréasáin Nua agus Aip 
Treoir Fuaime Seoladh suíomh gréasáin nua 
ag deireadh mhí na Samhna, 60 leathanach san 
iomlán le híomhánna nua. Cuireann an suíomh 
gréasáin Taithí Aillte an Mhothair agus Contae an 
Chláir chun cinn lena thírdhreach álainn, nithe is 
díol spéise agus gníomhaíochtaí eile, agus lóistín a 
bhfuil gradaim buaite acu. Tá margaíocht 
chomhoibríoch le geallsealbhóirí áitiúla, óstáin 
agus cuideachtaí farantóireachta curtha amach ar 
gach ardán digiteach. 

 
Seoladh aip nua agus treoirleabhar fuaime i mí Iúil. 
Áirítear leis an aip lascainí eisiacha atá ar fáil sa 
chaifé agus sna siopaí bronntanais. Na scéalta go 
léir faoi na hAillte arna dtabhairt chun beatha ag 
guthanna ár bhfoirne Aillte an Mhothair. 
Imeachtaí atá le teacht curtha chun cinn ar an aip. 
I gcéim 2 beidh aistriúchán agus gnéithe eile. 
Méadú ar ghlacadh leis, trí chur chun cinn do 
thiománaithe cóistí, comharthaí srl. Nuashonrú 
rialta le tairiscintí agus nuacht. 

Athbhrandáil 
Bhí ceanglas ar Eispéireas Aillte an Mhothair 
tabhairt faoi fhéiniúlacht amhairc agus taiscéaladh 
straitéise branda chun an branda a fhorbairt go 
cruthaitheach agus go straitéiseach, é a choinneáil 
cothrom le dáta, achomharc a dhéanamh chuig 
margaí nua, agus chun seasamh amach sa 
mhargadh. Ba é an scóip/riachtanas athbhrandála 
ná córas brandála dinimiciúil a chur ar fáil a 
chuirfear i bhfeidhm ar shuímh, meán, ardáin agus 
timpeallachtaí éagsúla agus treoirdhoiciméad a 
tháirgeadh a thaispeánfadh úsáid branda thar gach 
feidhmchlár ábhartha sna meáin. 

 
Bhí gá le taighde agus comhairliúchán ar 
chéannacht branda atá ann cheana féin, chun 
straitéis branda a fhorbairt a chuideoidh le 
suíomh, luachanna, agus ton na teachtaireachta 
agus mar thoradh air, beidh sraith deiridh 
treoirlínte a thiocfaidh chun bheith ina bíobla 
branda a mbeidh sraith rialacha lánchuimsitheach 
ann, chomh maith le teimpléid, agus sócmhainní 
atá ar fáil le haghaidh aon rud a bhaineann leis an 
mbranda agus úsáid ar fud gach feidhmchlár 
ábhartha sna meáin. Is é an toradh a mholtar ná 
daingniú a dhéanamh ar Eispéireas Aillte an 
Mhothair mar bhranda a aithnítear ar fud an 
domhain agus a léirítear mar cheann scríbe den 
scoth agus a nascann go hiomlánaíoch le Slí an 
Atlantaigh Fhiáin, Aillte an Mhothair agus 
Geopháirc Dhomhanda UNESCO na Boirne, an 
Bhoirinn agus VisitClare.ie 

 

Imeachtaí Trádála 
Freastalaíodh ar imeachtaí pearsanta: 

• Margadh Taistil an Domhain, Samhain 
2021, Londain 

• USTOA 2021, San Diego, 7-10 Nollaig, 
2021. 

Na Meáin Shóisialta 

 

 

Ardán 13 Nollaig 
2021 

18 Eanáir 
2021 

Difríocht 

Leantóirí 
Facebook 

128,853 123,545 +5,308 

Is maith le ar 
Facebook 

123,729 119,452 +4,277 
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Twitter 10,353 9,957 +396 
Leantóirí 
Instagram 

12,546 9,296 +3,250 

Leantóirí 
LinkedIn 

935 347 +588 

Síntiúsóirí 
YouTube 

513 439 +74 

Síntiúsóirí 
ríomhphoist 

21,848 14,000 +7,848 

Íoslódálach
a aipe 

2,970 1129 i mí 
Dheireadh 
Fómhair 

+1,841 

Margaíocht dhigiteach ar líne: figiúirí na 
meán sóisialta. 

 
An Roinn Digiteach agus Leathanbhanda 

tá an-tóir ar an tseirbhís seo i measc muintir na 
háite agus cuairteoirí araon a bhfuil an-tairbheach 
á baint as an tseirbhís chun rochtain ar 
leathanbhanda agus ar an idirlíon a éascú. 

 

DigiClare Cianobair/ 
moil phobail 
Tríd an tionscnamh seo, ní hamháin go 
soláthraíonn Comhairle Contae an Chláir rochtain 
ar leathanbhanda do phobail ach cuireann sí 
áiseanna ar fáil freisin chun cur ar chumas pobail 
leas a bhaint as an bpoitéinseal sin agus oibriú go 
cianda i dtimpeallacht shábháilte, oiriúnach. I 
measc na seirbhísí a chuirtear ar fáil tá deasca te, 
seomraí cruinnithe, closamhairc iomlán 

In 2021 bunaíodh roinnt criosanna oscailte Wi-Fi i 
mbailte agus in áiteanna éagsúla ar fud an 
chontae. Rinne Comhairle Contae an Chláir an 
tionscnamh seo a fhorbairt agus a rolladh amach i 
gcomhpháirtíocht leis an Roinn Forbartha Tuaithe 
agus Pobail agus an Coimisiún Eorpach tar éis 
iarratas rathúil a dhéanamh chuig an dá eagraíocht 
ar mhaoiniú faoin gClár WIFI4EU. Tá na pointí 
rochtana idirlín oscailte seo suite i roinnt bailte 
agus sráidbhailte sa chontae agus cuireann siad 
rochtain ar fáil do chách ar leathanbhanda ardluais 
ag na láithreacha seo. Tá bailte Chill Rois, Inis 
Díomáin, Inis, Scairbh, Lios Dúin Bhearna agus Chill 
Chaoi tugtha chun críche anois agus pleanáil á 
déanamh do roinnt láithreacha eile. To 

áiseanna srl. le nascacht Wi-Fi ardluais. 
Tá sé seo ábhartha go háirithe anois mar gheall ar 
an méadú ar líon na n-oibrithe atá ag iarraidh 
oibriú go cianda mar thoradh ar an bpaindéim 
Covid-19. Tá na háiseanna ar fáil d’áitritheoirí agus 
do phobail áitiúla, d’fhiontair áitiúla, d’fhiontraithe 
agus do ghnóthais a dteastaíonn spás uathu chun 
obair agus comhoibriú, r-oibrithe agus comaitéirí 
ar mian leo am comaitéireachta a laghdú trí oibriú 
níos gaire don bhaile - ó am go chéile, go rialta nó 
fiú ar bhonn laethúil - agus cuairteoirí a 
dteastaíonn spás oifige agus nascacht idirlín uathu. 

 
In 2021 d’éirigh leis an Roinn Digiteach agus 
Leathanbhanda maoiniú a fháil ón Roinn Tuaithe 
agus Pobail 
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Forbairt tríd an gclár Mol Nasctha. Chuir sé seo ar 
chumas na Comhairle áiseanna breise a chur ar fáil 
ag roinnt de na moil a bhí aici agus freisin saoráid 
nua a bhunú inár bpríomhbhaile Inis. Soláthraíonn 
Mol Digiteach na hInse, atá suite i bPáirc Ghnó 
Bhóthar Chuinche, áiseanna anois ar nós deasca 
te, oifigí príobháideacha agus faighneoga, seomraí 
cruinnithe agus seomraí oiliúna, áiseanna 
físchomhdhála agus closamhairc. D’oscail an tAire 
Heather Humphreys an áis seo go hoifigiúil i mí an 
Mheithimh 2021 agus tá gach eolas agus áirithint 
ar líne ar fáil ag www.digiclare.ie. 

 
Mol Tras-Dhigiteach agus Pobail: Críochnaíodh an 
tionscadal seo i gcomhpháirtíocht leis an gcumann 
forbartha áitiúil, Forbairt Chill Bhaile Eoghain. 
Maoiniú ón gclár Luasaire Athnuachana Bailte agus 
Sráidbhailte de chuid na Roinne Forbartha Tuaithe 
agus Pobail 

daingnithe go rathúil. Is éard a bhí i gceist leis ná 
athchóiriú agus athchuspóir a dhéanamh ar an 
bhfoirgneamh scoile náisiúnta atá ann cheana féin 
i Sráidbhaile na Croise go Mol Digiteach agus 
Pobail. 

 
Ní hamháin go soláthraíonn an áis seo saoráidí 
cianoibre do chuairteoirí agus do mhuintir na háite 
ach cuireann sé spás pobail ar fáil freisin do 
ghrúpaí agus eagraíochtaí áitiúla le húsáid de réir 
mar is gá dóibh le haghaidh cruinnithe grúpa, 
imeachtaí nó cruinnithe sóisialta. Ó osclaíodh é tá 
an-tóir air freisin mar shuíomh cianoibrithe go 
háirithe le linn na dtréimhsí saoire. 

 
Tá gach eolas maidir leis an líonra de Mhoil 
DigiClare arna oibriú ag an gComhairle ar fáil ar 
www.digiclare.ie. 

 
Tá sonraí iomlána agus sonraí faoi na 
háiseanna seo ar fáil ar www.digiclare.ie 

 
 
 

 

http://www.digiclare.ie/
http://www.digiclare.ie/
http://www.digiclare.ie/
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Lufthansa, Roche agus UDC/PPG chun maitrís 
scileanna a ullmhú agus breisoiliúint a chur ar an 
lucht saothair atá ag lorg deiseanna fostaíochta 
nua. I rith 2021 lean an Chomhairle ag obair go 
dlúth leis an BSL maidir le todhchaí ghléasra 
cumhachta Ghob na Muine. 

 

 
 
 
 
 

Réamhrá 
Ba bhliain ghnóthach eile í 2021 do Stiúrthóireacht 
Forbartha Eacnamaíochta na Comhairle. Léiríonn 
gníomhaíocht mhéadaithe pleanála agus forbartha 
comharthaí láidre de gheilleagar atá ag fás sa 
chontae. Lean an fás ar phoist sa chontae ag 
méadú mar a léiritear leis na poist IDI/FBM a 
cruthaíodh agus le feidhmíocht OFÁ an Chláir. 
Chomh maith le braislí eitlíochta agus 
innealtóireachta éadroma na Sionainne cuireann 
láithreacht JLR, MeiraGTx agus ELS sa tSionainn go 
mór le geilleagar an Chláir agus mar chuid de 
fhreagairt ilghníomhaireachta cuireadh cúnamh 
na Comhairle ar fáil freisin do 

I rith 2021, lean Comhairle Contae an Chláir leis 
an athbhreithniú ar Phlean Forbartha Contae an 
Chláir 2017-2023 atá ann cheana féin, an plean 
reachtúil forbartha spáis agus eacnamaíoch do 
Chontae an Chláir, agus cuirfidh an Chomhairle 
Plean Forbartha Contae an Chláir 2023- 2029 le 
chéile go luath in 2023. 

 
Bhí ullmhúchán na Straitéise Feabhsúcháin agus 
Soghluaisteachta Baile Chill Dá Lua agus 
Máistirphlean Lár Bhaile na Sionainne ag druidim 
chun críche, agus cuireadh tús le hullmhú 
Máistirphlean Roche níos luaithe sa bhliain. 
Cuireadh bunú Lárionad Oiliúna Muirí chun cinn 
nuair a daingníodh agus athshannadh deontas FÉ 
de luach €1.75 milliún do shuíomh i Muiríne Chill 
Rois, ag cur leis an móiminteam agus fócas 
náisiúnta in 2021 i dtreo leas a bhaint as deiseanna 
atá ag teacht chun cinn don tionscal fuinnimh in-
athnuaite níos leithne in Inbhear na Sionainne 
agus an Chósta Thiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIAM CONNEALLY 

Stiúrthóir um Fhorbairt Gheilleagrach 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
STIÚRTHÓIREACHT UM FHORBAIRT GHEILLEAGRACH 
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Tascfhórsa Eacnamaíochta an Chláir 
(CET) I rith 2021, lean an CET ar a raibh grúpa 
ceannairí san earnáil phoiblí agus san earnáil 
phríobháideach ag teacht le chéile. Cuireann an 
Grúpa a bhfuil an tUasal Noel Kilkenny ina 
chathaoirleach air an Chomhairle a chur ar an 
eolas agus a threorú maidir le bearta forbartha 
eacnamaíochta a spreagfaidh cruthú post i 
gContae an Chláir. 
Is iad seo a leanas téarmaí tagartha Thascfhórsa 
Eacnamaíochta an Chláir: 

1. Na gníomhartha tosaíochta láithreacha a 
theastaíonn chun ár gcumas eacnamaíoch 
áitiúil/réigiúnach a uasmhéadú a 
shainaithint. 

2. Athléimneacht a fhorbairt amach anseo 
inár ngeilleagar áitiúil/réigiúnach. Cuirfidh 
an tascfhórsa tionscadail/gníomhaíochtaí 
meántéarmacha/fadtéarmacha chun cinn. 

3. Scrúdóidh an tascfhórsa conas is féidir 
le, mar chuid de réigiún an Mheán-
Iarthair, deiseanna fostaíochta 
díláraithe a éascú agus a chumasú. 

4. Scrúdóidh an tascfhórsa conas is féidir le 
deiseanna infheistíochta caipitil 
náisiúnta, AE agus idirnáisiúnta a bheith 
mar bhonn agus mar thaca le fás 
eacnamaíoch an Chláir sa todhchaí. 

5. Tógfaidh an tascfhórsa muinín 
eacnamaíoch sa Chlár agus i réigiún an 
Mheán-Iarthair. 

6. Osclóidh an tascfhórsa bealaí 
cumarsáide gnó agus polaitiúla chun 

cabhrú le gach earnáil de gheilleagar 
Chontae an Chláir. 

Lean an tascfhórsa ag díriú ar an earnáil eitlíochta 
agus ar an tionchar a bhí ag an dianghlasáil 
phaindéime Covid-19 le linn 2021. Cuireadh 
“Téarnamh a Thiomáint Téarnaimh agus Fás 
Inbhuanaithe 2021” de chuid an IDA agus an Plean 
Gníomhaíochta Réigiúnach Fiontair 2021 faoi 
bhráid an tascfhórsa agus thug siad léargas ar 
dhúshláin áitiúla agus réigiúnacha araon. 

 
Fuair an grúpa cur i láthair ar leaba tástála 
carranna uathrialaitheach Campas 
Soghluaisteachta na hÉireann sa Todhchaí i 
Limistéar Neamhchustaim na Sionainne, 
‘Acmhainneacht Infheistíochta ar Inbhear na 
Sionainne’, poitéinseal na hearnála fuinnimh in-
athnuaite amach ón gcósta don Chlár agus raon 
tionscnamh eile, tionscadal caipitil agus bearta 
práinnfhreagartha curtha chun cinn trí Chomhairle 
Contae an Chláir. 

 
Campas Soghluaisteachta na 
hÉireann sa Todhchaí (FMCI) 
Tá an Chomhairle ina comhpháirtí freisin i 
gCampas Soghluaisteachta na hÉireann sa 
Todhchaí (FMCI) agus is stiúrthóir cuideachta é an 
Stiúrthóir um Fhorbairt Eacnamaíoch a dhéanann 
ionadaíocht thar ceann na hearnála poiblí ar an 
mBord. Tá FMCI comhdhéanta de go leor 
cuideachtaí ilnáisiúnta agus FBManna ar Chladach 
an Iarthair chomh maith le Comhairle Contae an 
Chláir agus Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh. Tá an tionscadal seo maoinithe ag 
Fiontraíocht Éireann, agus  
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ag an gComhairle agus cuideachtaí príobháideacha 
araon chun Leaba Tástála a thógáil le haghaidh 
soghluaisteachta sa todhchaí (feithiclí agus 
ladrainn uathrialaitheacha nasctha) i Limistéar 
Neamhchustaim na Sionainne. Is tionscadal 
spreagúil é seo a bhfuil an-acmhainneacht aige 
gníomhaíocht eacnamaíoch a mhealladh sa 
tSionainn, i gContae an Chláir agus i Réigiún an 
Mheán-Iarthair. 

 
An Coiste um Beartas Straitéiseach 
um Fhorbairt Eacnamaíochta (CBS) 
Tionóladh ceithre chruinniú den Choiste le linn 
2021 agus scrúdaíodh raon réimsí beartais amhail 
oiriúnú aeráide, bithéagsúlacht, pleanáil, 
fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta. Tá an 
Coiste comhdhéanta de 7 gcomhalta tofa de 
Chomhairle Contae an Chláir agus 6 ionadaí 
earnála agus faigheann sé tacaíocht ó Stiúrthóir na 
Seirbhíse, Liam Conneally. I measc na 
bpríomhfhócas oibre don CPS sna blianta atá le 
teacht beidh athbhreithniú ar an bPlean Forbartha 
Contae agus ar an Scéim Ranníocaíochta 
Forbartha, cumasú an tionscail fuinnimh in-
athnuaite amach ón gcósta agus tacaíochtaí 
slabhra soláthair gaolmhara, feidhmiú 
Mháistirphlean Bhaile na Sionainne agus Straitéis 
Eacnamaíochta agus Spáis na hInse 2040. Beidh 
oiriúnú aeráide agus bithéagsúlacht ina míreanna 
seasta den chlár oibre don CBS le linn a thréimhse. 

Crios Forbartha Straitéiseach 
an Chláir Theas (SDZ) 
Ag gníomhú di ar chinneadh na gComhaltaí Tofa in 
2018, lean an Chomhairle den obair ar ullmhú an 
iarratais Chrios Forbartha Straitéiseach an Chláir 
Theas /UL. Athróidh an feidhmchlár SDZ láithreán 
úrnua 325 acra in aice le campas 125 acra OL i 
gContae an Chláir ina chrios ollscoile oideachais / 
fostaíochta / cónaithe. Sa phróiseas, táthar ag súil 
go gcruthófar 3,500 post ar a laghad agus ag an am 
céanna iarrfaidh OL ainmniú an AE ar an gcéad 
bhaile ollscoile san Eoraip. 
Soláthraíonn an Straitéis Réigiúnach Spáis agus 
Eacnamaíoch (RSES) don Réigiún Theas tosaíocht 
shuntasach ó thaobh beartais réigiúnacha de don 
CFS agus sainaithnítear an láithreán mar 
chumasóir náisiúnta. Is cuspóir é den RSES chun 
tacú le hainmniú agus forbairt ina dhiaidh sin ar na 
tailte atá criosaithe mar Ollscoil i bPlean Forbartha 
Contae an Chláir 2017-2023 mar Chrios Forbartha 
Straitéisí eacnamaíoch (SDZ) 

 
Díríodh in 2021 tar éis Tuarascáil Mheasúnaithe 
Shóisialta agus Eacnamaíoch ar leas an SDZ 
Deloitte a chríochnú in 2020 in 2020 ar bhunú agus 
ar chreat dlíthiúil chun cuideachta ghníomhaíochta 
ainmnithe a bhunú chun an t-iarratas SDZ agus an 
Scéim Pleanála ina dhiaidh sin a dhéanamh. 
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Plean Feabhsúcháin Bhailte, 
Turasóireachta agus 
Soghluaisteachta do Chill Dalua - 
Béal an Átha 
Chuir Comhairle Contae an Chláir, i gcomhar le 
Comhairle Contae Thiobraid Árann, tús le hullmhú 
Plean Feabhsaithe Baile, Turasóireacht agus 
Soghluaisteacht do Chill Dá Lua-Béal an Átha. Is 
tosaíocht straitéiseach é an Plean do Chomhairle 
Contae an Chláir agus éascóidh sé cur chuige 
comhordaithe i leith feabhsuithe ar an bhfearann 
poiblí laistigh de Chill Dá Lua agus Bhéal an Átha, 
ag soláthar físe soiléire do Chill Dá Lua agus do 
Bhéal an Átha mar lonnaíochtaí nasctha. 

 
Cuirfidh bearta, dearaí agus scéimeanna sonracha 
comhlántacht na mbailte chun cinn, agus cruthófar 
fócas iomlán ar a gcomhláidreachtaí agus a 
ndeiseanna i dtéarmaí feidhmiúlachta agus 
aeistéitic. Tá an plean á ullmhú ag foireann deartha 
faoi cheannas comhairleoirí Downey Planning & 
Architecture. Cuimsíonn Plean Feabhsúcháin 
Bhaile Chill Dá Lua-Béal an Átha, Turasóireacht 
agus Soghluaisteacht roinnt comhpháirteanna, 
lena n-áirítear: 

• Plean / Straitéis Soghluaisteachta 
Inbhuanaithe 

• Plean / Straitéis um Chomhfhorbairt Áite 
agus Ríocht Phoiblí agus Treoir Dearaidh 
Troscán Sráide (soilsiú/cóireáil 
dromchla), a thabharfaidh anailís ar na 
bailte le fócas ar leith ar lár na mbailte 

• Straitéis Turasóireachta; tá ról suntasach 
ag an 

turasóireacht sa gheilleagar áitiúil i gCill 
Dalua agus sa Bhéal an Átha. 

• Tionscnaimh a shainaithint a 
spreagfaidh méadú ar ghníomhaíocht 
tráchtála ar an bPríomhshráid i 
gCill Dalua agus i mBéal an Átha. 
Breithneofar sa chomhthéacs seo feabhsú 
ar an ríocht phoiblí, bainistíocht tráchta, 
páirceáil do charranna agus nascacht 
coisithe le lár na mbailte ó na saoráidí 
cónaithe, oideachais, pobail, spásanna 
poiblí agus turasóireachta. 

• Líonra bonneagair ghlais a shainaithint 
agus nascacht fheabhsaithe idir na 
spásanna glasa sna bailte, mar shampla 
forbairt bealaí siúlóide lena n-áirítear 
siúlóidí cois abhann. 

 

Chuathas i gcomhairle le Baill Tofa CB Chill Dá Lua 
agus an Aonaigh, le leasanna tráchtála agus gnó, 
leis an earnáil turasóireachta agus fáilteachais 
agus leis an bpobal i gcoitinne i rith 2021 leis an 
bplean a ghlac Comhaltaí CB Chill Dá Lua i mí na 
Samhna agus cruinniú na Comhairle Iomlán i mí na 
Nollag. Meastar go gcuideoidh an plean, nuair a 
bheidh sé críochnaithe, le Comhairlí Contae an 
Chláir agus Thiobraid Árann, ag obair le chéile, 
iarratas a dhéanamh agus cistí a fháil chun an 
plean a chur i bhfeidhm faoi shruthanna maoinithe 
éagsúla. 
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Máistirphlean Spásúlachta agus 
Eacnamaíoch do Lár Bhaile na 
Sionainne 
Tá an Máistirphlean seo maoinithe ag Ciste 
Forbartha Athghiniúna Uirbeach an Rialtais (URDF) 
agus ag Comhairle Contae an Chláir. Tá an 
Máistirphlean, ina bhfuil dhá eilimint – 
máistirphlean spásúlachta agus measúnú 
inmharthanachta eacnamaíoch ar an bPlean – á 
ullmhú ag Building Design Partnership agus 
eacnamaithe McCabe Durney Barnes 

 
Ag tógáil ar thraidisiún na nuálaíochta sa tSionainn 
agus le fócas forbartha i lár an bhaile, déanfaidh an 
Máistirphlean leagan amach spásúil agus 
indéantacht eacnamaíoch croí uirbeach 
feabhsaithe agus sráideanna lár an bhaile do 
bhaile na Sionainne a iniúchadh agus a shainiú; 
tairiscint chomhdhlúite miondíola; deiseanna don 
ionad pobail agus cultúrtha agus mol nuálaíochta 
agus fiontraíochta agus soláthar á dhéanamh do 
nascacht níos mó idir Lár an bhaile, an Saorchrios, 
an tAerfort agus an Inbhear. 

 
Is é cuspóir an Mháistirphlean ná pleanáil a 
dhéanamh don todhchaí eacnamaíoch agus do 
phatrún spáis do lár Bhaile na Sionainne. Tá sé 
beartaithe ag an Máistirphlean acmhainneacht 
forbartha a scaoileadh i Lár Bhaile na Sionainne 
agus a fhorbairt thógtha agus eacnamaíoch a 
threorú. 

 
I measc na moltaí atá leagtha amach sa dréacht-
Mháistirphlean tá: 

 
• Talamh úrnua a ghníomhachtú i lár an 

bhaile agus Campas Nuálaíochta a chruthú 

• Príomhshráid fheabhsaithe 

• cruthú Sráide Nua agus Cearnóg an 
Bhaile nua, agus 

• limistéir chónaithe ardchaighdeáin 
uirbeacha i lár an bhaile 

• naisc leis an inbhear a fheabhsú 
agus caomhnú agus 

feabhas a chur ar thaitneamhacht 
Pháirc an Bhaile, chomh maith le 

• treochlár forfheidhmithe dá 
sheachadadh. 

Beidh One Shannon Hub áit ina mbeidh ilúsáidí 
forbartha aige agus faoi úinéireacht Chomhairle 
Contae an Chláir chun foirgneamh cathartha a 
chruthú a thiocfaidh le chéile mar halla an bhaile, 
ionad taibh-ealaíona, agus spás solúbtha oibre 
agus nuálaíochta. Déanfaidh an cur chuige triarach 
seo úsáidí pobail, cultúrtha agus cathartha a 
chumasc, le hoifigí na Comhairle athlonnaithe go 
croílár an bhaile, ag treisiú tiomantas an údaráis 
áitiúil do láithreacht i lár an bhaile. I dteannta leis 
an gCampas Nuálaíochta atá beartaithe i lár an 
bhaile, cuirfidh na tionscadail seo deis shuntasach 
ar fáil chun Lár Bhaile na Sionainne bríomhar a 
chruthú. 

 
Tharla dhá bhabhta de chomhairliúchán poiblí in 
2021 agus an Máistirphlean ag céimeanna deiridh 
na forbartha trí bhabhta deiridh de 
chomhairliúchán poiblí i mí na Samhna. Tá sé 
beartaithe tar éis an bhabhta reatha de 
chomhairliúchán poiblí go nglacfar i mí Eanáir 2022 
leis an Máistirphlean, a ailíneoidh leis an mbeartas 
atá ag teacht chun cinn ‘Tús Áite do Lár na Bailte’ i 
mí Eanáir 2022 agus go ndéanfar iarratas ar 
mhaoiniú suntasach faoin gCiste Athghiniúna 
agus Forbartha Uirbeach (URDF) a chur faoi 
bhráid an Rialtais sa bhliain nua chun an plean a 
chur chun feidhme. 
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Straitéis Eacnamaíoch agus Spásúlachta Inse 2040 
I rith 2021, sheol an Tánaiste, Leo Varadkar, TD, Straitéis Eacnamaíoch agus 
Spásúlachta Inse 2040 go hoifigiúil. Leanann Comhairle Contae an Chláir le dul 
chun cinn a dhéanamh ar na cuspóirí atá leagtha amach sa straitéis chun Inis a 
bhunathrú 
ag cur ar chumas an bhaile dul chun cinn mar ionad rathúil, éagsúil agus bríomhar sóisialta, cathartha, 
tráchtála, cultúrtha agus cónaithe. I Straitéis Spásúlachta agus Eacnamaíoch Inse 2040, ta béim leagtha ar 
dtús do lár an bhaile agus féachtar freisin le tosaíocht a thabhairt do shuíomhanna lasmuigh de lár an 
bhaile a thacóidh le dlúthfhás agus trína bhféadfar deiseanna eacnamaíocha d’Inis agus don Chlár a bhaint 
amach sa todhchaí. 

 
In 2021, bunaíodh feithicil sainchuspóra faoi úinéireacht iomlán údaráis áitiúil, i bhfoirm Cuideachta 
Gníomhaíochta Ainmnithe Forbartha Straitéisí (DAC) Inis 2040, chun clár infheistíochta spriocdhírithe agus 
forbairt mhaoine a sheachadadh. Áirítear leis seo plean straitéiseach a chur le chéile do shuímh ar leith, 
agus rannpháirtíocht i dtógáil agus i bhforbairt na láithreán seo thar na hearnálacha forbartha éagsúla 
(tráchtála, cónaithe, oifige, sóisialta, pobail agus áineasa srl.) sna 20 bliain atá romhainn. Is é ról DAC Inis 
2040, i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae an Chláir, forbairt eacnamaíoch, comhtháthú sóisialta agus 
feabhsú comhshaoil bhaile na hInse agus a phurláin i gContae an Chláir a chur chun cinn chun tuilleadh 
feabhais a chur ar a shuíomh mar áit iontach chun cónaí agus oibriú inti agus cuairt a thabhairt uirthi. 

 

 

Ennis 2040 
An Economic and Spatial Strategy 
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Creatphlean Comhtháite 
Straitéiseach d’Inbhear na 
Sionainne (SIFP) Le linn 2021 leanadh den 
obair ar shuirbhé ar úsáid éan ar Limistéar faoi 
Chosaint Speisialta (SPA) Inbhear na Sionainne 
agus an Fhorghais a chuimsigh an ghnáthóg inbhir 
iomlán ó chathair Luimnigh siar chomh fada le 
Dún Átha i gCo. an Chláir agus Rinn an Dúinín i 
gCo. Chiarraí. Rinneadh an suirbhé seo a 
choimisiúnú faoi choimirce an Chreatphlean 
Comhtháite Straitéiseach d’Inbhear na Sionainne, 
creat idir-dhlínse bunaithe ar thalamh agus ar 
mhuirí chun treoir a thabhairt d’fhorbairt agus do 
bhainistiú an inbhir sa todhchaí. 

 
Áiríodh sa suirbhé limistéir den Inbhear nach 
ndearnadh suirbhé orthu nach raibh le feiceáil ón 
gcladach mar go raibh siad ró-fhada siar nó faoi 
cheilt ag na hoileáin. Chun suirbhé 100% ar feadh 
na bliana a fháil ar an SPA iomlán, coinníodh 
seirbhísí MKO chun suirbhé a dhéanamh ar na 
limistéir nach ndearnadh suirbhé orthu roimhe seo 
i rith 2020 agus go luath in 2021. Is é an t-aschur as 
seo ná an suirbhé éan uisce is cuimsithí ar Inbhear 
na Sionainne agus an Fhorghais a rinneadh riamh. 
Cuirfidh sé na sonraí bunlíne ar fáil chun bonn 
eolais a chur faoi gach forbairt fhéideartha laistigh 
den Inbhear sa todhchaí. 

PLEANÁIL 
Pleanáil Don Todhchaí 

 
Plean Forbartha Chontae an 
Chláir 2023-2029 

 
Leanadh le hullmhú Phlean Forbartha Contae an 
Chláir nua le linn 2021 ar feadh na srianta ar 
phaindéim Covid-19 agus leagfar amach an 
straitéis iomlán maidir le pleanáil chuí agus 
forbairt inbhuanaithe an chontae thar thréimhse 
sé bliana. 

 
Eisíodh Dréachtphlean Forbartha Contae an Chláir 
an 16 Meitheamh chuig na Comhaltaí Tofa lena 
bhreithniú sular glacadh leis agus roimh an 
gcomhairliúchán poiblí. An 16 Iúil d’eisigh an 
rialtas reachtaíocht nua, an tAcht um Pleanáil agus 
Forbairt (Leasú) 2021, a chuimsíonn forálacha a 
chuireann ar chumas údarás pleanála síneadh suas 
le tréimhse bliana a chur leis an bpróiseas plean 
forbartha mar gheall ar thionchar Covid-19. Chinn 
na Comhaltaí Tofa leas a bhaint as na forálacha seo 
agus síneadh suas le 7 mí a chur leis an tréimhse 
chun Plean Forbartha Contae an Chláir nua a 
ullmhú, agus ar an gcaoi sin leasaíodh an t-amlíne 
do chur le chéile deiridh an Phlean Forbartha 
Contae nua 2023-2029 go dtí Márta 2023. 
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Cuireadh an Dréacht-Fhorbairt Contae an Chláir 
2023-2029 ar glacadh leis ar chomhairliúchán 
poiblí an 10 Nollaig ar feadh tréimhse 15 
seachtaine agus lena linn sin tá clár imeachtaí 
comhairliúcháin beartaithe ag roinnt láithreacha 
ar fud an chontae le linn na tréimhse 
comhairliúcháin. 

 
Tá 10 n-imleabhar i nDréachtphlean Forbartha 
Contae an Chláir a chuimsigh, i dteannta leis an 
bpríomhráiteas scríofa beartas agus ráitis scríofa 
agus léarscáileanna do gach lonnaíocht laistigh 
den chontae, lena n-áirítear Taifead ar Struchtúir 
Chosanta, Straitéis Fuinnimh In-athnuaite nua an 
Chláir, Straitéis Miondíola agus Straitéis Tithíochta 
chomh maith le Tuarascáil Tionchair Natura, 
Tuarascáil Timpeallachta ar Mheasúnú 
Straitéiseach Timpeallachta agus Measúnú 
Straitéiseach ar Bhaol Tuilte. 

Máistirphlean Lár Baile Dhroichead 
Abhann Ó gCearnaigh 
An 9 Nollaig d'fhógair an tAire Forbartha Tuaithe 
agus Pobail maoiniú chun na chéad Pleananna Lár 
Baile riamh a sheachadadh chun dul i ngleic le 
tréigean agus athbheochan lár na mbailte, agus bhí 
Droichead Abhann Ó gCearnaigh ar cheann den 
chéad 26 baile a roghnaíodh faoin tionscnamh seo. 

 
Leithdháileadh an maoiniú de €100,000 ar 
Chomhairle Contae an Chláir chun Máistirphlean 
Lár an Bhaile a ullmhú do lár bhaile Dhroichead 
Abhann Ó gCearnaigh agus an ceantar máguaird a 
sholáthróidh fís d’fhorbairt an bhaile, lena n-
áireofar mionstaidéar ar an gceantar agus 
sainaithneoidh sé 
príomhthionscadail/gníomhaíochtaí a déanfaidh 
lár an bhaile a athbheochan m.sh. 
athchóiriú/athúsáid foirgneamh folamh agus/nó 
tréigthe, forbairt príomhshuíomhanna lár an 
bhaile nach n-úsáidtear go leor, bainistíocht 
tráchta, comhfhorbairt áite srl. Beidh an 
Mháistreacht ríthábhachtach chun maoiniú a 
bhaint as sruthanna maoinithe éagsúla, lena n-
áirítear RRDF agus Scéim Athnuachan Baile agus 
Sráidbhaile, mar go soláthróidh sé clár 
comhordúcháin infheistíochta don bhaile sa 
todhchaí. Déanfaidh an Rannóg Phleanála 
ullmhúchán Máistirphlean Lár an Bhaile a chur 
chun cinn le linn 2022. 
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Plean Feabhsúcháin Inis Díomáin 
Lean Comhairle Contae an Chláir, in éineacht lena comhpháirtithe Cuideachta Forbartha Áitiúil an Chláir 
agus Foireann Bhaile Inis Díomáin, agus an fhoireann deartha faoi cheannas Helena McElmeel Architects 
ag obair ar ullmhú Phlean Feabhsúcháin Inis Díomáin. Féachann an plean feabhsaithe le tógáil ar mholtaí 
reatha Chomhairle Contae an Chláir agus acmhainneacht an bhailedhreacha reatha agus a thimpeallachta 
tógtha a fhiosrú. Tá an straitéis ag féachaint ar phríomhláithreáin i lár an bhaile chun a bhforbairt a threorú 
ar bhealach dearfach. Féachann sé le cáilíocht an spáis phoiblí a fheabhsú chun bailedhreach bríomhar 
agus cuimsitheach a chruthú. Leanann comhairliúchán poiblí de bheith ina phríomhchuid den tionscadal, 
agus tá an Fhoireann Dearaidh i dteagmháil leis an bpobal áitiúil trí phlean comhairliúcháin dhá chéim atá 
láidir agus dian. Tá na torthaí agus na tuairimí a fuarthas ón dá chéim den phróiseas comhairliúcháin phoiblí 
mar bhonn eolais don phróiseas deartha, atá le bheith tugtha chun críche faoi dheireadh an tsamhraidh 
2022. 

 

Straitéis Feabhsúcháin Chora Finne 
I rith 2021, lean Comhairle Contae an Chláir agus na Páirceanna Náisiúnta agus Seirbhísí Fiadhúlra (NPWS) 
ina gcomhpháirtíocht le straitéis feabhsaithe a ullmhú do shráidbhaile Cora Finne. I mí an Mhárta 2022, 
d’fhógair an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail gur éirigh le straitéis Feabhsaithe Cora Finne a cur i 
bhfeidhm ar an Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte. Tacaíonn an sruth maoinithe seo le forbairt 
tionscadal a bhfuil sé mar aidhm acu beatha a thabhairt do phobail tuaithe, dul i ngleic le folúntais agus 
aghaidh a thabhairt ar thréigean inár mbailte agus sráidbhailte. Tá uaillmhianta Straitéis Feabhsúcháin 
Cora Finne ag teacht go maith leis na prionsabail seo, agus muid ag iarraidh úsáidí nua a shainiú do 
réadmhaoine tréigthe agus feabhsuithe ar an bhfearann poiblí a sholáthar trí idirghabhálacha tuisceanacha 
agus íogaire. Tá foireann deartha faoi stiúir Hall McKnight Architects, a bhfuil gradaim buaite acu, ceaptha. 
Tá an fhoireann deartha sa chéad chéim den phróiseas dearaidh faoi láthair, agus tá sé seo bunaithe go 
mór ar thorthaí na chéad chéime den chomhairliúchán poiblí agus den taighde bonnlíne. Tabharfar an 
straitéis feabhsúcháin chun críche go luath in 2023. 
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Séadchomhartha The Manchester 
Martyrs 
Tá Séadchomhartha The Manchester Martyrs i 
gCill Rois á dheisiú agus á athchóiriú le cúnamh 
deontais faighte ón Roinn Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta faoi Chiste na Struchtúr 
Stairiúil 2021. Féachann an ciste infheistíochta 
caipitil seo le caomhnú struchtúr stairiúil a chur 
chun cinn ar mhaithe le leas níos leithne na bpobal. 
Tógadh an séadchomhartha seo i gcroílár Bhaile 
Chill Rois sa bhliain 1903 agus tá sé ar cheann i 
sraith séadchomharthaí a tógadh timpeall na 
hÉireann chun cuimhne na Manchester Martyrs a 
chomóradh. Tá Mid-West Lime Ltd ceaptha chun 
na hoibreacha deisiúcháin a dhéanamh ar an 
láthair. Cuireadh tús le hoibreacha athchóirithe i 
mí Eanáir 2022, nuair a baineadh na ráillí iarainn 
saoirsithe lena ndeisiú lasmuigh den láthair. Tá na 
hoibreacha deisiúcháin seo á ndéanamh ag gabha 
stairiúil Brendan St. John, agus leanfaidh siad ar 
aghaidh sna míonna amach romhainn. Tá dul chun 
cinn suntasach déanta ar dheisiú agus ar ghlanadh 
na hoibre cloiche, rud a léirigh an dul chun cinn 
suntasach atá déanta ar dheisiú na hoibre cloiche 
go dtí seo. Leanfar den obair ar an 
séadchomhartha go deireadh an tsamhraidh 2022. 

 

Struchtúir Sholúbtha Allamuigh 
In 2021 fuair Comhairle Contae an Chláir maoiniú 
faoin Scéim um Spáis Phoiblí Allamuigh arna cur 
chun cinn ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Féachann 
an sruth maoinithe seo le hathshamhlú a 
dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáidimid ár spásanna 
poiblí lasmuigh. Is gné bhunúsach é, spás poiblí a 
úsáid le haghaidh tairiscintí cultúrtha, 

dár slí bheatha thraidisiúnta, go háirithe an 
traidisiún saibhir féilte agus imeachtaí faoin aer atá 
againn i gContae an Chláir. Féachann an tionscadal 
seo le tacú leis an gcultúr seo, ag tairiscint bealaí 
nua chun a thaithí a éagsúlú agus a fheabhsú agus 
muid ag spreagadh bealaí nua agus suímh nua inar 
féidir leo tarlú a mheas. Ceapadh GKMP Architects 
chun foireann deartha ildisciplíneach a threorú 
chun an tionscadal seo a fhorbairt. Molann sé 
sraith struchtúr solúbtha lasmuigh le húsáid le linn 
féilte agus imeachtaí faoin aer. Tá an tionscadal á 
dhearadh faoi láthair, agus beidh an fhoireann 
tionscadail ag cur tús leis an bpróiseas 
comhairliúcháin le príomhpháirtithe leasmhara 
mar chuid den chéim seo den tionscadal. Beidh an 
tionscadal críochnaithe faoi dheireadh na bliana 
2022. 

 

Seiceáil Sláinte Lár Bhaile Inse 
Rinneadh suirbhé ar úsáidí talún urlár na talún i Lár 
Bhaile na hInse in Inis in 2021. Cuireann Scrúdú 
Sláinte Lár an Bhaile comparáid luachmhar i láthair 
idir torthaí 2021 agus torthaí na mblianta roimhe 
seo a cheadaíonn patrúin úsáide talún a aithint. Tá 
cóipeanna ar fáil ón Rannóg Phleanála. 

 

 
CLÁR NA LÁITHREÁN TRÉIGTHE 
I rith na bliana, rinne an Rannóg Phleanála 
measúnú ar thailte ar fud an chontae ina 
bhféadfadh an tobhach iarratas a dhéanamh de 
réir fhorálacha an Achta um Athghiniúint Uirbeach 
agus Tithíocht 2015 (arna leasú 2018). Rinne 
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an Bord Pleanála roinnt achomhairc a chinneadh 
maidir le suíomhanna a moladh le háireamh ar 
Chlár Láithreán Folamh na Comhairle. Tar éis na 
hachomhairc sin a dhearbhú, chuir an tÚdarás 
Pleanála tús leis an bpróiseas chun luachálacha a 
ullmhú ar na láithreáin agus leanfaidh sé ag 
déanamh monatóireachta ar na tailte agus ag plé 
le húinéirí talún le linn 2022. 

 

Caomhnú Ailtireachta 
I mí na Samhna 2021, chuir an Roinn Pleanála fáilte 
roimh Oifigeach Caomhantais nua a chuaigh i 
mbun a phoist sa Rannóg Pleanála Chun Cinn. I rith 
2021, eisíodh 20 dearbhú faoi Alt 57 maidir le 
hoibreacha ar struchtúir chosanta. Tugadh 
tacaíocht don phobal, do bhaill tofa, do na bailte 
slachtmhara agus do ghrúpaí pobail ar cheisteanna 
éagsúla Caomhantais agus leanfaidh an tOifigeach 
Caomhantais ag forbairt an róil chomhairleach seo 
ag dul ar aghaidh. 

 
Chuir an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta maoiniú ar fáil do struchtúir agus 
d’fhoirgnimh chosanta in ACAnna in 2021 tríd an 
Scéim Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha 
(BHIS) agus Ciste na Struchtúr Stairiúil (HSF). San 
iomlán, soláthraíodh deontais de €72,000 san 
iomlán chun cabhrú le hoibreacha ar 9 dtionscadal 
faoin BHIS. In 2021 freisin cuireadh €94,129 de 
chúnamh deontais ar fáil faoin HSF i leith trí 
thionscadal lena n-áirítear 
• Eaglais Ghort an Choirce, Droichead Abhann 

Ó gCearnaigh 
• Séadchomhartha The Manchester Martyrs Cill 

Rois 
• Ardeaglais Naomh Flannáin Cill Dá Lua. 

 

Oidhreacht 
Iarratas ar Liosta Sealadach 
Oidhreachta Domhanda na Boirne 
Lean Comhairle Contae an Chláir le 
hidirchaidreamh a dhéanamh leis an Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta maidir 
leis an dá iarratas a rinneadh ar Liosta Sealadach 
na Láithreán Oidhreachta Domhanda don Bhoirinn 
agus do Inis Cealtra. 

Céim 2 de na Láithreáin Taispeána 
Bithéagsúlachta 
Dáileadh na tuarascálacha deiridh ó Chéim 1 de na 
Láithreáin Taispeána Bithéagsúlachta a rinneadh in 
2020, lena n-áirítear taifid speiceas agus moltaí ar 
na 10 láithreán taispeána bithéagsúlachta 
(limistéir taitneamhachta poiblí) ar na páirtithe 
leasmhara ábhartha, lena n-áirítear foireann 
Chomhairle Contae an Chláir agus grúpaí pobail. 
Bhí na suíomhanna taispeána seo le feiceáil i sraith 
doiciméadach de dhá chuid ar TG4 an 31 Márta 
2021, Cumhacht an Nádúir, The Power of 
Nature. Féachann an clár faisnéise seo ar an nádúr 
sólás atá ar fáil le linn na paindéime seo agus conas 
is féidir leis an díospóireacht a spreagadh do raon 
níos leithne de ghnáthóg fiadhúlra agus de 
bhainistiú talún. Leanadh ar aghaidh le hobair ar 
Chéim 2 in 2021 agus tugadh faoi thionscadail ag 
Two Mile Gate, Baile Uí Chuagráin, an tSionainn, 
Páirc Uí Shúilleabháin agus Líonra na mBailte 
Slachtmhara go luath in 2021. 

 
Seimineáir Ghréasáin Bithéagsúlachta 
Éascaíodh seimineáir bithéagsúlachta ar líne do 
ghrúpaí na mBailte Slachtmhara i gcomhar leis an 
Stiúrthóireacht Tuaithe. Seachadadh sraith de thrí 
sheimineár gréasáin bithéagsúlachta do na grúpaí 
pobail i mBaile na Sionainne mar chuid de 
chomhoibriú tras-rannóige idir Stiúrthóir 
Bainistíochta na Sionainne, Pleanáil agus an 
Stiúrthóireacht Tuaithe. 

 

Suirbhé Ghabhláin Ghaoithe Chontae an 
Chláir 
De bhun thorthaí Shuirbhé Ghabhláin Ghaoithe an 
Chláir 2020 (a thaispeáin go bhfuil daonra an-
bheag de Ghabhláin Ghaoithe fágtha sa chontae, 
agus gan ach 56 nead Ghabhláin Ghaoithe 
aimsithe), ceannaíodh roinnt brící nead do 
ghhabhláin ghaoithe agus boscaí neadaithe agus 
curtha ar fáil chun úinéirí foirgneamh oiriúnach a 
spreagadh chun deiseanna póraithe a choinneáil 
agus cur leis do na ghabhláin ghaoithe. 

 
Feachtas Coinnigí Slán an Chláir 
Foilsíodh póstaer Spring into Heritage ar shuíomh 
Gréasáin an Chláir Coinnigí Slán ar 10 mbealach 
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taithí a fháil ar Oidhreacht an Chláir san Earrach de 
2021. D’éascaigh an Rannóg Pleanála dáileadh 200 
crann úll mar chuid den fheachtas seo. 

 
Maoiniú Phlean Oidhreachta an Chláir 
Dheonaigh an Chomhairle Oidhreachta maoiniú do 
Chomhairle Contae an Chláir faoi Phlean 
Oidhreachta an Chláir 2017 go 2023 le haghaidh na 
dtionscadal seo a leanas: 
• Plean Caomhnaithe do Theach Feirme 

Hastings sa tSionainn 
• Oidhreacht ón uisce i gcomhar le Bord 

Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an 
Chláir 

• Amharcóir Léarscáileanna Oidhreachta an 
Chláir 

• Soláthar Faisnéise Oidhreachta. 
 

Seachtain na Bithéagsúlacht 2021– 
15 - 23 Bealtaine 
D’eagraigh an Rannóg Phleanála dhá sheimineár 
gréasáin ar líne i gcomhar le iCAN do Sheachtain 
na Bithéagsúlachta. An 19 Bealtaine, labhair an Dr 
Fran Giaquinto faoi Bhithéagsúlacht d’Eolaithe 
Saoránach agus an 22 Bealtaine, thug Janice Fuller 
cur i láthair ar Bhithéagsúlacht le haghaidh 
Spásanna Pobail. 

 

Seachtain Náisiúnta na 
hOidhreachta 2021 – 14 - 22 Lúnasa 
Bhí breis is 50 tionscadal agus imeacht pearsanta 
cultúrtha, nádúrtha agus oidhreachta tógtha le 
feiceáil ar fud Chontae an Chláir le linn Sheachtain 
Náisiúnta na hOidhreachta. Ar cheann den iliomad 
imeachtaí pearsanta mar chuid de Sheachtain na 
hOidhreachta bhí turas ar an Turret Lodge i gCill 
Rois, tionscadal a chuir an Rannóg Phleanála ar fáil 
de bhun maoinithe ó Thionscnamh na mBailte 
Stairiúla. 

 

An Phlean Gníomhaíochta 
Náisiúnta um Bithéagsúlacht 
Maoiniú 2021 
Bronnadh maoiniú ar Chomhairle Contae an Chláir 
de €82,965 do thionscadail nua bhithéagsúlachta 
ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 
faoi scéim deontais an Phlean Gníomhaíochta 
Bithéagsúlachta Náisiúnta d'Údaráis Áitiúla. 
Maoiníodh na tionscadail seo a 

leanas: 
• Tionscadal Bogach an Chláir. 
• Bunú clár monatóireachta chun tionchar 

cuairteoirí ag Dumhcha Fhánóir a thaifeadadh 
agus a mhaolú. 

• An tOll-Fheabhrán a dhíothú ó limistéar tástála 
píolótach, i.e. ón suíomh ina ndéantar an tOll-
Fheabhrán a thaifeadadh den chéad uair ar 
dhobharcheantar uachtarach na hAbhann 
Duibhe. 

• Acmhainn gréasáin ar líne de chuid 
Chomhairle Contae an Chláir um Speicis 
Choimhthíocha Ionracha (IAS). 

• Straitéis oideachais chun feabhas a chur ar 
fhoghlaim bithéagsúlachta laistigh den Údarás 
Áitiúil, as a dtiocfaidh cleachtais oibre 
feabhsaithe. Leathnóidh an obair seo go 
tacaíocht phobail, oideachas scoile agus 
oiliúint. 

• Tacaíocht do dhíothú speiceas Glúiní: 
(a) Díothú Glúiní in Inis 
(b) Suirbhé agus Pleananna Gníomhaíochta um Ghlúineach, 
(c) Ceannach trealamh cóireála Glúiní agus 
forbairt aipeanna. 

Tionscadal Toibreacha Naofa an Chláir 2021 
Bhí sé mar aidhm ag Tionscadal Toibreacha Naofa 
an Chláir feasacht a chruthú ar an iliomad 
toibreacha beannaithe i gContae an Chláir agus a 
dtábhacht oidhreachta tógtha, nádúrtha agus 
cultúrtha a cheiliúradh. Soláthraíonn an acmhainn 
ar líne a tháinig as seo eolas ar thoibreacha 
beannaithe Chontae an Chláir a ndearnadh suirbhé 
orthu agus scrúdaítear na traidisiúin a bhaineann 
leis na toibreacha beannaithe seo, na cuntais 
stairiúla a bhaineann le nósanna na suíomhanna 
agus cuireann sé eolas ar fáil faoin tírdhreach ina 
bhfuil gach tobar suite. Ní acmhainn statach na 
leathanaigh ghréasáin seo, ach forbróidh siad de 
réir mar a leanann taighde ar thoibreacha 
beannaithe an Chláir ar aghaidh. https://heritage. 
clareheritage.org/category/places/holy-wells 

 
Rinneadh suirbhé ar 237 Tobair Naofa agus 
táirgeadh léarscáileanna agus taifid ghaolmhara. 
Beidh sé d’aidhm ag an gcéad chéim eile den 
tionscadal feasacht ar Thoibreacha Naofa áitiúla a 
ardú sa phobal agus iad a dhéanamh níos 
inrochtana don phobal agus tá sé seo beartaithe 
do 2022. 
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Maoiniú Oidhreachta Pobail na Comhairle Oidhreachta 
Thacaigh agus d’éascaigh an Rannóg Pleanála grúpaí pobail ina n-iarratais ar Mhaoiniú Oidhreachta Pobail 
na Comhairle Oidhreachta, ar leithdháileadh €87,267 ar 12 thionscadal mar seo a leanas: 

 
Iarratasóir Cur síos ar an Tionscadal Méid 
Grúpa Tionscadal 
Leaba Shíoda – 
Leaba Shíoda Le 
Chéile 

Tuarascáil Stairiúil ar Bhataire Napoléon Chill Chéirín agus 
Idirchaidreamh Pobail. 

€5,585 

Grúpa Oidhreachta 
Inis Cathaigh 

Stair bhéil, doiciméid, grianghraif agus déantáin a bhaineann le 
pobal na nOileán in Inis Cathaigh sa 19ú agus 20ú haois a bhailiú, a 
chaomhnú, a chosaint, d’fhonnciad a dhigitiú agus a thaispeáint. 

€1,478 

Forbairt Pobail 
na Céibhe Nua 
Grúpa 

Plean bainistíochta/tuarascáil ar shaothar ealaíne (14 phictiúr 
Sheáin Uí Shúilleabháin agus 2 fhuinneog dhaite) i Séipéal Phádraig, 
An Chéibh Nua, Co. an Chláir. Measúnú ar riachtanais 
chaomhantais. 

€4,100 

Dúchas na Sionna Teach Feirme Hastings – Oibreacha Caomhantais agus Ailtireachta 
Suirbhé 

€10,000 

Comhairle Pobail na 
Scairbhe 

Tuarascáil Chaomhantais/Riochta a dhéanamh ar an 
Túr Uisce Theach na mBocht sa Scairbh. 

€12,000 

Cuimhneamh an 
Chláir 

Podchraoladh Stair Bhéil an Chláir – sraith podchraoltaí bunaithe ar 
chartlann stair bhéil Cuimhneamh an Chláir 

€8,000 

Grúpa Míolta Móra 
agus Deilfeanna na 
hÉireann 

Ionad Deilf na Sionainne agus na bailiúcháin atá ann a athnuachan 
ar mhaithe le hinrochtaineacht níos fearr. 

€15,000 

Tearmann Dúlra 
Loch Gréine 

Bithéagsúlacht agus oidhreacht nádúrtha ghleann Loch Gréine a 
chosaint, agus feasacht a ardú faoinár n-oidhreacht nádúrtha agus 
chultúrtha, trí shuirbhé abhann, suirbhé ar láithreacht ialtóg, 
agus ceamara dúlra. 

€3,867 

Bailte Slachtmhara 
na  
Sionainne 

Plean Bithéagsúlachta Inbhuanaithe agus Bonneagair Ghlais  
do Bhaile na Sionainne 2021. 

€6,000 

Cumann Lucht 
Sábhála Shíolta na 
hÉireann  

Forbairt Acmhainní Oidhreachta Digiteach – Lucht Sábhála Shíolta 
na hÉireann Eispéieas Réaltacht Fhíorúil 360. 

€3,400 

Comhairle 
Pobail an 
Chreatlaigh 

Iniúchadh Oidhreachta Pobail 2021: Iniúchadh Oidhreachta a 
dhéanamh chun gníomhartha oiriúnacha a chinneadh dár bPlean 
Pobail nua, chun ár bPlean Pobail a shainaithint, a léirmhíniú, a 
chosaint agus ár n-oidhreacht thógtha a bhainistiú agus meas a 
thabhairt ar an oidhreacht nádúrtha in aice láimhe. 

€13,487 

Cumann 
Forbartha 
Thuaim 
Gréine 

Rochtain agus Léirmhíniú ag Áith Aoil, Tuaim Gréine: Chun an 
tionscadal athchóirithe áith aoil a chríochnú trí chlúdach miotail a 
shuiteáil thar bharr an phota áithe ionas gur féidir é a fheiceáil go 
sábháilte agus trí chomhartha léirmhínithe a chur suas do 
chuairteoirí. 

€3,350 
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Plean Caomhantais do Theach 
Feirme Hastings, An tSionainn 
Teach feirme tuí traidisiúnta a bhí i dTeach Feirme 
Hastings, atá suite i mBaile na Sionainne agus faoi 
úinéireacht Chomhairle Contae an Chláir, le tógáil 
balla láibe/dóibíní agus tá drochbhail air. De bhun 
maoinithe a fuarthas ón gComhairle Oidhreachta 
agus maoiniú meaitseála ó Chomhairle Contae an 
Chláir ullmhaíodh Plean Caomhantais, Tuarascáil 
Mheasúnaithe Struchtúrtha, Sonraíochtaí agus 
Ráitis Modhanna do Theach Feirme Hastings áit a 
bhfuil roghanna molta maidir leis an láithreán. 

 
Ciste na Séadchomharthaí Pobail, 
2021 Fuair ceithre thionscadal oidhreachta 
tógtha sa Chlár maoiniú ó Chiste na 
Séadchomharthaí Pobail 2021. 
• Reilig Chluain Rois €30,351 
• Bataire Chill Chéirín €29,129 
• Teampall agus Reilig Theampall Uí Mháille 

€13,478 agus 
• Ardeaglais Chill Fhionnúrach €29,950. 

 
Dámhachtainí Pailneoirí Údaráis 
Áitiúil na mBailte Slachtmhara 2021 
In 2021, chuir ocht mbaile agus sráidbhaile sa Chlár 
isteach ar Ghradaim an Phlean Uile-Éireann um 
Phailneoirí lena n-áirítear Inis agus Inis Díomáin 
mar aon leis na hiontrálaithe don chéad uair ón 
Sionainn, Cill Rois, An Dún Beag, Leaba Síoda, An 
Cnoc agus Cill Mhuire Mhic Mhathúna, rud a 
léiríonn rath breise an cur chuige Phlean Uile-
Éireann um Phailineoirí. Ní hamháin gur bhuaigh 
Bailte Slachtmhara na hInse Gradam na mBailte 
Slachtmhara in Éirinn 2021, bhuaigh Inis an 
Gradam Lárionad Uirbeach Mór, Gradam 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, Gradaim 
Gníomhaíochta Aeráide agus Chaighdeán an Aeir 
agus Gradam Uisce agus Pobail freisin. Is í Inis arís 
don tríú huair as a chéile buaiteoir Ghradam Plean 
Uile-Éireann do Phailineoirí Réigiún an Iardheiscirt 
agus an Mheán-Iarthair. 

 
Tionscadal Oidhreachta an Lucht 
Siúil 
D’oibrigh Comhairle Contae an Chláir le 

hIonad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh  na 
Boirne(OETC) ar Thionscnamh don Lucht Siúil agus 
Oidhreachta in 2021. Lean sé seo ar thionscnamh 
2020 an-rathúil ina raibh teaghlaigh den Lucht Siúil 
agus múinteoirí ó Scoil Chríost Rí, Inis, arna thacú 
agus arna éascú ag Ionad Oideachais agus Oiliúna 
na Boirne, rannpháirteach i gclár cadhcála ocht 
seachtaine ar an bhForghas agus ar Loch Bhaile Uí 
Áille. Bhí an tionscadal bunaithe ar an gclár 
ORBITAL*. 

 
Rinne an tionscadal 2021 seo iniúchadh ar 
thábhacht na hoidhreachta do theaghlaigh den 
Lucht Siúil i gceantar na hInse. Is éard a bhí i gceist 
leis an tionscadal ná cuairt a thabhairt ar 
shuíomhanna oidhreachta trí shiúlóid agus/nó 
cadhcáil chuig na láithreáin agus iniúchadh a 
dhéanamh ar na ceantair máguaird. Tugadh 
cuairteanna ar shuíomhanna oidhreachta ar Loch 
Chnoc an Locha chun an crannóg a thaiscéaladh 
ansin, go dtí an Inis Cealtra ar Loch Deirgeirt, go dtí 
Gearradh Bhéal Uí Shí, go Mainistir na Cuinche 
agus úsáid a bhaint as ‘Cosán na nOilithreach’ a 
thosaíonn ag an Ardeaglais in Inis trí ‘The Rocky’ ar 
aghaidh go dtí Tobar Naomh Eoin gar do Mhainistir 
Chill Eoin. Chuir maoiniú an tionscadail ar chumas 
48 tuismitheoir agus 48 leanbh bunscoile cuairt a 
thabhairt ar Chaisleán agus Daonpháirc Bhun Raite. 

 
 
 

Bainistiú 
Forbartha 
Iarratais phleanála 
B’ionann líon na n-iarratas pleanála a fuarthas in 
2021 agus 1399, agus b’ionann sin agus méadú 
suntasach de bheagnach 40% ar fhigiúirí 2019 agus 
2020. Ina theannta sin bhí 7 n-iarratas forbartha de 
Chuid VIII an Údaráis Áitiúil féin. Rinneadh cinntí 
maidir le 1164 iarratas pleanála, ar deonaíodh 
1096 (94.2%) díobh agus diúltaíodh do 68 (5.8%). 
As na 30 iarratas a chinn an Bord Pleanála i rith na 
bliana, seasadh le 16 chinneadh de chuid 
Chomhairle Contae an Chláir. 
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Fiosrúcháin réamhphleanála: 
Tionóladh 353 comhairliúchán réamhphleanála 
san iomlán i rith na bliana chun a chur ar chumas 
iarratasóirí prionsabal a gcuid tograí a phlé saor in 
aisce le hoifigeach pleanála Comhairle. Is ionann é 
seo agus méadú de 30% ar fhigiúirí 2020. 

 

Ranníocaíochtaí Forbartha 
Bailíodh suim de €2,849,453 le linn 2021. 
Soláthraíonn na ranníocaíochtaí seo maoiniú do 
chláir oibre caipitil ar raon seirbhísí, lena n-áirítear 
bóithre, taitneamhacht, pobail, caitheamh aimsire 
agus páirceáil. Leanann an Chomhairle ar aghaidh 
ag bailiú ranníocaíochtaí uisce agus séarachais thar 
ceann Uisce Éireann ar cheadanna pleanála a 
deonaíodh roimh an 1 Eanáir 2014. 

 

Dlí Pleanála a Fhorfheidhmiú 
Tháinig méadú suntasach freisin ar ghníomhaíocht 
na Rannóige Forfheidhmithe sa Roinn Pleanála le 
linn 2021 agus tá achoimre ar an ngníomhaíocht sa 
tábla seo a leanas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eastát Tithíochta a Ghlacadh ar 
Láimh Ghlac Comhairle Contae an Chláir ocht 
(8) eastát tithíochta ar láimh in 2021. Rinneadh 
dul chun cinn maidir le go leor eastát eile a 
chríochnú trí chaidreamh le sealbhóirí bannaí, 
forbróirí, conraitheoirí agus cónaitheoirí. 

 
Rinne an fhoireann glactha ar láimh sa Rannóg 
Phleanála monatóireacht réamhghníomhach ar 19 
bhforbairt nua a bhí á dtógáil le linn 2021. Ba 
cheart go gcinnteodh an mhonatóireacht 
leanúnach seo ar eastáit, cé go bhfuil sé dian ar 
acmhainní, 

go mbeadh forbairtí tithíochta sa todhchaí 
críochnaithe ar chaighdeán níos airde agus gur 
chóir go mbeadh próisis um ghlacadh ar láimh níos 
simplí ina dhiaidh sin. 

 
Lean an Rannóg Phleanála ag tabhairt pleananna 
réitigh láithreáin chun críche agus ag socrú go 
gcuirfí conarthaí oibreacha feabhais i bhfeidhm ar 
roinnt eastáit ina raibh an Chomhairle ag fáil airgid 
bannaí. 

 
I bhforbairtí nach leor na bannaí, ar chúiseanna 
éagsúla, chun na hoibreacha riachtanacha a chur i 
gcrích, táthar ag súil go mbeadh scéim dreasachta 
náisiúnta, cosúil leis an scéim a chuir an Roinn ar 
fáil in 2016, ar fáil don Chomhairle, a chuideodh léi 
forbairtí den sórt sin a chur i gcrích. 

 
 

Bainistíocht Mhaoine 
Chuir an tAonad Bainistíochta Maoine roinnt 
tionscadal athchóirithe réadmhaoine chun cinn i 
rith na bliana, mar a shonraítear thíos. 

 
Tionscadal Uasghrádaithe Fhoirgneamh 
Mhúsaem an Chontae 
Cuireadh tús leis an obair thógála an 5 Bealtaine le 
hathchóiriú fhoirgneamh Mhúsaem an Chontae, 
tar éis deireadh a chur le srianta Covid-19 Leibhéal 
5 don earnáil tógála. Ba é M. Fitzgibbon Ltd an 
príomhchonraitheoir agus bhí roinnt 
fochonraitheoirí i gceist freisin. Dhear Oifig 
Dearaidh Chomhairle Contae an Chláir an 
tionscadal go hinmheánach i gcomhar leis an 
Aonad Bainistíochta Maoine, le seirbhísí 
comhairleoireachta seachtracha fostaithe le 
haghaidh dearaidh mheicniúil, leictrigh agus intí. 
Bhí infheistíocht i dtairiscint an mhúsaeim i gceist 
leis an tionscadal trí spás an mhúsaeim a mhéadú 
chun carr Dodge DeValera 1947 a ionchorprú (le 
bogadh isteach in 2022), agus feabhas a chur ar an 
spás don oifig turasóireachta chun é a dhéanamh 
níos 

Líon na ngearán a fuarthas 306 
Líon na gcásanna a imscrúdaíodh 135 
Litir rabhaidh a eisíodh 92 
Fógraí forfheidhmithe a eisíodh 23 
Cásanna dlí a thionscnaíodh 2 
Comhaid ar dúnadh 69 
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fáiltí agus feabhsúcháin ar na limistéir thuas 
staighre le hoifigí nua agus uasghrádú ar an 
seomra cruinnithe. Léiríonn an tionscadal seo an 
tábhacht a bhaineann le hinfheistíocht a 
dhéanamh sna foirgnimh atá againn faoi láthair, go 
háirithe iad siúd ag príomhshuímh i lár na mbailte. 
Tá an tionscadal seo, a críochnaíodh i mí na 
Samhna 2021, tar éis beatha nua a thabhairt do 
fhoirgneamh Mhúsaem an Chontae agus tá méadú 
tagtha ar líon na ndaoine i lár an bhaile. 
Taispeántar ar an ngrianghraf an spás oifige nua a 
cruthaíodh ar an dara hurlár atá á ligean ar léas 
d’Inis 2040 DAC, atá ag tiomáint ath-infheistíochta 
i mbaile na hInse. 

Sa phictiúr lasmuigh de Mhúsaem an Chontae tar éis tús a chur le tionscadal athchóirithe Mhúsaem an Chontae in Inis tá 
(cd): Aldo Andreucetti, Ceannaire Dearaidh, Comhairle Contae an Chláir; Carmel Greene, Ceannaire Tionscadail, 
Comhairle Contae an Chláir; An Comhairleoir Mary Howard, Cathaoirleach Chomhairle Contae an Chláir; Helen Walsh, 
Leabharlannaí Contae; Niall Coonan, Bainisteoir Tionscadail, M Fitzgibbon Contractors Ltd; Pat Dowling, 
Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae an Chláir; agus Liam Connelly, Stiúrthóir Forbartha Eacnamaíochta, Comhairle 
Contae an Chláir. 



85 
 

Tionscadal Cuibhrinn na Sionainne 
Cé gur aimsíodh an suíomh nua le haghaidh 
athlonnú Cuibhrinn na Sionainne in 2019 agus 
cuireadh i gcrích é in 2020, bhí drochthionchar ag 
paindéim Covid-19 ar an suíomh a oscailt le húsáid. 
Ach, tháinig sé chun bheith ina chroílár 
gníomhaíochta i Samhradh 2020 agus d’éirigh thar 
barr leis, agus tá liosta feithimh anois ann chun 
cuibhreann a fháil. Bhunaigh sealbhóirí na 
cuibhrinn Cumann Leithroinnte nua agus bíonn sé 
i dteagmháil go rialta leis an gComhairle maidir le 
cúrsaí oibríochta. Shuiteáil an Cumann Cuibhrinn 
pola-thollán nua i lár 2021 le maoiniú ó Cheantar 
Bardasach na Sionainne. Léiríonn na grianghraif an 
ócáid nuair a thug an Cathaoirleach, PJ Ryan agus 
an Príomhfheidhmeannach Pat Dowling cuairt ar 
an suíomh i Meán Fómhair 2021 agus bhuail siad 
leis na sealbhóirí cuibhrinn. 

 
 

 

 

Teach Acmhainní, An Chloch Liath, 
Inis Tionóladh cruinniú i mí Mheán Fómhair le 
Scéim Fostaíochta Pobail na hInse Teo a 
chomhordaigh na rannpháirtithe sa scéim agus atá 
lonnaithe sa Teach Acmhainní sa Chloch Liath. Is 
leis an gComhairle an foirgneamh agus tá 
ceadúnas ann don Chuideachta. Is inmholta an 
obair a dhéanann siad ar thionscadail ar fud an 
bhaile, le tacaíocht óna mbunáit anseo, agus 
cuireann sé obair ar fáil do 35 rannpháirtí, le suas 
le 10 gcinn acu lonnaithe anseo. Sa phictiúr tá 
Comhordaitheoir na Scéime Michael Guerin, 
Maoirseoir na Scéime, Aidan O’Shea, Rúnaí na 
Cuideachta, an Comhairleoir Mark Nestor agus 
Ailish McMahon ón Aonad Bainistíochta 
Réadmhaoine. 

 

Idirbhearta Maoine 
Taispeánann an tábla thíos líon na n-idirbheart 
réadmhaoine a chuir an tAonad Bainistíochta 
Maoine i gcrích in 2021. Leanadh ag méadú i 
mbliana ar fhiosrúcháin chuig an Aonad 
Bainistíochta Maoine ar cheisteanna a bhaineann 
le teideal, teorainneacha, seanfhóili léasachta srl., 
rud a léiríonn leibhéil arda gníomhaíochta sa 
mhargadh réadmhaoine sa chontae go ginearálta. 
Ligeann agus ceadaíonn an Chomhairle 
réadmhaoin do go leor grúpaí pobail agus tá roinnt 
léasanna tráchtála aici freisin agus déantar iad seo 
a bhainistiú mar phríomhthacaíocht do 
stiúrthóireachtaí eile. Tá léasanna agus díolacháin 
fadtéarmacha faoi réir cheadú na Comhairle tofa. 

 

Cineál Idirbhirt 2021 
Léas Maoine / Foirgnimh 4 

Ceadúnas chun maoin / foirgneamh a 
úsáid 

11 
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ar dtús ó 2008, tá siad ar fáil le féachaint ar 
shuíomh Gréasáin na Comhairle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bainistíocht Saoráidí 
Feabhsú agus monatóireacht ar bhearta chun a 
chinntiú gur chomhlíon na hionaid oibre agus na 
socruithe don fhoireann, do chomhaltaí tofa agus 
dár gcustaiméirí ceanglais phlean freagartha na 
Comhairle, bhí treoir náisiúnta agus treoir FSS ar 
Covid-19 ina phríomhthosaíocht ag ár bhFoireann 
Áiseanna in 2021. 

 
Rinneadh soilsiú ar an Áras chun tacú le 
heagraíochtaí agus ócáidí carthanachta éagsúla i 
rith na bliana, lena n-áirítear tréimhse na Nollag. 
Cuireadh roinnt tionscnamh feabhsúcháin ar bun, 
lena n-áirítear barrfheabhsú an spáis urláir agus 
athchóiriú iomlán ar an gCeaintín in Áras Contae 
an Chláir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Láithreáin Thréigthe 
Rinneadh athbhreithniú ar na comhaid agus na 
réadmhaoine go léir ar Chlár na Láithreán Tréigthe 
le linn 2021 agus rinneadh iniúchadh agus 
measúnú ar go leor maoine nua agus rinneadh 
teagmháil le húinéirí nó lena n-ionadaithe. Bhí 
freagra dearfach ar an gcaidreamh le húinéirí 
láithreán tréigthe agus cé go raibh srianta ar  

Corrthrádáil 
Faoin Acht um Chorrthrádáil 1995, agus na 
fodhlíthe a rinneadh faoi, tá an Stiúrthóireacht um 
Fhorbairt Gheilleagrach freagrach as Corrthrádáil a 
riaradh i gContae an Chláir. Caithfidh ceadúnas 
corrtrádála bailí a bheith ag gach corrthrádálaí, a 
bhíonn ag trádáil ar spás poiblí. I rith 2021, chuir 
Covid-19 isteach go mór ar na leibhéil 
ghníomhaíochta agus trádála agus cuireadh an 
chuid is mó de na gnáthfhéilte agus imeachtaí ar 
ceal. 

 
Ghlac gach Ceantar Bardasach le Fodhlíthe 
Corrthrádála 2021 tar éis comhairliúcháin, 
taispeáint phoiblí agus bhreithnigh na Comhaltaí 
MD na haighneachtaí a fuarthas. Na Fodhlíthe nua, 
an 

oibreacha a dhéanamh, dúnadh roinnt comhad in 
2021. Tionóladh cruinnithe réamhphleanála 
maidir le roinnt suíomhanna agus tá roinnt 
oibreacha críochnaithe nó beartaithe ag úinéirí 
chun láithreáin a dhéanamh neamh-thréigthe.  

 
Cuireann an Chomhairle fáilte roimh an bhfócas ag 
an leibhéal náisiúnta ar na réadmhaoine atá 
folamh agus tréigthe sa tír agus aithnítear go maith 
anois go bhfuil acmhainn shuntasach ann chun 
réadmhaoin dá leithéid a athfhorbairt. Ní hionann 
sin is a rá nach mbeidh dúshláin ann maidir le 
déileáil le láithreáin thréigthe de réir mar a tháinig 
muid ar go leor saincheisteanna nach mór a 
réiteach. Mar sin féin, leis an am agus an iarracht, 
ag obair le húinéirí agus ranna eile, tá  

Comhaontú Innilte do Thailte 22 

Gníomhas Aistrithe sínithe 12 

Conradh Díolacháin sínithe 3 

Gníomhas Cirt Slí / Chead Slí sínithe 3 

Gníomhas Ceartaithe / Athruithe 
sínithe 

7 

Comhaontuithe Leithroinnte 
 

39 

 

 Ceadúnais 
bhliantúla 

Ceadúnais 
d’Ócáid 
Speisialta 

Inis 7  

Cill Chaoi 11  

Inis Díomáin 2  

Cé Dhúlainn 1  

Cill Dalua 15  

Fánóir 1  

Iomlán na 
gCeadúnas 
Bliantúil arna  
n-eisiúint 2021 

37  

Cill Rois - 3  
Aonach na gCapall 

 11 

Líon Iomlán na 
gCeadúnas 

   

 11 
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roghanna cinnte ann maidir le hathfhorbairt 
dhearfach agus athbheochan ar go leor láithreán 
tréigthe dá leithéid. 

 
Tugann an tábla thíos léargas ar ghníomhaíocht na 
bliana 2021, ar méadú suntasach é ar 
ghníomhaíocht na mblianta roimhe sin, mar a 
léirítear sa chairt seo a leanas. 

 

 

Láithreáin Thréigthe 2021 

Líon na gcomhad nua a osclaíodh 35 
Líon na bhfógraí Alt 8(2) arna n-
eisiúint - Rún dul isteach ar láithreán 
Clár na Láithreán Tréigthe 

20 

Líon na bhFógraí Alt 8(7) arna n-eisiúint 
- Suíomh a iontráil ar Chlár na Láithreán 
Tréigthe 

4 

Líon na bhFógraí Alt 11 arna n-eisiúint - 
Bearta a theastaíonn ionas nach 
mbeidh an suíomh tréigthe 

2 

Líon na gcomhad dúnta / maoin 
bainte de Chlár na Láithreán Tréigthe 

25 

Líon na bhFógraí a seirbheáladh do 
Cheannach Éigeantach (CPO) 

0 

 
 

Oifig Fiontair Áitiúil 
I mbliain ina raibh gafa le dianghlasáil agus srianta 
athfhillteacha, is mór an iontas gur bhliain rathúil 
eile í 2021 don Oifig Fiontair Áitiúil (OFÁ) an Chláir. 
In ainneoin na ndúshlán eacnamaíochta ar nós an 
bhreatimeachta agus paindéim Covid-19, bhí 
cainníocht agus, níos tábhachtaí fós cáilíocht na 
dtionscadal a rinne iarratas ar thacaíocht an-
spreagúil. Tá cláir oiliúna fós ina bpríomhfhócas 
agus tá siad dírithe ar scileanna úinéirí gnóthaí 
beaga a fheabhsú. I rith 2021, reáchtáil OFÁ an 
Chláir 93 clár oiliúna 

 
Taispeánann an grianghraf seo teach ar Bhóthar 
Ard Liath in Inis, a ndearnadh athchóiriú iomlán air. 
Léiríonn sé seo arís cad is féidir a dhéanamh le 
réadmhaoine atá folamh agus tréigthe. 
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le breis agus 1,537 rannpháirtí. I measc na gclár, bhí 
ábhair ar nós Tosaigh Do Ghnó Féin, Margaíocht, 
Forbairt Bainistíochta, Bainistíocht Airgeadais agus 
Margaíocht Dhigiteach. Ina theannta sin, reáchtáil 
OFÁ an Chláir 14 Clár um Thosaigh Do Ghnó féin 
chun gnólachtaí nuathionscanta a spreagadh agus 
chun cabhrú leo. Bhí 164 rannpháirtí sna cúrsaí seo. 
Bhí meantóireacht fós ina príomhthosaíocht le 350 
tasc meantóireachta “duine le duine” ar siúl. I 
bhfianaise an suaitheadh eacnamaíochta an,  lean 
líon na ndeontas féidearthachta, préimh agus 
leathnú gnó a faomhadh ag feabhsú agus fuair 30 
fiontar faomhadh maoinithe díreach os cionn 
€786,000. 

 
Bhí dúshlán nua ag baint le 2021 maidir le reáchtáil 
ár Seachtaine Fiontraíochta Áitiúil mar go raibh ar 
na himeachtaí uile a bheith curtha ar fáil ar líne. I 
rith na seachtaine, chuir OFÁ an Chláir 18 n-imeacht 
ar fáil agus d’fhreastail 455 duine orthu. Ar an 
iomlán, d’éirigh go maith leis an tseachtain agus 
léiríonn sí bealach nua chun imeachtaí breisoiliúna 
a sheachadadh amach anseo. 

 
Rinneadh ár gClár Fiontraíochta Mac Léinn a 
spreagann fiontraíocht ar fud na leibhéal 
Sóisearach, Meánach agus Sinsearach sna 
meánscoileanna a óstáil freisin ar líne den chéad 
uair riamh. Tá iomlán de 589 mac léinn ó 10 scoil 
éagsúla rannpháirteach sa chlár. Tháinig na 
buaiteoirí in 2021 ó Scoil Mhuire Inis Díomáin and 
Naomh Seosamh, Rinn na Spáinneach. 

 

Leis na dúshláin leanúnacha a bhaineann le Covid-
19 agus an tionchar ar shlabhraí soláthair, 
d’éascaigh OFÁ an Chláir seachadadh ciste 
spreagtha cliant 

do 75 fiontar a fuair tacaíocht ó OFÁ an Chláir 
roimhe seo. Is éard a bhí i gceist leis an gclár seo ná 
sainaithint na ndúshlán ar leith laistigh de gach gnó 
agus ceapadh duine gairmiúil cáilithe oiriúnach 
chun cabhrú leis an ngnó an dúshlán sin a shárú. Tar 
éis infheistíocht shuntasach ó OFÁ an Chláir chun 
cabhrú le gnóthaí bogadh ‘ar líne’ in 2020, díríodh 
ar na scileanna riachtanacha a sholáthar do na 
gnóthaí sin chun deiseanna nua margaidh a 
uasmhéadú óna láithreacht nua ar líne. Cuimsíodh 
leis seo breisoiliúint in oiliúint margaíochta 
digiteach, cur chun cinn trí #clickforclare agus 
iniúchadh ar roinnt gnóthaí chun éifeachtacht a 
thomhas maidir le húsáid na n-uirlisí nua atá ar fáil 
dóibh. Tacaíodh a thuilleadh leis seo nuair a tháinig 
ár bhfeachtas #lookforlocal ar ais roimh an Nollaig. 

 
In 2021 tugadh isteach clár píolótach nua “Green 
For Micro” dírithe ar fheasacht a ardú agus dea-
chleachtais inbhuanaitheachta a chur chun cinn i 
measc fiontair an Chláir. Sa chéad chéim den chlár 
seo, ghlac 17 ngnó páirt. 

 
Ba é an toradh ba thaitneamhaí in 2021 ná líon 
méadaithe na ndaoine a bhí fostaithe ag 
micrifhiontair sa Chlár. Tar éis caillteanas post a 
chlárú in 2020, chláraigh fiontair sa Chlár fás glan de 
153 post, rud a chuir an Clár ar cheann de na 
contaetha is fearr feidhmíochta ar fud na tíre maidir 
le cruthú post in 2021. 

 
 
 



89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ceantar Bardasach Inse 
Tionscadail Feabhsúcháin Ríocht 
Phoiblí na hInse 
Is éard atá i gceist le tionscadail Athbheochana 
Ríocht Phoiblí na hInse ná an fearann poiblí a 
athbheochan, feabhas suntasach a chur ar 
inrochtaineacht do choisithe, sráid-dreach 
feabhsaithe a sholáthar, agus dhá spás cathartha 
ardcháilíochta leathnaithe a sheachadadh agus é 
mar aidhm fhoriomlán eispéireas Lár an Bhaile a 
dhéanamh níos tarraingtí agus níos fabhraí do 
chríocha miondíola agus sóisialta araon. Áirítear ar 
phríomhghnéithe na dtionscadal cóireáil dromchla 
roinnte, cosáin leathnaithe, ábhair dromchla 
ardchaighdeáin le troscán sráide feabhsaithe, 
soilsiú agus comharthaíocht, crainn sráide, 
struchtúir ceannbhrait. Leanadh leis an tionscadal 
Shráid Parnell, Lane-ways and Bow-ways le linn 
2021, agus críochnaíodh cuid mhaith den obair i mí 
na Nollag 2021. 

 

 
Cuireadh tionscadal na hArd-Sráide, Plás an 
Bhainc, Cearnóg Uí Chonaill, Sráid Uí Chonaill, 
Sráid na Seanbheairice agus Cearnóg na Beairice 
isteach le haghaidh maoinithe in 2021. Bhí costas 
iomlán de €5,390,391 ag baint leis an tionscadal, 
75 faoin gcéad den chostas á dheonú faoin gCiste 
um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach faoi 
Thionscadal Éireann 2040, agus an 25 faoin gcéad 
eile á mhaoiniú ag Comhairle Contae an Chláir. 
Fuarthas cead pleanála Cuid VIII le haghaidh 
eilimint Shráid Uí Chonaill den tionscadal in 2021, 
agus cuireadh dearadh mionsonraithe don 
tionscadal ar an eolas trí phróiseas  

Tá ceithre Cheantar Bardasach ag Comhairle Contae an Chláir: Inis, Cill Dá Lua, An tSionainn 
agus Iarthar an Chláir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEANTAIR BHARDASACHA 
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comhairliúcháin phoiblí, rannpháirtíocht 
geallsealbhóirí agus staidéir deartha theicniúil. 

 

Clár Oibreacha Bóthair 
Críochnaíodh na SMDWanna in am in ainneoin na 
gcoinníollacha dúshlánacha a chuir srianta Covid-
19 i bhfeidhm. Chuir an deontas feabhsúcháin 
athchóirithe ar fáil le haghaidh forleagan asfalt i 
sráidbhaile Dhroichead an Chláir, Cnoc Samhraidh, 
Sráid Phroinséis, Claremont (Caisleán an Chláir) 
agus Bóthar Dhroichead na nGabhar, Inis. Ina 
theannta sin, cuireadh maoiniú ar fáil le haghaidh 
forleagan asfalt ar na hiar-bhóithre náisiúnta ag 
Sráid Uí Chearmada, Sráid Mhargadh an Arbhair 
agus Bóthar an Mhuilinn. Tugadh faoi obair 
sábháilteachta ar chostas íseal ag acomhal 
Corrovarin ar Bhóthar na Tulaí agus ag Cnoc 
Uarchoille. Rinneadh oibreacha ar an mbaráiste 
taoide i nDroichead an Chláir in 2021 faoi 
mhaoiniú oibreacha draenála. Soláthraíodh lintéir 
bhreise ag láithreacha éagsúla inar tharla lochán 
stairiúil. 

 

 

Maoiniú Míchumais 
Tugadh faoi oibreacha ag carrchlós Shráid na 
Mainistreach chun rochtain a sholáthar feadh 
bhruach na habhann agus chun bruach na 
habhann a nascadh le Lána Shank/Sráid na 
Mainistreach. Rinneadh na bánna páirceála do 
dhaoine faoi mhíchumas a athchumrú de réir na 
gcaighdeán reatha. Cuireadh colbhaí titim breise 
ar fáil ag roinnt suíomhanna sa CB. 

 
Taisteal Gníomhach 
I measc na dtionscadal Taistil Ghníomhaigh a 
tugadh chun críche bhí: (1) Oibreacha chosáin an 
Bhaile Bhig (céim 1) ón Túr Uisce go dtí an Cairéal; 
(2) cosán Lána na Ceapaí Airde, ó Bhóthar na Tulaí 
go dtí Eastát na Ceapaí Airde; (3) an trasrian 
coisithe ar Bhóthar an Ghoirt, ag Aughanteeroe; 
(4) an tionscadal ceansaithe tráchta in 
Abbeyville/Cúirt na Mainistreach. 

 

 
 

Athnuachan Baile & Sráidbhaile 
Críochnaíodh tionscadal feabhsúcháin na ríochta 
poiblí Dhroichead an Chláir ag an acomhal idir an 
Phríomhshráid agus Sráid Phádraig. Ina theannta 
sin, le scéim ríochta poiblí Gort Lomáin, soláthrófar 
rochtain shábháilte do choisithe agus rothaithe 
tríd an sráidbhaile. 

 
Bainistíocht Tráchta 
Chuir CB na hInse córas bainistithe tráchta i 
bhfeidhm lasmuigh d'ionad vacsaínithe FSS in 
Iarthar an Chontae. Comhaontaíodh an córas seo 
leis na gníomhaireachtaí eile. Ba mhaith le EMD 
buíochas a ghabháil le cónaitheoirí Bhóthar an 
Chláir as a gcomhoibriú le linn an ama seo. 

 

Aeráid & Comhshaol 
• Stáisiún uisce in-athlíonta 

suiteáilte i gcarrchlós Shráid na 
Mainistreach 

• Plean bainistíochta 
bithéagsúlachta – leanadh ar 
aghaidh lena chur i bhfeidhm in 
2021. 

 
Rannpháirtíocht na bPáirtithe Leasmhara 
Plean Soghluaisteachta Sealadach Covid-19 
Lár Baile Inse 
Lean an grúpa seo ar a raibh ionadaithe ó 
eagraíochtaí éagsúla ag teacht le chéile, ag 
athbhreithniú agus ag measúnú cur i bhfeidhm 
reatha an phlean ag pointe ama, ag cinntiú go 
raibh sé oiriúnach don fheidhm. Comhaontaíodh 
an straitéis scoir agus cuireadh i bhfeidhm í an 31 
Lúnasa. Bhain sé a cuspóirí amach ag cinntiú go 
raibh agus go bhfanann Inis ina áit shábháilte le 
maireachtáil, le cuairt a thabhairt uirthi agus le gnó 
a dhéanamh le linn na paindéime. 
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Suirbhé Coisithe Inse 
Rinneadh an suirbhé ar líne agus i bhformáid 
pháipéir (dáileadh tríd an ngréasán brainse 
leabharlainne), ag ráthú inrochtaineachta do gach 
ball den phobal. Ba é an cuspóir a bhí ann ná 
roghanna aonair a fháil le haghaidh nascleanúint a 
dhéanamh ar lár an bhaile, agus na torthaí 
tiomsaithe mar bhonn eolais do chinnteoireacht i 
dtéarmaí an Phlean Soghluaisteachta Inse. Bhí na 
torthaí le foilsiú ag an gComhairle go luath in 2022. 

 
 

Scéim um Bonneagar Itheacháin 
Allamuigh de chuid Fáilte Ireland 
Ag obair leis an gCumann, aithníodh trí chrios 
itheacháin amuigh faoin aer in Inis, Sráid na 
Mainistreach, Sráid Parnell Íochtarach agus Sráid 
Phroinsias. Ag baint úsáide as maoiniú a fuarthas ó 
Fháilte Éireann, cuireadh soilsiú féastaí in airde, 
daingníodh agus dáileadh parasóil brandáilte agus 
bristeoirí gaoithe chomh maith le troscán 
lasmuigh. Tháinig boscaí plandóirí faoi bhláth 
iomlán nuair a cuireadh tús leis an séasúr bia 
amuigh faoin aer. 

 

Seoladh Inis mar ‘Bhaile 
Aoisbháúil’ 
Is é an aidhm atá leis an mbaile a dhéanamh ina áit 
iontach le dul in aois. Tá tionscnamh Baile Inse 
Aoisbháúla  tógtha ar an aitheantas don ról 
luachmhar a fhéadfaidh agus ar chóir do dhaoine 
scothaosta a imirt chun a bpobail a mhúnlú chun 
feabhais. Ag obair le Comhairle Dhaoine 
Scothaosta an Chláir tá roinnt tionscadal curtha 
chun cinn ag EMD ar fud Bhaile na hInse agus a 
phurláin chun an baile a dhéanamh níos 
inrochtana lena n-áirítear dromchlaí roinnte, 
pointí trasnaithe boird, colbhaí báite, trasrianta 
coisithe, 

spásanna páirceála aoisbháúla agus limistéir suí 
aoisbháúla. 

 

Oidhreacht agus Cultúr 
Séadchomhartha Daniel O'Connell (RPS 702) – 
Athchóiriú agus Caomhnú 
Cuireadh tús leis an tionscadal seo atá maoinithe 
ag Ciste na Struchtúr Stairiúil agus ag Comhairle 
Contae an Chláir, le scafall deartha agus tógtha 
saincheaptha suite timpeall ar an struchtúr 
17.25m. Léirigh scrúdú mionsonraithe scoilteadh 
fairsing. Tar éis glantacháin, úsáideadh córas fuála 
agus dearadh agus feistíodh córas cosanta 
tintreach. 

 

 

Lá Fhéile Pádraig 2021 
Ócáid fhíorúil a bhí i Lá Fhéile Pádraig 2021 leis an 
téama ‘Ceangail an Chláir’ ina bhféadfadh daoine 
den phobal a gcuid léirithe a chur isteach ar líne a 
craoladh ar an lá. 

 
Nollaig in Inis 
Lasadh soilse na Nollag in Inis ar bhonn fíorúil. 
D’éirigh thar barr le ‘Sráidbhaile na Nollag’ i Sráid 
na Mainistreach. Chuir EMD agus Oifig na nEalaíon 
fáilte roimh agus d’éascaigh siad roinnt léirithe 
pop-up ceoil agus rince, lena n-áirítear seó tine ag 
an Airde. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceantar Bardasach Chill Dalua 
Reáchtáladh cruinnithe de chuid an Cheantair 
Bhardasaigh (MD) démhíosúil le linn 2021. Phléigh 
baill Cheantar Bardasach Chill Dalua soláthar 
seirbhísí laistigh den cheantar agus d’fhéach siad 
le forbairt straitéiseach áiseanna agus 
taitneamhachtaí sna bailte agus sna sráidbhailte sa 
cheantar a chur chun cinn. Bhí CGB Cheantar Chill 
Dá Lua ar siúl an 24 Meitheamh, 2021. Toghadh an 
Comhairleoir Joe Cooney mar Chathaoirleach,in 
ionad na Comhairleora Pat Hayes agus toghadh an 
Comhairleoir Alan O'Callaghan mar Leas-
Chathaoirleach. 

 
D'éirigh leis na Comhairleoirí an Leithdháileadh 
Ginearálta Bardasach a fháil ag cruinniú mhí Iúil 
den Stiúrthóir Bainistíochta. Chuir na tionscadail 
seo ar chumas na gComhairleoirí oibriú leis an 
bhFeidhmeannas chun a chinntiú go raibh 
tosaíocht ag na tionscadail ar fud an CB áit nach 
raibh sruthanna maoinithe i láthair. 
Seo a leanas samplaí d’oibreacha a maoiníodh 
agus na pobail a fuair maoiniú in 2021: 

• Cosáin Bhaile Uí Mhaolchaisil 

• Oibreacha in aice le CLG an Gheata 
Bháin agus Scoil na Leathchoille 

• Cosán Bailtíní Naomh Luas, Cill Dá Lua 

• Cosán Faiche Choill na Feá 

• Cosáin Garrán na Cluana Muiní, Croisín 

• Ghlac na comhaltaí freisin leis an 
bplean buiséadach agus 
chomhaontaigh siad Leithdháileadh 
Ginearálta Bardasach de €227,321 do 
2022 ag a gcruinniú buiséid an 10 
Samhain, 2021. 

I rith na bliana, cuireadh na comhaltaí ar an eolas 
faoi go leor tionscadal tras-stiúrthóireachta lena n-
áirítear: 

• Fodhlíthe Corrthrádála 

• Fodhlíthe Trá 

• Inis Cealtra 

• RRDF na Scairbhe. 

Chuir na comhaltaí a gcumhachtaí i bhfeidhm i rith 
na bliana i: 

 
• Oibreacha Ceantair Bardasach a 

bhreithniú agus a ghlacadh don bhliain 
2021 

• Bóithre a ghlacadh ar láimh ar eastáit de 
réir A11 den Acht um Bóithre 1993 

• S183 Diúscairt réadmhaoine faoi 
úinéireacht na Comhairle ag áiteanna 
éagsúla sa CB 

• S38 Bearta maolaithe tráchta ag roinnt 
suíomhanna lena n-áirítear tionscadail 
iolracha um Thaisteal Gníomhach agus 
Sábháilteacht.
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Plean Oibre Straitéiseach 
Tháinig comhaltaí tofa mar aon le Feidhmeannas 
an CB le chéile do cheardlanna i lár 2021 chun 
plean oibre a chur le chéile do thionscadail 
straitéiseacha. Bhí plé ar siúl maidir le treo an CB 
amach anseo. Críochnaíodh cáipéis ‘Plean Oibre 
Straitéiseach’ agus ghlac Comhairleoirí an CB leis 
ag cruinniú Mheán Fómhair den CB. Liostaíodh sa 
cháipéis tionscadail/treoracha sonracha 
tosaíochta ar mian le Comhairleoirí an Bhoird 
Bainistíochta a leanúint sna blianta beaga amach 
romhainn. 

 
Sceideal na nOibreacha Ceantair 
Bhardasaigh 2021 
Clár Feabhsúcháin Athchóirithe 2021 – 33km de 
bhóithre uasghrádaithe ar luach iomlán de 
€2,843,000. 
Clár Cothabhála Athchóirithe 2021 – 43km de 
bhóithre uasghrádaithe arbh fhiú €779,555 san 
iomlán iad. 
Deontas Draenála – Rinneadh oibreacha de 
€204,000 san iomlán lena n-áirítear uasghrádú ar 
phíbobair agus díoga draenála ar fud an MD. 

 
Cosáin 
Uasghráduithe iolracha ar bhonneagar cosán ar 
fud an MD lena n-áirítear cosáin ag Garrán Cluana 
Muiní, Faiche Choill na Feá, Bailtíní Naomh Luas, 
Sráidbhaile Chill Mhuire, Cosán an Dúnáin, An 
Tulach. 

 
Scéim Feabhsúcháin Áitiúil 
Rinneadh oibreacha uasghrádaithe ar cheithre 
bhóthar sa CB in 2021. 

 
Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile 
Rinneadh oibreacha ar Scéim Athnuachana Bhaile 
Shráidbhaile agus Sráidbhaile Chluaine in 2021. 
Rinne an fhoireann theicniúil i MD Chill Dá Lua 
maoirseacht ar thógáil an tionscadail. 
Críochnaíodh na hoibreacha faoin Nollaig 2021. 
Feabhsaíodh nascacht laistigh den sráidbhaile leis 
na hoibreacha agus ba thionscadal é a thug ómós 
áite do Shráidbhaile Chluaine. 

 
Deontas CLAR 
Críochnaíodh oibreacha ar Shráidbhaile Áth 
Leathan in 2021. 

Taisteal Gníomhach 
Forbraíodh na tionscadail um Thaisteal Gníomhach seo a 
leanas le linn 2021: 

• Sráidbhaile Chill Mhuire – Dearadh, Soláthar 
agus Tógáil críochnaithe. 

• Sráidbhaile Chuinche - Dearadh, 
Soláthar críochnaithe in 2021. 
Tógáil críochnaithe i mí Aibreáin 
2022. 

• Cosáin na Tulaí – Dearadh, Soláthar 
críochnaithe in 2021. Tógáil 
Críochnaithe i mí an Mheithimh 
2022. 

• Drom an Dúdhoire – Dearadh 
críochnaithe in 2021. 

• Páirc Clarisford – Dearadh tionscadail in 2021. 

Ciste um Oiriúnú na hAeráide 
Fuair CB Chill Dá Lua maoiniú do roinnt tionscadal 
a bhaineann go díreach le saincheisteanna 
leanúnacha tuilte sa cheantar. Bhí aga seachadta 
dúshlánach i gceist maidir leis na tionscadail seo, 
áfach, seachadadh gach tionscadal faoi mhí na 
Nollag 2021. 

 
Soláthar Seirbhíse 
I measc na soláthar seirbhíse a rinne na maoirseoirí 
agus an fhoireann lasmuigh bhí: cothabháil bóithre 
de gach cineál, glaonna éigeandála, cúnamh a 
thabhairt don Gharda Síochána agus don tSeirbhís 
Dóiteáin, bainistíocht tráchta, comharthaíocht 
Covid-19, freagairt do ghearáin phoiblí agus 
suiteáil bonneagair scaradh sóisialta i roinnt bailte. 

 
Áiríodh le soláthar seirbhíse leanúnach in Oifig na 
Scairbhe: 

• Rátaí a bhailiú 

• Mótarcháin a bhailiú 

• Gearáin ó chustaiméirí 

• Idirchaidreamh le hIonadaithe Tofa 

• Riarachán i dtreo sheachadadh an 
SMDW. 

 
Conláistí 
Bhí béim an tSamhraidh 2021 arís ar 
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‘shaoire ag fanacht sa bhaile’. Leag CB Chill Dá Lua 
béim ar a chinntiú go n-ullmhaítear agus go 
gcoinnítear ar ardchaighdeán Geata Dhá Mhíle 
agus Baile Uí Bheoláin, an dá limistéar Brat Gorm 
in Oirthear an Chláir. 

 
Moladh go forleathan go raibh Páirc Uisce 
cheadúnaithe ag Baile Uí Chogaráin agus mar 
thoradh air sin bhí gníomhaíocht turasóireachta 
breise in Oirthear an Chláir. Cuireadh áiseanna 
breise leithris i mBaile Uí Chogaráin don 
Shamhradh 2021. 

 

RRDF na Scairbhe 
Críochnaíodh aighneacht chuig an Roinn Gnóthaí 
Pobail agus Tuaithe i mí Iúil 2021 maidir le Plean 
Athghiniúna don Scairbh i mí Iúil 2021. Féachann 
an plean uaillmhianach le bonneagar fisiceach a 
fhorbairt ar mhaithe le leas fadtéarmach an bhaile 
lena n-áirítear mol ionad ilseirbhíse, carrchlós nua 
don bhaile agus tionscadal ríochta poiblí Chearnóg 
an Mhargaidh. Cuireadh comhairleoirí ar an eolas 
le linn an phróisis. D’éirigh leis an aighneacht agus 
bronnadh €524,000 ar an Stiúrthóir Bainistíochta 
chun an tionscadal a fhorbairt. Leanfar ar aghaidh 
ag forbairt an tionscadail thar 2022. 

 

Foirgneamh Taitneamhachta Bhaile 
Uí Chogaráin 
D’éirigh le haighneacht ó Chomhairle Contae an 
Chláir chuig Fáilte Éireann in 2021 chun forbairt 
agus tógáil foirgneamh taitneamhachta i mBaile Uí 
Chogaráin a mhaoiniú. Bhí dearadh an tionscadail 
ar siúl i rith na coda deiridh de 2021 agus rachaidh 
sé chuig an mBord Pleanála le haghaidh ceadanna 
i R1 2022. 

Ceantar Bardasach 
Iarthar an Chláir 
Tháinig Baill Tofa Cheantar Bardasach Iarthar an 
Chláir (MD) le chéile go rialta le linn 2021 chun 
soláthar seirbhísí agus feabhsú áiseanna agus 
taitneamhachtaí ina gceantar a bhreithniú. Bhuail 
na baill le go leor ionadaithe ó ghrúpaí pobail 
áitiúla i rith na bliana chun saincheisteanna a 
bhaineann lena gceantair a phlé. Chomh maith leis 
na cruinnithe reachtúla, reáchtáladh roinnt 
Cruinnithe Speisialta i rith na bliana ar roinnt 
cúiseanna lena n-áirítear géarchéim Covid-19 agus 
forbairt eacnamaíoch an MD i ndiaidh na 
paindéime agus soláthar tacaíochtaí don 
fuíolluisce agus soláthar uisce sa MD. D’éascaigh 
an Leithdháileadh Ginearálta Bardasach maoiniú 
ar roinnt tionscadal pobail in 2021. 

 
Toghadh an Comhairleoir Cillian Murphy mar 
Chathaoirleach ag an gCruinniú Cinn Bhliana i mí 
an Mheithimh 2021 agus ceapadh an Comhairleoir 
Shane Talty mar Leas-Chathaoirleach. 

 
Ag cruinniú mhí Dheireadh Fómhair de Chomhairle 
Contae an Chláir, comhthoghadh Liam Grant chun 
an folúntas ar Chomhairle Contae an Chláir a 
líonadh mar gheall ar dul ar scor Susan Crawford. 
De bhua a chomhthoghadh ar an gComhairle, 
líonann Liam Grant an post folamh mar 
Chomhairleoir ar Cheantar Bardasach Iarthar an 
Chláir ar feadh shaolré na Comhairle iomláine. 

 
I mí na Samhna 2021 bhuaigh Comhairle Contae an 
Chláir Gradam Chomhlachas na hÉireann um 
Sármhaitheas sa Rialtas Áitiúil (ELG) as tionscnamh 
chun a cheithre Cheantar Bardasach (MD) a 
athstruchtúrú lena n-áirítear CB Iarthar an Chláir. 

 
Ba é an teideal a bhí ar iontráil bhuaiteach na 
Comhairle ná ‘Athstruchtúrú na gCeantar 
Bardasach chun torthaí pobail agus eacnamaíocha 
a fheabhsú’. Bhain an tionscnamh 
athstruchtúraithe leis an 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
athailíniú struchtúir foirne ag leibhéal CB i 
gComhairle Contae an Chláir chun deiseanna 
d'fhorbairt eacnamaíoch a aithint agus a chur chun 
cinn agus chun cáilíocht beatha na bpobal i 
gContae an Chláir a fheabhsú. 

 
Faoin tionscnamh, sannadh ball foirne sinsearach 
(Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach; OFS) do 
gach ceann de na CBanna, agus sannadh gach CB  
ar Stiúrthóir Seirbhíse. 

 
Ba iad cuspóirí foriomlána an athstruchtúraithe ná: 
réitigh inbhuanaithe a aithint agus a fhorbairt chun 
folláine agus cáilíocht beatha na bpobal áitiúil a 
fheabhsú; deiseanna a chur chun cinn chun 
feidhmíocht eacnamaíoch na CBanna a thiomáint 
tuilleadh; leas a bhaint as deiseanna maoinithe 
chun forbairt áitiúil a spreagadh agus chun tacú léi; 
agus comhtháthú tras-stiúrthóireachta a chinntiú 
ar straitéisí ar nós an Plean Forbartha Contae agus 
an Straitéis Turasóireachta. 

Samplaí de chuid de na tionscadail a cuireadh 
chun cinn in 2021: 

 
• Gairdín cuimhneacháin agus 

dealbhóireachta ag ceiliúradh Naíolann 
Chontae an Chláir (Teach Máthair & 
Leanbh) i mí an Mheithimh 2021 i Sráid 
Toler, Cill Rois. 

• Pobail Fuinnimh Inmharthana - lean CB 
Iarthar an Chláir ag obair le 
Comhpháirtíocht Gníomhaíochta 
Fuinnimh Cheann Léime (LEAP) agus le 
pobail eile sa CB ar thionscadail fuinnimh 
inbhuanaithe pobalbhunaithe in 2021. 

• Plean Straitéiseach Aille an Mhothair - 
D’oibrigh baill go gníomhach le hAillte 
an Mhothair i bhforbairt Straitéis 
leanúnach Aillte an Mhothair 2040. 

• Tionscadal Little Ark, Cill Bheathach a 
críochnaíodh in 2021. 

• Tionscadal Bhaile Inis Díomáin- Dul chun 
cinn ar thionscadal ríochta poiblí baile 
Cheann scríbe Turasóireachta de chuid 
Fáilte Éireann le tús curtha le hoibreacha 
sráide in 2021. Dul chun cinn suntasach 
maidir le ceannach limistéir pháirceála do 
lasmuigh den phríomhshráid. Dul chun 
cinn CPO ar Chúinne Blake ag an oifig 
Bainistíochta Tionscadail. Dul chun cinn ar 
Straitéis Feabhsaithe an Bhaile leis an 
bhFoireann Tionscadail lena n-áirítear 
Helena McElmeel Comhairleoirí, ár 
Rannóg Pleanála agus Foireann an Bhaile. 
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• Tionscadail Chill Rois - Dul chun cinn 
suntasach ar fhorbairt Máistirphlean 
don Bhaile ag obair le Foireann an 
Bhaile agus comhairleoirí agus 
sainaithint na bpríomhthionscadail á 
dtabhairt chun críche. Oibreacha 
feabhsúcháin cosán i gCoill Vandeleur 
curtha i gcrích agus tionscadal RRDF 
Gairdíní Vandeleur ag dul ar aghaidh ar 
an suíomh. Tháinig feabhsuithe 
suntasacha ar an ríocht phoiblí de bharr 
buntáistí den Iniúchta Insiúltachta Chill 
Rois nuair a úsáideadh sruthanna 
maoinithe éagsúla lena n-áirítear 
Taisteal Gníomhach agus acmhainní na 
Comhairle chun oibreacha a chur i 
gcrích. 

• Feabhsú Sráidbhaile Dhúlainn - dul chun 
cinn suntasach ar fheabhsuithe agus ar 
oibreacha cosáin sa ríocht phoiblí chuig 
limistéar na cé. 

• Teach Solais Ceann Léime - oibreacha 
curtha ar aghaidh ar shíneadh an 
phríomhphíobáin uisce agus tionscadal 
le haghaidh eispéireas feabhsaithe do 
chuairteoirí, lena n-áirítear 
athdhromchlú agus leathnú ar an 
mbóthar réigiúnach. 

• Lahinch Seaworld Project - dul chun cinn 
suntasach ar athfhorbairt mhór 
fhoriomlán na saoráide de agus an obair 
thógála beagnach críochnaithe faoi 
dheireadh 2021. 

• Sráid na Cathrach - oibreacha 
suntasacha ón bhfearann poiblí lena 
n-áirítear athdhromchlú ar Charrchlós 
na hEaglaise le cúnamh ón gCiste 
Mheiriceá agus feabhsúcháin ar 
chosáin ar fud an bhaile faoin gclár 
Taisteal Gníomhach. 

• Píosaí suntasacha de bhóithre poiblí a 
athchur tar éis d’Uisce Éireann 
príomhphíopaí nua a thógáil ón Mhullach 
go Sráid na Cathrach agus ag Cluain 
Fhlaithín. 

• Rinn na Spáinneach - oibreacha breise 
déanta ag an láthair seo atá ag éirí níos 
coitianta agus cosáin nua curtha leis. 

• Fánóir - Rinneadh Oibreacha Cosanta 
Dumhcha in 2021 agus an Stiúrthóir  

Bainistíochta i mbun idirchaidrimh leis an 
NPWS agus le Geopháirc UNESCO Bhoirne.ar 
an tionscadal seo. 

• Bealach EuroVelo - Suiteáladh 
comharthaíocht agus racaí rothair nua ar 
fud an CB in 2021, rud a chabhraigh leis an 
éileamh atá ag méadú i gcónaí ar 
rothaíocht sa réigiún. 

• Bhain roinnt suíomhanna leas as an 
gClár Forbartha um Bonneagar Cuain 
Iascaigh agus Cósta 2021 lena n-áirítear 
oibreacha deisiúcháin suntasacha ar 
chéanna Charraig an Chabhaltaigh agus 
suiteáil pontún nua i gCé an Dúin Mhóir, 
An Dún Beag. 

• Críochnaíodh roinnt tionscadal faoin 
gClár Oibreacha um Oiriúnú Aeráide 
agus Athléimneacht in 2021 lena n-
áirítear oibreacha faoisimh tuilte sa 
Shragh agus Gort na Mara agus 
oibreacha cosanta cósta i mBaile Uí 
Bheacháin, i gCill Bheathach, sa Cheathrú 
Mhór agus sa Cheapach. 

• Bhain an CB leas as na haraidí gréine 
breise a shuiteáil i roinnt suíomhanna 
lena n-áirítear baile Chill Rois agus trá 
an Leachta. Chabhraigh sé seo le 
ceisteanna bruscair sna ceantair seo. 

• Suiteáladh scáthláin bus nua i gCill 
Chaoi agus i Lios Dúin Bhearna. 

I measc cuid de na saincheisteanna eile a pléadh 
agus a comhaontaíodh ag Cruinnithe Ceantair 
Bhardasaigh Iarthar an Chláir i rith na bliana bhí: 

• Breithniú agus glacadh le 
Sceideal na nOibreacha Ceantair 
Bhardasaigh don 2021. 

• Glacadh ar láimh bóithre i roinnt eastát de 
réir S11 d’Acht na mBóithre 1993 Bóithre 
príobháideacha a ghlacadh ar láimh de réir 
S11 d’Acht na mBóithre 1993. 

• S183 diúscairt réadmhaoine faoi 
úinéireacht na Comhairle ag áiteanna 
éagsúla sa Cheantar Bardasach 

• Bearta maolaithe tráchta S38 i 
roinnt áiteanna. 
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Ceantar Bardasach na 
Sionainne 
Tháinig an Comhairleoir John Crowe as Dhroichead 
Abhann  Ó gCearnaigh mar Chathaoirleach ar 
Cheantar Bardasach na Sionainne an 18 
Meitheamh 2021 agus ghlac an Comhairleoir 
Michael Begley as Cluain Lára dualgais mar Leas-
Chathaoirleach. Le linn 2021, bronnadh 
leithdháileadh maoinithe iomlán de 
Bronnadh €27,470 ar 30 grúpa spóirt, cultúrtha, 
staire agus pobail faoi Scéim Deontais Pobail 
Cheantar Bardasach na Sionainne. Is é cuspóir na 
scéime deontas ná spreagadh agus tacaíocht a 
thabhairt d’eagraíochtaí pobail áitiúla agus do 
ghrúpaí pobail atá gníomhach i réimsí forbartha 
cultúrtha, ealaíne agus pobail an cheantair. 

 

 

De réir mar a lean an phaindéim ar aghaidh go dtí 
2021 dhírigh an fhoireann i gCeantar Bardasach na 
Sionainne, le tacaíocht ónár seachtar 
Comhairleoirí Ceantar Bardasach, ar sheachadadh 
seirbhíse de réir na dtreoirlínte náisiúnta sláinte. 
D'fhreagair ár bhfoirne d'oibreacha éigeandála ar 
fud an MD agus chuir siad an clár oibreacha 
bliantúil ar fáil in am, ag glacadh gníomhartha de 
réir mar a choigeartaíodh srianta. Freastalaíodh ar 
an bpobal le scáthláin bus inrochtana nua faoi 
bhearta Taisteal Gníomhach, uasghrádaíodh 
cosáin, comharthaíocht agus bonneagar 
rothaíochta ag príomhláithreacha agus tacaíodh le 
gnólachtaí áitiúla le bonneagar breise agus dúnadh 
bóithre sealadacha chun bia amuigh faoin aer a 
chumasú. 

 

Páirc Bhaile na Sionainne 
Lean foireann an Cheantair Bhardasaigh lenár 
bhfócas ar bhithéagsúlacht agus ar ár 
dtimpeallacht nádúrtha le linn 2021 tar éis sraith 
seimineár gréasáin a reáchtáil i gcomhar lenár 
nOifigeach Oidhreachta agus lenár nOifigeach 
Forbartha Tuaithe níos luaithe sa bhliain. De réir 
mar a chuaigh an séasúr ar aghaidh d’oibríomar le 
raon comhpháirtithe chun ‘Gradam an Bhrait 
Ghlais’ a bhaint amach don pháirc. Is é an Brat 
Glas an caighdeán tagarmharcála do pháirceanna 
atá inrochtana don phobal agus déanann An 
Taisce maoirseacht air agus rinneadh an éacht seo 
trí chomhoibriú le roinnt comhlachtaí a oibríonn 
le chéile 

An Comhairleoir John Crowe - Cathaoirleach 
Cheantar Bardasach na Sionainne 2021/2022. 
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chun na caighdeáin is airde a chinntiú: I measc cuid 
dár gcomhpháirtithe tá Ionad Fóillíochta na 
Sionainne, Comhairleoirí, Geilleagar Sóisialta na 
Sionainne, Bailte Slachtmhara, An Garda Síochána, 
Caisleán Dhrom Ólainn agus ar ndóigh ár 
bhfoireann féin ó laistigh den Stiúrthóir 
Bainistíochta agus ar fud na Comhairle. 

 
Cuireadh feabhas breise ar thaitneamhacht Pháirc 
Bhaile na Sionainne le linn na bliana nuair a 
cuireadh fonsaí cispheile nua leis ar an dromchla 
crua. Thacaigh an Comhairleoir Donna McGettigan 
le ceann de na foirne áitiúla, ‘The Shannon Jets 
Basketball Club’ ina gcuid iarrachtaí. 

 

Shannon in Bloom 
I mí Dheireadh Fómhair seoladh ‘Shannon in 
Bloom’ ar fud Cheantar Bardasach na Sionainne 
nuair a cuireadh 60,000 bolgán cairdiúil le 
pailneoirí le cúnamh ár líonraí pobail in aon 
phobail dhéag . Arna chomhordú ag an bhfoireann 
sa tSionainn, spreag an tionscadal seo ár mbéim 
leanúnach ar bhithéagsúlacht, ag cur leis an 
mbonneagar glas suntasach sa Cheantar 
Bardasach agus ag comhlánú Pháirc Bhaile na 
Sionainne. 

Ba é an cuspóir dath agus dóchas a thabhairt don 
tírdhreach san athbhliain. Maoiníodh an tionscadal 
tríd an leithdháileadh ginearálta bardasach (GMA) 
le tacaíocht ón seachtar Comhairleoirí cathrach 
agus rinneadh an teagmháil le pobail a chomhordú 
tríd an Oifigeach Forbartha Tuaithe agus Pobail. 
Chuir foireann deartha intí Chomhairle Contae an 
Chláir grafaic agus lógónna ar fáil. 

 

Imeachtaí 
D’oibrigh an fhoireann i CB na Sionainne le grúpa 
áitiúil drámaíochta i rith an tsamhraidh chun léiriú 
rathúil amuigh faoin aer 3 lá a reáchtáil ag seastán 
na mbanna ceoil sa pháirc. 

 

 
Ghlacamar an taithí nua seo ar éascú imeachtaí 
chun oibriú lenár nOifigeach Ealaíon agus le 
comhlacht léiriúcháin áitiúil eile chun sraith 
imeachtaí busála, ‘Bualadh Busk’, a rolladh amach 
thar míonna an tsamhraidh – sheinn buscálaí go 
seachtainiúil agus thug siad lúcháir ar na 
sráideanna ag láithreacha tábhachtacha i bPáirc 
Bhaile na Sionainne, Lár Bhaile na Sionainne, Bun 
Raite, Droichead Abhann Ó gCearnaigh agus Cora 
Chaitlín. 
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Ag Nollaig 2021 d’iarr an fhoireann CB ar ár Daidí 
na Nollag agus Mamaí na Nollag féin 
teachtaireacht fhéile de réir ‘scaradh  sóisialta’ a 
sheoladh chuig Diaspóra na hÉireann thar lear mar 
chuid den tionscnamh ‘Bí Éireannach sa Nollaig’ a 
cuireadh chun cinn tríd an Roinn Gnóthaí 
Eachtracha. Ba í seo an dara bliain as a chéile 
againn an imeacht seo a reáchtáil agus thacaigh 
roinnt amhránaithe agus amhránaithe áitiúla leis a 
thug gliondar na féile trí YouTube. 

 

Ómós 
Ba í an bhliain seo an dara bliain ó fuair an 
Comhairleoir Mike McKee RIP bás. Ag searmanas 
beag i bPáirc Bhaile na Sionainne nochtadh plaic i 
gcuimhne ar an gComhairleoir McKee agus a 
sheirbhís don phobal i mBaile na Sionainne. 

 

 

Tionscadail Chaipitil  Seachadadh an 
tionscadal um Athnuachan Bailte agus 
Sráidbhailte agus feabhsúcháin do Dhroichead 
Abhann Ó gCearnaigh i rith mhí Dheireadh 
Fómhair roimh shéasúr na Nollag. I rith an 
tsamhraidh d’oibrigh an fhoireann sa Cheantar 
Bardasach le Scoil na hAiltireachta ó Ollscoil 
Luimnigh (SAUL) chun deiseanna an bhaile a 
mheas – Fuarthas fógra i mí na Nollag go raibh 
Droichead Abhann Ó gCearnaigh roghnaithe mar 
cheann de na bailte sa tír chun maoiniú 
Máistirphleanála a fháil faoin tionscnamh ‘Tús 
Áite do Lár an Bhaile’ in 2022 – ag cur tuilleadh le 
hacmhainn agus le fuinneamh an bhaile rathúil 
seo. 

 

 

I rith na bliana d’éirigh leis an gCeantar Bardasach 
freisin Maoiniú Athnuachana Bailte agus 
Sráidbhailte a fháil le haghaidh tionscadal i nDrom 
Gaibhle, i mBaile na Sionainne agus i Sráidbhaile 
Chluain Lára – tionscadail atá le tosú in 2022. 
Daingníodh maoiniú le haghaidh oibreacha i gCora 
Chaitlín agus i nDrom Gaibhle, Baile na Sionainne 
faoin Scéim Infrastruchtúir agus Áineasa Allamuigh 
(ORIS) i rith na bliana freisin. 

 
Cé go ndéanfar forbairt ar na tionscadail seo sa 
bhliain atá le teacht, rinneadh dul chun cinn 
suntasach ar na Scéimeanna Athnuachana Bailte & 
Sráidbhailte atá i mBun Raite agus sa bPairtín in 
2021 agus cuireadh próisis dearaidh agus Alt 38 
(feabhsú bóithre) chun cinn. 

 
D’éirigh le foirne na gCeantar Bardasach 
tionscadail a chur chun cinn faoi Ghníomhaíocht 
Aeráide – tionscadal ag Stáisiún Pumpála 
Westbury – agus faoi chlár Taisteal Gníomhach an 
ÚNI. Rinne an fhoireann uasghrádú ar an 
Siúlbhealach i mBruach na Sionainne i rith na 
bliana, ag feabhsú inrochtaineachta do gach 
úsáideoir, agus ag dul ar aghaidh le tionscadal 
cosán Míleac go céimeanna deartha. 



 

RÁITEAS AIRGEADAIS GIORRAITHE: 
BLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2021 

 
 
 

Ioncam agus Caiteachas 2021 2020 
 €’000 €’000 
Deontais Stáit 67.0 79.8 
Cáin Mhaoine Áitiúil 8.0 8.0 
Earraí agus Seirbhísí 30.2 28.2 
Rátaí Tráchtála 42.0 44.7 
Ioncam Ó Údaráis Áitiúla Eile 0.1 0.1 
Tobhach Pinsin   
Ioncam Iomlán 147.3 160.8 
Caiteachas Iomlán 135.1 148.3 
Barrachas/(Easnamh) don Bhliain roimh Aistrithe 12.1 12.5 
Aistrithe chuig / ó Chúlchistí (11.9) (12.2) 
Barrachas / (Easnamh) Foriomlán don bhliain 0.18 0.26 
Cúlchiste Ioncaim Ginearálta / (Easnamh) - Tosaigh 2.7 2.5 
Cúlchiste Ioncaim Ginearálta / (Easnamh) - Deiridh 2.9 2.7 

   
Clár Comhardaithe 2021 2020 

 €’000 €’000 
Sócmhainní Seasta 2,814.3 2,782.0 
Obair atá ar Bun agus Réamhspeansais 60.9 42.2 
Féichiúnaithe Fadtéarmacha 32.6 22.6 
Sócmhainní Reatha 76.2 75.0 
Dliteanais Reatha (43.5) (41.6) 
Glan-Sócmhainní / (Dliteanais) Reatha 32.7 33.4 
Creidiúnaithe (méideanna dlite laistigh de bhliain amháin) (92.9) (81.3) 
Glan-Sócmhainní 2,848 2,798 

   
Maoinithe ag   
Cuntas Caipitlithe 2,814.3 2,781.6 
Ioncam - Obair idir lámha 59.7 41.6 
Cúlchiste Ioncaim Sonrach - - 
Cúlchistíe Ioncaim Ginearálta 2.9 2.7 
Iarmhéideanna Eile (29.3) (27.5) 
Cúlchistí Iomlán 2,848 2,798 
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SEIMINEÁIR / COMHDHÁLACHA / OILIÚINT AR FHREASTAIL 
COMHAIRLEOIRÍ CONTAE AN CHLÁIR ORTHU IN 2021 

 
 
 

Cumann Oiliúna Rialtais Áitiúil na hÉireann, Trá Lí, Co. 16 Meán Fómhair, 
2021 (d’fhreastail ball amháin) 
Modúl Oiliúna Chumann na hÉireann um Rialtas Áitiúil, Tower Hotel, Port Láirge. 
18 Meán Fómhair, 2021 (d’fhreastail 8 mball) 
Modúl Oiliúna an Fhómhair LAMA a hAon, Óstán Sligo Park, 
Sligeach. 1-2 Deireadh Fómhair, 2021 (d’fhreastail 7 mball) 
Oiliúint Chumann Rialtais Áitiúil na hÉireann, Horse and Jockey, Co. Thiobraid 
Árann: 5 Deireadh Fómhair, 2021 (d’fhreastail ball amháin) 
IPB - Fóram Rannpháirtíochta na gComhaltaí, 
Áth Luain. 7-8 Deireadh Fómhair, 2021 
(d’fhreastail ball amháin) 
Comhdhálacha Ceilteach Meabhairshláinte agus Folláine, Cloich na Coillte, 
Co. Chorcaí. 8-10 Deireadh Fómhair, 2021 (d’fhreastail 9 mball) 
Comhdháil Cheilteach - Tithíocht do chách, Cairlinn, Co. Lú. 
29-31 Deireadh Fómhair, 2021 (d’fhreastail 2 bhall) 
LAMA Pleanáil Oiliúna an Fhómhair agus Meabhairshláinte, Sligo Park Hotel, 
Sligeach. 3-5 Samhain, 2021 (d’fhreastail 16 bhall) 
Modúl 2 Oiliúna Chumann Rialtais Áitiúil na hÉireann, Caisleán an Chomair, Cill 
Chainnigh. 10 Samhain, 2021 (d’fhreastail 16 bhall) 
Comhdháil Bhliantúil IPI, Loch Garman. 
17-18 Samhain, 2021 (d’fhreastail 2 bhall) 

Comhdhálacha Ceilteacha Meabhairshláinte agus Folláine, Cairlinn, Co. Lú. 3-5 
Nollaig, 2021 (d’fhreastail 1 bhall) 
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Faisnéis teagmhála / uimhreacha 
teileafóin 

• Comhairle Contae an Chláir 
Áras Contae an Chláir, An Bóthar Nua, 
Inis, Co. an Chláir Teileafón: (065) 
6821616, 
Facs: (065) 6828233, 
r-phost: customerservices@clarecoco.ie, 
suíomh gréasáin, www.clarecoco.ie 

Uaireanta Oibre 9:00 rn go 5:00 
i.n Luain go hAoine 

Nóta: 
Cuntair Phoiblí sa Rannóg Phleanála 
agus san Oifig Airgid Thirim: 9:00rn go 
4:00in 
An Rannóg Tithíochta: 
9:00rn go 1:00in 
Uimhir theagmhála i rith éigeandála: 
(087) 4169496 (lasmuigh d’uaireanta 
oifige amháin) 

 
• Mótarcháin 

Áras Contae an Chláir, An Bóthar Nua, 
Inis 
Teileafón: (065) 6844661, 9:00 r.n. go 
5:00 i.n. Luan go hAoine 
r-phost: motortax@clarecoco.ie 
Áiritheoir Poiblí 9:00 r.n. go 1:00 i.n. 
Luan go hAoine 

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

• Spórt agus Fóillíocht Ghníomhach na 
hInse 
Áiseanna 
Teil: (065) 6821604, 
Facs: (065) 6823655 

• Ionad Ceoil Glór 
Teil: (065) 6845370 

 

 
Áis dhiailithe dhírigh 
Chun éascaíocht a dhéanamh ar ár nglaoiteoirí, 
tá áis dhialithe dhírigh ag gach rannóg. Is féidir 
teagmháil a dhéanamh le rannóga aonair trí na 
huimhreacha seo a leanas a dhiailiú: 

• Cartlanna (065) 684 6402 

• Oifig Ealaíon, (065) 6899084 

• Leathanbhanda & Digiteach, (065) 6846375 

• An Phríomh-Oifig Airgid Thirim, (065) 6846208 

• Cosaint Shibhialta, (065) 6822199 

• Rannóg Seirbhísí Corparáideacha, (065) 
6846209 

• Rannóg Comhshaoil, (065) 6846331, facs 
(065) 6846444 

• Saorghlao comhshaoil 
frithbhruscair, 1800 606706 

• Rannóg Airgeadais, (ceisteanna 
ginearálta), (065) 6846329 

• Rannóg na Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála 
(065) 6846410 

• Saoráil Faisnéise, (065) 6846405 

• Scéimeanna Grúpa, (065) 6866119 

• Deontais Ardoideachais, (065) 6846320 

• Rannóg Tithíochta, (065) 6846334 

• Rannóg na nAcmhainní Daonna 
(065) 6846415 

• Rannóg TF, (065) 6846339 

• Oifig Fiontair Áitiúil an Chláir, (065) 6846230 

• Éascaitheoir Comhpháirtíochta, (065) 6846435 

• Rannóg Phleanála, (065) 6846232 

• Bainistíocht Taifead, (065) 6846414 

• Clár na dToghthóirí, (065) 6846363 

• Rannóg Ioncaim, (065) 6846530 

• Rannóg Iompair, (065) 6846312 

• Dearadh Bóthair (065) 6846479 

• Rannóg Tuaithe agus Pobail, (065) 
6846222 

• Rannóg Turasóireachta, (065) 6846283 

• Rannóg Seirbhísí Tréidliachta, (065) 
6846560 

• Sábháilteacht Uisce, (065) 6846270 

• Rannóg Seirbhísí Uisce, (065) 6866116 

mailto:customerservices@clarecoco.ie
http://www.clarecoco.ie/
mailto:motortax@clarecoco.ie
mailto:ClareMuseum@clarecoco.ie
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Oifigí Ceantair Bhardasaigh 
• Inis, (065) 6866133 

• Cill Dalua, (061) 640815 

• An tSionainn, (061) 362319 

• Iarthar an Chláir, (065) 7072283/ (065) 9054310 

Brainsí Leabharlainne 
• Cora Finne, (065) 6837219 

• Brainse Leabharlainne De Valera, (065) 6846353 

• Ceanncheathrú Leabharlainne Inse, (065) 
6846350, suíomh gréasáin 
www.clarelibrary.ie 

• Inis Díomáin, (065) 7071245 

• Leabharlann Chuimhneacháin 
Sweeney Chill Chaoi, (065) 9056034 

• Cill Mhichíl, (065) 9050528 

• Cill Dalua, (061) 376062, Facs (065) 376062 

• Cill Rois, (065) 9051504 

• Lios Dúin Bhearna, (065) 7074029 

• Ionad Staidéar Áitiúil, Inis, (065) 6846271 

• Sráid na Cathrach, (065) 7084822 

• Cora Chaitlín, (061) 368411 

• An Scairbh, (061) 922893 

• An tSionainn, (061) 364266 

• Droichead Abhann ó gCearnaigh, (061) 369678 

• An Tulach, (065) 6835919 
 

Uimhreacha Úsáideacha Eile 
• Lárionad Bainistíochta 
Dramhaíola, An Baile Dubh Beag, 
Eidhneach, (065) 6836960 

• Ionad Athchúrsála agus Stáisiún Aistrithe na Scairbhe, 

(061) 921735 

• Ionad Athchúrsála na Sionainne, 

(061) 364483 

• Ionad Athchúrsála agus Stáisiún Aistrithe Lios Duibhinn, 

(065) 9060175 

• Ionad Athchúrsála Inse, 

(065) 6893705 

http://www.clarelibrary.ie/
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