
Ag obair chun sochaí láidir, 
inbhuanaithe agus chuimsitheach

a thógáil i nDún na nGall le geilleagar 
iomaíoch agus nuálach agus pobail 
shaibhre, a chothaíonn caighdeán 

saoil den scoth atá saibhir ó thaobh 
cultúir de do chách.

“

”





Sochaí láidir, inbhuanaithe agus 
chuimsitheach le geilleagar iomaíoch agus 
nuálach agus pobail shaibhre, a chothaíonn 
caighdeán saoil den scoth atá saibhir ó 
thaobh cultúir de do chách; is tríd na foclaí 
sin a leagtar amach go soiléir cuspóir agus 
uaillmhian Chomhairle Contae Dhún na 
nGall do na cúig bliana amach romhainn.  

Leagtar amach sa Phlean Corparáideach seo 
an dóigh a n-oibreoimid chun an fhís seo a 
bhaint amach, an dóigh a bhfreagróimid do na 
dúshláin a chuirfear i láthair agus an dóigh a 
uasmhéadóimid na deiseanna a thiocfaidh chun 
cinn trí oibriú i gcomhar lenár bpríomhpháirtithe 
leasmhara agus lenár n-eagraíochtaí 
comhpháirtíochta go léir. 

Tá rannpháirtíocht agus comhairliúchán ag 
croílár an tslí a ndéanaimid gnó agus léirítear 
é seo inár bpróiseas déanta pleananna.  
Tá rannpháirtíocht lenár mbaill tofa, lenár 
gcomhaltaí foirne, lenár bpobail agus lenár 
bpáirtithe leasmhara eile mar bhunchloch ag 
tosaíochtaí an phlean seo mar aon le hanailís ar 
ár dtimpeallacht oibriúcháin lena n-áirítear na 
príomhfhíricí, staitisticí agus treochtaí.  

Tá cúig chuspóir straitéiseacha leagtha 
amach againn sa Phlean seo a dhíríonn ar 
fhás a thiomáint, seirbhísí a sheachadadh, 
pobail a chumhachtú, bogadh chuig sochaí 
ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh na 
haeráide de agus ár gcumas eagraíochtúil 
a thógáil.  Déanfar na cuspóirí seo a 
sheachadadh trí raon straitéisí tacaíochta 
a chuirfear i bhfeidhm trínár bPleananna 
Seachadta Seirbhíse Bliantúla.  

Leagtar amach sa Phlean seo creat 
straitéiseach gnímh a threoróidh obair na 
heagraíochta ar fad sna cúig bliana amach 
romhainn.  Tá sé tábhachtach dúinn ár 
bhfeidhmíocht a thomhas agus bainfear é seo 
amach trí roinnt meicníochtaí lena n-áirítear 
táscairí feidhmíochta náisiúnta agus áitiúla, 
tuairisciú don Chomhairle Iomlánach agus 
do na Ceantair Bhardasacha agus inár 
dTuarascálacha Bliantúla.  

Ba mhaith linn aitheantas a thabhairt don 
ionchur a bhí  ag na páirtithe leasmhara go 
léir i ndéanamh an Phlean seo agus go háirithe 
do na comhaltaí tofa agus na baill foirne. Ba 
mhaith linn aitheantas a thabhairt fosta do na 
heagraíochtaí comhpháirtíochta éagsúla a 
n-oibrímid leo agus a mbeidh ról lárnach acu 
maidir le huaillmhianta an Phlean seo a bhaint 
amach.  Tá a fhios againn go mbeidh orainn 
comhoibriú le comhpháirtithe éagsúla lena 
n-áirítear Ranna Rialtais, gníomhaireachtaí 
stáit, eagraíochtaí agus grúpaí ag gach leibhéal 
d’fhonn ár n-uaillmhianta a bhaint amach.  Tá sé 
seo mar chuid lárnach den dóigh a ndéanaimid 
gnó agus tá sé i gceist againn leanúint ar 
aghaidh ag tógáil ar an gcur chuige seo i 
seachadadh ár gcuspóirí straitéiseacha thar 
shaolré an Phlean seo.

An Clr. Nicholas Crossan
Cathaoirleach 

Seamus Neely
Príomhfheidhmeannach
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Leagtar amach sa Phlean Corparáideach seo an treo straitéiseach do 
Chomhairle Chontae Dhún na nGall sna cúig bliana amach romhainn 
agus, in ullmhú an Phlean seo, thugamar aird ar thuairimí agus 
ar dhearcadh réimse leathan páirtithe leasmhara, lena n-áirítear 
comhaltaí tofa, ár bhfoireann, eagraíochtaí comhpháirtíochta, 
úsáideoirí seirbhíse, custaiméirí agus an pobal i gcoitinne.

COMHTHÉACS POLASAÍ 

Ullmhaíodh an Plean seo i gcomhthéacs polasaí reatha agus polasaí 
atá ag teacht chun cinn ag leibhéal áitiúil, náisiúnta agus AE agus tá 
sé múnlaithe ag na dúshláin agus na deiseanna atá i láthair.  Tá curtha 
san áireamh sa phlean an comhthéacs atá ag teacht chun cinn agus 
aird á tabhairt ar threoir beartais náisiúnta lena n-áirítear forálacha an 
Chreata Náisiúnta Pleanála, an Plean Forbartha Náisiúnta, Gníomhú 
ar son na hAeráide, Atógáil na hÉireann, Forbairt Eacnamaíoch agus 
Forbairt Pobail chomh maith leis an mBreatimeacht.  

AN BREATIMEACHT

D’fhéadfaí a rá gur dócha go mbeidh tionchar níos mó ag cinneadh na 
RA an Aontas Eorpach a fhágáil ar Dhún na nGall ná mar a bheidh 
ar aon limistéar eile de chuid na Comhairle ag féachaint do shuíomh, 
do thíreolaíocht agus do nádúr neadaithe an gheilleagair agus na 
bpobal trasteorann.  Tá ról ceannaireachta glactha againn, i gcomhar 
le Comhairlí teorann eile, agus go háirithe le Comhairle Chathair 
Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin, ag an leibhéal áitiúil, réigiúnach, 
náisiúnta, agus nuair is cuí, ar leibhéal idirnáisiúnta chun dul i ngleic 
le breithnithe an Bhreatimeachta chun a chinntiú  go dtuigtear go 
hiomlán na himpleachtaí ag leibhéal áitiúil agus ag leibhéal réigiúnach.  
Chun cuidiú leis na rioscaí a d’fhéadfadh eascairt mar gheall ar an 
mBreatimeacht a bhainistiú, tá Comhairle Contae Dhún na nGall ag 
coimisiúnú Measúnachta Tionchair ar Fhorbairt Eacnamaíoch agus 
ag tacú le plean Infheistíochta a thugann aghaidh ar na cúinsí ar leith 
a thagann chun cinn i nDún na nGall agus cabhróidh sé seo lenár 
dtosaíochtaí a threorú amach anseo. 

AN CREAT NÁISIÚNTA PLEANÁLA

Leagtar amach sa Chreat Náisiúnta Pleanála (NPF) fís amháin agus 
sraith spriocanna comhroinnte do gach pobal ar fud na hÉireann chun 
pleanáil le haghaidh ardú daonra aon mhilliún faoi 2040.  In éineacht 
leis an gcreat seo tá an Plean Forbartha Náisiúnta 10 mbliana ina leagtar 
amach na tosaíochtaí infheistíochta straitéiseacha chun tacú leis an bhfás 
réamh-mheasta seo.

Tá Leitir Ceanainn ainmnithe mar Ionad Fáis sa NPF a aithníonn an nasc 
tábhachtach idir Leitir Ceanainn, Doire agus an Srath Bán agus Réigiún 
Cathrach an Iarthuaiscirt.  Tá Plean Forbartha Chontae Dhún na nGall 
2018 - 2024 ag teacht go dlúth le huaillmhianta an NPF agus féachann 
sé le bheith ina chatalaíoch d’fhás agus d’fhorbairt eacnamaíoch ag tuar 
ardú daonra de 40,000 do Dhún na nGall faoi 2038.

Leagtar amach sa Phlean Corparáideach seo ár gcuspóirí straitéiseacha 
agus ár réimsí tosaíochta a mbeidh ról lárnach acu maidir leis na 
huaillmhianta beartais seo a sheachadadh ag leibhéal áitiúil agus 
réigiúnach agus tá sé ailínithe go dlúth leis na príomhpholasaithe, 

pleananna agus straitéisí reachtúla go léir ag leibhéal náisiúnta, 
réigiúnach agus áitiúil mar atá leagtha amach in Aguisín 1 lena n-áirítear 
Ráiteas Straitéise na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus 
Plean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil Dhún na nGall (LECP).

SOCHAÍ ÍSEALCHARBÓIN ATÁ ATHLÉIMNEACH Ó 
THAOBH NA hAERÁIDE DE

Tá ár dtiomantas aistriú chuig Sochaí Ísealcharbóin atá Athléimneach 
ó thaobh na hAeráide de mar bhonn leis an bPlean seo.  Is ionann treo 
an bheartais sa todhchaí ag leibhéal náisiúnta agus áitiúil agus athrú 
cinntitheach ar an gcur chuige maidir le pleanáil agus infheistíocht 
fhadtéarmach agus táimid chun tosaigh ó thaobh ár dtiomantas a 
chur chun cinn maidir le feidhmíocht agus éifeachtúlacht fheabhsaithe 
fuinnimh ó 2015 agus sinn ar cheann de na chéad údaráis áitiúil in Éirinn 
chun an Córas Bainistíochta Fuinnimh creidiúnaithe ISO 50001 a bhaint 
amach.  Athdhaingníonn  an Straitéis Oiriúnaithe Aeráide a glacadh le 
déanaí agus síniú chairt athrú aeráide na n-údarás áitiúil ár dtiomantas 
maidir leis an aistear seo a leanúint agus leagtar amach inti plean 
gníomhaíochta uaillmhianach chun tacú le haistriú ag an leibhéal áitiúil 
chuig sochaí ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh na haeráide de. 

AN PRÓISEAS PLEANÁLA STRAITÉISÍ

Ullmhaíodh an Plean Corparáideach seo tar éis próisis phleanála 
fhairsing lenar bhain cur chuige fianaisebhunaithe le tacaíocht ó 
chomhairliúchán agus rannpháirtíocht le príomhpháirtithe leasmhara 
agus le treoir ón nGrúpa Polasaí Corparáideach ón tús.  D’fhoirmigh sé 
sin ár gcuspóirí straitéiseacha agus ár straitéisí tacaíochta sna cúig bliana 
amach romhainn.

Tá curtha san áireamh sa Phlean an t-aiseolas a fuarthas mar chuid 
den chomhairliúchán agus den phróiseas rannpháirtíochta.  Bunghné 
den phróiseas déanta plean ab ea rannpháirtíocht na gcomhaltaí 
tofa, fhoireann na Comhairle agus an Ghrúpa Polasaí Chorparáidigh, 
agus d’fhoirmigh sin treo straitéiseach an Phlean.  D’éascaigh sé seo 
úinéireacht láidir agus tiomantas chun na cuspóirí straitéiseacha 
ardleibhéil a leagtar amach sa Phlean a bhaint amach.

Cuirtear i láthair sa Phlean Corparáideach seo creat leathan gnímh 
do na cúig bliana atá romhainn maidir lenár ndualgais reachtúla a 
chomhlíonadh, infheistiú i mbonneagar lena n-áirítear iompar, uisce 
agus teileachumarsáid, fás a thiomáint, tacú le forbairt gheilleagrach 
agus cruthú post, forbairt na hearnála turasóireachta, aistriú go sochaí 
ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh na haeráide de, ag cumasú ár 
bpobal agus seachadadh seirbhísí agus tacaíochtaí ardchaighdeáin a 
chumasú.
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Rinneadh ár bPlean Corparáideach deireanach ag am nuair a bhí 
an comhthéacs náisiúnta foriomlán an-difriúil agus bhí  athrú agus 
athchóiriú nach bhfacthas a leithéid riamh ann don rialtas áitiúil.  
Chuireamar fáilte roimh an athrú seo ar bhealach dearfach agus 

cuiditheach agus chuir muid plean gnímh uaillmhianach i láthair a 
sheachaid réimse leathan tionscadal agus tionscnamh spreagúil atá mar 
thairbhe do dhaoine aonair agus do phobail ar fud an chontae.  Seo 
cuid dár mbuaicphointí:
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SEIRBHÍSÍ  FORBARTHA POBAIL  & PLEANÁLA

•  €8.96 milliún faighte faoi Chlár Peace IV chun Páirc Pobail Riverine a 
fhorbairt i Leifear / An Srath Bán
€2.59 milliún faighte faoin gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach 
(URDF) do Leitir Ceanainn do Cheannach Suíomhanna Straitéiseacha, 
Clár Físe Straitéiseach agus Oibreacha sa Ríocht Poiblí lena n-áirítear Páirc 
Líneach a fhorbairt.

•  €4.84 milliún faighte do thionscadal Athbheochana Lár Baile na gCealla 
Beaga faoin gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe (RRDF). Áirítear 
sna hoibreacha Mol Digiteach, Ionad Eolais do Thurasóirí, Leithreas Poiblí, 
forbairt ar Spás Cathartha comhtháite agus fáil suíomhanna.
€4.12 milliún faighte do thionscadal Athghiniúna ó Chuan go hOileán Ailt an 
Chorráin/Árainn Mhóir faoin gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe 
(RRDF). Áirítear sna hoibreacha forbairt Infreastruchtúr Cuain feabhsaithe 
agus forbairt ar spás cathartha ilúsáideoirí os comhair cladaigh.

•  Bhain breis agus 600 tionscadal tairbhe as maoiniú €3.7m faoin 
Tionscnamh Ciste Forbartha.
Bhain 440 grúpa ar an meán in aghaidh na bliana tairbhe as beagnach 
€1.3 milliún a leithdháileadh faoin Chiste Forbartha Comhaltaí.

•  Maoiníodh níos mó ná 100 tionscadal faoin gClár LEADER um Fhorbairt 
Tuaithe ar fiú €12.9m é arna riaradh ag LCDC Dhún na nGall.
Féile straitéiseach agus imeachtaí daingnithe lena n-áirítear Féile Pan 
Cheilteach agus Craobhchomórtais Damhsa Uladh.

•  Soláthraíodh tionscadail shuaitheanta turasóireachta ag Pointí Sár-Radhairc 
Shlí an Atlantaigh Fhiáin, Sliabh Liag, Cionn Mhálanna agus Teach Solais 
Fhánada.
Forbairt Mara Bhun an Ghaoith seolta go hoifigiúil. 

•  Bunú raon grúpaí turasóireachta fo-chontae
Nascadh Leitir Ceanainn le Rudolstadt sa Ghearmáin.

•  9,155 iarratas pleanála faighte ó 2014 go 2018.
Déileáladh le 972 cás forfheidhmithe pleanála ó 2015 go 2018.

•  Tugadh obair ar 18 Forbraíocht Tithíochta Neamhchríochnaithe chun críche 
agus tá oibreacha ar siúl ar 9 bhforbraíocht eile.
Ghlac Comhairle Contae Dhún na nGall cúram ar 41 forbairt tithíochta agus 
cuireadh tús le 80 eile.

•  Glacadh le Plean Forbartha nua Chontae Dhún na nGall 2018 go 2024.
€600k faighte do thionscadail Dhún na nGall faoin gClár Feabhsaithe 
Pobail agus Bothán na bhFear.

•  €5.5 milliún faighte do Dhún na nGall faoin gClár PEACE IV.
Maoiniú €2 mhilliún d’Ionad Fiontair Shóisialta nua, críochnú bóithre agus 
feabhsuithe sa ríocht phoiblí i Leitir Ceanainn.

•  Seoladh Straitéis Aoisbhách i nDún na nGall le seachadadh raon tionscadal 
nuálach, lena n-áirítear Cór Idirghlúine Ceol le Chéile, Iniúchtaí Insiúltachta 
agus Giomnáisiam Allamuigh i bPáirc Bhaile Leitir Ceanainn.
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TITHÍOCHT,  CORPARÁIDEACH & CULTÚR

•  223 réadmhaoin a ceannaíodh faoin gClár um Fháil Tithe Aonair ó 2015, arb 
ionann é agus infheistíocht de bhreis is €30 milliún.
Osclaíodh 4 fhorbairt tithíochta nua i Srath an Urláir, sa Bhaile Nua, i 
Mainéar Uí Chuinneagáin agus An Craobh (Smith) Leitir Ceanainn, rud a 
sholáthair 133 aonad tithíochta.

•  Infheistíodh os cionn €12 milliún chun úsáid tháirgiúil a bhaint as 997 teach 
folamh ó 2014 i leith.
Tugadh cúnamh deontais d’os cionn €4.5 milliún do 1,041 iarratasóir faoi na 
Scéimeanna Deontais Oiriúnaithe Tí do Dhaoine Scothaosta agus do Dhaoine 
faoi Mhíchumas.

•  Infheistíodh €4.5 milliún in oibreacha Uasghrádaithe Fabraice agus 
Éifeachtúlachta Fuinnimh ar thithe Comhairle.
1,193 tionóntacht nua cruthaithe ó 2014 i leith.

•  Thart ar 97,000 glao agus 6,000 teagmháil ar líne gach bliain chuig an 
Ionad Seirbhísí do Chustaiméirí.
Creidiúnú ISO 50001 don Chóras Bainistiú Fuinnimh daingnithe. 

•  Eagraíodh clár leathan imeachtaí mar chuid de Chlár Comórtha 1916 lena 
n-áirítear History Table: Elevation in the Diamond i Leifear.
Glacann na mílte leanaí agus daoine óga páirt i Wainfest i mí Dheireadh 
Fómhair gach bliain.

•  Chuaigh Bealtaine, an Fhéile do Dhaoine Scothaosta, ó neart go neart.
 Seoladh Cultúr: Fís Straitéiseach do Sheirbhísí Cultúrtha 2016-2020 
clár leathan a sholáthar chun ár seirbhís ealaíon, cultúir, oidhreachta agus 
leabharlainne a chaomhnú, a bhainistiú agus a chur chun cinn. 

•  Áitreabh nua úrscothach do Leabharlann na mBailte Nasctha ag Ionad 
Fiontraíochta The Base.
Tháinig breis agus 1,550 madra agus a n-úinéirí tugtha ar ais le chéile nó 
athlonnaíodh iad trí Dídean Madraí Dhún na nGall.
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FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA ,  CÓRAIS FAISNÉISE & SEIRBHÍSÍ  ÉIGEANDÁLA

•  Seoladh Réamheolaire Dhún na nGall, áit iontach chun cónaí, obair agus gnó a dhéanamh inti.
Ainmníodh Dún na nGall mar an ‘Áit is Réchúisí ar an bPláinéad’, ‘an áit is ansa leis na meáin in 
Éirinn’ agus ‘seoid i bhfolach na hÉireann’ in 2017.

•  Radhairc ón scannán Star Wars: The Last Jedi a ndearnadh scannánú air ag Cionn Mhálanna i 
mBealtaine 2016.
D’eagraigh Club Gailf Bhaile Lifín Craobhchomórtas Oscailte Gailf na hÉireann i mí Iúil 2018.

•  Struchtúir nua Comhpháirtíochta um Fhás Straitéiseach an Iarthuaiscirt bunaithe chun 
comhphleanáil agus leithdháileadh acmhainní a threorú d’fhorbairt Réigiún Cathrach an 
Iarthuaiscirt amach anseo.
Óstáladh misin rathúla Thrádála & Infheistíochta trasteorann chuig SAM gach bliain.

•  Cheadaigh an Oifig Fiontair Áitiúil níos mó ná €2.2m do 113 tionscadal agus é de chumas acu 
thart ar 90 post nua a chruthú gach bliain ó 2015 go 2018.
Maoiniú €1.5m faighte do Mhol Nuálaíochta Digiteach nua ag iar-oifigí Chomhairle Baile Bhun 
Cranncha.

•  D’fhás rannpháirtíocht ar líne le breis agus 23,000 leantóir Facebook agus 9,000 leantóir 
Twitter.  
Mhéadaigh líon na n-úsáideoirí chuig www.donegalcoco.ie 111% ó 135k in 2015 go dtí os cionn 
286k in 2018. 

•  Onóir tugtha do bhaill foirne na Comhairle ag Dámhachtainí Pobail agus Comhairle le 
Dámhachtain Aitheantais Speisialta as a bhfreagairt do dhrochtuilte in Inis Eoghain i mí Lúnasa 
2017. 
13k uaireanta oibre deonacha curtha ar fáil do 164 imeacht neamhéigeandála ag Cosaint 
Shibhialta Dhún na nGall.

•  D’fhreagair Seirbhís Dóiteáin Chomhairle Chontae Dhún na nGall 3,300 teagmhas ó 2015 go 
2018.
Innill Dóiteáin ‘Rang B’ nua €400k tugtha ar láimh do Stáisiúin Dóiteáin Bhaile na nGallóglach 
agus Ghaoth Dobhair.
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AIRGEADAS

BÓITHRE AGUS IOMPAR

•  Caiteachas Ioncaim iomlán 2014 go 2018 de bheagnach €727 milliún.
Caiteachas Caipitil iomlán 2014 go 2018 de os cionn €238 milliún.

•  Feabhas ar an gCuntas Ioncaim don tréimhse 2014 go 2018 de €7.366 
milliún.
Feabhsuithe ar fheidhmíocht bailiúcháin thar gach mór-cheannteideal 
ioncaim lena n-áirítear Rátaí Tráchtála, Cíosanna Tithíochta agus Iasachtaí 
Tithíochta.

•  Laghdú beagnach €71 milliún ar leabhar iasachta na Comhairle 
(oibleagáidí maoinithe fadtéarmacha) (lena n-áirítear aistriú €28 milliún i 
ndliteanais iasachta chuig Uisce Éireann).
Bunú Feidhm Soláthair láraithe chun coigiltis a thiomáint agus 
éifeachtúlachtaí a uasmhéadú.

• Coigiltis agus éifeachtúlachtaí i réimsí amhail leictreachas, teileafónaíocht, 
costais postais agus costais bhreosla.
Uasghrádú ar Chóras Bainistíochta Airgeadais na Comhairle go Agresso 
MS4.

•  Uasghrádú go seirbhísí roinnte MyPay le haghaidh feidhmeanna párolla.
 Comhoiriúnú Sonraisc láraithe tugtha isteach chun próisis chuntas iníoctha 
a shruthlíniú.

•  Beagnach €300 milliún de dheontais maoinithe bóithre caite ó 2015-2019.
Droichead nua Chnoc an Choiligh a chosain €3.15 milliún tógtha i mBun Cranncha 
in áit an tsean-droichid 200 bliain d’aois.

•  Seachadadh Clár Sábháilteachta ar Bhóithre a bhfuil duaiseanna bainte amach 
aige bliain in aghaidh bliana.
Tús curtha le clár deisiúcháin agus atógála uaillmhianach tar éis luach €15 milliún de 
bhonneagar bóthair a dhíothú le linn drochthuilte i mí Lúnasa 2017.

•  Dámhachtain Pailneoirí Údarás Áitiúil na mBailte Slachtmhara do Bhun Cranncha in 
2017, 2018 agus 2019.
N56 Thamhnach an tSalainn go hAthailíniú Bhóthar Inbhir (2 Chéim) ag feabhsú 
rochtana ar na Cealla Beaga, Sliabh Liag, Gleann Cholm Cille agus Slí an 
Atlantaigh Fhiáin.

•  Uasghrádú €1 milliún ar Dhroichead Thír Chonaill i mBaile Dhún na nGall.
Droichead coisithe nua €800k suiteáilte ag Droichead na Finne i mBealach Féich/
Srath an Urláir.

•  Athailíniú €5.6 milliún Dhroichead Blackburn an N15 ag cur le sábháilteacht ar 
bhóithre agus ag feabhsú amanna turais.
Críochnú chéim 2 de N56 Bhá Uachtair go Cill Chainnigh (Castaí Ghaoth Beara) 
mar chuid de Scéim Bóthair LVNS an N56 idir an Clochán Liath agus na Gleannta 
ar chostas €8.1m. 

•  Carrchlós nua Tadhg Culbert ag an Ardbhóthar i Leitir Ceanainn a sholáthraíonn 
40 spás páirceála breise.   
Droichead nua Mhullán Tí Uí Bhaoill sna Gleannta a thrasnaíonn Abhainn Fhia agus 
a sholáthraíonn bealach rochtana malartach timpeall na nGleanntach.

•  Timpeallán nua an N56 i gCill Tuaidh i Leitir Ceanainn tógtha ar mhaithe le 
sreabhadh tráchta ar an N56 agus in aice le Páirc Ghnó IDA Leitir Ceanainn.
Scéim Athailínithe Bhóthar an N56 ó Chúl Bhí go Cill Mhic Réanáin ag cur deireadh 
le castaí Bluebank agus ag seachadadh príomhphíobán uisce go Scéim Soláthair 
Uisce Réigiúnach Loch as Allt/na Gabhla i Leitir Ceanainn.

•  Rinneadh dul chun cinn ar Thionscadal Náisiúnta um Fheabhsú Bóithre Ten-T Dhún 
na nGall.8
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AG AMHARC SIAR - ÁR MBUAICPHOINTÍ 

UIS CE & TIMPEALLACHT

•  32 Soláthairtí Uisce Poiblí ag táirgeadh 23.9 milliún méadar ciúbach d’uisce óil a fhreastalaíonn ar dhaonra thart ar 
160,000. 
1 brat gorm nua do Mhuiríne an Chaisleáin Nua le bratacha gorma do 11 trá coinnithe.

•  Seoladh tionscadal nua €14m de chuid an AE CatchmentCARE chun 3 thionscadal feabhsú cáilíochta uisce a bhunú 
ag abhantracha na Finne, Blackwater agus na hArna.
Gach bliain feiceann tionscnamh Glantachán Dhún na nGall níos mó ná 300 glantachán pobail ina bhfuil na mílte 
oibrithe deonacha páirteach.

•  13 thrá inrochtana do chathaoireacha rothaí agus cathaoireacha rothaí trá ar fáil le húsáid ag Ráth Maoláin, na 
Dúnaibh, An Charraig Fhinn, Ros Neamhlach agus Cnoc an Mharmair.
12 seastán rothar saincheaptha suiteáilte ag suíomhanna straitéiseacha feadh an chósta.

•  Ainmníodh Leitir Ceanainn mar an baile is slachtmhaire in Éirinn in 2015.
Tacaíocht níos fearr do Ghrúpaí Bailte Slachtmhara i nDún na nGall. 
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DAOINE & ÁIT

•  In 2016, bhí 159,192 duine ina gcónaí i nDún na nGall, méadú de 29,198 le 20 bliain 
anuas.

•  Bhí 45,704 duine (27.8%) in 2016 18 mbliana d’aois nó níos óige agus bhí 65,989 
(15.7%) 65 bliana d’aois nó níos sine.

•  Tá 73% (115,778) den daonra ina gcónaí i gceantair thuaithe chomhiomlána i 
gcomparáid le 27% (43,414) i gceantair uirbeacha chomhiomlána nó i gceantair ina 
bhfuil 1,500+ áitritheoir. 

•  Tá ár dteorainn le Tuaisceart Éireann 140km agus tá ár dteorainn leis an chuid eile 
d’oileán na hÉireann 9km.  

•  Cuimsíonn Gaeltacht Dhún na nGall limistéar geografach 1,502 km2 agus tá daonra 
23,346 duine inti.

FOSTAÍOCHT  

•  Bhí 58,353 duine ag obair i gContae Dhún na nGall in 2016, fás de 5,076 duine ó 
2011 i leith. 

•  Ba iad na hearnálacha is mó fáis i gContae Dhún na nGall sa tréimhse 2011 – 2016 
ná ‘gníomhaíochtaí ríomhchlárúcháin, comhairliúcháin agus seirbhísí faisnéise’ (+638 
Poist); ‘Cúram cónaithe agus gníomhaíochtaí oibre sóisialta’ (+ 580 post); ‘Bialanna 
agus gníomhaíochtaí seirbhíse bia soghluaiste’ (388 post); “Oideachas réamh-
bhunscoile” (+ 352); ‘Óstáin agus cóiríocht chomhchosúil’ (+ 299 post) 

•  As na 9,277 post i gcuideachtaí a fuair cabhair gníomhaireachta i gContae Dhún na 
nGall in 2017, bhí 57% (5,284) i gCuideachtaí faoi Úinéireacht Éireannach agus ba 
Chuideachtaí faoi Úinéireacht Choigríche iad 43% (3,993).

•  As na 9,277 post seo, bhí 62% díobh i dTáirgeadh agus i nDéantúsaíocht Tosaigh 
agus bhí 38% i Seirbhísí. Le linn na tréimhse 2008 - 2017, tháinig méadú 26% 
ar phoist sa ‘earnáil seirbhíse’ i gcomparáid le poist sa ‘earnáil táirgthe agus 
déantúsaíochta tosaigh’ nár tháinig ach 4.6% méadú orthu.

•  I mí Lúnasa 2019 bhí 10,241 duine ar an mbeochlár i gContae Dhún na nGall ag 
laghdú 11% ó Lúnasa 2018. Tá 88% de dhaoine ar an mbeochlár in 2018 os cionn 25 
bliain d’aois agus 12% faoi bhun 25 bliain.

TURASÓIREACHT

•  In 2017 fuair Dún na nGall 255,000 cuairteoir ó thar sáile, rud a chuir €82 milliún 
leis an ngeilleagar áitiúil. Ina theannta sin, rinne cónaitheoirí Éireannacha 376,000 
turas chuig an gcontae agus chaith siad €96 milliún san iomlán.

•  Tá an cósta is faide in Éirinn i nDún na nGall ag 1,134km/705 míle agus tá cónaí ar 
65% de dhaonra Dhún na nGall nach faide ná 5km ón bhfarraige.
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SRACFHÉACHAINT
AR DHÚN NA NGALL
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SRACFHÉACHAINT
AR DHÚN NA NGALL
OIDEACHAS

•  Don bhliain acadúil 2018/19, bhí 174 bunscoil i gContae Dhún na nGall le 18,619 dalta 
agus 27 iar-bhunscoil le 13,022 dalta.

•  As na 5,476 mac léinn lánaimseartha atá ag freastal ar institiúidí tríú leibhéal sa bhliain 
acadúil 2017/18:

Bhí 2,152 ag freastal ar ollscoileanna ar fud na tíre, le OÉ Gaillimh agus Ollscoil 
Chathair Bhaile Átha Cliath ar na cinn is coitianta 
Bhí 2,239 cláraithe in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 
Bhí 1,016 cláraithe in Institiúidí Teicneolaíochta eile, na cinn ba mhó tóir orthu ná IT 
Shligigh agus Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe 
Bhí 69 ag freastal ar choláistí eile m.sh. Coláiste Mhuire gan Smál, NCAD, RCSI, 
Coláiste San Aingeal. 

•   In 2016 bhí 32,552 duine le hoideachas tríú leibhéal i gContae Dhún na nGall, sin 
3,794 níos mó ná mar a bhí in 2011 

• Bhí 19,442 duine in oideachas lánaimseartha in 2016, fás 997 ó 2011 i leith
•  In 2016, ba sna réimsí staidéir seo a leanas is mó a bhí daoine a raibh cáilíocht tríú 

leibhéal gnóthaithe acu:

Eolaíochtaí sóisialta, gnó agus dlí, gnóthaithe ag 9,645 duine
Sláinte agus leas, gnóthaithe ag 8,279 duine 
Innealtóireacht, déantúsaíocht agus tógáil, gnóthaithe ag 7,289 duine
Seirbhísí, gnóthaithe ag 4,675 duine 
Oideachas agus oiliúint múinteoirí, a ghnóthaigh 4,670 duine
Eolaíocht, matamaitic agus ríomhaireacht, a ghnóthaigh 4,079 duine 
Talmhaíocht agus tréidliacht, a ghnóthaigh 2,642 duine  
Na hEalaíona, a ghnóthaigh 1,458 duine 
Na daonnachtaí, a ghnóthaigh 1,451 duine 

SLÁINTE 

•  As na daoine go léir atá 65 bliana d’aois agus níos sine i gContae Dhún na nGall in 
2016, bhí 28% nó 6,576 duine scothaosta ina gcónaí leo féin.

•  Tugann 7,211 duine cuidiú pearsanta rialta gan phá do chara nó do bhall teaghlaigh ar 
bhonn rialta

•  Bhí 21,061 duine faoi mhíchumas i nDún na nGall in 2016 agus bhí 21.4% (4,499) 
díobh ina gcónaí leo féin.  Bhí 2,597 duine faoi mhíchumas agus a bhí ina gcónaí leo 
féin 65 bliana d’aois agus níos sine.

•  Deir 136,206 duine go bhfuil a sláinte go maith nó go han-mhaith, agus is ionann sin 
agus 86% den daonra iomlán.
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SRACFHÉACHAINT
AR DHÚN NA NGALL
TITHÍOCHT  

• Bhí soláthar tithíochta de 83,931 teaghais i nDún na nGall in 2016.
• Bhí 44% de na teaghaisí buana (58,385) faoi úinéireacht gan iasacht nó morgáiste.
•  B’ionann meánphraghas tí i gContae Dhún na nGall ó Eanáir - Meán Fómhair 2019 

agus €126,272.

TAISTEAL 

•  Is as Contae Dhún na nGall a thagann 60% (5,608 duine) díobh siúd a thaistealaíonn 
trasna na teorann go Tuaisceart Éireann le haghaidh oibre, scoile nó coláiste.  
Taistealaíonn 75% d’iomlán na gcomaitéirí trasteorann ar chúiseanna oibre gach lá.

•  Taistealaíonn 5,316 duine chuig an obair taobh amuigh de Dhún na nGall gach lá agus 
téann 3,137 díobh seo ag obair i dTuaisceart Éireann.

•  Sa bhliain 2016, taistealaíonn 81% chuig an obair i gcarr, i veain nó i leoraí, agus ní 
thaistealaíonn ach 7% ar shiúl na gcos nó ar rothar agus ní thaistealaíonn ach 1.3% ar 
an bhus.

CULTÚR,  OIDHREACHT AGUS TEANGA

•  Chomh maith le Seirbhís Ealaíon na Comhairle agus Ealaín na Gaeltachta, tá líonra na 
saoráidí ealaíon agus na grúpaí ealaíon i nDún na nGall comhdhéanta de thart ar 23 
eagraíocht atá maoinithe go poiblí. Leathnaíonn 13 leabharlann phoiblí, an leabharlann 
shoghluaiste, agus 8 gcomhpháirtíocht phobail an rochtain ar chláir chultúrtha agus 
chruthaitheacha.

•   Áirítear ar chlár bliantúil féilte agus imeachtaí Chomhairle Contae Dhún na nGall 
Seachtain Tradisiúnta Leitir Ceanainn, Seachtain na Gaeilge, Féile Bealtaine um 
Chruthaitheacht do dhaoine scothaosta, Seachtain na hOidhreachta, Oíche Chultúir, 
Féile Bay and Blue Stacks Dhún na nGall, Féile Ealaíon agus Leabhar Wainfest do 
Leanaí agus Cruinniú na nÓg.

•  Tugann os cionn 380,000 duine cuairt ar leabharlanna poiblí Dhún na nGall gach 
bliain.

•  Caomhnaíonn agus soláthraíonn an Chomhairle 7,000 déantán agus 15,000 
bailiúchán agus míreanna cartlainne trí na Seirbhísí Músaeim agus Cartlainne.

•  Tá 17 Séadchomhartha Náisiúnta agus os cionn 3,400 séadchomhartha 
seandálaíochta i gContae Dhún na nGall cosanta faoi Achtanna na Séadchomharthaí 
Náisiúnta.

•  Tá 2,228 struchtúr i bhFardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta agus tá 474 
Struchtúr Cosanta i gContae Dhún na nGall.

•  Tá Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha, 47 Limistéar Caomhantais Speisialta, 26 
Limistéar Cosanta Speisialta, 14 Limistéar Oidhreachta Nádúrtha, 10 Anaclann Dúlra, 
6 Tearmann Éanlaithe Fiáine agus 4 Bogach i gContae Dhún na nGall.

•  Tá 26% de limistéar an chontae ainmnithe chun flóra agus fána a chosaint.
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SRACFHÉACHAINT
AR DHÚN NA NGALL
NASCACHT 

Infreastruchtúr Bóithre 
Tá 6,408km de líonra bóithre ag Dún na nGall, a bhfuil 152km de ina bPríomhbhóithre 
Náisiúnta agus 157km de ina mbóithre Náisiúnta Tánaisteacha agus is bóithre 
Réigiúnacha nó Áitiúla 6,099km de.  

Infreastruchtúr  Rochtana 
Tá soláthar maith seirbhísí aeir idirnáisiúnta ag Dún na nGall atá laistigh d’achar 
réasúnta agus inghlactha comaitéireachta lena n-áirítear; 

Aerfort Bhaile Átha Cliath 
Aerfort Chathair Bhéal Feirste
Aerfort Idirnáisiúnta Bhéal Feirste
Aerfort Chathair Dhoire 
Aerfort Dhún na nGall
Aerfort Iarthar na hÉireann, Cnoc Mhuire

Tá soláthar maith seirbhísí calafoirt idirnáisiúnta ag Dhún na nGall sna Cealla Beaga, an 
Caisleán Nua, Ráth Maoláin agus Ailt an Chorráin. 

Leathanbhanda Ardluais
Tá Príomhlíonraí Ceantair Ceannchathartha sna bailte seo a leanas: Eastát 
Tionsclaíochta Ghaoth Dobhair, Leitir Ceanainn, Bun Dobhráin, Bun Cranncha, Béal 
Átha Seanaidh, Bealach Féich/Srath an Urláir, Carn Domhnach agus Baile Dhún na 
nGall.

Tá Leathanbhanda Ardluais (30 + Mbs) ar fáil faoi láthair i ngach baile agus sráidbhaile 
ar fud an chontae, le seirbhísí snáthoptaice Gigabit ar fáil i mBun Cranncha, Leitir 
Ceanainn, Bealach Féich, Srath an Urláir agus Baile Dhún na nGall. Chomh maith 
le líonraí snáithíní Gigabit an bhaile, tá seirbhísí snáithín Gigabit ar fáil do 27,000 
teaghlach ar imeall na mbailte agus na sráidbhailte seo ar líonra tráchtála ar leithligh. Is 
rochtain oscailte iad gach líonra tráchtála le hiliomad soláthraithe seirbhíse éagsúla ag 
feidhmiú i margadh iomaíoch.

Tá bealaí éagsúla aisiompair ann isteach agus amach as an chontae a chuireann 
athléimneacht agus slándáil nascachta ar fáil agus rochtain dhíreach ar an nasc Tras-
Atlantach snáthoptaice go Meiriceá Thuaidh trí Leitir Ceanainn.

Táimid ag tacú le ról an Phlean Leathanbhanda Náisiúnta (NBP), a sheachadfaidh 
Leathanbhanda Ardluais (150 + Mbs) do gach ceantar den chontae mar a 
shainmhínítear i Limistéir Idirghabhála NBP. 
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Is é Comhairle Contae Dhún na nGall an t-údarás áitiúil do 
Chontae Dhún na nGall agus tá 37 gcomhalta thofa inti.  Toghtar 
gach ball tofa i gceann amháin de chúig Cheantar Bhardasacha 

i nDún na nGall.  Is iad na 37 gcomhalta thofa le chéile an 
Chomhairle Iomlánach

COMHAIRLE CONTAE DHÚN NA NGALL -
AN RÓL AGUS FEIDHM

COMHAIRLE 
CONTAE DHÚN 

NA NGALL

Ceantar 
Bardasach 

Dhún na nGall

Ceantar 
Bardasach na 
nGleanntach

Ceantar 
Bardasach Inis 

Eoghain

Ceantar 
Bardasach Leitir 

Ceanainn / Bhaile 
na nGallóglach

Ceantar 
Bardasach 

Leifir / Shrath 
an Urláir
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COMHALTAÍ TOFA -
CHOMHAIRLE CONTAE DHÚN NA NGALL
CEANTAR BARDASACH DHÚN NA NGALL

CEANTAR BARDASACH NA NGLEANNTACH

An Clr Micheál Naughton    
Fianna Fáil

An Clr Noreen McGarvey    
Fianna Fáil

An Clr Tom Conaghan 
Neamhspleách

An Clr Anthony Molloy
Fianna Fáil

An Clr Michael McMahon   
Sinn Féin 

An Clr Micheál Cholm
Mac Giolla Easbuig
Neamhspleách

An Clr Noel Andrew Jordan    
Sinn Féin

An Clr Michael McClafferty    
Neamhspleách

An Clr Niamh Kennedy    
Neamhspleách

An Clr Marie Therese Gallagher    
Sinn Féin

An Clr Barry Sweeny 
Fine Gael

An Clr John Sheamais 
O’Fearraigh  
Sinn Féin 
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COMHALTAÍ TOFA -
CHOMHAIRLE CONTAE DHÚN NA NGALL
CEANTAR BARDASACH INIS EOGHAIN

An Clr Martin Farren    
An Lucht Oibre

An Clr Jack Murray
Sinn Féin

An Clr Paul Canning
Fianna Fáil

An Clr Rena Donaghey   
Fianna Fáil

An Clr Nicholas Crossan
Neamhspleách

An Clr Terry Crossan   
Sinn Féin

An Clr Albert Doherty   
Sinn Féin

An Clr Martin McDermott    
Fianna Fáil

An Clr Bernard McGuinness   
Fine Gael
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COMHALTAÍ TOFA -
CHOMHAIRLE CONTAE DHÚN NA NGALL
CEANTAR BARDASACH LEITIR CEANAINN / BHAILE NA NGALLÓGLACH

An Clr Ian McGarvey    
Neamhspleách

An Clr Kevin Bradley    
Neamhpháirtí

An Clr Liam Blaney    
Fianna Fáil

An Clr Donal Coyle    
Fianna Fáil

An Clr Donal Kelly    
Fianna Fáil

An Clr Michael McBride    
Neamhspleách 

An Clr John O’Donnell    
Neamhspleách

An Clr Ciarán Brogan    
Fianna Fáil

An Clr Jimmy Kavanagh    
Fine Gael

An Clr Gerry McMonagle    
Sinn Féin 

CEANTAR BARDASACH LEIFIR / 
SHRATH AN URLÁIR

An Clr Frank 
McBrearty Jnr    
Neamhspleách

An Clr Liam Doherty    
Sinn Féin

An Clr Martin Harley    
Fine Gael

An Clr Gerry Crawford     
Fianna Fáil

An Clr Gary Doherty    
Sinn Féin

An Clr Patrick McGowan    
Fianna Fáil
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Tá na comhaltaí tofa freagrach as machnamh a dhéanamh ar pholasaí agus 
as polasaí a cheapadh ar réimse ábhar agus éascaítear an ról seo trí na cúig 
Choiste Polasaí Straitéisigh, ar a n-áirítear rannpháirtíocht cuid ionadaithe 
seachtracha, lena n-áirítear an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí agus eagrais 
ionadaíocha eile.

Chomh maith leis na Coistí Polasaí Straitéisigh, tá an Grúpa Polasaí 
Chorparáidigh, ina bhfuil an Cathaoirleach agus cathaoirleach gach Coiste 
Polasaí Straitéisí, agus a dtugann an Príomhfheidhmeannach agus an 
Fhoireann Bhainistíochta Shinsearach tacaíocht dó, freagrach as forbairt 
príomhionstraimí polasaí a éascú, leithéid an Bhuiséid Ioncaim Bhliantúil agus 
an Phlean Forbartha Contae.

Shainaithin an Chomhairle roinnt réimsí ar mian léi tús áite a thabhairt dóibh 
le linn théarma reatha na Comhairle agus dá bhrí sin bhunaigh sí roinnt coistí 
le fócas ar leith mar seo a leanas:

• An Coiste um Shásamh Míoca
An Coiste Breatimeachta

• An Coiste Iascaigh
An Coiste Talmhaíochta

• An Coiste Freagartha Éigeandála
An Coiste Sláinte.

AN RÓL I GCEAPADH POLASAÍ

COMHAIRLE 
CONTAE DHÚN 

NA nGALL

An Grúpa 
Beartais 

Chorparáidigh

CBS 
Tithíochta & 

Corparáideach

CBS 
Forbartha 

Eacnamaíoch, 
Fiontraíochta, 

Éigeandála

CBS Bóithre 
& Iompair

CBS 
Gníomhaithe 

ar son na 
hAeráide

CBS 
Pleanála

CBS Pobail, 
Sóisialta & 
Cultúrtha
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AN RÓL I GCEAPADH POLASAÍ

STRUCHTÚIR AGUS FEIDHMEANNA BAINISTÍOCHTA 

Tá sé stiúrthóireacht i gComhairle Contae Dhún na nGall agus cuireann gach ceann acu réimse feidhmeanna 
agus seirbhísí ar fáil mar atá leagtha amach thíos.

Príomhfheidhmeannach

Stiúrthóir 
Seirbhíse    

Corparáideach, 
Tithíocht & Cultúr

Stiúrthóir 
Seirbhíse    
Forbairt 

Eacnamaíoch, 
IS & Seirbhísí 
Éigeandála

Ceann 
Airgeadais

Stiúrthóir 
Seirbhíse   
Bóithre & 

Iompar

Stiúrthóir 
Seirbhíse    

Uisce & Seirbhísí 
Timpeallachta

Stiúrthóir 
Seirbhíse    

Pobal, 
Fiontraíocht 

agus Pleanáil
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AN MÉID A DHÉANAIMID...

SEIRBHÍS FORBARTHA POBAIL 
& PLEANÁLA

Forbairt Pobail, Coiste Forbartha Pobail Áitiúil, Plean Áitiúil 
Eacnamaíoch agus Pobail, Aonad um Chuimsiú Sóisialta, PPN, 
Comhaontas Aoisbhách, Forbairt Táirgí Turasóireachta Straitéisí, 
Beartas Pleanála, Rialú Forbartha, Forfheidhmiú Pleanála, 
Rialú Tógála, Foireann Athghiniúna, Féarbhealaí/Iompar 
Inbhuanaithe. 

AN TSEIRBHÍS TITHÍOCHTA, 
CHORPARÁIDEACH & CHULTÚIR

Seirbhísí Tithíochta, Seirbhísí Mótarchánach, Bainistíocht 
Sócmhainní, Bainistiú Saoráidí, Foirgníocht Tógála / Tithíochta, 
Seirbhísí Leabharlainne, Seirbhísí Cultúir, Seirbhísí Tréidliachta, 
Acmhainní Daonna, Saoráil Faisnéise, Clár na dToghthóirí, 
Rúnaíocht an Chontae, Ionad Seirbhísí do Chustaiméirí, Oifig 
Cumarsáide. 

FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA, 
CÓRAIS FAISNÉISE & 
SEIRBHÍSÍ  ÉIGEANDÁLA

Oifig Fiontair Áitiúil, Tacaíochtaí Forbartha Eacnamaíochta, 
Margaíocht Turasóireachta, Diaspóra Dhún na nGall, Taighde 
& Polasaí, Aonad um Maoiniú Straitéiseach, Seirbhís Dóiteáin, 
Bainistíocht Móréigeandála, Cosaint Shibhialta, Córais Faisnéise.

AIRGEADAS

Bainistíocht Airgeadais, Bainistiú Buiséid, Ráitis Airgeadais 
Bhliantúla, Aonad Bailithe Ioncaim, Párolla, Cuntais Iníoctha, 
Iniúchadh Inmheánach, Soláthar, Árachas, Leabhar Iasachta.

BÓITHRE & IOMPAR

Bainistíocht Sócmhainní Bóthair, Tógáil & Cothabháil Bóithre, 
Bainistiú Tráchta, Sábháilteacht ar Bhóithre, Soilsiú Poiblí, 
Oifig Náisiúnta um Dhearadh Bóithre, Oifig Dearaidh Bóithre 
Neamhnáisiúnta, Oifig Bainistíochta Bóithre, Céanna agus 
Cuanta, Féarbhealaí/Iompar Inbhuanaithe, Comharthaí Tráchta, 
Línte, Páirceáil.

SEIRBHÍSÍ  UISCE & COMHSHAOIL

Seirbhísí Uisce trí Chomhaontú Leibhéal Seirbhíse le hUisce 
Éireann, Cosaint Comhshaoil / Gníomhú ar son na hAeráide, 
Bainistiú Dramhaíola, Rialú Truaillithe, Bainistiú Bruscair, Bainistiú 
Trá, Linnte Snámha. 
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Oibrímid i dtimpeallacht a mbíonn tionchar ag raon fachtóirí seachtracha agus inmheánacha uirthi.  Breithníodh na fachtóirí seo le linn an 
phróisis déanta Pleananna seo agus tá ár gcur chuige straitéiseach múnlaithe acu.

POLAITIÚIL  AGUS EACNAMAÍOCH

•  Tá impleachtaí díreacha agus indíreacha ag athruithe sa tírdhreach 
geo-pholaitiúil idirnáisiúnta, a léirítear faoi láthair mar ghéarú ar 
tharaifí trádála agus bearta cosantachas eile mar aon le nádúr 
forásach na gcomhaontuithe cánachais idirnáisiúnta ar an tír iomlán 
lena n-áirítear Dún na nGall.

•  Beidh tionchar ag an mBreatimeacht, sa ghearrthéarma sa bhliain 
2020 agus ar an dóigh a dtabharfar socruithe trádála nua chun 
críche ar Dhún na nGall ag féachaint dár suíomh, do thíreolaíocht 
agus do nádúr leabaithe ár ngeilleagair agus ár bpobal trasteorann.  
Agus measúnú á dhéanamh ar an tionchar eacnamaíoch a 
d’fhéadfadh a bheith ag an mBreatimeacht agus plean infheistíochta 
tacaíochta a chur i bhfeidhm ag teacht le freagairtí an Rialtais, beidh 
sé mar bhonn lenár dtosaíochtaí sna blianta amach romhainn. 

•  Soláthraíonn an beartas náisiúnta reatha mar atá leagtha amach sa 
Chreat Pleanála Náisiúnta agus sa Phlean Forbartha Náisiúnta agus a 
mbeartais chumasúcháin fochuideachta creat spreagúil fáis do Dhún 
na nGall agus do Réigiún Cathrach an Iarthuaiscirt.  Bhí ról lárnach 
ag ailíniú riachtanas infheistíochta chun freastal ar na spriocanna 
forbartha a leagadh síos chun bonn eolais a chur faoi threoir 
straitéiseach an Phlean seo. 

SOCH-CHULTÚRTHA  

•   Tháinig méadú os cionn 29,000 ar dhaonra Dhún na nGall le 20 
bliain anuas agus cé gur tháinig laghdú 1,945 ar an daonra idir 2016 
agus 2011 (agus is féidir é seo a chur i leith cuid éigin de na leibhéil 
eisimirce mar thoradh ar an ngéarchor chun donais eacnamaíoch) 
táthar ag súil go leanfar den treocht 20 bliain le hardú daonra 
40,000 réamh-mheasta faoi 2038.   Príomhchuspóir straitéiseach 
de chuid an Phlean seo ná oibriú chun an fás seo a bhrú chun cinn trí 
chur chun cinn gheilleagair inbhuanaithe, iomaíoch agus nuálach, 
lena bhféadfaí deiseanna agus tionscnaimh poist agus gairme 
ardchaighdeáin a chruthú chun tacú le pobail chuimsitheacha, 
shábháilte agus rathúla a fhorbairt a thairgeann caighdeán 
maireachtála den scoth.  

•   In 2016, bhí beagnach 46,000 duine a bhí ina gcónaí i nDún na 
nGall 18 mbliana d’aois nó níos óige agus tá sé mar phríomhthosaíocht 
againn ár ndaoine óga a choinneáil agus tallann a mhealladh má 
táimid chun ár bpoitéinseal a bhaint amach.  

•   Tá 73% den daonra ina gcónaí i gceantair thuaithe chomhiomlána 
agus níl ach 27% díobh ina gcónaí i gceantair uirbeacha 
chomhiomlána, rud a léiríonn tábhacht ár mbailte agus ár sráidbhailte 
níos lú do phobail ar fud Dhún na nGall.  Tá athrú suntasach tagtha ar 

FOIREANN AIRGEADAS

COMHOIBRIÚ 
& 

RANNPHÁIRTÍOCHT

BAINISTIÚ 
ATHRUITHE

Polaitiúil & 
Eacnamaíoch

An Comhshaol 
& an Dlí

Soch-
chultúrtha

Teicneolaíoch
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an dóigh a bhfeidhmíonn na bailte agus na sráidbhailte seo le blianta 
beaga anuas.  Cuireann an Plean seo in iúl go bhfuilimid tiomanta do 
bheith ag obair i gcomhpháirtíocht le pobail áitiúla chun beogacht 
agus feidhmiú fadtéarmach ár mbailte agus ár sráidbhailte a chinntiú, 
rud a fhágann gur áiteanna níos fearr iad chun cónaí agus obair iontu 
agus cuairt a thabhairt orthu. 

•  Tá clú agus cáil ar Dhún na nGall mar áit a bhfuil cultúr uathúil 
aige agus is é an cultúr sin a chothaíonn ómós domhain áite agus 
saoránachta agus táimid diongbháilte ár dtiomantas maidir le 
hinfheistíocht a dhéanamh sna healaíona, cultúr, oidhreacht agus 
teanga, rud a chruthóidh contae níos sláintiúla, níos sásta agus níos 
rathúla.

TEICNEOLAÍOCH

•  Bhí tionchar suntasach ag dul chun cinn teicneolaíochta le déanaí ar 
shaol daoine, lena n-áirítear iompraíocht tomhaltóirí agus an dóigh a 
dtéann daoine i ngleic lena chéile agus ina ndéanann siad cumarsáid 
lena chéile.  Léiríonn an fás i líon na n-úsáideoirí ar ár n-ardáin ar 
líne, lena n-áirítear ár láithreáin ghréasáin, an t-athrú atá ag teacht 
ar an dóigh a dteastaíonn ó chustaiméirí idirghníomhú linn.  Tá 
custaiméirí ag dul i dtaithí ar úsáid a bhaint as seirbhísí ar líne trína 
gcuid gléasanna móibíleacha agus táthar ag súil go mbeidh siad in 
ann idirghníomhú leis an gComhairle ag úsáid bealaí ar líne ag am dá 
rogha féin agus mar is toil leo féin.  

•  Cuireann an méadú seo ar líon na n-úsáideoirí ar líne, athruithe in 
iompar tomhaltóirí agus poitéinseal na dteicneolaíochtaí suaiteacha 
atá ag teacht chun cinn deiseanna spreagúla ar fáil dúinn maidir le 
bealaí iomasacha nua a fhorbairt chun idirghníomhú agus teagmháil 
a dhéanamh lenár gcustaiméirí ag soláthar seirbhísí níos fearr ar 
bhealach níos éifeachtaí agus mar thoradh air sin torthaí níos fearr 
do gach duine lena mbaineann.  Tá sé seo ag teacht le Straitéis TFC 
na Seirbhíse Poiblí agus le Straitéis TFC Earnála Rialtais Áitiúil 2017 – 
2022.

•  Beidh buntáistí suntasacha ag baint le cur i bhfeidhm clúdach 
leathanbhanda ardluais do Dhún na nGall lena n-áirítear deiseanna 
chun socruithe oibre iargúlta agus nuálacha eile a fhorbairt chomh 
maith le deiseanna athlonnaithe agus suíomhanna dara láthair do 
ghnólachtaí.  Táimid  ag tacú le rolladh amach an Phlean Náisiúnta 
Leathanbhanda (NBP), lena seachadfar Leathanbhanda Ardluais 
(150 + Mbs) do gach ceantar sa chontae atá sainithe sna Limistéir 
Idirghabhála NBP.  

•  Tugann teicneolaíocht aird níos mó ar chibearbhagairtí slándála 
agus teastaíonn acmhainní agus inniúlacht mhéadaitheach chun 
an riosca a mhaolú go héifeachtach.  Aithnítear sa Plean seo gur 
uirlisí eagraíochtúla riachtanacha iad cláir TFC a bhfuil neart 
acmhainní acu d’fhonn tacú le héifeachtúlachtaí eagraíochtúla, chun 
rioscaí cibearshlándála a bhainistiú agus chun feabhas a chur ar 
sheachadadh seirbhísí do chustaiméirí.  

AN COMHSHAOL AGUS AN DLÍ 

•  Tá aistriú go sochaí ísealcharbóin, atá athléimneach ó thaobh na 
haeráide ag tacú le treo beartais agus tosaíochtaí sa todhchaí 
ag leibhéal náisiúnta agus áitiúil agus is ionann sin agus athrú 
cinntitheach ar phleanáil agus ar infheistíocht fhadtéarmach.  Léirítear 

ár dtiomantas go soiléir i Straitéis Oiriúnaithe Chomhairle Contae 
Dhún na nGall a glacadh le déanaí agus i gCairt Athrú Aeráide an 
Údaráis Áitiúil.  Téama lárnach agus leathan den Phlean seo is ea 
athléimneacht aeráide ísealcharbóin agus beidh sé mar bhonn lenár 
gcuid oibre thar shaolré an Phlean. 

•  Tá meas mór ar Dhún na nGall mar áit le háilleacht nádúrtha den 
scoth le tírdhreacha sárscéimhe, réigiúin chósta agus timpeallacht 
thógtha agus nádúrtha a bhfuil tábhacht agus traidisiún stairiúil ag 
baint léi agus ní hamháin ó thaobh na turasóireachta de, ach tá meas 
ag muintir Dhún na nGall air.  Treisítear sa phlean seo an ról atá 
againn mar chaomhnóirí an chomhshaoil uathúil seo, é a chosaint 
agus a chaomhnú,  ní hamháin dár nglúin féin ach do na glúine atá le 
teacht.

•  An comhthéacs casta polasaí agus dlí ina bhfeidhmímid, na 
hoibleagáidí dlíthiúla agus reachtúla atá ag méadú ar leibhéal 
náisiúnta agus ar leibhéal an AE araon, is táirgí insoláthartha 
leanúnacha iad seo a bhfuil an eagraíocht tiomanta a bhaint amach i 
gcónaí. 

FOIREANN

•  Is iad ár bhfoireann ár n-acmhainn is luachmhaire agus tá siad 
ríthábhachtach maidir leis an eagraíocht a chumasú chun ár 
ndualgais reachtúla a chomhlíonadh agus ár n-uaillmhianta a bhaint 
amach maidir le fás agus rathúnas a thiomáint i nDún na nGall.  Tá 
sé mar phríomhthosaíocht ag an bPlean seo timpeallacht a chruthú 
inar féidir lenár bhfoireann fás trí chultúr foghlama, oiliúna, tacaíochta 
agus forbartha leanúnaí.   

AIRGEADAS

•  Leibhéal ioncaim agus maoinithe inbhuanaithe a bhunú chun forbairt 
bheartaithe an chontae a chumasú thar thréimhse 5 bliana an Phlean 
seo.  

•  Mar thoradh ar an gcur chuige struchtúrtha a shaothraigh an 
Chomhairle le cúig bliana anuas chun aghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin airgeadais, tá feabhas €7 milliún tagtha ar an chuntas 
ioncaim.  Tá sé mar thosaíocht staid airgeadais láidir inbhuanaithe 
a bhunú agus a chinntiú ag an am céanna go bhfuil forálacha 
caiteachais leordhóthanach chun seachadadh seirbhísí riachtanacha 
a chumasú chomh maith le hobair a thacaíonn agus a fhorbraíonn an 
contae agus an geilleagar go háitiúil a mhaoiniú.

•  Beidh sé mar thosaíocht thar shaolré an Phlean seo cumas 
maoiniúcháin leordhóthanach, nó cumas cómhaoinithe, a chruthú 
chun leas a bhaint as deiseanna atá ag teacht chun cinn chun maoiniú 
seachtrach a ghiaráil, ar féidir leis infheistíocht chaipitiúil ardluach, 
ardtionchair i saoráidí agus i mbonneagar a éascú, rud a chruthóidh 
an t-ardán d’fhás agus d’fhorbairt sa chontae amach sa todhchaí.

ATHRÚ

•  Tá athrú ina fhachtóir leanúnach i dtimpeallacht oibriúcháin aon 
údaráis áitiúil agus leanfaidh luas an athraithe ag méadú sna blianta 
amach romhainn le dul chun cinn teicneolaíoch, athruithe in iompar 
agus ionchais na dtomhaltóirí, i mbeartais agus i dtosaíochtaí náisiúnta 
agus i gcúinsí eacnamaíocha chomh maith le hoibleagáidí agus 
ionchais níos mó maidir le rialachas, trédhearcacht agus oscailteacht.  
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•  Beimid beo-intinneach agus freagrúil do chúinsí athraitheacha agus 
beimid faoi réir chun freagairt a thabhairt ar bhealach dearfach agus 
cuiditheach agus chun leas a bhaint as na deiseanna a chuirtear ar 
fáil chun leasa an chontae.

COMHOIBRIÚ & RANNPHÁIRTÍOCHT

•  Tá sé léirithe arís is arís eile ag Comhairle Contae Dhún na nGall 
go bhfuil sí in ann oibriú ar bhealach comhoibritheach ag leibhéal 
áitiúil, trasteorann, réigiúnach, náisiúnta agus idirnáisiúnta.  Aithníonn 
an Chomhairle an luach a bhaineann le comhoibriú, le cruthú 
nascanna bríocha le príomhpháirtithe, le foghlaim, peirspictíochtaí 
agus smaointe a roinnt agus leanfaidh obair chomhoibritheach mar 
bhunchloch thábhachtach den tslí a ndéanaimid gnó agus mar a 
dhéanaimid teagmháil lenár bpáirtithe leasmhara go léir.

•   Príomhthosaíocht a bheidh ann i gcónaí don eagraíocht a bheith ag 
obair le ranna agus le gníomhaireachtaí ábhartha Rialtais chun na 
torthaí riachtanacha a bhaint amach. 

•  Aithnítear tríd ár gcomhobair le Comhairle Cathrach Dhoire agus 
Comhairle Ceantair an tSratha Báin trí na struchtúir trasteorann lena 
n-áirítear Grúpa Forbartha an Iarthuaiscirt agus Comhpháirtíocht 
Fáis Straitéiseach an Iarthuaiscirt cumas agus uaillmhian Réigiún 
Cathrach an Iarthuaiscirt agus deiseanna agus tiomantais chun 
beartais, tosaíochtaí agus acmhainní infheistíochta náisiúnta a ailíniú 
leis na riachtanais agus na tosaíochtaí arna n-aithint sa Réigiún 
Cathrach.  Leanfaidh an obair seo agus na caidrimh agus na 
struchtúir seo de bheith ina meicníochtaí riachtanacha chun fás a 
thiomáint agus uaillmhianta an réigiúin a bhaint amach agus beidh 
siad mar phríomhghné straitéiseach i seachadadh chuspóirí agus 
straitéisí an Phlean seo. 

•  Is iomaí nasc domhanda seanbhunaithe atá ag Dún na nGall agus 
tá caidrimh láidre forbartha ag an gcontae trí raon tionscamh 
uathúil agus nuálach.  Tá an Chomhairle tiomanta chun leanúint ar 
aghaidh ag forbairt agus ag tógáil ar na naisc dhomhanda sin mar 
phríomhthosaíocht sna blianta amach romhainn lena n-áirítear trí 
obair Thionscadal Diaspóra Dhún na nGall.

CEARTA AN DUINE AGUS COMHIONANNAS 

Ba théama tábhachtach le linn ullmhú an Phlean seo ná an gá le 
deireadh a chur le hidirdhealú, comhionannas deiseanna a chur chun 
cinn agus cearta daonna úsáideoirí seirbhíse agus foirne a chosaint. 

Mar chomhlacht poiblí, tá sé de dhualgas orainn faoin Acht fá 
Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 
2014 measúnú a dhéanamh ar na cearta agus na saincheisteanna 
ábhartha a thagann chun cinn i gcomhthéacs ár bhfeidhmeanna agus 
ár seirbhísí, an dóigh a bhfuil aghaidh á thabhairt nó a dtabharfar 
aghaidh ar na saincheisteanna sin, agus tuairisciú a dhéanamh ar 
fhorbairtí agus ar éachtaí gach bliain.  Leagtar amach in Aguisín 4 
ár gCreat um Chearta an Duine agus Comhionannas maidir leis an 
dóigh a mbímid ag freastal nó ag pleanáil chun ár n-oibleagáidí a 
chomhlíonadh. 

COMHAONTUITHE LEIBHÉAL SEIRBHÍSE 

Tá raon comhaontuithe déanta ag Comhairle Contae Dhún na nGall 
le gníomhaireachtaí eile agus le húdaráis áitiúla chun coigilteas agus 
éifeachtúlachtaí suntasacha a ghiniúint agus chun tionchar a imirt ar 
ár gcumas samhail seirbhíse níos straitéisí agus níos spriocdhírithe a 
sheachadadh dár bpobail áitiúla ar fud na hearnála. Áirítear orthu sin: 
• Comhsheirbhís náisiúnta AD, párolla agus aoisliúntais 
• Comhaontú leibhéal seirbhíse Uisce Éireann 
•  Comhaontú seirbhísí comhroinnte le haghaidh feidhmeanna soláthair 

le Comhairle Contae Chiarraí 
• Seirbhísí leabharlainne comhroinnte 
•  Seirbhís Chomhroinnte trí Phríomhúdaráis Réigiúnacha 

Forfheidhmiúcháin Dramhaíola (WERLAanna) le Comhairlí Contae 
Dhún na nGall agus Liatroma i gceannas ar réigiún Uladh/
Chonnacht.

•  Comhaontú le Comhairle Contae Uíbh Fhailí maidir leis an Oifig 
Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola 

•  Comhaontú leibhéal seirbhíse le hÚdarás Sábháilteachta Bia na 
hÉireann 

•  Comhaontú leibhéal seirbhíse le Fiontraíocht Éireann maidir le 
feidhmiú na hOifige Fiontair Áitiúil. 

•  Seirbhís chomhroinnte tríd an Oifig Bainistíochta Bóithre agus an 
Oifig um Dhearadh Bóithre Náisiúnta. 

PLEAN CORPARÁIDEACH 2020 - 2024



24

CROÍLUACHANNA AGUS 
TREOIRPHRIONSABAIL
Is iad na croíluachanna seo na prionsabail a thacaíonn leis an 
gcreat straitéiseach atá leagtha amach sa Phlean seo agus 
beidh siad mar threoir againn chun ár gcuid oibre a dhéanamh 
agus na cuspóirí agus na straitéisí atá leagtha amach sa Phlean 
seo a sheachadadh.

CUIMSIÚ SÓISIALTA AGUS INROCHTAINEACHT

Táimid tiomanta don chuimsitheacht a chur chun cinn agus a éascú 
agus d’éascaitheacht rochtana a chur ar fáil do gach duine.

CEARTA AN DUINE AGUS COMHIONANNAS

Déanfaimid comhionannas deiseanna a chur chun cinn go 
gníomhach, deireadh a chur le hidirdhealú agus cearta daonna na 
ndaoine sin a gcuirimid seirbhísí ar fáil dóibh agus ár bhfoireann 
a chosaint agus iad i mbun a gcuid oibre gach lá de réir ár 
n-oibleagáid reachtúil faoi Alt 42 den Acht um Chearta an Duine 
agus Comhionannas na hÉireann 2014.

ATHLÉIMNEACHT ÍSEALCHARBÓIN AGUS AERÁIDE

Táimid tiomanta do thacaíocht a thabhairt agus a bheith 
réamhghníomhach don aistriú chuig sochaí ísealcharbóin atá 
athléimneach ó thaobh aeráide i nDún na nGall.

FORBAIRT INBHUANAITHE  

Táimid tiomanta do  Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe d’fhonn 
todhchaí níos inbhuanaithe a bhaint amach do chách agus 
aghaidh a thabhairt ar na dúshláin dhomhanda atá romhainn, lena 
n-áirítear iad siúd a bhaineann le bochtaineacht, neamhionannas, 
athrú aeráide, díghrádú comhshaoil, síocháin agus ceartas.

IONRACAS AGUS CUNTASACHT  

Oibrímid de réir na gcaighdeán is airde d’iompar eiticiúil agus 
ionracais agus táimid tiomanta do ghnó a dhéanamh ar bhealach 
oscailte agus cothrom. 

OSCAILTE ,  SOLÚBTHA AGUS SOFHREAGRACH

Táimid tiomanta a bheith oscailte, beo-intinneach, solúbtha agus 
freagrúil do riachtanais athraitheacha ár bpobal agus leas a bhaint 
as na deiseanna a chuirfidh ar a gcumas na huaillmhianta atá 
leagtha amach sa Phlean seo a bhaint amach.

NUÁLAÍOCHT,  CRUTHAITHEACHT AGUS FEABHSÚ 
LEANÚNACH

Táimid tiomanta do chur chuige nuálach agus cruthaitheach 
a chothú chun feabhas leanúnach a bhaint amach sa tslí a 
ndéanaimid gnó, rud a fheabhsóidh torthaí dearfacha do mhuintir 
Dhún na nGall. 

MEAS AR CHOMHALTAÍ  TOFA AGUS FOIRNE

Is mór againn ár gcomhairleoirí agus ár bhfoireann agus táimid 
tiomanta do thimpeallacht a chruthú a chuirfidh ar a gcumas a 
lánacmhainneacht a bhaint amach i gcultúr foghlama, nuálaíochta 
agus cruthaitheachta. 

CULTÚR,  OIDHREACHT AGUS TEANGA

Táimid tiomanta ár gcultúr, oidhreacht agus teanga dhúchasach 
uathúil a chosaint agus a chur chun cinn agus glacadh le agus meas 
a bheith againn ar éagsúlacht na gcultúr agus na dteangacha go 
léir i nDún na nGall. 

FORBAIRT EACNAMAÍOCH

Táimid tiomanta do bheith ag obair i gcomhar le comhpháirtithe 
áitiúla agus náisiúnta chun deiseanna cruthaithe fostaíochta 
inbhuanaithe a uasmhéadú agus tacú le gnóthaí atá ann cheana 
féin chun a gcumais aonair a bhaint amach.
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CREAT STRAITÉISEACH

Fás a Thiomáint

Seirbhísí a 
Sheachadadh

Ár bPobail a 
Chumhachtú

Ag bogadh chuig 
Athléimneacht Aeráide 
Ísealcharbóin

Cumas 
Eagraíochtúil 
a Thógáil

Fás daonra a thiomáint trí fhorbairt eacnamaíoch agus cruthú post a chur chun 
cinn agus trí fheabhas a chur ar ardchaighdeán na beatha ar fud Dhún na nGall. 

Seirbhísí agus tacaíochtaí inrochtana, éifeachtúla agus luachmhara a sheachadadh. 

Pobail inmharthana, uilechuimsitheacha agus rathúla a chumhachtú, a thacú agus 
a chur chun cinn. 

A bheith i gceannas ar an aistriú chuig pobal ísealcharbóin atá athléimneach ó 
thaobh na haeráide de i nDún na nGall.

Tacú le agus forbairt a dhéanamh ar ár gcumas eagraíochtúil chun ár gcuspóirí a 
bhaint amach.  

FÍS

Ag obair chun sochaí láidir, inbhuanaithe agus uileghabhálach a thógáil i nDún 
na nGall le geilleagar iomaíoch agus nuálaíoch agus pobail rathúla, ag cothú 
caighdeán saoil den scoth atá saibhir ó thaobh cultúir do chách.  

RÁITEAS MISIN

Ag freastal ar ár gcuid pobal, ag tiomáint an gheilleagair, agus meas againn ar 
ár gcultúr ar leith, ar ár dtírdhreach ar leith, agus ar éagsúlacht an daonra. 

CUSPÓIRÍ  STRAITÉISEACHA
AGUS STRAITÉISÍ  TACAÍOCHTA

Is iad seo a leanas ár gcuspóirí straitéiseacha don chéad chúig bliana eile:
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CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA AGUS 
STRAITÉISÍ TACAÍOCHTA
FÁS A THIOMÁINT

Fás daonra a thiomáint trí fhorbairt eacnamaíoch agus cruthú post a chur chun cinn 
agus trí fheabhas a chur ar ardchaighdeán na beatha ar fud Dhún na nGall. 

1 Leitir Ceanainn 2040 a sheachadadh a chuireann ar chumas Leitir Ceanainn a chumas a bhaint amach mar ionad fáis ainmnithe mar atá leagtha 
amach sa Chreat Pleanála Náisiúnta agus mar phríomhthiománaí fáis agus cruthú fostaíochta i nDún na nGall agus sa réigiún.

2 Dul i ngleic go réamhghníomhach le deiseanna forbartha eacnamaíochta a thacaíonn le cruthú post agus infheistíocht straitéiseach i nDún na nGall 
tríd an Aonad Forbartha Eacnamaíoch nuabhunaithe lena n-áirítear poitéinseal talún agus maoine faoi úinéireacht na Comhairle a uasmhéadú 
chun fás geilleagrach a thiomáint i bpríomhláithreacha straitéiseacha. 

3. Pleananna a chur chun cinn maidir le bonneagar criticiúil a sheachadadh lena n-áirítear an tionscadal Feabhsúcháin Ten-T agus 
príomhbhonneagar gréasáin bóithre eile laistigh den chontae lena n-áirítear bóithre nach bóithre náisiúnta iad.

4 Plean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018 – 2024 agus an Plean Pobail Áitiúil agus Eacnamaíoch do Dhún na nGall a chur i bhfeidhm.

5 Cuidiú agus tacú le rolladh amach an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda atá ag áitiú ar son cur i bhfeidhm tosaíochta i nDún na nGall, chun deiseanna 
féideartha a uasmhéadú, lena n-áirítear forbairt líonra de Mhoil Nuálaíochta Digití agus tionscnaimh eile atá cumasaithe go digiteach.

6 Leanúint ar aghaidh ag obair le páirtithe leasmhara lena n-áirítear an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Bonneagar Iompair Éireann agus 
an Roinn Bonneagair i dTuaisceart Éireann, le nascacht straitéiseach a fhorbairt chuig limistéir uirbeacha tosaíochta ar an oileán lena n-áirítear trí 
rochtain bhóthair, aeir agus iarnróid.

7 Cur lenár gcaidreamh oibre láidir trasteorann chun mais chriticiúil agus  tionchar a ghiaráil chun tacú le forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus 
chultúrtha an chontae agus an réigiúin.

8 Clár uaillmhianach tógála tithíochta sóisialta a sheachadadh d’fhonn a chinntiú go bhfuil teaghais inacmhainne ar ardchaighdeán ag gach teaghlach i 
nDún na nGall a oireann dá riachtanais i dtimpeallacht mhaith agus, chomh fada agus is féidir, ag tionacht dá rogha féin. 

9 Clár uaillmhianach athghiniúna agus forbartha a sheachadadh do Bhailte agus do Shráidbhailte ag baint úsáide as cláir mhaoinithe mar an Ciste 
Forbartha agus Athnuachana Uirbí (URDF), an Ciste Forbartha agus Athnuachana Tuaithe (RRDF) agus an Clár Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte. 

10 An oidhreacht thógtha a chosaint agus a fheabhsú trí chláir comhshaoil, caomhnaithe agus ríochta poiblí, treoir dearaidh a tháirgeadh agus dul i ngleic 
le folúntais agus dearóiliú chomh maith le clár infheistíochta uaillmhianach maidir le háiseanna agus taitneamhachtaí.

11 Tacú le fiontar agus cruthú post i nDún na nGall tríd an Oifig Fiontair Áitiúil agus tionscnaimh tacaíochta gnó. 

12 A bheith ag obair le príomhpháirtithe lena n-áirítear an earnáil phríobháideach le lántairbhe a bhaint as deiseanna in earnálacha lena mbaineann 
cumas ard fáis, lena n-áirítear FinTech, Turasóireacht, an Geilleagar Glas, Teicneolaíochtaí Gorma, Bia agus Tionscadail Chruthaitheacha. 

13 Tógáil ar ár dtairiscint turasóireachta trí infheistíocht a dhéanamh i bpríomhthionscnaimh straitéiseacha mar aon le Plean Margaíochta 
Turasóireachta straitéiseach a bhféadfadh líon na gcuairteoirí a mhéadú agus an séasúr turasóireachta a leathnú.  

14

15

Tacú le forbairt bhranda Dhún na nGall mar acmhainn a úsáidfear é chun lánleas an chontae. 

 Leanúint ar aghaidh ag neartú agus ag tógáil nasc lenár ndiaspóra le caidrimh atá comhthairbheach a fhorbairt.

14

16

17

Tacú le hobair na bpríomh-chomhpháirtithe san earnáil breisoideachais agus ardoideachais agus oiliúna chun daoine ardoilte agus cumasacha a chinntiú.

Oibriú chun infheistíocht a chinntiú in áiseanna agus in infrastruchtúr muirí agus cósta chun tacú leis an tionscal iascaireachta agus chun cuidiú le 
poitéinseal na turasóireachta agus na mara a bhaint amach. 

18 Oibriú i gcomhar le hUisce Éireann faoi théarmaí an Chomhaontaithe Leibhéal Seirbhíse chun Plean Infheistíochta Caipitil Uisce Éireann a 
sheachadadh i nDún na nGall agus chun tacú le soláthar infreastruchtúir Uisce agus Fuíolluisce mar phríomhéascaitheoirí  fáis.

19 Tacú lenár n-acmhainní cultúrtha mar éascaitheoir don fhorbairt eacnamaíoch, shóisialta agus pobail agus a n-úsáid ar bhealach inbhuanaithe agus 
freagrach a chur chun cinn. 

20 Oibriú chun féilte agus imeachtaí eisceachtúla ealaíon agus cultúrtha an chontae a fhorbairt agus a chothabháil. 
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CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA 
AGUS STRAITÉISÍ TACAÍOCHTA
SEIRBHÍSÍ  A SHEACHADADH

Seirbhísí agus tacaíochtaí inrochtana, éifeachtúla agus a bhfuil luach ar airgead ag baint leo a chur ar fáil. 

1 A chinntiú go bhfuil na seirbhísí agus tacaíochtaí a chuirimid ar fáil inrochtana do chách agus go gcuirtear ar fáil iad ar bhealach atá fóirsteanach ó 
thaobh an chultúir de chun freastal ar an raon leathan riachtanas inár bpobail.

2 Measúnú a dhéanamh agus aghaidh a thabhairt ar thionchar ár gcuid oibre ar chomhionannas agus ar chearta daonna de réir mar a bhaineann 
sé le daoine den phobal, le daoine a úsáideann ár seirbhísí, agus lenár bhfoireann, ar aon dul le Dualgas Comhionannais agus Cearta Daonna na 
hEarnála Poiblí.

3. Rochtain ar sheirbhísí agus tacaíochtaí trí Ghaeilge a chinntiú de réir Scéim Teanga Chomhairle Contae Dhún na nGall 2018 go 2021.

4 Ár dtiomantas do Nuálaíocht san Earnáil Phoiblí a sheachadadh trí chultúr nuálaíochta agus feabhsú leanúnach próisis a leabú d’fhonn 
éifeachtúlachtaí a mhéadú, inrochtaineacht a fheabhsú agus torthaí dearfacha a sheachadadh. 

5 Tógáil ar ár rannpháirtíocht rathúil trí na meáin shóisialta, GIS agus ardáin ar líne agus iniúchadh a dhéanamh ar acmhainneacht na dteicneolaíochtaí 
atá ag teacht chun cinn chun rannpháirtíocht agus seachadadh seirbhísí dár gcustaiméirí a fheabhsú. 

6 Ómós áite ar líne Dhún na nGall a neartú trí fhéiniúlacht láidir aontaithe ar líne a thabhairt isteach a léiríonn ómós áite an chontae 
agus a idirghníomhaíochtaí le cónaitheoirí, gnólachtaí, cuairteoirí agus an diaspóra.

7 Dul chun cinn a dhéanamh ar an gclár oibre um Athrú Digiteach d’fhonn feabhas a chur ar phróisis ghnó agus riachtanais agus ionchais ár gcustaiméirí 
a thagann chun cinn a chomhlíonadh ag teacht le Straitéis TFC na Seirbhíse Poiblí agus le Straitéis TFC na hEarnála Rialtais Áitiúil 2017 - 2022.  

8 Rochtain ar sheirbhísí leabharlainne poiblí a fheabhsú trí sheirbhís My Open Library a chur i bhfeidhm agus leabharlann nua saintógtha a sholáthar i 
mBaile Dhún na nGall.

9 Tacú le cur i bhfeidhm feidhmeanna ag leibhéal an Cheantair Bhardasaigh lena n-áirítear seirbhísí a chur in ord tosaíochta agus a sheachadadh de réir 
ár mbeartais agus straitéise foriomláine agus mar a cheanglaítear le rialachán.

10 Seirbhís Rialaithe Tógála atá éifeachtach agus éifeachtúil a fhorbairt agus a sheachadadh i gcomhréir leis an gClár Oibre um Athchóiriú Rialú 
Foirgníochta agus leis an bPlean Oibríochtúil um Rialú Foirgníochta.

11 Creidiúnú seachtrach a lorg le haghaidh seirbhísí agus gníomhaíochtaí chun cur chuige comhsheasmhach ardchaighdeáin a chinntiú maidir le conas a dhéanaimid gnó. 

12 Cumais práinnfhreagartha a sholáthar tríd an tSeirbhís Dóiteáin mar aon le seirbhís ardchaighdeáin um chosc dóiteáin a sholáthar i réimsí rialála agus 
comhairleacha araon.

13 An creat Bainistíochta Móréigeandála a chur i bhfeidhm i gcomhar leis na Príomhghníomhaireachtaí Freagartha - An Garda Síochána 
agus FSS.

14

15

Tacú le Cosaint Shibhialta ina ról tacaíochta deonaí do ghníomhaireachtaí bunfhreagartha agus don earnáil phobail araon. 

Freastal ar oibleagáidí conarthacha ag teacht le tiomantais reachtúla agus dlíthiúla.

14

16

17 Feabhas a chur ar sheirbhísí cartlainne agus bainistíochta taifead mar a éilítear faoi Alt 80 den Acht Rialtais Áitiúil 2001.

18 Leanúint ar aghaidh ag cosaint ár n-oidhreacht thógtha luachmhar agus stairiúil mar is cuí, lena n-áirítear cláir a mhaoinítear go poiblí a riaradh agus 
a bhainistiú, mar shampla an Scéim Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha agus Ciste na Struchtúr Stairiúil agus ár dTaifead de Struchtúir Chosanta a 
mhaoirsiú agus a chothabháil. 

Plean straitéiseach nua a fhorbairt agus a sheachadadh don Rannán Cultúir 2021 - 2025 lena n-áirítear Cartlanna, Ealaíona Contae, Éire 
Ildánach, Oidhreacht, Músaem, Ealaín Phoiblí, Ionad Cultúrtha Réigiúnach agus Ealaín Phoiblí.
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CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA 
AGUS STRAITÉISÍ TACAÍOCHTA
ÁR BPOBAIL A CHUMHACHTÚ

Tacú le pobail inmharthana, uilechuimsitheacha agus rathúla agus iad a chumhachtú agus a chur chun cinn. 

1 Tacú le pobail maidir le seachadadh raon tionscnamh forbartha lena n-áirítear grúpaí cónaitheacha, taitneamhachtaí áineasa, tionscadail 
chomhshaoil, tionscnaimh fiontraíochta, gníomhaíochtaí cultúrtha, oidhreachta agus ealaíonta agus áiseanna pobail.

2 Oibriú le príomheagraíochtaí agus páirtithe leasmhara chun a chinntiú go gcuireann ár seirbhísí agus ár dtacaíochtaí ar bhealach dearfach le 
tabhairt faoi bhochtaineacht agus eisiamh sóisialta agus torthaí níos dearfaí a bhaint amach do gach duine inár bpobail.

3. Tacú le daoine faoi mhíchumas trí thimpeallachtaí agus áiseanna inrochtana a chinntiú, trí phobail a thacaíonn le míchumas a chothú, agus trí 
thithíocht a chinntiú do dhaoine faoi mhíchumas mar chuid lárnach dár n-iarrachtaí tithíochta príomhshrutha.

4 Ról ceannasach a ghlacadh i bhforbairt Straitéise um Inimircigh a Chomhtháthú le hionchur ó pháirtithe leasmhara ábhartha chun tacú le 
héagsúlacht agus idirchultúrachas agus luach a chur air agus oibriú i dtreo comhtháthú agus comhionannas deiseanna inár bpobail.

5 Pobail agus daoine aonair a chumhachtú chun leas a bhaint as deiseanna atá ag teacht chun cinn mar thoradh ar theicneolaíochtaí agus seirbhísí 
digiteacha nua, lena n-áirítear cianobair agus cuimsiú digiteach níos fearr trí chumhdach leathanbhanda feabhsaithe, rochtain agus uasoiliúint. 

6 Cláir straitéiseacha náisiúnta a sheachadadh mar atá leagtha amach in Our Public Libraries 2022 lena n-áirítear Right to Read, Éire Shláintiúil, Work 
Matters, agus ionaid foghlama digiteacha.

7 Leanúint ar aghaidh ag tacú le timpeallacht inar féidir le cruthaitheacht agus le cultúr borradh a dhéanamh, lena n-áirítear an tionscnamh Éire Ildánach 
a sheachadadh ag tacú leis na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha agus folláine an duine aonair, an phobail agus náisiúnta a chur chun cinn. 

8 Pleananna agus cláir a fhorbairt chun an Ghaeilge a chosaint agus a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht de réir na Straitéise 20 
Bliain don Ghaeilge.

9 Tacú le cur i bhfeidhm Phlean Oidhreachta Chontae Dhún na nGall. 

10 Leanúint ar aghaidh le freastail a dhéanamh ar phobail trí chláir agus seirbhísí for-rochtana a sheachadadh trínár Rannán Cultúir.

11 Cur leis an rath a bhí ar thionscnamh Aoisbhá Dhún na nGall trí oibriú go dlúth le Comhairle Daoine Scothaosta Dhún na nGall 
agus le páirtithe leasmhara ábhartha eile.

12 Rannpháirtíocht, ionadaíocht agus páirtíocht pobail a éascú tríd an Líonra Páirtíochta Pobail i nDún na nGall.

13

14

15

 An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil agus cur i bhfeidhm an Phlean Áitiúil Eacnamaíoch & Pobail a éascú, a chomhordú agus tacú leo lena 
n-áirítear Cláir Leader/Forbartha Tuaithe a sheachadadh, Clár Gníomhachtaithe um Chuimsiú Sóisialta agus cláir mhaoinithe eile a rachaidh 
chun tairbhe phobail ar fud Dhún na nGall, ár n-oileáin san áireamh. 

Leanúint ar aghaidh ag tacú le rannpháirtíocht agus ionadaíocht na n-óg trí Chomhairle Óige Dhún na nGall/Comhairle na nÓg.

14

16

17

Obair dheonach agus saoránacht ghníomhach a chur chun cinn trí raon tionscnamh agus gníomhaíochtaí.

Sábháilteacht sa phobal a chur chun cinn trí raon tionscnamh lena n-áirítear tionscnaimh ardaithe feasachta ar nós sábháilteacht 
ar bhóithre, sábháilteacht uisce agus sábháilteacht agus cosc dóiteáin.

18 Meabhairshláinte dhearfach agus folláine a chur chun cinn trí oibriú i gcomhpháirtíocht le príomhghníomhaireachtaí agus le heagraíochtaí tacaíochta. 

Tacú le hobair Chomhchoiste Póilíneachta Dhún na nGall agus acmhainní a chur ar fáil dó le fócas ar chomhchláir oibre éifeachtacha a 
sheachadadh a chuirfidh cosc ar an gcoireacht agus a rachaidh i ngleic le mí-ord agus le hiompar frithshóisialta.
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CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA 
AGUS STRAITÉISÍ TACAÍOCHTA
ATHLÉIMNEACHT ÍSEALCHARBÓIN AGUS AERÁIDE 

A bheith ceannasach san aistriú chuig pobal ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh na haeráide de i nDún na nGall.

1 ‘Dún na nGall atá oiriúnaithe don Aeráid’ a chur chun cinn tríd an Straitéis um Oiriúnú don Aeráid a sheachadadh.

2 Tacú le cuspóirí an Rialtais maidir le gníomhaíocht aeráide trí na torthaí atá leagtha amach sa Chairt Aeráide a chur chun cinn.

3. Oidhreacht nádúrtha agus thógtha ár gcontae a chosaint, a chaomhnú agus a chur chun cinn agus an 
bhithéagsúlacht a aithint agus tacú léi chun leasa ár bpolasaithe, ár ndaoine agus ár gcomhshaoil.

4 A bheith in ann cumas a chothú chun freagairt do dhúshláin a eascraíonn as tionchair drochaimsire agus 
éigeandálaí a bhaineann leis an aeráid.

5 A chinntiú go ndéantar oiriúnú agus athléimneacht aeráide a phríomhshruthú i bpolasaithe, i bhfoirgnimh, in infrastruchtúr agus in oibríochtaí na 
Comhairle chun éileamh ar fhuinneamh a laghdú ag teacht lenár gCóras Bainistíochta Fuinnimh ISO 50001.

6 Oibriú le hOifig na nOibreacha Poiblí agus le heagraíochtaí eile chun tacú le forbairt maidir le cosaint ar thuilte móra agus beaga agus scéimeanna 
díonta tuilte.

7 Athléimneacht eagraíochtúil agus phobail i leith athrú aeráide a mhéadú trí chláir phleanála agus oideachais agus feasachta éifeachtacha.

8 A chinntiú go leanfar le forfheidhmiú láidir, ceadúnú, deimhniú agus rialachán maidir le cosaint an chomhshaoil, pleanáil, rialú tógála, sábháilteacht ó 
dhóiteán agus sláinte agus sábháilteacht phoiblí chun tacú le caighdeán saoil den scoth agus leis an timpeallacht thógtha agus nádúrtha.

9 Caighdeán an uisce a chosaint agus a fheabhsú trí Phleananna Bainistíochta Abhantraí a chur i bhfeidhm agus tacú leis an gClár Uisce Tuaithe 
Ilbhliantúil.

10 Leanúint ag tacú le agus ag spreagadh gníomhartha dearfacha pobail a fheabhsaíonn ár dtimpeallacht agus a mhaolaíonn athrú aeráide.

11 Clár a fhorbairt agus a ionchorprú chun bainistíocht na limistéar taitneamhachta a mhéadú chun athrú aeráide a mhaolú agus a oiriúnú agus chun 
tairbhe don bhithéagsúlacht faoi réir maoinithe agus acmhainní.

12 Soilse poiblí reatha a thiontú go bolgáin ísealfhuinnimh LED. 
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CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA 
AGUS STRAITÉISÍ TACAÍOCHTA
ÁR GCUMAS EAGRAÍOCHTÚIL A FHORBAIRT 

Tacú le agus forbairt a dhéanamh ar ár gcumas eagraíochtúil chun ár gcuspóirí a bhaint amach.  

1 Ár dtiomantas do chultúr eagraíochtúil a neartú lena n-áirítear ár gcultúr pobail eagraíochtúil agus ionaid oibre a chuireann luach ar agus a thugann 
meas don mhéid a thugann fostaithe faoi leith agus a riachtanais.

2 Tacú le forbairt lucht saothair ardspreagtha, oilte agus cumasach atá tiomanta do chuspóirí na heagraíochta a sheachadadh, trí chultúr foghlama, 
oiliúna agus forbartha leanúnaí a éascú. 

3. Oibriú le comhaltaí tofa chun a riachtanais oiliúna agus forbartha a aithint agus cláir chuí a chur i bhfeidhm chun freastal ar a gcuid riachtanas.

4 Cur leis an gcultúr láidir sláinte agus sábháilteachta eagraíochtúil a chinntíonn sláinte, sábháilteacht agus leas ár bhfoirne.

5 Leanúint ar aghaidh ag tógáil seasamh láidir airgeadais inbhuanaithe a chumasóidh seachadadh na seirbhísí riachtanacha agus a mhaoiníonn obair 
a thacaíonn agus a fhorbraíonn an contae agus an geilleagar ag leibhéal áitiúil. 

6 Leanúint ar aghaidh ag cur acmhainní a chur ar fáil d’fheidhm Maoinithe Straitéisí chun cur ar chumas na heagraíochta deiseanna maoinithe 
seachtracha, AE agus náisiúnta araon, a uasmhéadú, atá ailínithe lenár bpríomhthosaíochtaí agus ár gcuspóirí straitéiseacha. 

7 Oibriú chun a chinntiú go gcomhlíontar oibleagáidí agus riachtanais dhlíthiúla agus reachtúla.

8 Ár gcumas a neartú chun tabhairt faoi obair éifeachtach thrasrannóige agus ineagraíochta as a thiocfaidh cur chuige níos comhtháite maidir le 
cinnteoireacht agus seachadadh seirbhíse.

9 Pleanáil fórsa oibre éifeachtach a dhéanamh, lena n-áirítear pleanáil chomharbais, chun a chinntiú go bhfuil acmhainní foirne ag teacht leis na 
riachtanais eagraíochtúla agus éilimh seirbhíse atá ag athrú.

10 Ár bhfeidhm chumarsáide a neartú chun tacú le riachtanais agus feidhm na heagraíochta.

11 Leanúint ar aghaidh ag infheistiú i gcláir TFC, gléasra agus trealamh chun tacú le riachtanais ghnó agus oibriúcháin na 
heagraíochta chomh maith le seachadadh seirbhíse do chustaiméirí a fheabhsú.

12 Tógáil ar chomhpháirtíochtaí láidre agus socruithe comhoibrithe le príomhpháirtithe agus páirtithe leasmhara chun mais chriticiúil agus tionchar 
criticiúil a bhaint amach ar leibhéil áitiúla, réigiúnacha, trasteorann, náisiúnta, AE agus idirnáisiúnta. 
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ACMHAINNÍ A FHÁIL DON PHLEAN

Príomhbhreithniú in ullmhúchán an Phlean seo ab ea ár gcumas na 
cuspóirí straitéiseacha atá leagtha amach ann a bhaint amach.

Soláthraíonn an Plean Corparáideach seo creatlach straitéiseach le 
treoir agus tacaíocht a thabhairt don Chomhairle agus í ag déanamh 
tosaíochta de phríomhréimsí gníomhaíochta agus caiteachais mar 
chuid de na próisis bhuiséadacha.

Breithneofar na hacmhainní airgeadais a bheidh de dhíth leis an 
Phlean Chorparáideach seo a chur i gcrích i gcomhthéacs an Phróisis 
Bhuiséadach Bhliantúil don bhuiséad airgeadais agus don bhuiséad 
caipitil araon.  Príomhthosaíocht don Chomhairle le linn shaolré 
an phlean seo is ea tabhairt faoin dúshlán airgeadais atá roimh an 
Chomhairle ar bhealach struchtúrtha agus córasach a thógann ar dhul 
chun cinn atá déanta go dtí seo.  

Tá an Chomhairle tiomanta do leanúint ar aghaidh ag baint amach 
éifeachtúlachtaí agus luach ar airgead níos fearr sa dóigh a 
ndéanaimid gnó agus imríonn na héifeachtúlachtaí seo ról tábhachtach 
maidir le hacmhainní a chur ar fáil leis an Phlean Chorparáideach seo 
a chur i gcrích.

Leanfar ar aghaidh ag lorg deiseanna maoinithe seachtracha.  Beidh 
ról lárnach ag an Aonad Maoinithe Straitéiseach maidir le díriú ar chistí 
seachtracha agus iad a fháil a chuirfidh le seachadadh an Phlean seo.
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FEIDHMIÚ & 
MONATÓIREACHT FEIDHMÍOCHTA
Soláthraíonn an Plean Corparáideach seo mórchreatlach 
straitéiseach a aistreofar go gníomhaíochtaí mionsonracha sna 
Pleananna Seachadta Seirbhíse Bliantúla don eagraíocht.

PLEANANNA SEACHADTA SEIRBHÍSE BLIANTÚLA

Leagfaidh na Pleananna Seachadta Seirbhíse Bliantúla amach na 
gníomhaíochtaí le déanamh i ngach Rannóg le cuspóirí an Phlean 
Chorparáidigh a bhaint amach agus léireoidh siad torthaí inseachadta 
bliantúla do gach réimse gníomhaíochta.

Aistreofar na Pleananna Seachadta Seirbhíse Bliantúla go Pleananna 
Gnó Rannóige agus cláir oibre foirne agus duine aonair tríd an Chóras 
Bainistíochta agus Forbartha Foirne (PMDS). Nascfaidh an próiseas 
seo na cuspóirí straitéiseacha agus na straitéisí tacaíochta leis na 
Pleananna Gnó agus Foirne do gach seirbhís agus le Plean Forbartha 
Pearsanta do gach comhalta foirne.  Ligfidh sé seo do gach comhalta 
foirne a fheiceáil go soiléir cad é mar atá a gcuid oibre ag cuidiú le 
mórchuspóirí straitéiseacha na heagraíochta a bhaint amach.  

Beidh nasc soiléir ann chomh maith idir na Pleananna Seachadta 
Seirbhíse Bliantúla agus an Buiséad Airgeadais Bliantúil agus an 
Buiséad Caipitil Ilbhliantúil don eagraíocht.   Léireoidh na pleananna 
seo cad é mar a chuirfidh an próiseas buiséadach acmhainní agus 
tacaíocht ar fáil do sheachadadh gníomhaíochtaí a dtiomnaítear dóibh 
sa Phlean Seachadta Seirbhíse Bliantúil.

TUAIRISCIÚ AR DHUL CHUN CINN

Tuairisceoidh an Tuairisc Bliantúil ar an dul chun cinn déanta ar an 
méid a baineadh amach na cuspóirí straitéiseacha a leagtar amach 
sa Phlean Chorparáideach agus tagrófar seo do na tiomantais agus 
na spriocanna a leagtar amach sna Pleananna Seachadta Seirbhíse 
Bliantúla.

Tuairisceofar dul chun cinn suntasach i mbaint amach na gcuspóirí 
straitéiseacha trí Thuairiscí Bainistíochta don Chomhairle.

Mar is amhlaidh le gach uirlis pleanála straitéiseach, níl an Plean 
Corparáideach greanta i gcloich agus beidh sé freagrúil ar riachtanais 
athraitheacha na heagraíochta agus an phobail. 

TOMHAS FEIDHMÍOCHTA

Leagfaidh na Pleananna Seachadta Seirbhíse Bliantúla amach na 
gníomhaíochtaí atá le déanamh le cuspóirí an Phlean seo a bhaint 
amach agus  áireofar leis sin spriocanna a leagan síos agus aschuir 
agus torthaí a thomhas mar is cuí. 

Ina theannta sin, déanfar ár bhfeidhmíocht a thomhas go bliantúil freisin 
ag baint úsáide as Táscairí Feidhmíochta Náisiúnta an Choimisiún 
Iniúchta Maoirseachta Náisiúnta (NOAC).  Leagtar amach in Aguisín 
2 na táscairí feidhmíochta náisiúnta lena n-áirítear tomhas bonnlíne 
2018.  Roghnaíodh roinnt táscairí seirbhíse áitiúla lena dtomhas le linn 
thréimhse an phlean agus tá siad seo liostaithe in Aguisín 3.  

Tá ról ag NOAC freisin maidir le monatóireacht a dhéanamh ar 
fheidhmíocht na n-údarás áitiúil, lena n-áirítear leordhóthanacht a 
bPleananna Corparáideacha agus meastóireacht ar a gcur i bhfeidhm.
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AGUISÍN 1

Creat Beartais 
Feidhmíonn Comhairle Chontae Dhún na nGall laistigh de chreat 
beartais agus reachtaíochta ilchineálach a léiríonn scóip fheidhmeanna 
na heagraíochta.  Tugann an Plean seo aird ar an réimse leathan 
straitéisí agus beartas náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla a mhúnlaíonn 
agus a imríonn tionchar ar a sheachadadh, lena n-áirítear na nithe seo 
a leanas:

Príomhreachtaíocht
An tAcht Rialtais Áitiúil 2001
An tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014

Náisiúnta
Ráiteas Straitéise 2017-2020 - An Roinn Tithíochta, Pleanála & Rialtais 
Áitiúil
Tionscadal Éireann 2040 - An Creat Náisiúnta Pleanála
An Plean Forbartha Náisiúnta 2018 - 2027
Atógáil Éireann - Plean Gníomhaíochta maidir le Tithíocht agus Easpa 
Dídine (2016)
Straitéis Náisiúnta um Athúsáid Tithíochta Folamh
Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas (NHSPWD)
Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú an Lucht Siúil agus na Romach 2017-
2021
Tús Áite don Tithíocht Plean Náisiúnta Cur chun Feidhme 2018 - 2021
Roghanna Tithíochta dár nDaoine Aosaithe - Ráiteas Beartais (2019)
Straitéis don Earnáil ar Cíos - Spriocanna Cigireachta
Ráiteas Polasaí Pleanála Mara
An Creat Náisiúnta Pleanála Muirí
Plean Bainistíochta Abhantraí na hÉireann 2018-2021
Treoirlínte maidir leis an gCóras Pleanála agus Bainistíocht Riosca Tuilte
An tSeirbhís Náisiúnta Réamhaisnéise agus Rabhaidh Tuilte
Pleananna agus Léarscáileanna Bainistíochta Riosca Tuilte arna 
dtáirgeadh faoi CFRAM Náisiúnta
Ráiteas Polasaí Seirbhísí Uisce 2018-2025
Creat d’Údaráis Rialaithe Foirgníochta
Forfheidhmiú na Treorach maidir le Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh
Plean Straitéiseach Met Éireann 2017-2027

Ráiteas Straitéise 2019-2021 - 
An Roinn Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide & Comhshaoil
Plean Gníomhaíochta Aeráide 2019 - chun dul i ngleic le Briseadh 
Aeráide
An Creat Náisiúnta Oiriúnaithe (2018)
An Plean Maolaithe Náisiúnta (2017)
Treoirlínte Forbartha Straitéis Oiriúnaithe na nÚdarás Áitiúil (2018)
Straitéis an AE ar Oiriúnú don Athrú Aeráide
Straitéis Éifeachtúlachta Fuinnimh na hEarnála Poiblí
Creat Beartais agus Forbartha Leictreachais In-athnuaite (REPDF)
Treoirlínte um Fhorbairt Fuinnimh Gaoithe (WEDGS)
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe - Plean Forfheidhmithe Náisiúnta 
(2018)

Plean Bainistíochta Abhantraí na hÉireann 2018-2021
Plean Náisiúnta Leathanbhanda
An Straitéis Dhigiteach Náisiúnta
Straitéis Náisiúnta Cibearshlándála
Plean Pailneoirí Uile-Éireann 2015-2020

Ráiteas Straitéise 2016-2019 - 
An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
Daoine, Áit agus Polasaí - Ag Fás na Turasóireachta go 2025
Straitéis don Todhchaí Féarbhealaí Náisiúnta agus Réigiúnacha a 
Fhorbairt
Polasaí Náisiúnta Spóirt 2018 - 2027
Plean Náisiúnta Teagmhasach do Dhoirteadh Ola 2019
Plean Náisiúnta Cuardaigh agus Tarrthála 2019

Ráiteas Straitéise 2017-2020 - 
An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
Ár bPoitéinseal Tuaithe a Fhíorú - Plean Gníomhaíochta um Fhorbairt 
Tuaithe
Polasaí Forbartha Tuaithe 2020+ An Chéad Chéim Eile
Forbairt agus Nuálaíocht Turasóireachta: Straitéis Infheistíochta 2016-
2022
Creatbheartas um Fhorbairt Pobail Áitiúil
Pobail Inbhuanaithe, Uilechuimsitheacha agus Cumhachtaithe: Straitéis 
Cúig Bliana chun Tacú leis na hEarnálacha Pobail agus Deonacha in 
Éirinn
Polasaí Náisiúnta Fiontraíochta Sóisialta d’Éirinn 2019-2022
Ár Leabharlanna Poiblí 2022: Pobail a Spreagadh, a Nascadh agus a 
Chumasú

Ráiteas Straitéise 2018-2020 - 
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Plean Oidhreachta Náisiúnta - Oidhreacht Éireann 2030
Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha d’Éirinn 2015-2025
Straitéis Náisiúnta Teanga 2010-2030
Plean Gníomhaíochta 2018-2022 - don Straitéis 20 Bliain don 
Ghaeilge 2010-2030
Creatlach um Chomhoibriú - Comhaontú idir an Chomhairle Ealaíon 
agus an CCMA
Deich mBliana na gCuimhneachán 2016-2023 Treoir
Tionscadal Éireann Infheistíocht in ár gCultúr, Teanga agus Oidhreacht 
2018-2027
Plean Gníomhaíochta Closamhairc
Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Náisiúnta
Cultúr 2025
Clár Éire Ildánach

Ráiteas Straitéise 2016-2019 - 
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
Ár Seirbhísí Poiblí 2020 - Clár Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí
Cód Caiteachais Phoiblí
Straitéis Sonraí Oscailte 2017-2022
Straitéis TFC na Seirbhíse Poiblí

AGUISÍNÍ
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Straitéis Ríomhsheirbhísí Rialtais 2017-2020
Nóta Faisnéise maidir le Néalríomhaireacht Deireadh Fómhair 2019
Rialáil Brústocaireachta
Straitéis Éifeachtúlachta Fuinnimh na hEarnála Poiblí 
Saoráil Faisnéise
Na hAchtanna Ginearálta um Chosaint Sonraí agus na hAchtanna um 
Chosaint Sonraí
Straitéis Sonraí na Seirbhíse Poiblí 2019-2023
Polasaí ar Fháil agus Diúscairt Maoine
Prótacail maidir le Sócmhainní Maoine a Aistriú agus a Chomhroinnt

Ráiteas Straitéise 2018-2021 - 
An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta
Poist na hÉireann sa Todhchaí 
Fiontraíocht 2025 Athnuaite
Éire Dhomhanda 2025
Nuálaíocht 2020 - Straitéis na hÉireann maidir le taighde agus 
forbairt, eolaíocht agus teicneolaíocht

Ráiteas Straitéise 2016-2019 - 
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
Torthaí Níos Gile Todhchaí Níos Fearr: An creat beartais náisiúnta do 
leanaí agus do dhaoine óga 2014-2020

Ráiteas Straitéise 2017-2019 - 
An Roinn Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Treochlár um Chuimsiú Sóisialta: Uaillmhianta, 
Spriocanna agus Tiomantais 2019-2025
Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú an Lucht Siúil agus na 
Romach 2017-2021
An Clár um Saoil Dhaoine a athrú - athchóiriú na 
Seirbhísí Míchumais in Éirinn

Eile
Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach
Treoir maidir le Cathracha Aoisbháúla Domhanda an WHO
Fógra Bhaile Átha Cliath maidir le Cathracha Aoisbhácha 2013
Straitéis na Comhairle Ealaíon Ag Déanamh Mór-Ealaín 2016 - 2025

Réigiúnach
Straitéis Spáis agus Eacnamaíoch Réigiúnach 2019-2031 (Ar 
feitheamh)
Treoirlínte Pleanála Údarás Réigiúnach na Teorann 2010 - 2022
Clár Oibriúcháin BMW 2014-2020 
Plean Bainistíochta Dramhaíola Chonnacht Uladh 2015 - 2021
Plean Bainistíochta Abhantraí an Iarthuaiscirt
Pleananna agus Léarscáileanna Bainistíochta Riosca Tuilte (OPW)
Comhpháirtíocht Eorpach um Nuálaíocht EIP ar Aosú Gníomhach agus 
Sláintiúil
Plean Fiontar Réigiúnach an Iarthuaiscirt 2020

Aitiúil
Plean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018 - 2024
Plean Eacnamaíoch & Pobail Áitiúil do Dhún na nGall 2016 - 2022
Buiséad Caipitil Chomhairle Contae Dhún na nGall 2020 - 2022
Straitéis Forbartha Áitiúil Dhún na nGall 2014-2020
Polasaí Fuinnimh Chomhairle Contae Dhún na nGall 
Straitéis Aoisbhách Dhún na nGall 2017-2020
Straitéis Bia Dhún na nGall 
Plean Gníomhaíochta Straitéiseach Chósta Cruthaitheach Dhún na 
nGall d’Fhiontraíocht Chruthaitheach 2019-2022 
Straitéis Turasóireachta Dhún na nGall (ar feitheamh)
Plean Gníomhaíochta Digiteach Dhún na nGall 2017-2020
Fógra Chomhairle Contae Dhún na nGall maidir le Nuálaíocht 
Seirbhíse Poiblí
Plean Sábháilteachta ar Bhóithre Dhún na nGall 2016 - 2021
Cultúr: Fís Straitéiseach do Sheirbhísí Cultúrtha 2016 - 2020 
Clár Cóiríochta Lucht Siúil Dhún na nGall 2019 - 2024
Straitéis Oiriúnaithe Aeráide Dhún na nGall 2019-2024
Plean Oidhreachta Chontae Dhún na nGall 
Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta Dhún na nGall 2018-2022 
(Éire Ildánach)
Scéim Chomhairle Chontae Dhún na nGall le haghaidh Acht na 
dTeangacha Oifigiúla 
Pleananna Leanaí agus Daoine Óga Dhún na nGall (CYPSC)
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Táscairí Feidhmíochta Náisiúnta - Bonnlínte 2018

Cuspóir Straitéiseach an 
Phlean Chorparáidigh

Réimse Slat Tomhais / Táscaire Bonnlíne 2018

Líon na bpost a cruthaíodh le cúnamh ón Oifig Fiontair Áitiúil sa tréimhse idir 
1/1/2018 go dtí 31/12/2018

% ciliméadar de bhóthar réigiúnach a fuair rátáil PSCI sa tréimhse 
24 mí roimh an 31/12/2018

Líon na n-iarratas ar dhearbháin trádála ar líne a cheadaigh an Oifig Fiontair 
Áitiúil in 2018

% ciliméadar de phríomhbhóthar áitiúil a fuair rátáil PSCI sa tréimhse 
24 mí roimh an 31/12/2018

% ciliméadar de bhóthar áitiúil den tríú grád a fuair rátáil PSCI sa tréimhse 
60 mí roimh an 31/12/2018

% ciliméadar de bhóthar réigiúnach iomlán a fuair rátáil PSCI de 5-6 ag 
31/12/2018

% ciliméadar de bhóthar réigiúnach iomlán a fuair rátáil PSCI de 9-10 ag 
31/12/2018

% ciliméadar de phríomhbhóthar áitiúil iomlán a fuair rátáil PSCI de 5-6 ag 
31/12/2018

% ciliméadar de phríomhbhóthar áitiúil iomlán a fuair rátáil PSCI de 9-10 ag 
31/12/2018

% ciliméadar de bhóthar tánaisteach áitiúil iomlán a fuair rátáil PSCI de 5-6 
ag 31/12/2018

Líon na ndearbhán trádála ar líne sin a tarraingíodh anuas in 2018

% ciliméadar de bhóthar tánaisteach áitiúil a fuair rátáil PSCI sa tréimhse 24 mí 
roimh an 31/12/2018

% ciliméadar de bhóthar réigiúnach iomlán a fuair rátáil PSCI de 1-4 ag 31/12/2018

% ciliméadar de bhóthar réigiúnach iomlán a fuair rátáil PSCI de 7-8 ag 31/12/2018

% ciliméadar de phríomhbhóthar áitiúil iomlán a fuair rátáil PSCI de 1-4 ag 31/12/2018

% ciliméadar de phríomhbhóthar áitiúil iomlán a fuair rátáil PSCI de 7-8 ag 31/12/2018

% ciliméadar de bhóthar tánaisteach áitiúil iomlán a fuair rátáil PSCI de 1-4 ag 
31/12/2018

% ciliméadar de bhóthar tánaisteach áitiúil iomlán a fuair rátáil PSCI de 7-8 ag 
31/12/2018

Líon na rannpháirtithe a fuair meantóireacht sa tréimhse idir 1/1/2018 agus 
31/12/2018

An bhfuil straitéis turasóireachta ag an údarás áitiúil faoi láthair?

An bhfuil oifigeach turasóireachta ainmnithe ag an údarás áitiúil?

203

100%

96%

66%

24%

39%

28%

27%

26%

93%

8%

28%

7%

36%

13%

43%

47

23

93

Tá

Tá

Forbairt 
Eacnamaíoch

Bóithre

Fás a thiomáint
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Táscairí Feidhmíochta Náisiúnta – Bonnlínte 2018

% ciliméadar de bhóthar tánaisteach áitiúil iomlán a fuair rátáil PSCI de 9-10 ag 
31/12/2018

An méid a caitheadh ar obair neartaithe ar bhóithre réigiúnacha i rith 2018

% ciliméadar de bhóthar áitiúil iomlán den tríú grád a fuair rátáil PSCI de 1-4 
ag 31/12/2018

Ciliméadair de bhóthar réigiúnach a athshéalaíodh i rith 2018

Ciliméadair de bhóthar áitiúil a neartaíodh i rith 2018

Ciliméadair de bhóthar áitiúil a athshéalaíodh i rith 2018

Líon na dteaghaisí curtha leis an stoc faoi úinéireacht Rialtais Áitiúil i rith 2018 
(cibé tógtha nó ceannaithe)

Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht Rialtais Áitiúil a scartáladh in 2018

Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht Rialtais Áitiúil a bhí beartaithe le scartáil 
faoi scéim ceadaithe na Roinne

Líon iomlán na dtionónachtaí cláraithe sa limistéar RÁ ag deireadh 

An t-am a thóg sé ón dáta ar fágadh teaghais folamh go dtí an dáta in 2018 
nuair a bhí tionóntacht nua tosaithe sa teaghais, meánaithe thar gach teaghais 
a ligeadh arís i rith 2018

% ciliméadar de bhóthar áitiúil iomlán den tríú grád a fuair rátáil PSCI de 5-6 ag 31/12/2018

An méid a caitheadh ar obair athshéalaithe bóithre réigiúnacha i rith 2018

An méid a caitheadh ar obair neartaithe bóithre áitiúla i rith 2018

An méid a caitheadh ar obair athshéalaithe ar bhóithre áitiúla i rith 2018

Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht Rialtais Áitiúil an 1/1/2018

Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht Rialtais Áitiúil a díoladh in 2018

Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht Rialtais Áitiúil an 31/12/2018

An céatadán de líon iomlán na dteaghaisí RÁ a bhí folamh an 31/12/2018

An costas a caitheadh ar thionóntaí a chur i dteaghaisí arís in 2018 réidh le 
hathligean, meánaithe thar gach teaghais a ligeadh arís in 2018

% ciliméadar de bhóthar áitiúil iomlán den tríú grád a fuair rátáil PSCI de 7-8 ag 
31/12/2018

% ciliméadar de bhóthar áitiúil iomlán den tríú grád a fuair rátáil PSCI de 9-10 ag 31/12/2018

Ciliméadair de bhóthar réigiúnach a neartaíodh i rith 2018

14%

€5,489,882

25.2 km

232.9 km

105.5 km

118

0

7

6920

39.92 
seachtaine

€813,161

€12,438,043

€2,159,957

4698

26

4790

3.85%

€13,477.94

29%

13%

16%

13%

38.9 km

Bóithre
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AGUISÍNÍ

Líon na dteaghaisí ar cíos a ndearnadh cigireacht orthu in 2018

Céatadán na dteaghaisí a ndearnadh cigireacht orthu in 2018 a bhfuarthas 
amach nár chomhlíon siad na Rialacháin Chaighdeánacha

An tréimhse ama a thóg sé ar an meán, i nóiméid, chun briogáidí dóiteáin i 
Stáisiúin Lánaimseartha a chur amach i dtaca le dóiteáin

An tréimhse ama a thóg sé ar an meán, i nóiméid, chun briogáidí dóiteáin i Stáisiúin 
Lánaimseartha a chur amach i dtaca le gach teagmhas éigeandála (neamhdhóiteáin) eile

% na gcásanna maidir le dóiteán inar freastalaíodh ar an láthair laistigh tar éis 20 nóiméad

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

% na gcásanna maidir le dóiteán inar freastalaíodh ar an láthair laistigh de 
10 nóiméad

Líon na dteaghaisí a bhí neamhchomhlíontach ach a bhí 
comhlíontach ansin i rith 2018

An céatadán d’idirbhearta mótarchánach a láimhseáladh ar líne (i.e. 
próiseáiltear an t-idirbheart agus eisítear an diosca mótarchánach) in 2018

Costas per capita na Seirbhíse Dóiteáin

An tréimhse ama a thóg sé ar an meán, i nóiméid, chun briogáidí dóiteáin i Stáisiúin 
Lánaimseartha (seirbhís dóiteáin choimeádta) a chur amach i dtaca le dóiteáin

An tréimhse ama a thóg sé ar an meán, i nóiméid, chun briogáidí dóiteáin i Stáisiúin Lánaimseartha 
(seirbhís dóiteáin choimeádta) a chur amach i dtaca le gach teagmhas éigeandála (neamhdhóiteáin) eile

% na gcásanna maidir le dóiteán inar freastalaíodh ar an láthair laistigh tar éis 10 
nóiméad ach taobh istigh de 20 nóiméad

% na gcásanna maidir le gach teagmhas éigeandála eile inar freastalaíodh ar an 
láthair laistigh de 10 nóiméad

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

Líon na dteaghaisí a ndearadh cigireacht orthu in 2018 nach raibh 
comhlíontach leis na Rialacháin Tithíochta (Caighdeáin do Thithe ar Cíos) 

Líon na ndaoine fásta i gcóiríocht éigeandála atá gan dídean go fadtéarmach 
mar % de líon iomlán na ndaoine fásta gan dídean i gcóiríocht éigeandála ag 
deireadh 2018

Líon na ndaoine fásta a bhí rangaithe mar dhaoine gan dídean agus i gcóiríocht 
éigeandála ar oíche an 31 Nollaig 2018 mar a taifeadadh ar an gcóras PASS

759

21.53%

52.98%

28.83%

54.69%

€49.87

5.7 nóim

5.81 nóim

49.64%

32.78%

14.24%

88.14%

227

669

27.27%

11

Tithíocht

Mótarcháin

An tSeirbhís 
dóiteáin
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Líon na gcuairteanna ar leabharlanna in aghaidh gach duine den daonra le haghaidh 
an limistéir RÁ de réir Dhaonáireamh 2016

Líon na míreanna a eisíodh d’iasachtaithe sa bhliain

An céatadán teaghlach laistigh den údarás áitiúil (de réir Dhaonáireamh 
2016 freisin) lena léirítear an uimhir ag A

 Líon na gcásanna truaillithe a dúnadh ó 1/1/2018 go dtí 31/12/2018

% den limistéar laistigh den RÁ a bhí beagán truaillithe nuair a rinneadh suirbhé air in 2018

% den limistéar laistigh den RÁ a bhí truaillithe go suntasach nuair a rinneadh suirbhé air in 2018

Costas per capita chun an tSeirbhís Leabharlainne a oibriú

Céatadán na scoileanna áitiúla a mbíonn baint acu leis an gComhairle Óige 
áitiúil/scéim Chomhairle na nÓg

Líon iomlán na n-eagraíochtaí atá áirithe i gClár an Chontae le haghaidh an 
limistéir údarás áitiúil amhail ar 31/12/2018

Líon na n-eagraíochtaí a chinn a bheith páirteach sa Choláiste Toghchánach um 
Ionchuimsiú Sóisialta ar cibé dáta ar chláraigh siad don PPN

% de Scéimeanna Príobháideacha Uisce Óil a chomhlíon riachtanais reachtúla 
maidir le monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeán soláthairtí príobháideacha 
uisce óil i rith 2018

Líon na dteaghlach, bunaithe ar Dhaonáireamh 2016, atá lonnaithe i gceantar atá 
cumhdaithe ag oibritheoir ceadúnaithe ag soláthar seirbhís 3 bhosca bruscair an 31/12/2018

Líon iomlán na gcásanna truaillithe a ndearnadh gearán 
maidir leo i rith 2018

% den limistéar laistigh den RÁ nach raibh truaillithe nó a bhí saor ó bhruscar nuair 
a rinneadh suirbhé air in 2018

An % de na scoileanna a bhfuil stádas an bhrait ghlais bronnta orthu

Líon iomlán na gcásanna idir lámha ag 31/12/2018

% den limistéar laistigh den RÁ a bhí measartha truaillithe nuair a rinneadh suirbhé air in 2018

% den limistéar laistigh den RÁ a bhí truaillithe go dona nuair a rinneadh suirbhé air in 2018 

Líon na n-eagraíochtaí atá áirithe i gClár an Chontae agus an chion a roghnaigh a 
bheith mar chuid den Choláiste um Chuimsiú Sóisialta laistigh den PPN

Líon iomlán na n-eagraíochtaí sin a chláraigh den chéad uair in 2018

2.39

1474

27%

1%

70.37%

516

92

1.00%

1636

2.81%

1012

66%

52.22%

213

6%

0%

237,678

€24.66

17.83

29
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AGUISÍNÍ 

Foirgnimh a ndearnadh cigireacht orthu mar chéatadán d’fhoirgnimh nua ar tugadh fógra don 
údarás áitiúil maidir leo

Céatadán de laethanta oibre íoctha a cailleadh de bharr breoiteachta trí shaoire a bhí 
deimhnithe ar bhonn leighis in 2018

Iarmhéid carnach ag 31/12/2015 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam 
agus Caiteachas AFS

Iarmhéid carnach ag 31/12/2015 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam 
agus Caiteachas AFS

Costas foriomlán an tSoláthair TFC in aghaidh CLA

Líon iomlán lucht leanúna ag deireadh 2018 ar chuntais mheán sóisialta an ÚÁ

% de na cinntí a dheimhnigh (le héagsúlú nó dá uireasa) 
an cinneadh a rinne an RÁ

Líon iomlán na gcásanna a ndearnadh imscrúdú orthu agus a dúnadh i rith 2018

% na gcásanna ag B a réitíodh chun sástachta an RÁ trí chaibidlíochtaí 

Líon iomlán na gcásanna pleanála a ndearnadh imscrúdú orthu amhail ar 31/12/2018

Céatadán na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta dóiteáin a fuarthas in 2018 ar 
glacadh cinneadh orthu (bronnta nó diúltaithe) taobh istigh de dhá mhí ó fuarthas iad

An líon foirne ar choibhéis lánaimseartha amhail ar 31 Nollaig 2018

Iarmhéid carnach ag 31/12/2014 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam 
agus Caiteachas AFS

Céatadán de laethanta oibre íoctha a cailleadh de bharr breoiteachta trí shaoire a 
bhí féin deimhnithe in 2018

Líon iomlán na n-amharc ar leathanaigh shuíomhanna gréasáin an údaráis áitiúil in 2018

Líon chinntí pleanála RÁ a bhí faoi réir achomhairc chuig an 
mBord Pleanála a chinn an Bord ar aon dáta in 2018

Líon iomlán na gcásanna pleanála a cuireadh ar aghaidh nó a thionscain an t-údarás 
áitiúil sa tréimhse ó 1/1/2018 go dtí 31/12/2018 a ndearnadh imscrúdú orthu

% na gcásanna ag B a rinneadh a dhíbhe mar chinn mionchúiseach, beag nó gan bhunús 
nó a dúnadh de bharr a bheith faoi urchosc reachta nó toisc gur forbairt dhíolmhaithe iad

% na gcásanna ag B a dúnadh mar gheall ar imeachtaí forfheidhmithe

Costas per capita na Seirbhíse Pleanála

Céatadán na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta dóiteáin a fuarthas 
in 2018 ar glacadh cinneadh orthu (bronnta nó diúltaithe) taobh istigh de 
thréimhse leathnaithe a comhaontaíodh leis an iarratasóir

18.75%

3.97%

-€14,345,654

-€9,717,139

€2,783.52

92,443

73.08%

330

3.94%

811

45.33%

927.54

-€14,966,588

0.34%

1,861,460

26

306

59.09%

36.97%

€27.16

48.00%
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Iarmhéid carnach ag 31/12/2017 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam 
agus Caiteachas AFS 

Leibhéal bailithe Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2015

Leibhéal bailithe Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2017 

Barrachas nó easnamh carnach ag 31/12/2018 mar chéatadán den Ioncam 
iomlán ón ráiteas AFS

Leibhéal bailithe na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2014

Leibhéal bailithe na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2016

Leibhéal bailithe na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2018 
(Figiúr AFS neamhiniúchta)

Leibhéal bailithe Cíosa agus Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2015

Leibhéal bailithe Cíosa agus Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2017 

Leibhéal bailithe Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2014

Leibhéal bailithe Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2016

Leibhéal bailithe Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2018 
(Figiúr AFS neamhiniúchta)

Iarmhéid carnach ag 31/12/2018 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam agus 
Caiteachas AFS (Figiúr AFS neamhiniúchta)

Caiteachas Ioncaim per capita in 2018

Leibhéal bailithe na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2015

Leibhéal bailithe na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2017 

Leibhéal bailithe Cíosa agus Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2014

Leibhéal bailithe Cíosa agus Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2016

Leibhéal bailithe Cíosa agus Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bhliantúil le haghaidh 2018 
(Figiúr AFS neamhiniúchta)

-€8,953,104

63.40%

67.90%

-5.21%

56.30%

68.00%

76%

89.80%

89.20%

63.30%

66.00%

68%

-€8,386,583

€959.48

62.80%

74.30%

89.30%

89.00%

89%
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Eagraíochtúil
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AGUISÍN 3 

AGUISÍNÍ

Príomhtháscairí Feidhmíochta agus sonraí bonnlíne áitiúla 
Roghnaíodh na táscairí feidhmíochta áitiúla seo a leanas lena dtomhas le linn thréimhse an phlean i dteannta agus ar leithligh ó na táscairí 
seirbhíse náisiúnta arna maoirsiú ag NOAC.

Plean Corparáideach 
Cuspóir Straitéiseach

Réimse Seirbhíse
/Feidhme 

Tomhas/Táscaire

Líon na nIarratas Pleanála a fuarthas 

Líon agus luach na dtionscnamh athnuachana agus feabhsúcháin Bailte/
Sráidbhailte curtha i gcrích 

Líon roghanna breise íocaíochta ar líne do sheirbhísí na Comhairle 

Méid an mhaoinithe a leithdháiltear faoi Chiste Forbartha na gComhaltaí agus líon na 
ngrúpaí/tionscadal a dtacaítear leo. 

Líon glantachán pobail déanta, agus líon na n-oibrithe deonacha atá i gceist. 

Fad na mbóithre náisiúnta a bhfuil dromchla nua orthu.

Fad na gcosán nua agus uasghrádaithe

Fad na gcosán siúil / rothaíochta nua agus uasghrádaithe curtha i gcrích 

Líon tacaíochtaí concierge ar fáil.

Straitéis Forbartha Eacnamaíochta i bhfeidhm

Líon na dtionóntachtaí nua a cruthaíodh.

Líon na bpreaseisiúintí/ráiteas a eisíodh 

Méid an mhaoinithe a leithdháiltear faoin Tionscnamh Ciste Forbartha agus líon na 
ngrúpaí/na dtionscadal ar tugadh tacaíocht dóibh. 

Líon scéimeanna cosanta/maolaithe tuilte curtha i bhfeidhm

% na gcomhaltaí foirne/tofa a ghlacann páirt i gcláir oiliúna

Líon na n-uasghráduithe do shoilsiú poiblí curtha i gcrích.

% d’fheidhmíocht/choigilteas fuinnimh feabhsaithe 

Líon na spásanna súgartha agus na saoráidí spóirt nua agus uasghrádaithe. 

Líon tionscnamh agus caiteachas tacaíochta gnó 

An méid a caitheadh ar chothabháil agus ar fheabhsú ár Stoc Tithíochta 

Pleanáil 

Bóithre/Pobal

Forbairt 
Eacnamaíoch

Tithíocht 

Corparáid 

Airgeadas 

Pobal 

Comhshaol 

Acmhainní 
daonna 

Bóithre 

Corparáid 

Fás a Thiomáint

Seirbhísí a 
Sheachadadh 

Pobail a 
Chumhachtú

Athléimneacht 
Aeráide

Cumas na 
hEagraíochta a 
fhorbairt
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AGUISÍNÍ 

CREAT UM CHEARTA AN DUINE AGUS 
COMHIONANNAS  

Tá aird ag Comhairle Chontae Dhún na nGall ar an ngá atá le 
hidirdhealú a dhíothú, comhionannas deiseanna a chur chun cinn 
agus cearta daonna na n-úsáideoirí seirbhíse agus na gcomhaltaí 
foirne a chosaint le linn ullmhú an phlean seo. 

Cuireann Alt 42 den Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta 
an Duine agus Comhionannas 2014  dualgais ar Chomhairle 
Contae Dhún na nGall idirdhealú a dhíothú, cearta an duine 
a chosaint agus comhionannas deiseanna a chur chun cinn. Tá 
measúnú sa Phlean seo ar cheisteanna cearta daonna agus 
comhionannais atá le breithniú agus feidhmeanna agus seirbhísí 
na Comhairle á gcur i gcrích agus conas a thugtar aghaidh ar na 
saincheisteanna sin. 

Soláthraíonn agus maoiníonn Comhairle Contae Dhún na nGall 
réimse leathan seirbhísí lena n-áirítear tithíocht, bóithre agus 
bealaí rothaíochta, páirceanna agus clóis súgartha, leabharlanna, 
áiseanna spóirt agus cultúrtha, rialú bruscair, pleanáil, aonaid 
fiontraíochta, bonneagar pobail agus tacaíochtaí airgeadais trí 
dheontais éagsúla. 

Feidhmíonn sé chomh maith mar ardán don daonlathas áitiúil 
le 37 comhairleoir scaipthe thar chúig cheantar cathrach. Mar 
chomhlacht poiblí a fhreastalaíonn ar phobail ilghnéitheacha agus 
a thacaíonn leo, tá ceisteanna maidir le comhionannas agus cearta 
daonna i bhfeidhm ar fud ár gcuid feidhmeanna. 

Aithníodh na feidhmeanna seo a leanas de chuid na nÚdarás Áitiúil 
a bhfuil cúinsí cearta daonna agus comhionannais riachtanach 
dóibh: 

•   Tithíocht: Laistigh den dlí agus faoi réir ár n-oibleagáidí reachtúla, 
is é an fheidhm atá againn mar Údarás Tithíochta ná a chur ar 
chumas gach duine nó teaghlach baile a bheith ar fáil dóibh, a 
oireann dá riachtanais, i dtimpeallacht mhaith, agus chomh fada 
agus is féidir ag tionacht dá rogha féin. Áirítear leis an sainchúram 
Tithíochta ilghnéitheach soláthar tithíochta agus cóiríochta do 
dhaoine faoi mhíchumas, don Lucht Siúil, do dhaoine gan dídean 
agus do dhaoine aosta. Áirítear leis freisin riarachán deontas 
oiriúnaithe tithíochta, cothabháil, leas tithíochta agus tacaíocht 
tionóntachta. 

•  Pobal: Áiseanna pobail, ealaíon, spóirt agus fóillíochta inrochtana 
agus uileghabhálach agus deontais ghaolmhara a sholáthar, 
lena n-áirítear Aonad tiomnaithe um Chuimsiú Sóisialta a 

sholáthraíonn tacaíocht do ghrúpaí pobail atá ag obair le raon 
spriocghrúpaí aitheanta. 

•  Seirbhísí do Chustaiméirí: Seirbhísí do chustaiméirí a sholáthar a 
aithníonn riachtanais éagsúla na bpobal a bhfreastalaímid orthu. 

•  Pleanáil agus forbairt: lena n-áirítear Teastais Rochtana do 
Dhaoine faoi Mhíchumas a riaradh. 

•  Soláthar: Cleachtais soláthair a bhfuil dearadh agus 
comhionannas uilíoch mar bhonn leo. 

•  Forbairt agus Cur i bhFeidhm Polasaí: Polasaithe agus pleananna 
na Comhairle a phromhadh ó thaobh an chomhionannais de agus 
a gcur i bhfeidhm. 

•  Acmhainní Daonna: A chinntiú go bhfuil cleachtais acmhainní 
daonna, lena n-áirítear earcaíocht, agus leas na foirne, ag teacht 
le dea-chleachtas maidir le comhionannas agus cearta an duine. 

•  Bóithre agus iompar: Saoráidí úsáideoirí bóthair agus coisithe 
a sholáthar agus a chothabháil agus breithniú a dhéanamh 
ar rochtain agus ar chomhionannas agus tús áite á thabhairt 
d’imlonnú acmhainní. 

•  Leithdháileadh na nDeontas: Soláthar deontas a thacaíonn le 
rochtain, comhionannas agus cearta daonna. 

Tá polasaithe, pleananna agus straitéisí i bhfeidhm ag an 
gComhairle chun tacú le cuimsiú agus seachadadh seirbhísí do 
dhaoine sa chontae a bhfuil imeallú á dhéanamh orthu amhail 
Lucht Siúil na hÉireann, mná, daoine faoi mhíchumas, daoine 
LADT, náisiúnaigh nach Éireannaigh iad, daoine óga agus grúpaí 
imeallaithe nó mionlaigh eile. 

Tá roinnt samplaí de ghníomhaíochtaí a léiríonn tiomantas 
na Comhairle ní hamháin maidir le comhionannas ach le 
comhionannas substaintiúil (toradh comhionannais) a bhaint amach 
do shaoránaigh, do chustaiméirí (inmheánacha agus seachtracha), 
agus do chuairteoirí i gcláir agus i seirbhísí amhail: 

•  Seachtain um Chuimsiú Sóisialta Chomhairle Contae Dhún na 
nGall 

•  Clár Aoisbhách Dhún na nGall
•  Seachtain Sláinte agus Folláine 
•  Tiomantas leanúnach chun bheith ina údarás áitiúil a oireann don 

litearthacht 
•  Láithreán gréasáin inrochtana agus ardleibhéal inrochtaineachta 

curtha ar fáil ar fud áiseanna, foirgnimh agus seirbhísí na 
Comhairle 
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