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FÁILTE ÓN ARDMHÉARA

Ar an 27 Meitheamh 2016, bhí sé de phribhléid agam bheith tofa mar an 347
Cliath chun freastal ar phobal na cathrach seo.

ú

nArdmhéara ar Bhaile Átha

In 2016 chuimhníomar ar imeachtaí na Cásca 1916 i gcathair Bhaile Átha Cliath. Bhí Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath agus Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath bainteach sna himeachtaí náisiúnta
agus d'oibrigh freisin le grúpaí áitiúla i gceantair go léir de Bhaile Átha Cliath chun na himeachtaí stairiúla
a chomóradh. An Chomhairle Cathrach ab ea an príomhthacadóir do "Athmhacnamh ar an Éirí Amach" ag
obair le RTÉ agus eagraíochtaí eile chun spiorad 1916 a thabhairt ar ais ar shráideanna Bhaile Átha Cliath.
Chomh maith leis sin, lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le mórimeachtaí a eagrú agus oibriú le
heagraíochtaí poiblí eile i mbliana chun an chathair a shárthaispeáint. Leantar le rath a bheith ar fhéiltí
Bliantúla ar nós Bram Stoker agus Baile Átha Cliath um Nollaig. Buaicphointe pearsanta ab ea filleadh abhaile
buach Peileadóirí Bhaile Átha Cliath agus Corn Sam Maguire go Margadh na Feirme ar an
2 Deireadh Fómhair.
Ar an 21 Márta bronnadh Saoirse Oinigh Chathair Bhaile Átha Cliath ar an Athair Joseph Mallin, Cumann Íosa,
chun am bhaint a bhí ag a theaghlach leis an Éirí Amach mar an leanbh marthanach deireanach den
cheannaire a cuireadh chun báis agus freisin a shlí bheatha fhada mar shagart agus mar mhúinteoir leis an
gCumann Íosa.
Leanann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag obair chun an Ghéarchéim Tithíochta a réiteach inár
gcathair. Lean mé leis an obair atá déanta ag Ardmhéaraí go dtí seo chun toscaireacht traspháirtí
Chomhairleoirí a threorú chun buaileadh leis an Aire Tithíochta, Pleanála, Rialtas Áitiúil agus Pobail chun plé
a dhéanamh ar an gcaoi is féidir linn oibriú le chéile chun tabhairt faoin tsaincheist thromchúiseach seo.
Chomóir mé an Tascfhórsa Breatimeachta Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ag obair go dlúth le Comhlachas
Tráchtála na Breataine - na hÉireann chun tacú le gnónna ag iarraidh athlonnú go Baile Átha Cliath mar
thoradh ar Bhreatimeachta agus chun tacú le gnónna i mBaile Átha Cliath dul chun cinn a dhéanamh sa
RA agus i margaidh easpórtála eile.
I mí na Nollag 2016 seoladh Cairt Idirchreidmheach Chathair Bhaile Átha Cliath i dTeach an Ardmhéara.
Chomhaontaigh agus shínigh ionadaithe na gcreideamh éagsúla an Chairt seo agus pléann sí le
saincheisteanna lena n-áirítear saoirse reiligiúin, dialóg idirchreidmheach agus ilchineálacht reiligiúnach a chur
chun cinn sa chathair.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le comhaltaí tofa Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, le Owen
Keegan, an Príomhfheidhmeannach, agus le foireann iomlán na Comhairle as a dtacaíocht agus as an
dianobair a rinne siad ar son Bhaile Átha Cliath i gcaitheamh na bliana. Táim ag súil le bheith ag obair libh go
léir amach anseo.

Brendan Carr
Ardmhéara Bhaile Átha Cliath
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FÁILTE ÓN BPRÍOMHFHEIDHMEANNACH

Leanadh le téarnamh i ngeilleagar Bhaile Átha Cliath in 2016 le méaduithe a raibh fáilte rompu i
ngníomhaíocht fostaíochta, ghnó agus turasóireachta. Cobhsaíodh an staid airgeadais agus
cúrsaí fostaíochta le linn na bliana tar éis laghduithe seasmhacha thar an tréimhse 2008 go 2015. Fad is atáthar ag
tuar go leanfar leis an bhfás sa gheilleagar i mBaile Átha Cliath amach anseo tá neamhchinnteacht suntasach
cruthaithe ag éifeacht Breatimeachta agus ag forbairtí sa gheilleagar domhanda.
Bhí brú breise sa mhargadh tithíochta agus ar ardú cíosanna de bharr teip leantach sa soláthar tithíochta i gcoinne
éileamh láidir in 2016. Dá bharr bhí méadú ar easpa dídine do dhaoine aonair agus teaghlaigh mar thoradh air sin.
D'fhreagair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath trí oibriú le comhlachtaí deonacha chun an soláthar áiseanna
easpa dídine agus cóiríocht éigeandála eile a mhéadú go suntasach. Tá an Chomhairle Cathrach tar éis dul i mbun
clár mór tógála do thithíocht sóisialta freisin. Chomh maith leis sin, mar chuid den Tionscnamh Talamh Tithíochta tá
comhaontaithe ag an gComhairle Cathrach dul ar aghaidh le forbairtí tithíochta measctha ar mhórshuíomhanna ag
Gairdíní Uí Dhuibheannaigh, Eastát Naomh Mhichíl agus Bóthar Oscar Traynor.
Chonacthas Plean Forbartha Cathrach nua á ghlacadh freisin in 2016 a threoirfidh forbairt fhisiciúil na Cathrach thar
an tréimhse go 2022. Mar is amhlaidh i gcónaí gineadh plé suntasach uaidh sin ar an gcaoi chun an talamh teoranta
atá ar fáil a úsáid ar mhaithe leis an bhfás inmharthanach is fearr a éascú don chathair. Tá an-chreidiúint ag dul do
Chomhairleoirí agus d'fhoireann na Roinne Pleanála a chríochnaigh go rathúil an tasc ollmhór seo agus do dhaoine
aonair agus eagraíochtaí a chuir leis an bpróiseas comhairliúcháin leathain ar an bPlean nua.
Feicfear in 2017 críochnú LUAS Traschathrach óna mbeidh athruithe ó bhun ag teastáil ar an gcaoi a bhainistímid
spás bóthair i lár na cathrach. Le Luas Traschathrach cuirfear deiseanna ar fáil freisin d'fheabhsuithe suntasacha ar
áiseanna rothaíochta agus coisithe agus feabhsuithe móra sa riocht phoiblí go háirithe ag Faiche Stiofáin. Gineadh
an-chuid plé mar thoradh ar chomhairliúchán ar na moltaí seo in 2016.
Chonacthas dul chun cinn suntasach freisin in 2016 maidir leis an tsaoráid Fuíoll go Fuinneamh Bhaile Átha Cliath
a chríochnú ar leithinis an Phoill Bhig atá ina mhórchuid d'infreastruchtúr poiblí. Tiocfaidh an tsaoráid i bhfeidhm in 2017.
Go minic is iad na tionscnaimh áitiúla a mbíonn an éifeacht is mó acu ar ár bpobail cibé na saoráidí uasghrádaithe
i bpáirceanna iad, tionscnaimh ar nós Culture Connects atá ag cruthú comhpháirtíochtaí nua idir institiúidí cultúrtha
nua agus pobail áitiúla nó cinn scríbe mar Dhún Richmond a athshamhlú do ghlúnta nua. Bhí mé an-bhródúil as an
gcaoi a sheachaid Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath na príomhthionscnaimh seo agus go háirithe as
rannpháirtíocht na Comhairle i gcomóradh 1916.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Ardmhéara, na Comhairleoirí agus na foirne trasna na heagraíochta as
a gcomhoibriú agus a gcuid tacaíochta le linn na bliana.

Owen P Keegan
Príomhfheidhmeannach
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BAILL CHOMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH 2016

Comhairleoirí an Cheantair Láir Thuaidh
Comhairleoir

Cleamhnú
Páirtí

Comhairleoir Larry O’Toole

Sinn Féin

Comhairleoir Tom Brabazon

Comhairleoir John Lyons

Fianna Fáil
An Comhaontas
Daoine
seachas Brabús

Comhairleoir Mícheál MacDonncha

Sinn Féin

Comhairleoir Denise Mitchell

Sinn Féin

Comhairleoir Edel Moran

Sinn Féin

Comhairleoir Declan Flanagan

Fine Gael
An Comhaontas
Frithdhéine

Toghcheantar

Comhairleoir Alison Gilliland

Neamhspleách
Páirtí an
Lucht Oibre

Beaumont/Domhnach
Míde
Beaumont/Domhnach
Míde
Beaumont/Domhnach
Míde
Beaumont/Domhnach
Míde
Beaumont/Domhnach
Míde
Beaumont/Domhnach
Míde
Beaumont/Domhnach
Míde
Beaumont/Domhnach
Míde

Comhairleoir Damian O’Farrell

Neamhspleách

Cluain Tarbh

Comhairleoir Séan Haughey

Fianna Fáil

Cluain Tarbh

Comhairleoir Sean Paul Mahon

Fianna Fáil

Cluain Tarbh

Comhairleoir Naoise Ó Muirí

Cluain Tarbh

Comhairleoir Jane Horgan-Jones

Fine Gael
Páirtí an
Lucht Oibre

Comhairleoir Deirdre Heney

Fianna Fáil

Cluain Tarbh

Comhairleoir Ciarán O’Moore

Sinn Féin

Cluain Tarbh

Comhairleoir Michael O’Brien
Comhairleoir Paddy Bourke

Ar Scor

Comhthofa

Beaumont/Domhnach
Míde
Beaumont/Domhnach
Míde

01/03/2016
16/03/2016

01/03/2016
16/03/2016

Cluain Tarbh

Comhairleoirí an Cheantair Thiar Thuaidh
Comhairleoir

Cleamhnú
Páirtí

Toghcheantar

Comhairleoir Noeleen Reilly

Sinn Féin

Baile Munna

Comhairleoir Cathleen Carney Boud

Sinn Féin

Baile Munna

Comhairleoir Noel Rock

Fine Gael

Baile Munna

Comhairleoir Norma Sammon

Fine Gael
Páirtí an
Lucht Oibre

Baile Munna

Baile Munna

Comhairleoir Áine Clancy

Fianna Fáil
An Comhaontas
Daoine seachas
Brabús
Páirtí an
Lucht Oibre

Comhairleoir Cieran Perry

Neamhspleách

An Chabrach/Fionnghlas

Comhairleoir Anthony Connaghan

Sinn Féin

An Chabrach/Fionnghlas

Comhairleoir Emma Murphy

Sinn Féin

An Chabrach/Fionnghlas

Comhairleoir Séamas McGrattan

Sinn Féin
Páirtí an
Lucht Oibre

An Chabrach/Fionnghlas

Comhairleoir Andrew Montague
Comhairleoir Paul McAuliffe

Comhairleoir Andrew Keegan

Comhairleoir Brendan Carr

Ar Scor

Comhthofa

28/02/2016
16/03/2016

Baile Munna

Baile Munna
Baile Munna

An Chabrach/Fionnghlas
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Comhairleoir David Costello

Fianna Fáil

An Chabrach/Fionnghlas

Comhairleoir Teresa Keegan

Neamhspleách

An Chabrach/Fionnghlas

Comhairleoirí an Cheantar Thoir Theas
Comhairleoir

Cleamhnú
Páirtí

Toghcheantar

Comhairleoir Chris Andrews

Sinn Féin

Comhairleoir Mannix Flynn
Comhairleoir Dermot Lacey

Neamhspleách
Páirtí an
Lucht Oibre

Comhairleoir Frank Kennedy

Fianna Fáil

Comhairleoir Claire Byrne

An Páirtí Glas

Comhairleoir Paddy McCartan

Fine Gael

Comhairleoir Kieran Binchy

Fine Gael

Comhairleoir Sonya Stapleton

Neamhspleách

Baile an Fheamrógaigh/
An Duga Theas
Baile an Fheamrógaigh/
An Duga Theas
Baile an Fheamrógaigh/
An Duga Theas
Baile an Fheamrógaigh/
An Duga Theas
Baile an Fheamrógaigh/
An Duga Theas
Baile an Fheamrógaigh/
An Duga Theas
Baile an Fheamrógaigh/
An Duga Theas
Baile an Fheamrógaigh/
An Duga Theas

Comhairleoir Kate O’Connell

Fine Gael

Ráth Garbh/Ráth Maonais

Comhairleoir Anne Feeney

Fine Gael

Ráth Garbh/Ráth Maonais

Comhairleoir Patrick Costello

An Páirtí Glas

Ráth Garbh/Ráth Maonais

Comhairleoir Jim O’Callaghan

Fianna Fáil

Ráth Garbh/Ráth Maonais

Comhairleoir Claire O'Connor

Ráth Garbh/Ráth Maonais

Comhairleoir Mary Freehill

Fianna Fáil
Páirtí an
Lucht Oibre

Comhairleoir Dr. Paddy Smyth

Fine Gael

Ráth Garbh/Ráth Maonais

Comhairleoir Ruairí McGinley

Neamhspleách

Ráth Garbh/Ráth Maonais

Ar Scor

Comhthofa

28/02/2016
16/03/2016
28/02/2016
16/03/2016

Ráth Garbh/Ráth Maonais

Comhairleoirí an Cheantair Láir
Comhairleoir

Cleamhnú
Páirtí

Toghcheantar

Comhairleoir Janice Boylan

Sinn Féin

Lár na Cathrach Thuaidh

Comhairleoir Christy Burke

Neamhspleách

Lár na Cathrach Thuaidh

Comhairleoir Nial Ring

Neamhspleách

Lár na Cathrach Thuaidh

Comhairleoir Gaye Fagan

Sinn Féin

Lár na Cathrach Thuaidh

Comhairleoir Ciarán Cuffe

An Páirtí Glas
Daonlathach
Sóisialta

Lár na Cathrach Thuaidh

Fine Gael
Páirtí an
Lucht Oibre

Lár na Cathrach Thuaidh

Comhairleoir Gary Gannon
Comhairleoir Ray McAdam
Comhairleoir Éilis Ryan

Ar Scor

Comhthofa

Lár na Cathrach Thuaidh

Lár na Cathrach Thuaidh
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Comhairleoirí an Cheantair Lárdheiscirt
Comhairleoir
Comhairleoir Daithí Doolan

Cleamhnú
Páirtí

Toghcheantar

Comhairleoir Hazel De Nortúin

Sinn Féin
An Comhaontas
Pobal seachas
Brabús
An Comhaontas
Pobal seachas
Brabús

Comhairleoir Greg Kelly

Sinn Féin

Comhairleoir Paul Hand

Neamhspleách

Comhairleoir Vincent Jackson

Neamhspleách

Comhairleoir Daithí de Róiste

Fianna Fáil

Comhairleoir Críona Ní Dhálaigh

Sinn Féin
An Comhaontas
Pobal seachas
Brabús

Cromghlinn/Camaigh

Cromghlinn/Camaigh

Comhairleoir Rebecca Moynihan

Sinn Féin
Páirtí an
Lucht Oibre

Comhairleoir Catherine Ardagh

Fianna Fáil

Cromghlinn/Camaigh

Comhairleoir Michael Mullooly

Fianna Fáil
An Eite
Chlé Aontaithe

Cromghlinn/Camaigh

Comhairleoir Bríd Smith

Comhairleoir Tina MacVeigh
Comhairleoir Ray McHugh

Comhairleoir Pat Dunne

Ar Scor

Comhthofa

Baile
Formaid/Droimeanach
Baile
Formaid/Droimeanach

01/03/2016

Baile
Formaid/Droimeanach
Baile
Formaid/Droimeanach
Baile
Formaid/Droimeanach
Baile
Formaid/Droimeanach
Baile
Formaid/Droimeanach

04/04/2016

Cromghlinn/Camaigh

Cromghlinn/Camaigh
27/04/2016
04/07/2016

Cromghlinn/Camaigh
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FOIREANN BAINISTÍOCHTA SINSEARAÍ

Owen Keegan

Príomhfheidhmeannach

Brendan Kenny

Leas-phríomhfheidhmeannach, Tithíocht agus Pobal

Dick Brady

Leas-phríomhfheidhmeannach, Comhshaol agus Iompar

Jim Keogan

Leas-phríomhfheidhmeannach, Pleanáil agus Forbairt (ar scor mí na Nollag 2016)

Declan Wallace

Leas-phríomhfheidhmeannach Gníomhach, Cultúr, Áineas agus Seirbhísi
Geilleagracha

John Flanagan

Innealtóir Cathrach Gníomhach

Kathy Quinn

Ceannasaí Airgeadais le freagracht as TF

Mary Pyne

Ceannasaí Acmhainní Daonna agus Seirbhísí Corparáideacha

Ali Grehan

Ailtire Cathrach

Terence O'Keeffe

Gníomhaire Dlí

John O Hara

Pleanálaí Cathrach Ghníomhaigh
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RÉAMHRÁ

Is í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tÚdarás Áitiúil is mó in Éirinn ag clúdach réimse 11,761 heicteár
le daonra cónaithe 553,165 (Daonáireamh 2016).

Ceann de 4 údarás áitiúla i Réigiún Bhaile Átha Cliath is ea é ag a bhfuil daonra níos leithne de 1.345 mhilliún
comhionann le 28% den daonra náisiúnta agus é ina phríomhchathair riaracháin agus pholaitíochta na
hÉireann ina bhfuil an rialtas náisiúnta agus Uachtarán an stáit.

Tá obair na Comhairle á maoirsiú ag struchtúr rialachais a chuimsíonn Ardmhéara Bhaile Átha Cliath, 63
Chomhalta Tofa agus 7 gCathaoirleach ar na Coistí um Bheartais Straitéiseacha (CBSanna).

Ár bhFís agus ár dTéamaí Straitéiseacha
Le linn 2016 lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha cliath seirbhísí ardcháilíochta a sheachadadh do mhuintir
Bhaile Átha Cliath agus d'oibrigh sí go dian tréithe uathúla Bhaile Átha Cliath a fhorbairt agus a neartú agus
a sheasamh a bhreisiú mar an áit is fearr le bheith, le cónaí, le hoibriú, chun gnó a dhéanamh agus chun
taitneamh a bhaint aisti.

Léiríonn na téamaí corparáideacha leagtha amach sa tuarascáil seo na téamaí leagtha amach sa Phlean
Corparáideach 2015-2019 agus tá réimse leathan gníomhaíochta iontu a chomhlíonann an Chomhairle Cathrach.

Seo a leanas na 3 théama:



An áit chun CÓNAITHE



An áit le BHEITH



An áit chun DUL I mBUN GNÓ

Comhlíontar gníomhaíochtaí i réimse na n-oibrithe infreastruchtúir fisiciúla ar nós soláthar agus cothú tithíochta
agus infreastruchtúr bóithre agus freisin i réimsí na n-ealaíon, spóirt, áineasa, caitheamh aimsirí, imeachtaí,
turasóireachta agus seirbhísí sóisialta lena n-áirítear leabharlanna, áiseanna spóirt, páirceanna, forbairt phobail
agus seirbhísí leasa do thithíocht phobail. Cuireann an Chomhairle Cathrach seirbhísí dóiteáin, freagairt
éigeandála agus sábháilteachta ar fáil do Réigiún Bhaile Átha Cliath trí Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath
agus tá príomhról aige i gcúrsaí forfheidhmithe agus comhlíonta, pleanála, rialú tógála agus cúrsaí comhshaoil.
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OIFIG AN PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH

Saoirse na Cathrach
Ar an Luan 21 Márta 2016 bronnadh Saoirse Oinigh Chathair Bhaile Átha Cliath ar an Athair Joseph Mallin
Cumann Íosa chun an nasc clainne le hÉirí Amach na Cásca 1916 mar an leanbh marthanach deireanach do
cheannaire a cuireadh chun báis agus freisin mar gheall ar a shlí bheatha fhada mar shagart agus mar
mhúinteoir leis an gCumann Íosa araon. Tionóladh an searmanas i Hong Cong.
Ba é méid na gcostas a tabhaíodh ag an gComhairle maidir le Searmanas Saoirse na Cathrach ná €10.072.89.
Fáiltiú Cathrach
Ar an Domhnach 2 Deireadh Fómhair 2016, tionóladh Fáiltiú Cathrach chun bua Foireann Sinsir na hÉireann
i gCluiche Ceannais Peile na hÉireann a chomóradh. Ba é €17,536.36 méid na gcostas a tabhaíodh ag an
gComhairle maidir leis an bhFáiltiú Cathrach.
Ar an gCéadaoin 19 Deireadh Fómhair 2016, tionóladh Fáiltiú Cathrach chun Cuairt Stáit an Uasail Nicos
Anastasiades Uachtarán Phoblacht na Síne a chomóradh. Ba é €3,110.99 méid na gcostas a tabhaíodh ag an
gComhairle Cathrach maidir leis an bhFáiltiú Cathrach.
Gradam an Ardmhéara
Sa bhliain 2016, bronnadh Gradam an Ardmhéara ar na daoine seo a leanas:


Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath – mar aitheantas ar a sheirbhísí do shaoránaigh
Bhaile Átha Cliath.



Ceartas Dóibh Siúd atá Dearmadta – mar aitheantas ar a bhfeachtas leanúnach chun
an fhírinne agus ceartas a iarraidh dóibh siúd a maraíodh agus a gortaíodh sna
buamaí i mBaile Átha Cliath agus Muineachán ar an 17 Bealtaine 1974



Tionscadal Drugaí Ana Liffey – mar aitheantas ar a gcuid oibre le daoine atá thíos de
bharr úsáid substainte fadhbach ag cur deiseanna ar fáil d'fhorbairt phearsanta agus
laghdú dochair a chur chun cinn.



Robert Ballagh – mar aitheantas ar a chuid oibre thar na blianta mar ealaíontóir
amhairc chun tosaigh agus a rannpháirtíocht mhór mar shaoránach gníomhach do
Bhaile Átha Cliath agus d'Éirinn.



Na Gaeil Óga – mar aitheantas ar a gcuid oibre an Ghaeilge agus cluichí na hÉireann
a chur chun cinn.



LCDAL Gay & Lesbian Equality Network – mar aitheantas ar obair LCDAL athrú
dearfach agus comhionannas, cuimsiú agus cosaint ar idirdhealú a sheachadadh don
phobal LADT in Éirinn.



Ceartas do Thaighde Magdalene ar son Mhná Magdeline – mar aitheantas ar a gcuid
oibre leasa na mban curtha i ngéibhinn i Neachtlanna Magdalene a chur chun cinn,
ceartas a iarraidh dóibh agus a leasa a ionadú.

Rinneadh na bronnta ar an Máirt 3 Bealtaine 2016 ag dinnéar Comórtha sa Seomra Cruinn a d'óstáil An
tArdmhéara Críona Ní Dhálaigh, i dTeach an Ardmhéara. Chosain na duaiseanna €40,009.40 ina iomláine.
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Cruinnithe na Comhairle Cathrach

Cruinnithe Míosúla

11

Cruinnithe Buiséid

1

Cruinnithe Speisialta

5

Cruinniú Bliantúil

1

Coiste Prótacail

10

Fodhlíthe
Rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath na fodhlíthe seo a leanas in 2016:



Fodhlíthe Teorainn Luais Speisialta 2016



Fodhlíthe Léiriú Sráide 2016

Íocaíochtaí le Comhaltaí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Speansais Bhliantúla na gComhairleoirí

€441,961

Liúntas íoctha do Chathaoirligh ar Choisí Beartais Straitéiseacha

€36,000

Liúntas an Ardmhéara

€50,246

Liúntas Leas-Ardmhéara
Íocaíochtaí Ionadaíocha na gComhaltaí
Oiliúint, Comhdháil, Taisteal agus Cothú

€3,780
€1,038,961
€21,877
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An Grúpa um Beartas Corparáideach
Sa Ghrúpa um Beartas Corparáideach (GBC) tá an tArdmhéara agus Cathaoirligh ó na 7 gCoistí um Beartas
Straitéiseach. Tacaíonn an Príomhfheidhmeannach leis an nGrúpa um Beartas Corparáideach. Áirítear i ról an
Ghrúpa um Beartas Corparáideach comhairle agus cabhair a thabhairt don Chomhairle Tofa chun beartas
a fhoirmliú, a fhorbairt agus monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar bheartas do Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath. Mar sin féin is leis an gComhairle Tofa a fhanann údarás iomlán cinnteoireachta.
Féadfaidh an Grúpa um Beartas Corparáideach moltaí a dhéanamh gnó a leithdháileadh idir Coistí um
Beartas Straitéiseach agus do chomhordú ginearálta gnó den sórt sin.
Bhí 11 chruinniú den Ghrúpa um Beartas Corparáideach 2016. I measc na n-ábhar a breathnaíodh ag an
nGrúpa bhí:


Nuashonrú ag Cathaoirligh CBS (SPC) ar Ghnó a gcuid CBS(SPC)



Tuairiscí Bainistíochta Míosúla ón bPríomhfheidhmeannach



Clár Gnó na Comhairle



Buiséad 2017



Plean Forbartha, 2016-2022



Dul chun cinn an Phlean Corparáideach



Nuashonrú ar Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail

Ballraíocht agus Tinreamh an Ghrúpa um Beartas Corparáideach Eanáir 2016 – Nollaig 2016:

Ball

Andrew Montague

Cruinnithe
i dTeideal
Freastal Orthu

Cruinnithe ar
Freastalaíodh
Orthu

11

9

%Cruinnithe ar
Freastalaíodh
Orthu

Trácht

82
Tofa mar Ardmhéara

Brendan Carr

5

3

60

Ciarán Cuffe

11

9

82

i Meitheamh 2016

Chríochnaigh Téarma mar
Criona Ní Dhálaigh

6

5

83

Naoise Ó Muirí

11

8

73

Paul McAuliffe

11

11

100

Ruairi McGinley

11

9

82

Daithi Doolan

11

8

73

Rebecca Moynihan

11

9

82

Ardmhéara I Meitheamh 2016

Nochtuithe Cosanta
Is é príomhchuspóir na reachtaíochta um Nochtuithe Cosanta cultúr dearfach san ionad oibre a chur chun cinn
agus a spreagadh ina bhfuil luach ar ábhair imní faoi éagóracha poitéinsiúla a ardú agus ina ngníomhaítear go
cuí mar fhreagairt ar nochtuithe den sórt sin. Fuair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2 nochtadh cosanta in
2016. Tá an dá líomhain araon á bhfiosrú go gníomhach.
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TITHÍOCHT AGUS SEIRBHÍSÍ POBAIL

Tá fadhb leanúnach an tsoláthair tithíochta i Réigiún Bhaile Átha Cliath ag cur leis na harduithe i bpraghsanna
tithe, cíosanna príobháideacha agus dá bharr le méaduithe suntasacha in éileamh ar thithíocht shóisialta agus
seirbhísí do dhaoine gan dídean. Is beag athrú a bheidh ar an scéal seo mura gcuirfear tithíocht dhóthanach
ar fáil.
Mar fhreagairt ar chastachtaí agus éagsúlachtaí na saincheisteanna laistigh den earnáil tithíochta, tá sé mar
aidhm ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath soláthar agus infhaighteacht cóiríocht oiriúnach do
theaghlaigh nach mbíonn ar acmhainn dóibh cóiríocht a fháil óna gcuid acmhainní féin a uasmhéadú.
Úsáideann an Chomhairle gach uirlis ar fáil di chun réadmhaoine oiriúnacha a fhoinsiú, ó do thógáil féin, go
réadmhaoine a shealbhú agus a fhoinsiú ó úinéirí príobháideacha agus oibríonn sí go dlúth le
comhghleacaithe sna Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta (AHBanna), an Ghníomhaireacht Tithíochta agus
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN).
Éileamh ar Thithíocht
Sa bhliain 2016 chuaigh 1,616 iarrthóir agus a gclanna chun cónaithe i dtithe curtha ar fáil ag an gComhairle
Cathrach le 999 de na ligin sin ag dul do dhaoine gan dídean agus clanna. Cuireadh timpeall 15% de na tithe
sin ar fáil trí Chomhlachtaí Ceadaithe Tithíochta. D'aistrigh 434 dhuine agus clanna eile thar an tréimhse seo
le 2050 leithdháileadh san iomlán le linn na bliana. In 2016, rinneadh 122 leithdháileadh do dhaoine faoi
mhíchumas sé sin 7.5% de na ligin ar fad.
Bunaíodh Grúpa Oibríochtaí Ilghníomhaireachta i bhFeabhra 2016 mar phríomhtiomántóir sa phleanáil,
dearadh agus leithdháileadh cóiríochta do dhaoine faoi mhíchumas. In 2016, rinneadh 122 leithdháilte do
dhaoine faoi mhíchumas sé sin 7.5% de na ligin ar fad. Tá tiomantas tugtha ag an gComhairle Cathrach
íosmhéid 5% de na ligin ar fad a leithdháileadh ar dhaoine faoi mhíchumas.
Éileamh na nDaoine gan Dídean
Méadaíodh ar líon na ndaoine fásta agus leanaí a d'fhreastail na Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean orthu i
réigiún Bhaile Átha Cliath ó 3,915 i mí na Nollag 2015 go 5,258 i mí na Nollag 2016. As an uimhir seo daoine
bhí 1,780 duine fásta agus 1,382 duine fásta le 2,096 leanbh san iomlán.
Chaith an Fheidhmeannacht do Dhaoine ar Easpa Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath timpeall €101milliún
(DRHE) ar son na 4 Údarás Áitiúla ar thacaíochtaí do dhaoine gan dídean agus cuimsiú tithíochta in 2016.
Tá an chuid is mó de na tacaíochtaí sin curtha ar fáil trí chomhaontuithe leibhéal seirbhíse le hEagraíochtaí
Neamhrialtais (NFO) agus áirítear Easpa Dídine a Chosc ina measc;Cóiríocht Éigeandála agus Sealadach
faoi Thacaíocht; Cóiríocht Fadtéarmach faoi Thacaíocht agus Seirbhísí Lae. Áirítear i gcostais eile Soláthar
Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean an Údaráis Tithíochta. Cuirtear tacaíochtaí cúram Sláinte agus leasa ar fáil
freisin trí Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.
Cuireadh 206 leaba éigeandála ar fáil trasna 4 shaoráid chóiríochta nua in 2016. Tá na leapacha sin sa bhreis
ar na 1,780 leaba reatha i saoráidí cóiríocht éigeandála. D'oibrigh na soláthróirí seirbhíse na
n-Eagraíochtaí Neamhrialtais (ENR) na saoráidí sin.
Fuarthas 1,833 thionóntacht do theaghlaigh gan dídean sa réigiún in 2016, méadú 1,059 ar an líon do 2015.
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Bhí an tionscnamh Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine gan Dídean (HAP) oibríochtúil in 2016 agus
d'aistrigh 974 dhuine fásta san iomlán as cóiríocht éigeandála go tionóntaithe Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta do
Dhaoine gan Dídean le linn na bliana.
In 2016 críochnaíodh oibreacha ar 22 aonad Mearthógála ag Baile na Laochra i mBaile Munna. Tosaíodh
oibreacha ar aonaid i bhFionnghlas, Droimeanach, Belcamp agus Gort na Silíní.
Rinneadh dhá chomhaireamh ar dhaoine ina gcodladh amuigh in 2016 agus fuarthas 102 duine san iomlán
ina gcodladh amuigh in Aibreán agus 142 duine ina gcodladh amuigh i Samhain 2016.
Lean an tseirbhís An Tithíocht ar dTús do dhaoine faoi riosca codladh amuigh ag oibriú sa réigiún. Áirítear leis
an tseirbhís foireann threallúsach thiomnaithe for-rochtana sráide 365 lá in aghaidh na bliana.
Ag deireadh 2016 bhí 68 nduine i dtionóntachtaí ag fáil tacaíocht ghníomhach ón bhFoireann Tithíocht ar
dTús, méadú ar an uimhir 46 le linn na tréimhse chéanna in 2015.
Plean Gníomhaíochta do Thithíocht agus do Dhaoine gan Dídean – Ag Atógáil Éireann
Leagtar amach sa Phlean seo, a Foilsíodh in Iúil 2016, spriocanna seacadtha tithíocht náisiúnta dúshlánacha
agus uaillmhianacha 47,000 aonad tithíocht shóisialta nua a sholáthar sa tréimhse go 2021 agus tacú le 75,000
teaghlach a sheachadh trí earnáil chíosa príobháidí breisithe. Leanann an Tascfhórsa do Thithíocht Straitéiseach
Bhaile Átha Cliath ag maoirsiú freagairt tithíocht réigiúnach chomhtháite a sheachadadh agus tá Aonad
Seachadta Tithíochta bunaithe laistigh den Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil chun tacú le
húdaráis áitiúla agus chun seachadadh na spriocanna leagtha amach sa Phlean a bhrú ar aghaidh. Bhí an tasc
ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 3,347 n-aonad bhreise a sholáthar idir 2015 agus 2017 faoi na cláir
seachadta éagsúla. Ag deireadh 2016, cuireadh 3,862 aonad ar fáil ag sárú na sprice leagtha síos.

Soláthar Tithíochta
Sa bhliain 2016, chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus na Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta
aonaid ar fáil do 533 theaghlach breise trí chláir thógála, cláir sheilbh a fháil ar réadmhaoin agus trí chláir
léasaithe. Fuair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 147 n-aonad agus chríochnaigh obair ar aonaid
i mBóthar Maxwell, Halla na Prióireachta (Céim 1) agus Foirgnimh Crampton. I measc na scéimeanna arna
seachadadh ag na Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta bhí Crois Araild (Céim 1), Thornwood in Beaumont, an
Riasc i bhFionnghlas, Cúirt Merville i bhFionnradharc agus Bóthar Bhaile Gall (Céim 2). Tá tionscadail tógála
ar siúl ag Fearbhán i nDarndál, Charlemont agus Teach an Charnáin agus táthar ag súil go mbeidh 214 aonad
seachadta as sin in 2017/2018. Fuarthas 25 Cuid V aonaid in 2016 agus tá 38 n-aonad bhreise le seacadadh
in 2017. Seachadadh 22 aonad mearthógála i mBaile na Laochra, Baile Munna go luath in 2016 agus tá tógáil
ar leanúint ar cheithre shuíomh bhreise a sholáthróidh tuairim is 130 aonad mearthógála in 2017.
Tá béim leagtha ag an Straitéis Tithíochta ar ról leanúnach tábhachtach na hEarnála Cíosa Príobháidí.
Ag deireadh 2016 bhí 1,420 tionónacht ag an gComhairle faoin Scéim Cóiríocht ar Cíos agus 33 thionóntacht i
réadmhaoine faoin Tionscnamh Léasú Fadtéarmach.
Tithe Folmha Reatha
Bhí an Earnáil Chothabháil Tithíochta freagrach as sa bhreis is 900 teach a athchóiriú le ligean ar cíos in
2016. Tá a lán de na tithe sin leithdháilte do theaghlaigh gan dídean. Tá dul chun cinn suntasach déanta ag
Cothabháil Tithíochta le blianta beaga anuas agus tá líon na n-aonad tithíochta folmha tuairim is 0.80% den
soláthar tithíochta atá ar fáil. Is laghdú suntasach é sin ar bhlianta roimhe seo. Leanann Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath ag glacadh le maoiniú a chuireann an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil
ar fáil dó sin.
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Sláinte Chomhshaoil agus Caighdeáin Tithíocht Phríobháideach Ligthe ar Cíos
Tá freagracht ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath caighdeáin cháilíochta a chur i bhfeidhm san earnáil
tithíochta príobháidí ar cíos. Glacann an Earnáil Sláinte Chomhshaoil i Seirbhísí Pobail agus Tithíochta mar
chúram cigireachtaí a dhéanamh ar thithe príobháideacha ar cíos agus déanann gníomh forfheidhmiúcháin,
lena n-áirítear ionchúisimh, más gá. Déantar cigireachtaí mar fhreagairt ar ghearáin tionónta ar bhonn
onnghníomhach agus i ndáil le réadmhaoine ar cíos ar an Scéim Cóiríochta ar Cíos agus ar an scéim
Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta.
In 2016 rinne Oifigigh Sláinte Chomhshaoil cigireachtaí ar 1,751 theach príobháideach ar cíosAr an iomlán
rinneadh 3,550 cigireacht ar thithe príobháideacha ar cíos. I ngach cás ina ndearnadh iniúchadh ar áitribh
neamhchomhlíontacha ar cíos, glacadh le beart cuí forfheidhmiúcháin, imeachtaí dlí san áireamh.
Mar thoradh ar na bearta sin, bhí ar thiarnaí talún 1,382 áitreabh neamhchomhlíontacha ar cíos caighdeán na
n-áitreabh sin a fheabhsú chun an reachtaíocht a chomhlíonadh ag cinntiú áitribh níos sláintiúla agus níos
sábháilte dá dtionóntaí.
In 2016, rinneadh 441 iniúchadh foirgnimh dainséaracha ar an iomlán a raibh 139 bhfógra ar fhoirgnimh
Dainséaracha eisithe mar thoradh orthu.

Uasghrádú Soláthar Tithíochta
Chríochnaigh an Earnáil Cothabháil Tithíochta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Céim 1 den Chlár
Uasghrádú Fabraice Náisiúnta in 2016. Rith an chéim seo den chlár ó 2013 go 2016 agus bhain 7,299
réadmhaoin leas as éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú lena n-áirítear cosc ar shéiseáin, insliú cuasbhallaí,
seaicéid fálaithe agus aeráil díona agus ballaí.
I measc na bpríomhghnóthachtálacha den chéim seo den chlár tá:


Sábháilteachtaí €16.6 mhilliún i gcostais fuinnimh



Sábháilteachtaí measta 282,000 mWh in úsáid fuinnimh



Feabhsú meáin RFF ó ‘F’ go ‘C3’ sna réadmhaoine Chéim 1



Laghdú 28% in astaíochtaí CO2 Tithe Cónaithe Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath.

Chomh maith leis sin, fuair 463 réadmhaoin uasghrádú úsáid fuinnimh de bharr oibreacha mar insliú
feabhsaithe. Feabhsaítear dá bharr éifeachtúlacht fuinnimh réadmhaoine 50% ar an meán.
Leanadh le Cothabháil Tithíochta freisin leis an gclár réadmhaoin a oiriúnú agus síneadh a chur leo do
thionóntaí faoi mhíchumas. San iomlán críochnaíodh 414 oiriúnú don soláthar tithíochta in 2016. Áiríodh leis
seo 35 chathaoir staighre curtha ar fáil, 25 rampa shuiteáilte, 138 n-oiriúnú cithfholcadáin agus 10 síneadh á
dtógáil. Ar an iomlán, faomhaíodh 565 dheontas in 2016.
Airgeadas do Thithíocht
Braitheann an Chomhairle go mór ar mhaoiniú ón Státchiste i gcomhair deontais chaipitil agus freisin
i gcomhair maoiniú ioncaim a bhaineann le tithíocht shóisialta, le léasú agus leis an scéim um chóiríocht ar
cíos (SCC).
Cuireadh an Scéim Ceannaigh Incrimintigh do Thionóntaí i bhfeidhm (féach Cuid 3 d'Acht na dTithe
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2014) in 2016. Má chomhlíonann siad critéir áirithe, tugtar deis do thionóntaí
Údarás Áitiúil a dtithe a cheannach. De réir na Scéime, tá lascainí 40%, 50% nó 60% ar fáil do
cheannaitheoirí, agus tá na lascainí sin ceangailte le hioncam an teaghlaigh.
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Rinne an Chomhairle Cathrach teagmháil le 11,696 thionónta chun iad a chur ar an eolas faoi theacht isteach
na scéime agus tá foirmeacha iarratais iarrtha agus faighte ag tuairim is 800 duine. Go dáta tá 170 iarratas
faighte againn agus iad á bpróiseáil faoi láthair.
Le linn na bliana 2016, bhailigh an Chomhairle Cathrach ioncam cíosa díreach os cionn €74.5 mhilliún.
In ainneoin go bhfuil níos mó deacrachtaí ag baint le haisíocaíocht iasachtaí morgáiste, bhain an Chomhairle
ráta bailithe 65.3% amach, arbh ionann é agus €23.4 mhilliún, a d'fhág riaráistí €12.5 mhilliún san iomlán.

Is rogha mhaith í an Scéim 'Cíos in Ionad Morgáiste' dóibh siúd a bhfuil iasacht acu agus atá i mbaol a dtithe
a chailliúint ach ar mhaith leo fanacht ina dtithe gan bhagairt an athshealbhaithe a bheith ag cur isteach ar
shaol a dteaghlaigh. Go dtí seo, tá 188 n-úinéir tí tar éis iarratas a chur isteach faoin scéim thuas, agus is
tionóntaí iad siúd anois de chuid na Comhairle Cathrach; tá 103 úinéir eile ag gabháil do phróiseas na Scéime
'Cíos in Ionad Morgáiste’ faoi láthair.

Clár um Mionárasán Sheanóirí Ar Fud na Cathrach a Cónascadh
Ionas gur féidir na caighdeáin reatha a bhaineann le pleanáil spásúlachta a chomhlíonadh, tá Seirbhísí
Cónaithe Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag obair ar chónascadh cláraithe mionárasán i dtaca le bloic
réamhthógtha i gcoimpléisc árasán do sheanóirí agus i gcoimpléisc 5 stór.
Áirítear leis na hoibreacha cónasctha sin iarfheistiú fuinnimh, deisithe coincréite agus miotail más gá, cur in
oiriúint seirbhísí agus fóntais faoi thalamh, agus feabhsuithe maidir le hinrochtaineacht agus leis na spásanna
cóngaracha lasmuigh. Cuireann sé seo dá dheasca fad le saol na bhfoirgneamh sna coimpléisc árasáin
dea-bhunaithe seo. In 2016, athchóiríodh 48 n-aonad nua i réigiúin lena n-áirítear Teach Thomáis Uí Chléirigh
agus Páirc Bhricín.

Bhí na hoibreacha athchóirithe ar theach Thomáis Uí Chléirigh san Imeacht Doras Oscailte mar Fhoirgneamh
Fuinnimh Beagnach Náid (FFBN) trasna na cathrach i Samhain 2016.
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SEIRBHÍS DÓITEÁIN, TARRTHÁLA AGUS OTHARCHARRANNA ÉIGEANDÁLA BHAILE ÁTHA CLIATH
Cuireann Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath (BDBÁC), ar seirbhís chomhtháite mhíochaine éigeandála í atá
bunaithe ar sheirbhís dóiteáin, raon leathan seirbhísí agus freagairtí ar fáil do phobail laistigh de na Ceithre
Údarás Áitiúla i mBaile Átha Cliath.
Ba í an bhliain 2016 an bhliain ba ghnóthaí d'Ionad Cumarsáide Réigiún an Oirthir BDBÁCD agus dheileáil sé
le breis agus 160,000 glao éigeandála. Tá creidiúnú ag an ICRT fós mar Ionad Barr Feabhais faoi stiúir an
Acadaimh Idirnáisiúnta um Sheoladh Leighis Éigeandála.
In 2016 bhí 52,480 slógadh dóiteáin agus tarrthála ar éirigh leo €72M suntasach réadmaoine a shábháil trasna
na gceithre údarás áitiúla. D'fhreastail agus bhainistigh BDBÁC róinnt teagmhais ar mhórscála óna raibh
acmhainní agus foirne suntasacha ag teastáil.
Bíonn ár seirbhís ag plé leis na heachtraí a mbeifeá ag súil leo, mar shampla, dóiteáin agus timpistí bóthair,
ach áirítear freisin eachtraí as an ngnáth a bhaineann, mar shampla, le hábhar guaiseach agus tarrtháil uisce:


Tarrtháladh 285 duine ó theagmhais éigeandála



Freastalaíodh ar 96 tarrtháil ó abhainn



Freastalaíodh ar 104 tharrtháil ag timpistí bóthair

Sa bhliain 2016, tharla 86,588 slógadh den tseirbhís leighis éigeandála. Cuimsítear le flít BDBÁC
12 otharcharr éigeandála a bhfuil beirt pharaimhíochaineoirí i ngach ceann acu, agus bhí siad le fáil le
freastal ar éigeandálaí de lá agus d'oíche gach lá den bhliain. Mar thacaíocht leis an tseirbhís sin, bhí
21 fearas dóiteáin túslíne ar fáil, mar aon le thart ar 120 paraimhíochaineoir a bhí in ann freastal ar
éigeandálaí gach lá.
Seo a leanas na torthaí cliniciúla follasacha a léiríonn a éifeachtaí is atá an tSeirbhís Éigeandála Leighis
i gcás dóiteáin:


Cuireadh cóireáil ar 59,735 othar agus tógadh chuig an ospidéal iad



Déileáileadh le 3,230 teagmhas míochaine criticiúla



Déileáileadh le 399 stad cairdiacha



Chabhraigh BDBÁC le 21 leanbh a shaolú sular sroicheadh an t-ospidéal

Téitear i mbun Sábháilteacht Dóiteáin sa Phobal thar raon rannáin uile BDBÁC, agus cuirtear tionscnaimh
agus cláir éagsúla chun feidhme ar fud an phobail:


Ceapadh 134 phlean réamhtheagmhais, tugadh cuairt ar áitribh agus rinneadh na
háitribh sin a bhailíochtú



125 chleachtadh oibríochtúla, naoi gcleachtadh mhórscála idirghníomhaireachta
san áireamh



230 coinne leis an bpobal áitiúil – feasacht ar shábháilteacht dóiteáin a chur chun
cinn, laethanta oscailte stáisiúin, cuairteanna pobail



207 gcuairt scoile, inar ghlac 15,884 mhac léinn páirt



Oideachas agus iniúchtaí maidir le sábháilteacht dóiteáin ar láithreáin stad



Feachtas Leathan Sábháilteachta um Shamhain
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Méadú ar dheiseanna i dtaca leis na meáin shóisialta chun eolas a scaipeadh i measc an phobail i gcoitinne
faoi shábháilteacht dóiteáin.


In 2016 bhuaigh BDBÁC Ardghradam Meán Sóisialta don “Úsáid Mheán
Sóisialta is fearr ag Comhlacht Stáit”.

Is cuid lárnach é BDBÁC i gcónaí de líonra na hÉireann i dtaca le bainistíocht ar an strus a leanann teagmhais
chriticiúla (LBSITCÉ).

De réir an Chreata um Bainistíocht Móréigeandála, lean BDBÁC dá hullmhú féin chun freastal ar bhonn
comhordaithe, i gcomhar le gníomhaireachtaí eile, ar éigeandálaí móra a tharlaíonn mar thoradh ar eachtraí
áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta, mar shampla, dóiteán, timpistí iompair, eachtraí a bhaineann le substaint
chontúirteach, nó drochaimsir. In 2016 chuir BDBÁC le réimse fophleananna údarás áitiúil a bhí ag teastáil
faoin gCreat um Bainistíocht Móréigeandála a fhorbairt.

Bhí BDBÁC rannpháirteach freisin i bhforbairt roinnt tionscnamh réigiúnacha lena n-áirítear pleanáil do
thruailliú ola agus pleananna aslonnaithe / gníomhachtú ionad sosa. Leanann BDBÁC le príomhról a imirt
chun socruithe tacaíochta a fhorbairt agus soláthar réimse leathan acmhainní chun an fhreagairt ar
mhórtheagmhais trasna réigiún Bhaile Átha Cliath a bhreisiú.

In 2016 chríochnaigh an Rannóg Lóistíochta an próiseas r-thairiscint do thrí mhórchonradh:- Soláthar agus
cothabháil comhbhrúiteoirí, Tairiscintí Uisce Aicme B agus Otharcharranna Éigeandála. Uasghrádú
suaitheanta fearas lena n-áirítear tabhairt isteach ceamairí íomhánna teirmeacha d'fhearais tosaigh go léir.
Chomh maith leis sin ceannaíodh suíomh ag an Trá Thuaidh do stáisiún dóiteáin nua lán-aimseartha.

Bliain an-ghnóthach ab ea 2016 d'Ionad Traenála BDBÁC le ceithre ranganna earcacha san iomlán
críochnaithe go rathúil; dhá rang lán-aimseartha Comhraiceoir Dóiteáin, ceann amháin inar áiríodh mic léinn
ó Luimneach agus Lú, rang Comhraiceoir Dóiteáin amháin ar Áirithíocht agus rang amháin earcach
Rialaitheoir Seirbhíse Éigeandála. Eagraíodh thart ar 15,781 lá oiliúna agus teagascóra san Ionad Oiliúna,
agus is laethanta oiliúna seachtracha a bhí in 1,771 de na laethanta sin. Soláthraítear oiliúint sheachtrach ar
na gnéithe seo a leanas: - áiteanna cúnga, foirne práinnfhreagartha, garchabhair / an chéad fhreagróir agus
tiomáint (www. externaltraining. ie).

In 2016, phróiseáil BDBÁC 1,259 nDeimhniú Sábháilteachta ó Dhóiteáin agus 1,383 iarratas ar cheadúnas
agus rinneadh 1,524 iniúchadh ar áitribh de réir córais bunaithe ar riosca chun comhlíonadh na rialúchán
ábhartha a mheas, is é sin, tithe altranais, óstáin, scoileanna, tithe tábhairne agus bialanna.
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COMHSHAOL AGUS IOMPAR

Tionscadail Lár na Cathrach
Is í straitéis Údaráis Iompair Náisiúnta (NTA) 2035 chomh maith le Staidéar Lár na Cathrach is bonn le
tionscadail sa chathair go dtí 2019. Ag leanúint ar dhréacht-Straitéis Lár Chathair Bhaile Átha Cliath in 2015
arna hullmhú i gcomhar leis an Údarás Iompair Náisiúnta tá dul chun cinn maidir le Faiche Stiofáin, Bealach
Rothaíochta na Life, cosáin á leathnú, laghdú tráchta agus feabhas ar thosaíocht bhus.


Tá comhairleoirí ceaptha chun Measúnacht Tionchair Timpeallachta a chomhlíonadh
ar Bhearta Bainistíochta Tráchta agus Plás Cathartha ag Faiche Stiofáin molta.
Roghnaíodh foireann deartha Chomhairleach chun dearaí a ullmhú don Phlás
Cathartha agus tá aighneacht Cuid 10 ar Bhearta Bainistíocht Tráchta agus Plás
Cathartha molta sceidealaithe le cur faoi bhráid an Bhoird Phleanála i Márta 2017.



Ullmhaíodh miondearaí don fhorbairt Céim 2 Ceantar Shráid Grafton - Sráid Chatam,
Sráid Anraí agus Sráid an Bhailfigh agus táthar ag súil go n-iarrfar tairiscintí go luath
in 2017.



Ceantar Shráid Grafton Céim 3 - beidh Rae Clarendon faoi réir próiseas Pleanála
Chuid 8 atáthar ag súil a bheith críochnaithe go luath in 2017.

Dearadh Bóthair agus an Roinn Tógála
Críochnaíodh na tionscadail bóthair seo a leanas in 2016:


Spás Sibhialta Chill Mhaighneann



Ceantar Shráid Grafton Céim 2 – Sráid Chill Mhantáin agus Cúirt Mhic Sheáin



Oibreacha Cuimhneacháin 1916 ar Bhóthar Emmet (do Dhún Richmond) agus Cnoc
an Arbhair



Oibreacha cumasacháin an Luas ar Shráid Uí Chonaill agus Droichead Uí Chonaill
(athchur leac seirbhíse)

In éineacht leis sin tosaíodh ar na tionscadail seo a leanas:


Ascaill an Chiardhuibh Píosa 2 (Achadh an Tobair go Geata na Cabhraí)

Leanadh le dearadh ar na tionscadail bhóthair seo a leanas:


Purláin Shráid Thomáis (Sráid na Craenach agus Sráid na Scoile)



Faichí Chromghlinn



Lánaí Fhionnghlaise
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Mar seo a leanas a bhí dul chun cinn ar thionscadail droichid in 2016:


Críochnaíodh Staidéar Roghanna Coisithe agus Rothaíochta Droichead Shráid
Fhoirbis. (Tionscadal ar feitheamh de bharr athbhreithnithe ar an Dart Faoi Thalamh)



Staidéar Féidearthachta Droichead an Nascbhóthair Thoir (Tomás Ó Cléirigh) chun
acmhainn mhéadaithe choisithe agus rothaíochta a iniúchadh. Críochnaithe faoi réir
breithmheas costais níos mionsonraithe.



Droichead na Dothra (Caol/Gut). Ullmhú RFT chun comhairleoir a cheapadh.
Comhairliúchán tosaigh pháirtithe leasmhara.

Oibreacha beagnach críochnaithe freisin ar an gcuid den scéim ó Chill Fionntain go Cuas an Ghainimh
(S go S) idir an Droichead Adhmaid agus Cluain Tarbh. Tá soláthar bealaí rothaíochta, príomhphíobán nua
uisce agus suiteáil Chosaintí Tuile sa scéim seo.

Seirbhísí Cothabhála Bóthair
Chomh maith le hoibreacha cothabhála agus athchóirithe arna gcriochnú ag aonaid saothair dhírigh,
2

chríochnaigh conraitheoirí oibreacha cosáin 36 bhóthar ag cuimsiú thar 35,000m ag costas €2.14m. Cuireadh
2

athdhromchla nó athchuthú ar 94,000m de bhóithre ag costas €3.62m. Chríochnaigh Seirbhísí Cothabhála
Bhóthair athchóirithe ar luach €3.16m le linn 2016 méadú ó €2.84m críochnaithe in 2015. Faoi láthair tá
€4.8m athchóirithe le déanamh.
Tugadh 16 Cheadúnas nua troscán sráide a chiallaíonn gurb é 166 an méid iomlán foirgnimh le ceadúnais.

Bainistíocht Dramhaíola
In 2016 lean Seirbhísí Bainistíocht Dramhaíola le héifeachtúlacht a iarraidh a bhaint amach i ngnéithe go léir
d'oibriúcháin glantachán sráide. Áiríodh leis seo íostaí agus flít a bharrfheabhsú agus a chuíchóiriú agus foirne
a atheagrú chun an tseirbhís ghlantacháin sráide is fearr a chur ar fáil don chathair.
Rolladh amach clár nua níocháin sráide i gceantair uirbeacha le clár níocháin oíche tugtha isteach do lár na
cathrach. Tá cláir chun Graifítí agus Guma Coganta a bhaint ar leanúint sa chathair.
Tá tabhairt isteach seirbhís Bailiúchán Dramhaíola Tí Téagartha curtha in ionad an iarchláir thimthriallaigh
3 bliana ar fud na cathrach agus is seirbhís rathúil í a d'fhreastail ar sa bhreis is 400 iarratas in 2016. Tá sruth
ioncaim nua tugtha isteach ag an tseirbhís seo don rannóg seo freisin.
Thángthas ar chomhaontú le Páirc an Chrócaigh go gcuirfeadh CCBÁC seirbhísí glantacháin teagmhas lae ar
fáil do na cúig bliana dár gcionn. Chuir an Rannóg seirbhísi glantacháin ar fáil do 52 theagmhas iníoctha sa
chathair in 2016. Tá sé mar thoradh ar chostáil níos mionsonraithe teagmhas go bhfuil ioncam méadaithe ón
ngníomhaíocht seo.
Ba é 16,600 tonna ó sa bhreis is 3,000 araidí ar fud na cathrach an méid iomlán bruscair agus dramhaíola
a bailíodh i nglantachán sráide in 2016.
Rinneadh trialacha ar chineálacha difriúla teicneolaíocht araide cliste i bpáirteanna éagsúla den chathair chun
leasa na teicneolaíochta seo seirbhís níos éifeachtúla a sholáthar a mheas.

Lean An Roinn Bainistíochta Dramhaíola le feasacht chomhshaoil a ardú i measc scoileanna agus grúpaí
pobail le béim leanúnach ar Chlár na Scoileanna Glasa chomh maith le feachtais séasúracha lena n-áirítear
Féile na Samhna agus Bailiúchán Crann Nollag.
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Cosaint ar Thuilte
Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht le hOifig na nOibreacha Poiblí (OOP) agus Údaráis
Áitiúla comharsanacha le cosaintí ar thuillte ag roinnt suíomhanna in 2016 agus rinne roinnt mionoibreacha freisin
chun an riosca i gcás tuillte a laghdú i gceantair áitiúla chomh maith le calafoirt agus ballaí i gcoinne tuilte reatha
a neartú.
Tháinig Grúpa Comhairleach Tuillte Chomhairle na Cathrach (FLAG) le chéile le linn 2016 chun measúnú riosca
a dhéanamh ar réamhaisnéisí aimsire agus bearta tuillte cosctha cuí a mholadh nó a chur i ngníomh mar fhreagairt
ar na réamhaisnéisí aimsirí sin.

Beartas agus Forfheidhmiú Páirceála
Aithnítear páirceáil ar an tsráid ar fáil do dhaoine ag tiomáint isteach sa chathair mar acmhainn thábhachtach agus
feictear go bhfuil athrúchán rialta spásanna ríthábhachtach chun cuairteoirí, siopadóirí agús úsáideoirí fóillíochta
a mhealladh isteach sa Chathair agus dá réir tacú le gnónna agus cathair bheoga a chruthú. Tá tionchar ar
sholáthar páirceála ar an tsráid ag éilimh ar spás bóthair theoranta le haghaidh a mhalairt d'úsáid. Tá laghdú ar an
líon spásanna páirceála ar an tsráid ó 60,000 i 1998 go tuairim is 29,000 in 2016 ag déanamh tosaíochta na
spásanna sin a bhainistiú.
Shínigh 37,166 thiománaí eile suas do sheirbhís Pháirceála gan Airgead Tirim na Comhairle, Clib Pháirceála, in
2016 ag tabhairt na ballraíochta iomláin go 145,676 thiománaí le breis is 3.8 mhilliún idirbhearta gan airgead tirim in
2016. Ghlac 46,700 custaiméir leis an rogha íocaíocht pháirceála miondíola in 2016 le breis is 100,000 custaiméirí
ag úsáid na saoráide aon uaire ag muirearú móibíle nó cárta dochair/creidmheasa.
Eisíodh 12,041 chead páirceála cónaithe 2016 le breis is 255,000 cead páirceála do chuairteoirí arna n-eisiúint.
Bhí 24 mhilliún imeachtaí páirceála ar siúl i gCathair Bhaile Átha Cliath in 2016. Bhí gníomhartha forfheidhmiúcháin
mar thoradh ar 56,172 (0.2%) theagmhas páirceála go léir le baint ag 42% de choireanna d'fhorfheidhmiúcháin go
léir le cionta tráchta. Rinneadh achomharc i gcoinne níos lú ná 5% de na forfheidhmiúcháin gan ach 17% díobh sin
nó 455, ag fáil aisíocaíocht iomlán. Sin 0.002% de na teagmhais pháirceála uile in 2016.
Cuireadh i gcrích próiseas soláthair chun seanmhéadair a athchur in 2015 agus seoladh 300 meaisín nua
úrscothacha faoi dheireadh 2016).

Córas um Bainistíocht Sócmhainní Iompair
Le linn 2016 rinneadh dul chun cinn suntasach ar Chéimeanna 1 agus 2 d'fheidhmiú an Chórais um Bainistíocht
Sócmhainní Iompair a Dhearbhú. Lean Seirbhísí Cothabhála ar Bhóithre ag úsáid an Chórais sin i ndáil le
fiosrúcháin a bhainistiú agus Bainistíocht Oibreacha ag baint leis sin. Breisíodh an fheidhmiúlacht seo a thuilleadh le
Teacht Beo rathúil den mhodúl comhtháite um bainistíocht chaidreamh le custaiméirí (CRM) i bhFeabhra 2016
a chumasaíonn Iarratais Seirbhíse go léir lena n-áirítear a stádas a roinnt idir an dá chóras araon. Leantar le dul
chun cinn agus cur i bhfeidhm na modúl Bainistíocht Struchtúir ar Bhóithre agus Droichid agus Cosáin leis an dá
cheann acu le teacht beo go luath in 2017. Chomh maith leis sin tosaíodh ar roinnt modhúl breise agus tá siad ag
dul ar aghaidh go maith. Áiríodh air seo Soilsiú Poiblí, Orduithe Rialachán Tráchta, Bainistíocht Tráchta, Bainistíocht
Timpistí Bóithre agus Scéimeanna. Tá siad go léir le Teacht Beo sa chéad leath de 2017.

Luas Traschathrach
In 2016 críochnaíodh an Conradh Infreastruchtúr Príomhlíne ar an Luas Traschathrach. Lean an Oifig Idirchaidrimh
Luas Traschathrach na Comhairle dá ról maidir leis an scéim a chur chun cinn agus a tionchar ar an gcathair
a laghdú.
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Rialú Oibreacha Bóthair
Teastaíonn ceadúnas arna eisiúint ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ó chuideachtaí fóntais go léir
a théann i mbun oibreacha ar bhóithre poiblí. Le linn 2016, thug an Chomhairle timpeall 10,394 cheadúnas
amach a raibh coinníollacha ag gabháil leo. Rinne Aonad Rialaithe Oibreacha Bóthair na Comhairle
monatóireacht ar na láithreáin go léir agus glacadh le beart cuí i gcásanna inar sáraíodh coinníollacha an
cheadúnais. Tá an obair sin ar siúl go fóill.

Monatóireacht ar Cháilíocht Aeir agus Torann
Léiríonn an mhonatóireacht a rinneadh ar chaighdeán an aeir i mBaile Átha Cliath in 2016 go bhfuil caighdeáin
aeir AE á gcomhlíonadh. Cuirtear caighdeáin aeir i bhfeidhm go réamhghníomhach agus, mar thoradh air sin,
réitíodh 92% de na gearáin a fuarthas in 2016 maidir le truailliú an aeir. Tá imscrúdú gníomhach á dhéanamh
ar na cásanna atá ar oscailt go fóill.
Plean Gníomhaíochta Torainn le haghaidh 2013
Tá 5 chéim sa Phlean Gníomhaíochta Torainn 2013 eadhon:An chéad bhliain den Phlean Gníomhaíochta Torainn (2014)


Leanúint leis na gníomhartha a chur i bhfeidhm sa Phlean Gníomhaíochta Torann
Comhshaoil 2008-2013



Na sonraí ó na líonraí monatóireacht torainn timpeallaigh a chur ar fáil don phobal



A aithint ó léarscáileanna torainn na háiteanna óna bhfuil gníomhú tosaíochta ag
teastáil ag leibhéal áitiúil.

Plean Gníomhaíochta Dara agus Tríú Bliain (2015 agus 2016)


Ceantair Chiúine a aithint agus aighneachtaí a ullmhú le faomhadh ag an Aire



Tús a chur leis na gníomhartha imlínithe i gCaibidil 9 ar bhonn tosaíochta a chur
i bhfeidhm sa chás go gceadaíonn na hacmhainní i ngach Údarás Áitiúil a leithéid.



Athbhreithniú a dhéanamh ar threorú pleanála mar gheall ar mheasúnú agus rialú
torainn agus clár gníomhaíochta a fhorbairt chun aon easnaimh a réiteach.

An Ceathrú Bliain den Phlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn (2017)


Tús a chur le sonraí a ghabháil do na pleananna torainn nua.



Léarscáileanna torainn nua a tháirgeadh do Cheirtleán Bhaile Átha Cliath i gcomhréir
le treoir GCC.

Caoga Bliain den Phlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn (2018)
 Athbhreithniú a dhéanamh ar éifeacht an Phlean Ghníomhaíochta in aghaidh Torainn
agus é a leasú más is cuí chun an Plean Gníomhaíochta a ullmhú do 2018 i gcomhréir
le treoir GCC.
In 2016 athbhreithníodh agus leasaíodh léarscáileanna Torainn 2011.
Cuireann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tairseach gréasáin ar fáil trína gcuirtear ar chumas an
phobail rochtain a dhéanamh ar an líonra monatóireachta ar thorann timpeallach, líonra a bhfuil 14 láithreán ar
fud na Cathrach ann. Le linn 2016 chuir an Chomhairle tús le Twitter a úsáid do mhonatóireacht torainn.
Déantar na sonraí ó gach láithreán a tvuíteáil in aghaidh na huaire agus is féidir na sonraí sin a leanúint ag
@dublincitynoise.
Foilsíodh an Tuarascáil Monatóireachta ar Thorann Timpeallach, 2015, de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath sa chéad ráithe de 2016.
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Plean Bainistíochta Dramhaíola Réigiúnaigh

Cuirtear creat ar fáil le Plean Bainistíochta Dramhaíola an Oirthir-Lár Tíre, 2015-2021, chun dramhaíl a chosc
agus a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus in 11 Údarás Áitiúla
eile sa Réigiún. Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath mar an Príomhúdarás do Phleanáil Bainistíocht
Dramhaíola Réigiúnaigh ag maoirsiú cur i bhfeidhm Plean Bainistithe Dramhaíola Réigiúnaigh an Oirthir agus
Lár-tíre 2015-2021. Áirítear sna trí phríomhsprioc laghdú 1% ar an dramhaíl tí ginte per capita, ráta
athchúrsála 50% a bhaint amach roimh 2020 agus diúscairt díreach dramhaíola go líonadh talún a laghdú.
Tríd an bPlean a chur i bhfeidhm, cinnteoidh sé sin go mbainfear spriocanna éigeantacha Eorpacha agus
Náisiúnta amach agus nach gcuirfear sláinte na bpobal ná folláine an chomhshaoil i gcontúirt sa réigiún.

Tá an Chomhairle freagrach as gníomhartha forfheidhmithe a chomhordú laistigh de Réigiún an Oirthir agus
Lár-tíre ag leagan síos tosaíochtaí agus cuspóirí comónta ar fhorfheidhmiú dramhaíola agus forfheidhmiú
comhsheasmhach ar reachtaíocht dramhaíola a chinntiú.

In 2016 tugadh isteach tairseach ar líne san Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola ag ceadú
d'údaráis áitiúla sonraí a chur isteach a chuirfidh ar cumas na hOifige Réigiúnaí Bainistithe Dramhaíola an
Oirthir agus Lár-tíre (ORDOLT) monatóireacht a dhéanamh ar shaoráidí údaraithe agus tuairisciú orthu.

Dramhaíl go Fuinneamh
Tosaíodh ag obair ar an láithreán i mí Dheireadh Fómhair 2014 agus beidh an obair críochnaithe in am i mí
Dheireadh Fómhair 2017. Lean oifig áitiúil eolais ag feidhmiú ar feadh 2016 i Leabharlann na Rinne.
Rinne An Coiste Idirchaidrimh um Shochar Pobal (CGLC) cinntí ar na 56 iarratas deontais go léir le 32 iarratas
faomhaithe i bprionsabal go luach iomlán €4,808, 215.95. D'eagraigh an Coiste Idirchaidrimh um Shocar Poiblí
(CGLC) iniúchadh neamhspleách freisin agus d'ullmhaigh tuarascáil bhliantúil.

Tionscadal Choire-Tí Bhaile Munna:
Críochnaíodh Tionscadal Choire-Thí Bhaile Munna (Saol níos CRÍONNA – ag obair le spásanna tionsclaíocha
chun macashamhail a dhéanamh ar athúsáid) in 2016. Cuirfear téacsleabhar 3-T ar fáil - eispéireas
idirghníomhach agus timpeallachta foghlama atá sa téacsleabhar agus dearadh é chun fiosracht a spreagadh
sa timpeallacht nádúrtha, fhisiciúil agus chultúrtha agus chun maireachtáil inbhuanaithe a chur chun cinn don
gheilleagar ciorclach.

Oibríochtaí agus Cothabháil i dtaca le Comhaontuithe Seirbhíse
Tar éis do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath comhaontú seirbhíse a shíniú le hUisce Éireann i Nollaig
2013, tá seirbhísí uisce á gcur ar fáil ag an gComhairle d'Uisce Éireann ar bhonn gníomhaireachta de réir
théarmaí an chomhaontaithe seirbhíse. In 2016 lean an Chomhairle leis na gealltanais i dtaobh seirbhísí uisce
a chomhlíonadh de réir mar atá leagtha síos sa Chomhaontú Seirbhíse idir an Chomhairle agus Uisce Éireann.
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PLEANÁIL AGUS FORBAIRT RÉADMHAOINE

Ba bhliain an-ghnóthach í 2016 don Rannóg Pleanála agus Forbartha Réadmhaoine ós rud é gur cuireadh
beartais agus tionscnaimh i bhfeidhm, ní hamháin chun dul i ngleic leis an gcúlú eacnamaíochta ach, ina
theannta sin, chun acmhainní agus struchtúir a chur i bhfeidhm d'fhonn bainistíocht a dhéanamh ar na
feabhsuithe geilleagracha lena bhfuiltear ag súil amach anseo.

Plean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 2016 -2022
Tá fás ar dhaonra chathair Bhaile Átha Cliath ó 506,000 i 2006 to 553,000 in 2016. Tugann an méadú
suntasach daonra in áiteanna áirithe sa chathair, go háirithe i gceantar nua na ndugaí, le fios go bhfuil
dea-thionchar á imirt ag an mbeartas comhdhlúthaithe atá á chur i bhfeidhm sa chathair.
Cuirtear inneachar spásúil ar fáil sa Phlean Nua Forbartha Cathrach le haghaidh méadaithe de thimpeall
60,000 ar dhaonra na cathrach faoi 2022, mar aon leis an mbonneagar gaolmhar fostaíochta agus sóisialta.
Moltar Ceantair um Fhorbairt agus Athbheochan Straitéiseach (CFSAnna), mar aon le roinnt Pleananna
Ceantair Áitiúil (PCÁnna) agus Crios Forbartha Straitéisí (CFS) nua do Leithinis an Phoill Bhig, iad go léir
chun soláthar a dhéanamh do chomharsanachtaí d'ardchaighdeán.
Aithníodh ceantair fáis in iarthar Leithinis an Phoill Bhig, timpeall ar Ospidéal San Séamas agus Gort na Silíní,
a bhfuil PCÁnna/CSFAnna molta ina leith. Léirítear sraith nua beartas eacnamaíochta sa Phlean, lena
n-áirítear an earnáil sláinte, an t-oideachas tríú leibhéal agus méadú ar an ngnó turas mara a aithint mar rudaí
a spreagann geilleagar na cathrach. Aithníodh sa Dréachtphlean 18 gCeantar Forbartha Straitéise agus
Athbheochana, 7 bPlean Ceantair Áitiúil, 1 Chrios Forbartha Straitéise agus 31 Phlean Áitiúil um Fheabhsú
an Chomhshaoil. Nuair a chuirfear iad sin go léir i bhfeidhm, tiocfaidh athrú ollmhór ar chaighdeán
na príomhchathrach.

Pleananna Ceantair Áitiúla/CFSanna agus Pleananna Eile
Leagann Plean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath comhthéacs straitéiseach amach d'ullmhú mórchuid
Pleananna Ceantair Áitiúla, Limistéir Comhaontais Ailtireachta (LCAnna), pleananna feabhsaithe sráidbhaile
agus tionscnaimh phleanála áitiúla eile nach iad. Éascóidh na pleananna sin forbairt inbhuanaithe ar mhéid
suntasach láithreán athfhorbraíochta agus ceantar eile a dteastaíonn athghiniúint iontu. Chun na pleananna
a chur i bhfeidhm, teastaíonn comhairliúchán poiblí fairsing agus rannpháirtíocht na gcomhaltaí tofa. Anuas air
sin, leagtar amach creat inmhianaithe i gcomhair forbartha amach anseo sna pleananna, mar aon le cur chun
cinn na hathghiniúna eacnamaíche, fisiciúla agus sóisialta tríd an bpróiseas forbartha.

Dul chun cinn sa bhliain 2016
Cuireadh an Scéim CFS le haghaidh na Lotaí Thuaidh agus Dhuga na Canálach Móire chun cinn le linn 2016,
tar éis don Chomhairle Cathrach an Scéim a fhaomhadh. Is í an Chomhairle Cathrach, ina ról mar
Ghníomhaireacht Cheantar na nDugaí, a sholáthróidh agus a chomhordóidh an scéim fhaofa faoina gcuirfear
ar fáil thart ar 300,000 méadar cearnach de spás tráchtála agus 2,600 aonad cónaithe. Tá Aonad
Forfheidhmiúcháin nua curtha ar bun i gCeantar na nDugaí chun dlús a chur leis an Scéim. Tá suas le leath
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de na suíomhanna tar éis iarratais réamhphleanála a chur isteach nó cead pleanála a fháil cheana féin, agus
tá tús curtha le hobair ar roinnt bloic chathrach ar an taobh thuaidh agus theas den Life.
Tá scéim CFS á cur i bhfeidhm, agus tá áiseanna ar fáil cheana féin le haghaidh 1,000 mac léinn. Leanadh de
ghnéithe difriúla den obair, an tslí isteach go dtí an Chloch Leathan agus stáisiún Luas san áireamh.
Cuireadh tús le hobair ar PCÁ nua a réiteach le haghaidh Bhaile Munna chun athghiniúint an cheantair sin
a chríochnú. Rinneadh staidéar miondíola agus Iniúchadh Fóillíochta agus úsáidfear na torthaí sa Phlean.
Shainigh an rialtas scéim CFS Leithinis an Phoill Bhig i mBealtaine 2016. Tosaíodh ar obair chun na
saincheisteanna agus poitéinseal an CFS don Cheathrún Uirbeach nua a aithint le soláthar d'fhás Chalafort
Bhaile Átha Cliath agus do na tithe breise agus spás tráchtála sa chathair. Chuir an obair seo an Scéim
Dréachtphleanála ar an eolas a chuirfear os comhair an phobail le haghaidh comhairliúchán reachtúil
i bhFeabhra 2017.
Tascfhórsa Tithíochta Bhaile Átha Cliath (Tionscnamh Tógála 2020): Tá an Rannóg Pleanála agus Forbartha
Réadmhaoine ag comhoibriú le hÚdaráis Áitiúla eile Bhaile Átha Cliath, leis an nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní agus leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil chun tithíocht a mhéadú
sa chathair. Tá dhá thuairisc foilsithe go dtí seo; ceann amháin a bhaineann le talamh ar féidir é a úsáid
láithreach i gcomhair tithíochta agus ceann eile a bhaineann le struchtúir bhonneagair. Cuirtear tuairiscí
ráithiúla ar fáil anois ionas gur féidir treochtaí a anailísiú agus feidhmiú dá réir.
D'éirigh go maith le Scéim dublinbikes Coca-Cola Zero in 2016 a rinne sa bhreis is 4.3m thuras agus méadú
níos mó ná 68,000 rannpháirtí bhliantúla. Faoi láthair tá 101 stásúin rothar agus 1,500 rothar sa líonra agus tá
sé i gceist 15 stáisiún nua a chur leo lena n-áirítear ceantar Gráinseach Ghormáin.
Tá dul chun cinn á dhéanamh ar an Suirbhé ar Thalamh Neamhshealbhaithe i gcomhréir le Ceantair
Athbheochana Uirbí mar atá leagtha amach sa Phlean Forbartha, agus leathnaíodh é chun na cúig cheantar
den chathair a chumhdach.
Leanfar d’oidhreacht na cathrach a chur chun cinn. Sa bhliain 2016, d'fhaomh an Chomhairle Cathrach roinnt
mhaith Limistéar Comhaontais Ailtireachta (LCA). Tá dul chun cinn á dhéanamh maidir le Staidéar ar
Fheidhmeanna Inoiriúnaithe na gCearnóg Seoirseach.
Bhí an Chomhairle Cathrach gafa le tionscadal Athléimneachta AE (TURAS) i gcomhoibriú le cathracha eile
AE. Tríd an tionscadal sin, beifear ag díriú go príomha ar réimse tionscnamh athfhorbraíochta atá idir lámha
faoi láthair, mar shampla, an Suirbhé ar Shuíomhanna Neamhshealbhaithe, ina gcuimseofar an chathair
iomlán anois de réir an Achta um Athghiniúint Uirbeach 2015.
Tá Cuan Bhaile Átha Cliath athdheimhnithe le déanaí mar Bhithsféar EOECNA molta agus tá a leithéid sin san
áireamh sa Phlean Forbartha. Tá an Chomhairle Cathrach ag obair le Port Bhaile Átha Cliath chun cur chuige
'bogthaoibh' i Máistirphlean an Phoirt a chur chun feidhme. Moltar CFSA/CFS don Pholl Beag Thiar.
Seoladh Tionscnamh na Cathrach Beo (TCB) i mí na Bealtaine 2015, agus tá sé á chur chun cinn go fóill.
Reáchtáladh seimineár/ceardlann do na 6 chathair a bhí páirteach sa tionscnamh agus do na páirtithe
leasmhara eile, agus sonraíodh bearta le cur i gcrích. Tá 'ionad ilfhreastail' á chur ar bun ag an Rannóg
Pleanála chun cabhrú le hiarratasóirí. Tá staidéar ar theimpléid oiriúnacha chun tithe Seoirseacha a oiriúnú
á chur i gcrích.
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Iarratais Phleanála, Forfheidhmiú agus Rialú Tógála
Sa bhliain 2016, chuaigh Rannóg Pleanála Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i ngleic leo seo a leanas:


2,440 iarratas pleanála bhailí agus 2,376 an uimhir iarratais a chinneadh.



Deileáileadh le 1,058 ngearán nua i ndáil le forbairtí neamhúdaraithe sa chathair.



Cláraíodh 1,271 Fhógra um Thosach Feidhme agus 7 Lá agus bhí 420 Iarratas
Teastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas agus Cuid M.

Ranníocaíochtaí Forbraíochta
Mar thoradh ar Scéim do Ranníocaíocht Forbartha na Comhairle Cathrach, bailíodh €20.3m mar thobhaigh
forbartha faoi choinne bonneagair phoiblí agus áiseanna chun leasa forbraíochta sa chathair, agus cuirfear
siad sin ar fáil, nó tá rún ann go gcuirfear ar fáil iad, tríd an gComhairle Cathrach nó ar son na Comhairle
Cathrach.
Ghlac an Chomhairle Cathrach leis an Scéim Roinn 48 reatha “Scéim Rannpháirtíochta Forbartha Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath 2016-2020” i mí na Nollag 2015 agus tá feidhm aici ar cheaduithe pleanála go léir
tugtha tar éis an 1 Eanáir, 2016.
Bainistíocht Réadmzaoine
Cuimsítear timpeall 2,550 léas in Eastát na Cathrach, óna saothraítear cíos bliantúil thart ar €5.2m.
Dul chun cinn sa bhliain 2016
Aistríodh Bainistiú Léasanna Tráchtála BRL go Bainistiú Réadmhaoine na Forbartha. Aistríodh éilimh chíosa
maidir lena leithéid go Bainisteoir Réadmhaoine Oracle le haghaidh giniúint uathoibríoch.


Leantar le clár cuíchóirithe chun líon na léasanna atá á mbainistiú go gníomhach
a laghdú.



Líon na léasanna in Eastát na Cathrach laghdaithe ó 2,600 go dtí 2,550



Feachtas leanúnach chun Cíosanna Talún Tí a dhiúscairt a chur chun cinn.



Tá socruithe gála déanta le formhór na ndrochfhéichiúnaithe



Tá roinnt áirithe cásanna curtha ar aghaidh chuig an Rannóg Dlí, a dhéanfaidh
imeachtaí dlí a thionscnamh



Réitíodh fadhbanna le méid áirithe cuntas achrannach trí idirbheartaíocht

An Chathair s'Agaibhse, an Spás s'Agaibhse; Straitéis Réimse Phoiblí Chathair Átha Cliath
Straitéis an Réimse Phoiblí Chathair Bhaile Átha Cliath foilsithe in 2012 agus athbhreithnithe in 2015 agus
2016. Mar chuid de sin chuir Grúpa Comhordaithe an Réimse Poiblí seo tús le máistirghníomh pleanála do
phríomhcheantar tráchtála lár na cathrach, lena n-áireofar an croílár cathartha mar shaincheantar geografach.
Soláthróidh an suirbhé seo léarscáiliú agus anailís ar gach gné den sráid-dreach, idir bhonneagar lárnach
agus ghníomhartha príomhúla agus tánaisteacha. Féachann sé le heolas starógach a dhearbhú maidir le
buscáil, le himeachtaí sóisialta istoíche, le hiompar coisithe srl., agus tionscadail phleanáilte i dtaca
le bonneagar na cathrach de chuid gníomhaireachtaí náisiúnta eile á gcur san áireamh ar aon uain.
Is é cuspóir an Mháistirphlean aidhm shoiléir a leagan amach maidir le réimse poiblí ár bpríomhchathrach.
Cuireann sé moltaí chun tosaigh agus déanann sé nasc-thionscadail ríthábhachtacha a shainaithint chun an
chathair a fheabhsú ar mhaithe leis an bpobal agus le cuairteoirí. Moltar leis an Máistirphlean Lár na Cathrach,
croílár cairdiúil do choisithe a fhreagraíonn ar riachtanais ardghluaiseachta coisithe agus saincheisteanna
inrochtaineachta. Sonróidh an Máistirphlean seo cur chuige, cuspóirí agus tionscadail a chuimseofar sa
Tionscnamh An Chathair s'Agaibhse, an Glór s'Agaibhse; Straitéis Réimse Phoiblí Chathair Átha Cliath 2016.
Cuspóir de Phlean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 2016 go 2022 is ea an Straitéis a chur i bhfeidhm.
Foilsíodh an Máistirphlean in 2016.
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SEIRBHÍSÍ POBAIL, CULTÚIR, EACNAMAÍOCHTA AGUS ÉIGEANDÁLA

SPÓRT AGUS ÁINEAS
Gach bliain, is iondúil go dtacaíonn Rannóg Spóirt agus Áineasa Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath le réimse leathan clár agus seirbhísí spóirt agus áineasa sa chathair, mar aon lena soláthar
agus a mbainistiú mar seo a leanas:
 Saoráidí


Comhpháirtíocht Spóirt agus Folláine Bhaile Átha Cliath

Bhí 1,375,469 gcuairteoir ag ár saoráidí in 2016.
Saoráidí
Áirítear iad seo a leanas i measc na saoráidí ag feidhmiú laistigh den Rannóg Spóirt agus Áineasa:
 5 ionad spóirt agus aclaíochta


23 ionad spóirt, pobail agus áineasa



3 linn snámha neamhspleácha



2 áis spóirt uisce



23 pháirc uile-aimsire



Tuairim is 250 fostaí

Freastalaíonn na háiseanna sin ar bhaill uile an phobail, beag beann ar aois, ar chumas nó ar
chúlra. Ba óstaigh iad freisin do roinnt clubanna trasna éagsúlacht spóirt lena n-áirítear snámh,
lúthchleasaíocht, dornálaíocht agus badmantan.
Cuireadh feabhas ar fhoirgnimh agus fearas agus rinneadh oibreacha suntasacha ar áiseanna in
2016 lena n-áirítear:
 Athchóiriú leathan ar sheomraí gléasta Spórt agus Áineas Markievicz.


Athdhromchlú páirc imeartha 11 an taobh uile aimsire ag Spórt agus Áineas
an Bhaile Gaelach.



Saoráid nua dornálaíochta in Ionad Spóirt agus Áineasa San Caitríona.



Síneadh nua halla gleacaíochta agus feistiú ag Ionad Spóirt agus Pobail an
Bhaile Bocht.



Mórthionscadal éifeachtúlacht fuinnimh críochnaithe in ionad Spóirt agus
Aclaíochta Bhaile Munna, Fhionnghlaise agus Markievicz.

Bhuaigh Ionad Spóirt agus Áineasa an Bhaile Bocht 2 mhórghradam LAMA Chomhairle agus Phobail
do 2016. Tá an chéad ghradam ar an bhFoirgneamh Poiblí is Fearr sa Bhliain agus gradam Grand
Prix foriomlán is ea an dara ceann - comóradh speisialta ar ardchaighdeán suntasach feabhais.
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Comhpháirtíocht Spóirt agus Folláine Bhaile Átha Cliath (An Chomhpháirtíocht)
Tionscnamh is ea an Chomhpháirtíocht Spóirt agus Folláine faoi stiúir Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath ach á dtreorú ag bord ardleibhéil lucht tionchair lena n-áirítear ionadaithe
ó phríomheagraíochtaí eile spóirt, gníomhairí stáit agus treoraithe gnó.
Tá sé deartha chun go nglacfaí le cur chuige daingnithe maidir le conas a sholathrófar seirbhísí
agus cláir spóirt agus gníomhaíochtaí fisiciúla trasna na cathrach le béim bhreise ar shláinte agus
folláine.
I mbliana, chríochnaigh an Chomhpháirtíocht a céad ráiteas ar an straitéis “STRIDE 2017 – 2020”
ina leagtar síos na gníomhaíochtaí tosaíochta fisiciúla agus spóirt don Chathair thar an gcéad
cheithre bliana amach romhainn faoi na straitéisí seo a leanas:
1. Áiteanna agus Spásanna
Ag cur deiseanna ar fáil do níos mó daoine páirt a ghlacadh sa spórt agus i ngníomhaíocht
fisiciúil i gCathair Bhaile Átha Cliath, trína bhfuil ar fáil agus bearnaí a aithint agus pleananna
infheistíochta amach anseo a fhorbairt.
2. Cláir agus Seirbhísí
Ag seachadadh clár agus seirbhísí comhsheasmhacha agus intomhaiste chun comhlíonadh le
riachtanais daoine go léir ina gcónaí agus ag obair i mBaile Átha Cliath agus a shaolta
a bhreisiú.
3. Spórt a Chur ar Aghaidh agus Daoine a Spreagadh
Dul i dteagmháil agus cumarsáid a dhéanamh le daoine go léir ina gcónaí, ag obair agus
ag tabhairt cuairte ar Bhaile Átha Cliath trí imeachtaí, cláir, teicneolaíocht agus taithí sa
saol réalaíoch.
4. Dea-chleachtas
Ag seachadadh agus ag cothabháil ardchaighdeáin trínár ndaoine, ár mbord ár gcomhpháirtithe
agus iad siúd a bhfuilimid ag obair leo chun dea-chleachtas agus dea-rialachas
a chomhlíonadh.
Tá an plean forásach agus uaillmhianach agus i ngach sprioc tá tionscnaimh agus gníomhartha
soiléire a chuirfear i bhfeidhm ó thús 2017.
Go hoibríochtúil tá 18 n-Oifigeach Spóirt tiomanta ag an gComhpháirtíocht a oibríonn trasna na
gcúig réimse riaracháin de Bhaile Átha Cliath. Forbraíonn na hoifigigh agus cuireann siad i bhfeidhm
cláir agus seirbhísí spóirt agus gníomhaíochtaí fisiciúla don daonra go ginearálta ina n-áirítear
tionscadail áitiúla agus imeachtaí ar fud na cathrach. Oibríonn siad taobh le 20 oifigeach
comhmhaoinithe i nDornálaíocht, Cruicéad, Rámhaíocht, Rugbaí agus Peil.
Le linn 2016 sheachaid an Chomhpháirtíocht iad seo a leanas:










Operation Transformation Siúl 5km: i gcomhar le Spórt Éireann agus an clár RTÉ le 400 siúlóir.
Clár Athrú don Bheatha: 12 sheachtain tionscnamh stíl maireachtála atá dírithe ar dhaoine fásta
i gceantair faoi mhíbhuntáiste i gcomhar le clár RTÉ Operation Transformation le 370 rannpháirtí.
Dúshlán 5 Alive an Ardmhéara: 5 Rás, tuairim is 5km an ceann, le 400 rannpháirtí.
Lá na Seaimpíní: lá spóirt do dhaoine le míchumas intleachtúil nó fisiciúil le 90 rannpháirtí
Lá Spóirt do Dhaoine Fásta Níos Sine: lá spóirt do dhaoine fásta níos sine le 250 rannpháirtí.
Páistí Mharatón: tionscnamh i gcomhar le Comhpháirtíocht Spóirt Fhionnghlas agus Maratón
ú
Bhaile Átha Cliath le 3,000 páiste san iomlán ón 6 rang.
Sraitheanna Déanach san Oíche: tionscnamh i gcomhar le Cumann Peile na hÉireann agus
Gardaí mar chlár athstiúrtha do dhaoine óga faoi riosca le 400 rannpháirtí.
Mór-Rothaíocht Bhaile Átha Cliath: d'eirigh le 130 rothaí a bheith chun tosaigh sa chlár agus
chuaigh ar aghaidh chun páirt a ghlacadh san imeacht MRBÁC (GDBR)
(Bí ag Imeacht Bí ag Rámhaíocht)(Get going Get Rowing): clár rámhaíochta
chomhpháirtíochta faoi dhíon le Ramhaíocht Éireann dírithe ar chailíní ina ndéaga le sa bhreis is
3,000 rannpháirtí.

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2016

Leathanach 41

DÁNLANN AN HUGH LANE CHATHAIR BHAILE ÁTHA CLIATH
Mar chuid de Chlár Cuimhniúchán Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath sheachad Dánlann An
Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath clár taispeántas, cainteanna, léachtaí, ceardlanna agus
turais timpeall an téama An tEalaíontóir mar Fhinné. Ba é aidhm an chláir léiriú ealaíne ar imeachtaí
tábhachtacha an chéad seo caite a chur ar fáil fad is ag seachadadh ar chuspóirí an ghailearaí
léirmheas ar agus rannpháirtíocht leis na hamhairc-ealaíona a chur chun cinn agus tuiscint agus
inrochtaineacht na n-amharc-ealaíon sa phobal a mhéadú. Le linn 2016 sheachaid an gailearaí iad
seo a leanas:
 10 Taispeántais


51 Léachtaí poiblí/imeachtaí agus scáileánú



60 Ceardlann Teaghlaigh / Leanaí (lena n-áirítear campaí Samhraidh, Sceitseáil
Domhnaigh, ceardlann buail isteach etc) 301 turas (50 saor in aisce don phobal)



37 gcomhráití caifé



50 turas phoiblí threoraithe saor in aisce



360 turas scoile

Mar chuid dár gClár For-rochtana Phobail chomhoibrigh an gailearaí leis an gCeantar Thiar Thuaidh
chun tionscadal sna hamhairc-ealaíona a sheachadadh - Future Present: Ag Fianú 2016. Is éard
a bhí i gceist leis an tionscadal ná daoine óga ó Fhionnghlas ag freastal ar cheardlanna leis an
aidhm na scéalta ó 2016 ar mhaith leo a insint do glúinte amach anseo a thaifead. Shroich an
tionscadal buaic leis na daoine óga ag léiriú múnlaí de dhealbha poiblí nua molta do bhaill den
Choiste Cheantar Thiar Thuaidh agus den Bhainistíocht Cheantar Thiar Thuaidh. Glacadh leis an
tionscadal píolótach seo go fonnmhar agus seolfar é do cheantair eile in 2017.
Tugadh cuireadh don Phobal Suíceach freastal ar an gcéad léiriú de 'Ships Passing in the Night' sa
Ghailearaí mar chuid de thionscadal Chumarsáid trí Chultúir Bhaile Átha Cliath. Rinne an t-ealaíontóir
James Ó hAodha an píosa le leanaí ó Ghasóga Farraige na Dothra agus an pobal Suíceach.
Cuireadh oíche fáilte sa ghailearaí roimh bhaill Chomhpháirtíocht na bPobal Nua agus feabhsaíodh
caidrimh leis an eagraíocht sin.
Thacaigh an Gailearaí agus bhí rannpháirteach i:
 Féile Bhliain Nua na Síneach


Lá Fhéile Pádraig



Féile Chultúir na Rúise



Oíche Chultúir



Féile na Staire



Cathair Amháin, Leabhar Amháin



Deireadh Seachtaine Ghailearaí Bhaile Átha Cliath



Lá Líníocht Náisiúnta



Bealtaine
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Bhí an-tóir ar an gClár 2016:


Chuir an gailearaí fáilte roimh 193,229 gcuairteoir in 2016, méadú 7.5% ar líon
179,829 na gcuairteoirí in 2015



Fuair an Clár Comóradh Céad Bliain Ealaíontóir mar Fhinné clúdach náisiúnta
agus idirnáisiúnta le hairteagail curtha i 44 foilsiúchán baile agus 10 bhfoilsiúchán
idirnáisiúnta.



Ghlac 10,000+ daltaí agus mic léinn páirt ar thurais an Ghailearaí



D'fhreastail 2,500+ ar ár ranganna oideachais agus imeachtaí



Tá an-tóir go deo fós ar an gclár Ceolchoirm an Domhnaigh, le breis agus
12,000 ag freastal uirthi

IMEACHTAÍ SA CHATHAIR
Leanann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag tacú le clár bliantúil d'éagsúlacht imeachtaí agus
féilte. I gcomhar le roinnt comhpháirtithe, cuirtear an clár ar fáil ar fud na Cathrach, agus déantar
cinnte go mbíonn imeachtaí éagsúla, cuimsitheacha agus go dtugann siad deis do mhuintir na
cathrach agus do chuairteoirí araon taitneamh a bhaint as an tsiamsaíocht, an spraoi agus an
taispeántas i dtimpeallacht shábháilte atá oiriúnach do theaghlaigh. Is é an aidhm atá ag clár na
n-imeachtaí agus na bhféilte ná leasa sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch a thabhairt don chathair
agus cabhrú chun líon na dturasóirí agus na gcuairteoirí áitiúla a mhéadú. Tá Roinn na nImeachtaí
freagrach freisin as úsáid spásanna i mBaile Átha Cliath a bhainistiú agus a chur chun cinn lena
n-áirítear maoirseacht ar ghníomhaíocht tráchtála, mar scannánaíocht, fótagrafaíocht agus
marsantú táirge/sampláil.
Bliain an-speisialta go deo ó thaobh na staire ab ea 2016 dár gcathair agus dár gcontae araon.
Chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tús le himeachtaí stairiúla 1916 le réimse imeachtaí ar
fud na cathrach. Imeacht, ilshuímh phoiblí ar mhórscála, a bhí an-rathúil go deo ab ea
“Athmhacnamh ar an Éirí Amach” a reáchtáladh i mBaile Átha Cliath le linn deireadh seachtaine na
Cásca chun Éirí Amach 1916 a chomóradh. Bhí na céadta cainteanna, siúlóidí, ceol, damhsa, ealaín
sráide, amharclann sráide agus nóiméid athmhachnaimh agus ceiliúrtha san áireamh inti. Chláraigh
agus léirigh RTÉ í, i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ina raibh
siamsaíocht agus gníomhaíocht théamúil inar féachadh ar ghnéithe sóisialta cultúrtha agus
polaitiúla na haimsire inar tharla an tÉirí Amach. An aidhm a bhí aici ná deis a chur ar fáil do
dhaoine go léir féachaint ar an Éirí Amach agus ár gcaidreamh leis ó thaobh cúrsaí staire agus
i gcomhthéacs an lae inniu. I suíomhanna ar gach taobh d'abhainn na Life ba chuireadh poiblí na
himeachtaí an nóiméad suntasach seo inár stair chomhchoiteann a chomóradh, a cheiliúradh agus
a thuiscint.
Bhí roinnt dár roghanna imeachtaí ar ais freisin in 2016, ar nós Lá 'le Pádraig, Tradfest, Maratón
Chathair Bhaile Átha Cliath, Féile Bram Stoker agus Féile na hAthbhliana gan ach cuid acu a lua.
Don dara bliain, d'óstáil Baile Átha Cliath an trí-atlan idirnáisiúnta 70.3 Ironman freisin. Is tiomantas
mór lóistíochta é seo ina bhfuil snámh 1.2 mhíle i mBá an Albanaigh, Dún Laoghaire, rothaíocht 56
mhíle trasna sé cheantar údarás áitiúla agus rith 13.1 mhíle le críoch mhórthaibhseach i bPáirc an
Fhionnuisce.
Le ceapadh Oifigeach Scannáin nua in 2016 tá córas níos sruthlíní curtha i ngníomh le haghaidh
iarratas scannánaithe i gCathair Bhaile Átha Cliath. Próiseáladh breis is 350 iarratas scannánaithe
san fhearann poiblí nó ar réadmhaoine de chuid na Comhairle ina raibh séanraí agus insintí go léir.
Tacaíonn Cathair Bhaile Átha Cliath go láidir le tionscal na scannán agus aithníonn luach an
tionscail do shaol intleachtúil, sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch na cathrach. Meastar go raibh
luach táirgthe os cionn €250 milliún ag iarratais agus ceadanna tugtha in 2016 agus leanfaidh
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath in éineacht le Turasóireacht Éireann ag obair chun tacú leis
an tionscal seo.
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CAIDRIMH IDIRNÁISIÚNTA
Lean an tAonad um Caidreamh Idirnáisiúnta ár gcaidrimh a chothabháil agus a bhreisiú lenár
gcomhchathracha agus iad siúd lena bhfuil comhaontais chomhoibrithe againn.
Thug an tArdmhéara cuairt ar Learpholl, atá ina chomhchathair le Cathair Bhaile Átha Cliath ó 1997,
chun buaileadh le hoibrithe pobail go háirithe iad siúd i réimsí Athnuachan Tithíochta Sóisialta agus
Tionscadail Iontaobhais Talún sa Phobal.
Rinneamar ár naisc leis an tSín agus thug toscaireacht ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
cuairt ar Chengdu agus Shantou mar chuid de thionscadal Cathracha an Domhain atá mar aidhm
aige cáilíocht saoil i gcathracha nó réigiúin na hEorpa, na Síne agus an Ind a fheabhsú trí mhalartú
eolais i measc cathracha ar réimsí téamacha ar leith. Tá Comhairle Contae Fhionnghlas ina
comhpháirtí sa tionscadal seo freisin. Bhunaigh an Chomhairle caidrimh thaidhleoireachta le Cathair
Wuhan, Daonphoblacht na Síne.
Reáchtáladh Cruinniú Mullaigh Chomhchathracha i bPáirc an Chrócaigh ó 21 go 24 Aibreáin 2016.
D'fhreastail thart ar 200 armhéara, ceannaire oideachais agus ógra ó roinnt cathracha na Stáit
Aontaithe atá ina gcomhchathracha le húdaráis áitiúla na hÉireann. Thug an Cruinniú Mullaigh
suntas don 30ú comóradh bliana Bhaile Átha Cliath/San Jose mar chomhchathracha, cuimhniúcháin
céad bliain 1916 agus freisin an 60ú comóradh bliana de bhunú Comhchathracha Idirnáisiúnta ag an
Uachtaran Eisenhower.
Príomhghné is ea scoláireacht oibre/staidéir chomhchathrach San Jose/Baile Átha Cliath ar luach
€50,000 den Caidreamh 'comhchathracha' Chlár Comhchathrach San Jose/Baile Átha Cliath atá
30- bliain d'aois. 2016 ab ea an 5ú bliain den ghradam agus thóg an faighteoir, Áine Cahill,
socrúchán staidéar agus oibre i gCalifornia le hOllscoil Stáit San Jose (OSSJ) agus le urra
corparáideach, Cypress Semiconductor, Inc.
Cothaíodh caidrimh le Moscó agus Cathair Pheadair agus ghlac an tArdmhéara leis an gcuireadh
labhairt ag an gComhdháil Fuinneamh Glas i Moscó i mí na Samhna 2016.
Chun Turasóireacht agus go háirithe gnó na Turasóireachta a fhorbairt d'óstáil Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Fáilte Éireann deich ngníomhaire turasóireachta Mheicsicigh
I mBaile Átha Cliath agus in Éirinn in 2016. Leanadh le caidrimh le Guadalajara, comhpháirtí
tábhachtach i Meiriceá Laideanach do chuideachtaí Éireannacha sna rannóga teicneolaíocht
faisnéise, sa ghnó agraibhia agus eitlíochta.
Leanamar le fáilte a chur roimh thoscaireachtaí chuig an gcathair. Thug baill Daon-Chomhdháil
Náisiúnta na Síne cuairt ar Bhaile Átha Cliath i Meán Fómhair 2016 chun an chaoi a chaomhnaíonn
Cathair Bhaile Átha Cliath a hoidhreacht chultúrtha agus na seirbhísí bainteach le cultúr a chuirimid
ar fáil dár gcuid saoránach a chloisteáil.
I measc toscaireachtaí eile san áireamh bhí Ardmhéara Cheantar 7 Búdaipeist, Ardmhéara Stát
Enugu an Nigéir agus oifigigh ó Chomhairle Cathrach Chathair Pheadair.
Chabhraigh an tAonad um Chaidreamh Idirnáisiúnta le rannpháirtíocht an Ardmhéara agus na
gComhairleoirí i roinnt líonraí idirnáisiúnta ar nós Eurocities, líonra de thar 130 cathracha na hEorpa
agus Tous les Ports du Monde.
CUIMSIÚ SÓISIALTA
Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le ceannaireacht shibhialta a chur ar fáil chun cathair
atá cuimsitheach go sóisialta agus gurb áit níos fearr í chun cónaithe chun obair a dhéanamh inti
agus chun teacht ar cuairt a chruthú. Tionscnamh is ea Seachtain um Chuimsiú Sóisialta
a dhéanann an-chuid chun a sprioc a chur chun cinn. Bhí Seachtain um Chuimsiú Sóisialta
an-rathúil ar siúl ón 26 Meán Fómhair go 1 Deireadh Fómhair 2016. Sheol an tArdmhéara Brendan
Carr clár iomlán don chathair ar fad go hoifigiúil i dTeach an Ardmhéara inar chuir an Cór High
Hopes, Scoil Damhsa Gaelach na hÉireann Doyle/Halpin agus an Cór Visionary Choir an
tsiamsaíocht ar fáil.
Bhí níos mó ná 60 imeacht agus gníomhaíocht ar ar freastalaíodh go maith ar siúl le linn na
seachtaine trasna na cathrach go léir.
Áiríodh sa chlár freisin ardú feasachta agus taispeántais faisnéise do lucht foirne, ceardlann
saorálaíochais, comhdháil náisiúnta eagraíochtaí ag ionadú grúpaí imirce, oíche mic oscailte leis an
téama sláinte mheabhrach agus an chéad taispeántas de dhá dhráma ghearra léirithe ag daoine
dalla agus lucht lagamhairc.
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Lean Comhaontas Aoisbhá Chathair Bhaile Átha Cliath ilghníomhaireachta ag obair ar
ghníomhaíochtaí an phlean forfheidhmithe trí bliana atá bunaithe ar Straitéis Chathrach Aoisbhá
Bhaile Átha Cliath 2014 – 2019.
Reáchtáladh an searmanas do Ghradaim Dea-Shaoránaigh Bhaile Átha Cliath sa Seomra Cruinn
i dTeach an Ardmhéara Dé Máirt 17 Bealtaine 2016.
Bhí sé mar aidhm ag na gradaim a óstáladh ag an Ardmhéara Críona Ní Dhaláigh agus amhránaí is
scríbhneoir agus pearsantacht teilifíse Keith Duffy, obair oibrithe deonacha agus dea-shaoránach
cabhrú le comhlachtaí reachtúla seirbhísí pobail riachtanacha a sholáthar ar fud na cathrach
a aithint.
Cuireadh 49 n-ainmní ar ghearrliosta as thart ar 300 aighneacht a fuarthas ó phobail trasna na
cathrach. Reáchtálfar na gradaim gach dara bliain.
Comhairle na nÓg
Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le bheith rannpháirteach le gníomhaireachtaí reachtúla
ábhartha eile chun an Straitéis Náisiúnta do Leanaí agus do dhaoine óga a sheachadadh. Is cuid
shuntasach den obair sin go n-éascaítear Comhairle na nÓg. Ba é an Córas Oideachais agus
Comhairliú Mothúchánach Topaic Oibre na Comhairle 2016. Rinne baill na Comhairle dhá shuirbhé,
chruthaigh físeán agus rinne aighneacht don mheasúnú náisiúnta de chlár DEIS na scoileanna.
Chuir Gill Steadman ag stiúideonna RTÉ TV agallamh ar thriúr ball den Chomhairle faoina bhfíseán
don chlár News2Day a craoladh i nDeireadh Fómhair ar RTÉ2 TV.
Chruthaigh siad físeán freisin ar Bhithsféar Chuan Bhaile Átha Cliath chun a thábhacht a chur chun
cinn do dhaoine óga agus fuair siad aitheantas náisiúnta as a gcuid oibre sa phreas agus ar an
teilifís. Tréaslaíodh leis an gComhairle freisin dá bhfíseán nuálach ar Bhithsféar Chuan Bhaile Áth
Cliath ag Cruinniú Mullaigh EOECNA Pheiriú 2016.
Bhí baill na Comhairle bainteach freisin i bPlean Straitéiseach an Ombudsman do Leanaí
2016-2018.
Ghlac roinnt baill Chomhairle páirt san imeacht eagraithe ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
i bPáirc Choláiste Ailbhe mar chuid de sheachtain aosú dearfach ar a dtugtar Operation Conversation.
Bhuail toscaireacht ón Iosrael agus ón bPalaistín le daoine óga a bhí i mBaile Átha Cliath ar feadh
seachtaine i nDeireadh Fómhair ag comhdháil Kids 4 Peace le baill na Comhairle i dTeach
an Ardmhéara.
Straitéis Chultúrtha, 2016-2020
Foilsíodh Straitéis Chomhtháite nua Chathair Bhaile Átha Cliath 2016 go 2020 i mBealtaine
2016 agus tosaíodh ar obair ar roinnt de na 54 ghníomhaíocht a chur i bhfeidhm i gcomhpháirtíocht
le héagsúlacht leathan grúpaí.
I measc cuid de na príomhghníomhaíochtaí bhí:


Feachtas eolais phromóisin ag díriú ar oibrithe taistil AE ag úsáid an ardáin Dublin.ie,
ag díriú go háirithe ar an bPolainn, an Rómáin, an Liotuáin, an Laitvia agus an Iodáil.



Foilsiúchán Chairt Idir-chreidmheach i gcomhar le Fóram Idirchreidmheach Chathair
Bhaile Átha Cliath



Comhdháil soláthraithe teanga a óstáil agus comhoibriú le soláthraithe BCTE (Béarla
do Chainteoirí Teangacha Eile)



Ag tacú le hIonad Idirchultúrtha teanga an Bhéarla in Ionad Pobail an Bhaile Bhoicht



Ag méadú turais siúil ilteangacha sa chathair



Ag forbairt foireann uirlisí d'eagraíochtaí ag súil le hiarratas a chur isteach ar mhaoiniú
comhtháite ó CCBÁC agus uirlis mheasúnaithe le húsáid chun measúnú a dhéanamh
ar na hiarratais



Ag reáchtáil Aonach Faisnéise maidir leis an Imirce i Halla na Cathrach i gcomhar leis
an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce, atá mar phríomheagraíocht idir-rialtasach
i réimse na himirce.
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AN OIFIG FORBARTHA EACNAMAÍOCHTA agus FIONTAR
Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail Bhaile Átha Cliath, 2016 - 2021
Comhaontaíodh an plean straitéiseach Áitiúil, Eacnamaíochta agus Pobail agus an plean
gníomhaíochta ag an gcruinniú míosúil i mí na Nollag 2015 de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath. Reáchtáladh seoladh náisiúnta de Phleananna Áitiúla, Eacnamaíochta agus Pobail gach
údarás áitiúil mar chuid den Chomórtas Náisiúnta Treabhadóireachta i Meán Fómhair 2016. Tá
399 ngníomh sa phlean gníomhaíochta 2016, agus is gníomhartha eacnamaíocha iad 90 díobh a
sheachadadh go hiomlán le linn na bliana.
Infheistíocht Dhíreach Choigríche (IDC) – Tagarmharcáil Baile Átha Cliath
Chríochnaigh foireann, i bhForbairt Eacnamaíoch agus Fiontar Áitiúil, suirbhé Eorpach ar
Infheistíocht Dhíreach Choigríche i gCathair Bhaile Átha Cliath a raibh rangú an-dearfach don
chathair agus do réigiún Bhaile Átha Cliath mar thoradh air. Tá cathair Bhaile Átha Cliath rangaithe
sa deich mórchathair is fearr i gceithre réimse agus bhí Réigiún Bhaile Átha Cliath liostaithe mar an
deich gcinn is fearr faoi cheithre cheannteideal freisin. Foilsíodh alt i bhforlíonadh (IDC) Infheistíocht
Dhíreach Choigríche den Financial Times agus foilsíodh ailt san Irish Independent agus san Herald
ag díriú ar Infheistíocht Dhíreach Choigríche i mBaile Átha Cliath. Reáchtáladh searmanas bronnta
in Cannes ar an 15 Márta 2016 áit ar fógraíodh an rangú.
Monatóir Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath
Foilsíodh ceithre eagrán de Mhonatóir Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath in 2016, ag cur láidreachtaí
Bhaile Átha Cliath mar réigiún cathrach chun cinn agus ag aibhsiú na gceantar atá acmhainní breise
ag teastáil uathu chun rath leanúnach an réigiúin tacú le saoránaigh, poist a chruthú agus éascú leo
siúd ar mian leo cónaí, oibriú, foghlaim agus cuairt a thabhairt ar an gcathair agus réigiún Bhail átha
Cliath a chinntiú. D'oibrigh an oifig Forbartha Eacnamaíoch chun feasacht an mhonatóra a ardú
agus ceangail idir é agus an suíomh gréasáin bhrandála Dublin.ie a chruthú in 2016.
Dublin.ie
Chuaigh foireann Dublin.ie isteach leis an bhfoireann um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Fiontar Áitiúil
in 2016. Seoladh suíomh gréasáin Dublin.ie mar bhrandáil chathrach ar an 11 Márta 2016, in am
chun Féile Pádraig a chur chun cinn. Tá an réimse leathan ceiliúrtha cuimhniúcháin ar siúl trasna na
cathrach agus i réigiún Bhaile Átha Cliath léirithe ann freisin. Chabhraigh an bhrandáil láidir
coimisiúnaithe don suíomh le leagan amach cáilíochta an tsuímh agus le feasacht a ardú faoin
suíomh agus an chaoi inar féidir leis cabhrú leo siúd a chónaíonn, a oibríonn agus a thugann cuairt
ar Bhaile Átha Cliath. Tá ábhar nua eagarthóireachta foilsithe ar an suíomh gach seachtain ag
sárthaispeáint cuid de na gnéithe is fearr de Bhaile Átha Cliath. Le tacaíocht ó bhaill 'Activating
Dublin', tá caidrimh nua déanta le príomhghníomhaireachtaí chun comhphromóisean mórimeachtaí
Bhaile Átha Cliath a chinntiú. Bhuaigh Dublin.ie an Gradam Suíomh Gréasáin don suíomh
rialtais/rialtas áitiúil is fearr i Meán Fómhair 2016. Leanann foireann bheag tiomanta ag forbairt an
tsuímh chun tógáil ar an obair iontach atá déanta go dtí seo.
Oifig Fiontar Áitiúil (OFÁ) Cathair Bhaile Átha Cliath
Bhí bliain ghníomhach agus ghnóthach ag an Oifig Fiontair Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath ag
obair chun an cultúr fiontraíochta i mBaile Átha Cliath a neartú agus ag tacú le réimse leathan
daoine aonair a bhí ag iarraidh cabhrach lena gcuid ghnónanna a chur ar bun agus iad a scálú.
Le linn na bliana thug Oifig Fiontar Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath tacaíocht do:


76 ghnó trí dheontais féidearthachta, ag prímeáil leathnú gnó



Thug tacaíocht dhíreach do 127 jab i gCathair Bhaile Átha Cliath.



Tugadh €1,149,820 san iomlán mar dheontais.



Chomh maith leis sin tugadh cabhair bhreise airgeadais do ghnónna sa chathair trí scéim An
Dearbháin Trádála ar Líne (TVO) (104 dhearbhán), an deontas easpórtála (16 dheontas) agus
tacaíocht do ghnónna ag iarraidh iasachtaí ó Micrea-Airgeadas Éireann (MFI) (30 iarratas).
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Cuireadh réimse leathan tacaíochtaí boga ar fáil freisin do fiontraithe bunaithe le1,185 dhuine ag
freastal ar 47 gcúrsa traenála éagsúla a phléann le réimse leathan topaicí agus 377 dtasc
meantóireachta freisin le linn na bliana

Ghlac Oifig Fiontar Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath páirt i réimse imeachtaí, clár agus tionscnamh
éagsúla go háitiúil agus ag leibhéal náisiúnta araon. Ina measc seo, bhí:


Comhdháil Chathrach Nuathionscanta.



An Sráidbhaile Fiontair Áitiúil ag an gComórtas Náisiúnta Treabhadóireachta.



Lá Náisiúnta Fiontraíochta na mBan .



Clár Acadamh Bia.



Dámhachtainí Fiontar Mac Léinn.



Gradaim Fiontar Náisiúnta agus gradaim don Fiontraí Óg is Fearr in Éirinn (FOFÉ).



Cuirtear an OFÁ e-zine a fhógraíonn imeachtaí agus a chuireann eolas ar fáil ar thacaíochtaí
a thugann an oifig Fiontar Áitiúil timpeall ar 9,000 duine go neasach trí ríomhphost.

Plean Gníomhaíochta do Phostanna – Plean Gníomhaíochta Réigiúnaigh Bhaile Átha Cliath
Ionchur na hoifige seo do chomhairliú agus dréachtú an Phlean Ghníomhaíochta Réigiúnaigh Bhaile Átha
Cliath do phostanna a sheol an tAire Richard Bruton T. D. An tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta ar an Luan
25 Eanáir. Tá tuairiscí nuashonraithe curtha ar fáil ag an oifig seo freisin ar an gcaoi a chomhlíon sí na
25 ghníomh faoin bPlean sa chás go bhfuil an tasc ag Údaráis Áitiúla Bhaile Átha Cliath agus Oifigí Fiontar
Áitiúil nuálaíocht a spreagadh agus tacú le poist a chruthú i réigiún Bhaile Átha Cliath.
Aithníonn an Plean go bhfuil príomhról le himirt ag réigiún Bhaile Átha Cliath ní hamháin chun chur lenár
n-uaillmhian náisiúnta ach chun fás inbhuanaithe agus cruthú post a spreagadh freisin. Léirítear ann freisin
gur éirigh go maith le Baile Átha Cliath agus í ag dul san iomaíocht le cathracha eile go domhanda le
haghaidh infheistíochta agus tallainn agus gur sheas Baile Átha Cliath an fód thar na blianta cé gur chathair
bheag go leor í sa chomhthéacs domhanda.
Roimh 2020, tá sé mar aidhm ag an bPlean Gníomhaíochta Réigiúnaigh do Phoist 66,000 níos mó a bheith
i bhfostaíocht, an méid gnólachtaí nuathionscanta a mhéadú 25% ar a laghad, 430 infheistíocht IDC (FDI) ar
a laghad a sheachadadh do Bhaile Átha Cliath agus an caiteachas ó chuairteoirí a mhéadú faoi dhó go
€2.5 bhilliún.
Seachtain Fiontar Áitiúil Seachtain – 7 go 13 Márta 2016
Mar thoradh ar chlár curtha le chéile ag foireann san Oifig Fiontar Áitiúil bhí deireadh seachtaine lán
d'imeachtaí deartha chun tacú le gnólachtaí nuathionscanta agus gnónna bunaithe cheana. Sheol an
tArdmhéara seachtain na fiontraíochta ar an 7 Márta san Ionad Ché an Adhmaid. D'fhreastail breis agus
300 duine ar na himeachtaí le linn na seachtaine ina raibh ceardlanna ar airgeadas, líonrú, meantóireacht,
spás fiontraíochta, na meáin shóisialta, ag críochnú le campa aclaíochta nuathionscanta. Chuir réimse leathan
cainteoirí le seachtain spreagúil agus suimiúil de ghníomhaíochtaí a chruthú ag neartú cultúr na fiontraíochta
sa chathair.
Dámhachtainí Náisiúnta Fiontar 2016
D'fhógair an tArdmhéara Nobó teoranta mar bhuaiteoirí na nDámhachtainí Fiontar Chathair Bhaile Átha Cliath.
Bhí Nobó ag ionadú Chathair Bhaile Átha Cliath ag babhtaí Ceannais na nDámhachtainí Náisiúnta Fiontar,
a reáchtáladh ar an 9 Meitheamh 2016 sa Staid Aviva.
Suirbhé Fostaíochta
Le linn 2016, críochnaíodh an suirbhé fostaíochta bhliantúil cuideachtaí arna maoiniú ag an Oifig Fiontar Áitiúil
a raibh 230 glanphost breise lán-aimseartha cruthaithe dá bharr in 2015.
Design4Growth
Seachadadh an tionscadal píolótach Design4Growth in 2016 le tacaíocht ón Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíochta agus mar chuid de chlár 2015ID de Chomhairle Ceardaíochta agus Deartha na hÉireann.
D'oibrigh an Oifig Fiontar Áitiúil le hAiltirí na Cathrach chun painéal Straitéisithe Deartha a sholáthair
ceardlann do 40 gnó ar an 26 Eanáir 2016 san Ionad Ché an Adhmaid a chur ar bun. Chuir an cheardlann
gnónna ar an eolas ar an gcaoi a d'fhéadfaidís dearadh a úsáid chun dúshláin ghnó a shárú agus conas arbh
fhéidir leo Dearbhán Deartha a fháil dar luach €2,500. Le linn na bliana d'oibrigh breis agus16 ghnó leis na
Straitéisithe Deartha as ar éirigh le 6 ghnó dul go dtí an chéim dheireanach den tionscadal agus atá ag obair
chun réiteacha deartha leagtha síos sa chlár deartha forbartha faoin bpíolótacht a chur i bhfeidhm agus an
dearbhán deartha a úsáid.
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Sárthaispeántas – RDS 23 go 27 Eanáir 2016
Bhí Crios Fiontar tacaithe ag Oifigigh Fiontar Áitiúil mar chuid den Sárthaispeántas 2016, inar chuir
na gnónna ceardaíochta agus deartha is fearr in Éirinn a gcuid táirgí chun cinn le haghaidh
easpórtála. Thug an Oifig Fiontar Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath tacaíocht do na cúig ghnó seo
a leanas Wild By Water, Seodra Aria-V, Dearadh Bán Lorna Gaffney, Dearadh LouLouBelle agus
Lainey K le seastáin sa Chrios Fiontar.
Féile Uprise do Ghnólachtaí Nuathionscanta
Reáchtáladh an Uprise Festival don chéad uair i mBaile Átha Cliath i nDeireadh Fómhair 2016, le
tacaíocht ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Reáchtáil an tionscnóir féilte mar an gcéanna
in Amstardam ar thrí ócáid ag tabhairt na féile uathúla seo go Baile Átha Cliath le fócas ar fhoireann,
líonrú agus infheistíocht i ngnólachtaí nuathionscanta. De bhrí gur éirigh go maith le Féile Bhaile
Átha Cliath tá an tionscnóir ag smaoineamh ar imeacht chomhchosúil a reáchtáil i mBaile Átha
Cliath amach anseo.
Lá Fiontraíochta Ban Náisiúnta (LNFB) – 19 Deireadh Fómhair 2016
Tháinig Oifigigh Fiontar Áitiúil réigiún Bhaile Átha Cliath le chéile chun imeacht Fiontraíochta Ban
Náisiúnta a óstáil le breis agus 250 duine i láthair a chuala na scéalta faoi na banfiontraithe agus an
turas a thóg siad chun rath a bhaint amach. Thug na hOifigí Fiontar Áitiúil tacaíocht do bhreis agus
11,000 banfiontraithe trí oiliúint, meantóireacht, cúnamh díreach airgeadais agus líonrú.
Ba í an deichiú bliain de Lá Fiontraíochta Ban Náisiúnta ina raibh an líon rannpháirtithe is mó leis an
imeacht is mó de na himeachtaí réigiúnacha a reáchtáladh i mBaile Átha Cliath.
Féile Chruthaitheach Show & Tell – 18 Mí na Samhna 2016
Thug Oifig Fiontar Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath tacaíocht do ghnólachtaí nuathionscanta
cruthaitheacha tríd an gComhdháil Show and Tell ina dara bliain. Reáchtáladh Show & Tell
i Scabhat Smock ag mealladh réimse leathan gnónna cruthaitheacha a shárthaispeáin agus a dhíol
a gcuid táirgí, a líonraigh agus a d'fhoghlaim faoi airgeadas, na meáin shóisialta agus margaíocht
agus bhain leas as seirbhís meantóireachta luais.
An Fiontraí Óg is Fearr in Éirinn 2016
Fógraíodh buaiteoirí na gComórtas Ceannais Chathair Bhaile Átha Cliath maidir leis an bhFiontraí
óg is Fearr in Éirinn 2016 ar an 5 Nollaig i dTeach an Ardmhéara, Baile Átha Cliath. Tá na
dámhachtainí seo á dtacú ag an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta mar chuid dhílis den Phlean
Gníomhaíochta do Phoist.
Fuarthas 127 n-ainmniúchán. Bronnadh na dámhachtainí i dtrí phríomhchatagóir agus roghnaíodh
iad as liosta cúig iarratas déag gearrliostaithe.
 Ba é Brian Henderson, Baon Diagnostics, buaiteoir na catagóire an Smaoineamh
Nua is Fearr http://www.baondiagnostics.com


Ba é Sam Dinnegan, Strong Roots buaiteoir na catagóire Gnólacht Nuathionscanta
is Fearr http://strongroot.ie agus bhuaigh Paul McDonald, Sonitus Systems
http://www.sonitussystems.com an chatagóir infheistíochta Bunaithe is Fearr.



An buaiteoir foriomlán don Fiontraí Óg is Fearr Chathair Bhaile Átha Cliath 2016
ab ea Sam Dinnegan, ó Strong Root.

Rachaidh gach buaiteoir Chathair Bhaile Átha Cliath ar aghaidh go dtí na comórtais Réigiúnacha
anois ina mbeidh siad in iomaíocht chun dul ar aghaidh go dtí na comórtais cheannais Náisiúnta. Sa
deireadh thiar beidh siad in iomaíocht don Fiontraí Óg is Fearr in Éirinn.
Margaidh na Nollag
Margadh na Nollag Dearthóirí Bhaile Átha Cliath Plato – Faiche an Choláiste An Aoine 9 agus
An Satharn 10 Nollaig
Reáchtáil Plato Éireann a mhargadh bliantúil na Nollag os comhair Bhanc na hÉireann, Faiche an
Choláiste arna dtacú ag Oifig Fiontar Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath. Roghnaigh Plato Bhaile
Átha Cliath na coinneálaithe stainníní a bhí ag ionadú gnólachtaí beaga ceardaíochta ag tabhairt
deise dóibh a gcuid táirgí a chur chun cinn agus a dhíol. Banna práis agus cór a sholáthar an ceol.
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Margadh Míol na Nollag Bhaile Átha Cliath – Sráidbhaile an Iosta – 9 go 11 Nollaig 2016
Reáchtáladh Margadh trí lá na Nollag i Sráidbhaile an Iosta le breis agus 125 stainnín ag tairiscint
a gcuid earraí de dhearadh comhaimseartha na hÉireann, ceardaíocht lámhdhéanta, ealaín,
leabhair, seandachtaí, réada ealíne, seanré, troscán agus seodra nach raibh le fáil ar an mhórsráid.
Chuir an imeacht stainníní bia ar fáil a d'fhreastal ar an 15,000 cuairteoir a tháinig go dtí an
margadh. D'oibrigh foireann Forbairt Eacnamaíoch le haonad Imeachta agus Dublin.ie chun an timeacht a chur chun cinn a raibh freastal uirthi saor in aisce agus chuir sí le margadh na Nollag sa
chathair.
AONAD CEADÚNAITHE
Tá an tAonad Ceadúnaithe freagrach as ceadúnais éagsúla a bhainistiú agus a chur ar fáil do
chustaiméirí lena n-áirítear Ceadúnais Chorrthrádála agus Ceadúnais Thrádála d'Imeachtaí faoi réir
ag na Fodhlíthe Corrthrádála 2013 agus Ceadanna Taibheoirí Sráide faoi réir ag Fodhlíthe
Taibheoirí Sráide Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.


300 Ceadúnas Corrthrádála Bliantúla eisithe



2,209 gCeadúnas Tráchtála d'Imeachtaí eisithe. Méadú 382 é sin ar 2015.

Tháinig Fodhlíthe nua um Thaibheoirí Sráide i bhfeidhm ar an 1 Lúnasa 2016. Tá roinnt athruithe
tábhachtacha ar Fhodhlíthe 2015 lena n-áirítear:


Níl fuaimrianta taca ceadaithe a thuilleadh.



Níl cead ag Taibheoirí fanacht ar Shráid Grafton ach ar feadh uair a chloig
sula ngluaiseann siad ar aghaidh.



Ní mór do gach taibhiú tosnú agus críochnú ar bhuille na huaire.



Tá cead cuairteora dhá sheachtain tugtha isteach.



Tá ceadanna nua faoi réir tréimhse phromhaidh sé seachtaine.



Níl ceadaithe ach taibhsiú Acústaice i mBarra an Teampaill mar tá cosc
ar aimpliúchán.



Eisíodh 297 gcead Taibheoirí Sráide in 2016.

Rialú Madraí agus Capall
Tá an Rannóg freagrach freisin as reachtaíocht a chur i bhfeidhm i dtaca le Rialú Madraí
agus Capall.


Fuarthas baile nua in Éirinn, Sasana agus sa tSualainn i measc tíortha
eile do 95% de na madraí a gaibhníodh.



Urghabhadh 190 capall in 2016 tar éis gearáin a fháil.



Eisíodh 8,751 cheadúnas madraí i gceantar Chomhairle Cathair Bhaile
Átha Cliath in 2016.
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SEIRBHÍSÍ PÁIRCEANNA AGUS TÍRDHREACHA CHATHAIR BHAILE ÁTHA CLIATH
Oibríonn Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha Chathair Bhaile Átha Cliath go leanúnach i dtreo
cathair níos glaise agus níos fearr chun maireachtála inti. Is é an sprioc ná taithí an uile dhuine
a idirghníomhaíonn leis an gcathair a bhreisiú agus caighdeán léirithe agus beochana páirceanna
agus áiteanna poiblí a oireann don chathair a chur ar fáil. Is féidir linn ról tábhachtach a imirt freisin
chun bithéagsúlacht ár gcathair agus na speicis agus gnáthóga tábhachtacha Chuan Bhaile Átha
Cliatha atá aitheanta ag EOECNA a chur chun cinn agus a chosaint trí oideachas, feasacht a ardú
agus rannpháirtíocht phobail.
Straitéisí
In 2016, bhaineamar amach dul chun cinn suntasach maidir le roinnt príomhphleananna
straitéiseacha a chríochnú trí chomhairliúchan poiblí.
 Straitéis Crann Chathair Bhaile Átha Cliath, 2016 – 2020,


Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Chathair Bhaile Átha Cliath
2015 – 2020



Plean Gníomhaíochta Speicis Ionracha Chathair Bhaile Átha Cliath
2016 – 2020

Tá comhairliúchán poiblí ar Dhréachtstraitéis Pháirceanna Chathair Bhaile Átha Cliath faoi shiúl.
Glacfar le tuairimí/aighneachtaí go dtí deireadh Eanáir 2017. Déanann an straitéis athbhreithniú
agus measúnú ar na hacmhainní agus seirbhísí curtha ar fáil ag Seirbhísí Páirceanna agus
Tírdhreacha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus ceapann beartas agus
réamhghníomhartha dóibh sa todhchaí.
Cuirfear an Dréachtstraitéis leasaithe Pháirceanna Chathair Bhaile Átha Cliath ar aghaidh le glacadh
chuig an gCoiste Beartas Straitéiseach Ealaíon, Cultúir agus Áineasa den Chomhairle Cathrach.
Gradam an Bhrait Ghlais
Bronntar an Brat Glas mar aitheantas ar chaighdeáin cháilíochta a bhaint amach maidir le cur
i láthair páirceanna agus áiseanna áineasa. Déantar ardchaighdeáin ghortóireachta agus
chomhshaoil a chur chun cinn léi agus is tagarmharc í don sármhaitheas i mbainistíocht páirceanna
atá bunaithe ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta aitheanta. Tá an scéim dámhachtana in úsáid
cheana i mbreis is 50 tír, agus cuireadh i bhfeidhm ar bhonn trialach é i méid áirithe páirceanna
i bPoblacht na hÉireann in 2015. Bronnadh 5 Bhrat Ghlasa ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath in 2016 do na páirceanna seo a leanas: Páirc Chrann Phapáin, Páirc na dTor, Páirc
Markievicz, Abhantrach Shráid Bhaile Coimín agus Páirc Naomh Áine.
Bithsféar Chuan Bhaile Átha Cliath EOECNA
D'oibrigh Comhpháirtíocht Bhithsféar Chuan Bhaile Átha Cliath le Comhairle na nÓg chun feachtas
feasachta a chruthú i leith an Bhithsféir. Thairg naonúr ball déag (idir 12 go 17 mbliana d'aois) iad
féin mar shaorálaithe. Roghnaigh siad físeán gearr a dhéanamh, dírithe ar dhaoine óga, chun Cuan
Bhaile Átha Cliath a cheiliúradh agus scéal an Bhithsféir a insint ar a mbealach féin. Bhí cainteanna
agus siúlóidí treoraithe acu sa cheantar ionas go mbeadh taithí acu ar an dúlra i gCuan Bhaile Átha
Cliath dóibh féin. Scríobh siad an script don fhíseán agus scannánaíodh é ar bord Aistear Chuan
Bhaile Átha Cliath ó Lár na Cathrach go Dún Laoghaire agus Binn Éadair le scannánaíocht ladrainn
ó Oileán an Bhulla. Sheol an tArdmhéara Brendan Carr an físeán ar an 12 Iúil 2016. Tá an físeán ar
fáil ar YouTube agus fós féin tá breis agus 1,000 amharc air. Tá clúdach dearfach faighte aige
freisin ar na meáin náisiúnta.
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Tionscadal píolótach ab ea é seo don Bhranda agus Foireann Uirlise Scéil EOECNA agus bhí sé ina
shárthaispeántas mar eiseamláir den dea-chleachtas is fearr i gcumarsáid Bhithsféir ag an
gComhdháil Domhanda Um Tearmainn Bhithsféir i Líoma, Peiriú ag ardú próifíl idirnáisiúnta
Bithsféar Chuan Bhaile Átha Cliath.
Nasc leis an bhfíseán: https://www.youtube.com/watch?v=Yo6lNxSPdRc
D'oibrigh Comhpháirtíocht Bhithsféir Chuan Bhaile Átha Cliath i gcomhar le hAistir Chuan Bhaile
Átha Cliath chun Turais Fionnachtana Bhithsféir threoraithe a fhorbairt a ardaíonn feasacht ar an
mBithsféar fad is atá an cuairteoir ag baint taitneamh astu. Is tionscnamh spreagúil
éiceathurasóireachta é seo a chuireann fostaíocht ar fáil fad is ag cur ar cumas daoine breathnú ar
ghnáthóga agus speicis iontacha Chuan Bhaile Átha Cliath i bhfad ón láthair, ag laghdú tionchair
eiceolaíochta dá bharr.
Bithéagsúlacht
Lean Foireann Bithéagsúlachta CCBÁC ag seachadadh ar roinnt tionscnamh agus gníomhartha
i bPlean Gníomhaíochta Chuan Bhaile Átha Cliath 2015 – 2020. Príomhchuid dá gcuid oibre is ea
caidreamh a dhéanamh le réimse eagraíochtaí, pobail agus grúpaí leasa chun feasacht agus
tuiscint níos mó a fhorbairt ar bhithéagsúlacht. Ghlac an fhoireann páirt i roinnt imeachtaí agus
tionscadal in 2016 lena n-áirítear Ceiliúradh Lá Domhanda na mBogach, Tionscadal Scoileanna An
Chadhain agus comhoibriú le mic léinn i gColáiste Ríoga na Máinlianna agus rannpháirtithe ón gclár
Athshlánú Pobail Theiripigh Chúil Mhín. I measc na ngníomhaíochtaí bhí cainteanna agus
ceardlanna, gníomhaíocht bhainistithe speicis ionracha, cainteanna agus teagasc do mhic léinn
scoile ar an gcaoi chun an Cadhan Bolgéadrom agus an lapaire gheimhridh ag Oileán an Bhulla
a aithint agus seastáin taispeántais agus ceardlanna ag imeachtaí lena n-áirítear Féile na Rós agus
an Cath don Chuan.
Eiseamláir amháin as iliomad is ea Cé an Adhmaid trasna Chathair Bhaile Átha Cliath faoin gcaoi is
féidir lenár ndúlra, ár mbithéagsúlacht, spás uirbeach liath a athbheochan. Tá purláin Oifigí na
Cathrach athbheoite le mónéir bhláthanna fiáine os cionn díon an charrchlóis agus plandáil
luibheach ar na tailte. Cuireann an phlandáil seo foinse shaibhir bhia ar fáil do bheacha meala atá
sa bhaile ar dhíon Oifigí na Cathrach. Buíochas do bhoscaí neide deartha go speisialta, tá barra na
ndíonta mar bhaile freisin do chuairteoirí bliantúla chuig an gcathair (an Gabhlán Gaoithe) agus le
cabhair Scoil Náisiúnta Naomh Audoen, tá pailliúin díonta an charrchlóis a bhí uair amháin lom
aistrithe go parthas do chuileanna.
Bhí an fhoireann Bhithéagsúlachta bainteach freisin i gcomhoibriú an-rathúil le RTÉ Raidió 1 chun
Ceiliúr na Camhaoire RTÉ Raidió 1 a chur chun cinn le meirgí agus bratacha ar fáil agus suiteáil
saothar ealaíne bainteach leis agus fuaimeanna Cheiliúr na Camhaoire san Aitriam, Oifigí
na Cathrach.
Páirceanna Stairiúla: Feidhmiú Pleananna Caomhnaithe
Leanadh le hobair ar phleananna Caomhnaithe a dhéanamh agus ar na moltaí sna Pleananna sin
dár bpáirceanna stairiúla agus oidhreachta a chur chun feidhme in 2016. Críochnaíodh Plean
Caomhnaithe do Pháirc Phádraig. Tá suíocháin nua, athchur cosán imlíneach timpeall na páirce,
oibreacha breisithe ag cúinne Oscar Wilde den pháirc agus athchur dealbha sa pháirc chun Siúlóid
Dealbha a chruthú i gCearnóg Mhuirfean. I Páirc Hoirbeaird críochnaíodh uasghrádú pailliún
leadóige/clubtheach babhlála le saoráid nua "The Hive" curtha sa pháirc agus an oscailt oifigiúil dár
Seomra Tae is déanaí á oibriú ag Lolly agus Cooks sa pháirc. Críochnaíodh athchóiriú ar an gclós
ag na Stáblaí Dearga i bPáirc Naomh Áine in éineacht le comhairligh a fhostú ar uasghrádú na
mBaoiseanna sa pháirc agus tosaíodh ar athchóiriú na ráillí ag Páirc Chearnóg Mhuinseo. Tá na
hoibreacha agus na tionscnaimh nua seo ag tacú le caomhnú agus athchóiriú ár bpáirceanna
stairiúla fad is ag an am céanna ag spreagadh agus ag cur chun cinn úsáid na bpáirceanna mar
chuid de mhaireachtáil fholláin agus sláintiúil.
Seomraí Tae
D'oscail anComhairleoir Dermot Lacey, an Seomra Tae nua go hoifigiúil i bPáirc Hoirbeaird ar son
Ardmhéara Bhaile Átha Cliath Brendan Carr, ar an Luan 25 Iúil. Is é seo an tionscnamh is úrnua dár
dtionscnamh leanúnacha chun foirgnimh níos sine i bpáirceanna a athchóiriú agus iad a athrú
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ó bhun go spásanna atá níos úsáidí don phobal. Tá lárionad réalaíoch agus spás sóisialta laistigh
den pháirc cruthaithe ag an tsaoráid nua seo i bPáirc Hoirbeaird. Bunaíodh Lolly agus Cooks a
oibríonn an Seomra Tae, in 2008. Is gnó teaghlaigh é tiomanta do bhia ceardaí ar ardchaighdeán
a dhéanamh agus a chur ar fáil. Uaireanta oscailte sa Samhradh 9.30am - 9pm, 7 lá na seachtaine.
Osclaíodh an Caifé Tram freisin i bPáirc Wolfe Tone in 2016 tar éis tairiscint phoiblí. Tá fáilte mhór
roimhe seo a chuireann leis an spás poiblí tábhachtach seo do dhaoine áitiúla agus do ghnó agus tá
deireadh curtha aige lena lán den iompraíocht frithshóisialta a bhíodh ar siúl anseo cheana. Tá na
seomraí tae seo sa bhreis ar na cinn i bPáirc Chrois Araild, Páirc Naomh Áine (Stáblaí Dearga)
agus Páirc Phádraig.
Léiríonn branda na ‘Seomra Tae’ tiomantas Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath d'oibritheoirí
gnó áitiúla agus táirgthe baile d'ardchaighdeán i seomraí tae na páirce a chur chun cinn.
Feabhsuithe Ríocht Phoiblí agus ‘Glasú’
Tá scéim tírdhreacha críochnaithe ar shuíomhanna roinnt siopaí tréigthe an Charnáin. Tá speicis
an-tarraingteach ar fad do bheacha agus feithidí eile san áireamh sa phlandáil.
I dtionscnamh eile rinneadh an lárstráice concréiteach ar Shráid San Nioclás a thochailt chun fál
agus plandáil eile a chur isteach atá tábhachtach do ghlasú agus chun cumas draenáil uirbeach
níos fearr a sholáthar.
Comóradh Céad Bliain 2016
Na Seirbhísí Tírdhreacha agus Páirceanna a chomhordaigh, a dhear agus a rinne socruithe crann
brataí agus plaic nua a shuiteáil i Sráid Uí Chonaill don searmanas ardú brait a rinne na Fórsaí
Cosanta um nóin gach lá le linn 2016.
Ghlac ár bhfoireann Forbairt Súgartha páirt i gclár comórtha chéad bliain 1916 freisin le himeachtaí
agus gníomhaíochtaí Lá Súgartha i Sráid Mhuirfean Luan Cásca agus ag Áras an Uachtaráin
i Meitheamh. Mar chuid den Tionscadal ‘Ag Samhlú 2016’ chuaigh CCBÁC agus GÓBÁC i gcomhar
lena chéile chun tionscadal oidhreachta a chruthú arna moladh ag leanaí agus daoine óga ar fud na
hÉireann; mar chuid den phróiseas comhairliúcháin 'Ag Samhlú 2016' comhaontaíodh ar Ghairdín
Súgartha Chomórtha 1916 a bheith suite agus a fhorbairt i bPáirc San Audoen. Beidh an Gairdín
Súgartha tiomanta do chuimhne na leanaí a fuair bás le linn Éirí Amach na Cásca 1916. Táthar ag
súil go mbeidh an tionscadal críochnaithe in 2017. Thugamar tacaíocht freisin d'Airteagal 31; ceart
súgartha an linbh trí Lá Súgartha Náisiúnta 2016 a óstáil don 11ú bliain as a chéile. Reáchtáladh an
t-imeacht seo ag Páirc Chearnóg Mhuirfean.
Forbairt Súgartha
Chuaigh Forbairt Súgartha isteach le Féile na Rós Náisiúnta i bPáirc Naomh Áine rud a chuir go mór
leis an imeacht ag tacú níos fearr leis na leanaí agus atá spraíúil.
D'éirigh go maith le Tionscadal Samhraidh Runamuck 2016 ag tacú le cláir súgartha a bhí ar siúl le
linn Iúil agus Lúnasa inar ghlac breis agus 2,500 leanbh trasna na cathrach páirt.
Seachadadh roinnt Tionscadal Saoráidí Súgartha Phobail in 2016 mar chuid den tionscadal
súgartha“Lasmuigh den Bhosca” ina bhfuil san áireamh próiseas comhairliúcháin le pobail lena
n-áirítear leanaí agus daoine óga maidir le spás lasmuigh áitiúil a athdhearadh do
'shúgradh';Críochnaíodh an 3ú suíomh i Lúnasa - Rae na Poibleoige.
Tá tús curtha le hoibreachta freisin ag 4ú Suíomh - Dún an Cheanntaigh agus tá an ceantar nua
súgartha athchóirithe le bheth críochnaithe roimh dheireach Eanáir 2017. Beidh sé seo
i gcomhthráth le clár na n-imeachtaí do chomóradh céad bliain na forbartha tithíochta seo.
Chuireamar tacaíocht agus saineolas ar fáil chun an áit súgartha nua seo a fhorbairt ag Cnoc an
Bhunreachta.
Tá obair chomhoibríoch ar siúl le Feidhmeannacht do Dhaoine ar Easpa Dídine i Réigiún Bhaile
Átha Cliath (DRHE) go leanúnach chun acmhainní praiticiúla a fhorbairt do leanaí agus do dhaoine
óga a mbíonn gan dídean.
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Imeachtaí agus Beochan Cruthaitheach Pháirceanna
Fásann tóir i gcónaí ar Fhéile na Rós bliantúil a reáchtáiltear i bPáirc Naomh Áine, Ráth Eanaigh ar
an 17 agus an 18 Iúil, 2016, agus is buaicphointe dár gclár imeachta bliantúil í leis an líon cuairteoirí
ag méadú bliain ar bhliain. Áiríodh i mbeochan eile i bpáirceanna arna n-eagrú nó arna dtacú ag
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath preabamharchlann, líníocht, léirithe ceoil agus ceardlanna
sorcais agus imeachtaí arna n-óstáil mar chuid den Fhéile Litríochta Idirnáisiúnta, Baile Átha Cliath
agus den Fhéile Sheach-churtha. Tá an-tóir ar pháirceanna go deo fós ar imeachtaí áitiúla agus ar
mhórscála le 366 iarratas ar an iomlán faighte in 2016. Bhí an-áthas orainn fáilte a chur roimh an
'Dublin Maker' agus 'Tiger Dublin Fringe' go Cearnóg Mhuirfean in 2016 agus léiriúcháin mar chuid
d'Fhéile Bram Stoker go Páirc Phádraig agus na Stáblaí Dearga i bPáirc Naomh Áine. San áireamh
in imeachtaí eile a bhfuil tóir orthu i bpáirceanna agus in Oileán an Bhulla Thuaidh tá Cathair
Mhórthaibhseach an Laya, an Gríoscán Mór, Cath don Chuan, Pictiúrlann Tarluithe Lasmuigh,
Ceoldráma Taobh Amuigh agus Féile Eitleoige Bhaile Átha Cliath.
Deis iontach is ea ár margaí páirce do chlanna agus cuairteoirí chun siopadóireacht a dhéanamh ar
réimse éagsúil táirgí baile agus orgánacha, taitneamh a bhaint as sos lóin agus úsáid a bhaint as na
háiseanna eile atá ar fáil sa pháirc. Bíonn margaí feirmeoirí deireadh seachtaine ar siúl i bPáirc
Naomh Áine, Páirc Hoirbeaird agus Páirc na dTor. Bíonn margadh bia Déardaoin ar siúl i bPáirc
Chearnóg Mhuirfean le linn míonna an tSamhraidh freisin.
Chomh maith le himeachtaí agus féilte arna n-óstáil i bpáirceanna na cathrach, tháinig roinnt
suiteálacha cruthaitheacha agus preabshuiteálacha i láthair i bpáirceanna cathrach in 2016 lena
n-áirítear suiteáil ealaín sráide i bPáirc an Diamaint a chruthaigh ealaíontóir, Solus, ár nDoras
Síogach agus suiteáil solais in Abhantrach Shráid Bhaile Coimín, maisiúchán Nollag Pháirc na
Seansaireachta agus ár bpreabpháirc i Sráid na hEaglaise.
Clár Cúram Crann
Cuireadh clár suntasach plandáil chrann i bhfeidhm ar bhóithre áitiúla agus eastáit tithíochta ar fud
na cathrach ar nós Sráid an Bhagóidigh agus an Cuarbhóthar Thuaidh. Clár ilmhilliún is ea é seo
chun a chinntiú go bhfuil monatóireacht agus bainistiú ceart á déanamh ar chrainn na cathrach agus
go nglactar leis na deiseanna sa chathair chun crainn nua a phlandáil de réir dea-chleachtais mar
atá leagtha síos i Straitéis Crann na Cathrach.
Páirceanna Nua agus Tionscadail Chaipitiúla
Osclaíodh Páirc Acra na gCraipithe go hoifigiúil i Meitheamh 2016 ag an Ardmhéara Críona Ní
Dhálaigh mar pháirc phoiblí. Dearadh an pháirc seo go hoifigiúil mar Pháirc Chuimhniúcháin ag Oifig
na nOibreacha Poiblí ach de bharr iompar frithshóisialta ní raibh sí ar oscailt don phobal. Ag leanúint
ar fheabhsuithe a rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath in 2015 agus 2016, osclaíodh í agus
cuireann sí deis áineasa agus suaimhnis a ghlacadh ar fáil feadh céanna na cathrach thuaidh.
D'oscail An tArdmhéara Críona Ní Dhálaigh pailliún spóirt nua-athchóirithe agus an clós súgartha ag
Páirc Liam Mhic Phiarais, Cromghlinn, go hoifigiúil i bhFeabhra 2016. Is féidir le réimse clubanna
spóirt amhail Club Aontaithe Peile Chromghlinne, CLG Chromghlinne agus Club Dornálaíochta
Chromghlinne leas a bhaint as an bpailliún feistis nua ag an bPáirc.
Tosaíodh ar roinnt eile tionscadal caipitiúla in 2016 lena n-áirítear uasghrádú áiseanna leadóige
agus padel i bPáirc na dTor draenáil pháirc spóirt agus tosú ar roinnt páirceanna imeartha
uile-aimsire agus pailliúin feistis a thógáil agus clóis súgartha in an-chuid pháirceanna
a athnuachan. Críochnaíodh nó tosaíodh ar roinnt próiseas comhairliúcháin do pháirceanna nua
agus oibrithe feabhsaithe ar pháirceanna lena n-áirítear páirceanna nua Páirc na Seacláide, Páirc
na nDugthailte agus an Fhíodóra agus oibreacha feabhsaithe ar Pháirc San Audoen.
Tá clár spreagúil agus uaillmhianach de thionscadail chaipitiúla ag Seirbhísí Tírdhreacha agus
Páirceanna a bhfuil cuid mhaith den phleanáil críochnaithe dó in 2016. Buaicphointe den chlár seo
is ea páirc scátála nua do Pháirc Le Fanu a fhorbairt, dá raibh foirne deartha ar fud an domhain ag
cur aighneachtaí isteach do chomórtas deartha. Ba í Fondúireacht Ailtireachta na hÉireann
a d'eagraigh an comórtas deartha agus comhairliúcháin agus bhí sé maoinithe ag Fondúireacht
Matterson i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Beidh an costas tógála atá
thart ar €1,000,000 arna maoiniú ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le ranníocaíocht
ó Dheontais Chaipitil Spóirt agus í ar cheann de na hinfheistíochtaí is suntasaí i spás súgartha in
Éirinn in 2017.
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Imeachtaí/Gníomhaíochtaí sna Páirceanna 2016
Le linn 2016 bhí 387 n-iarratas déanta chuig Seirbhísí Tírdhreacha agus Páirceanna imeachtaí a
reáchtáil i bPáirceanna agus i spásanna oscailte. Bhí 21 chealú, ag fágáil 366 (méadú 8% ar 2015)
mar atá mionsonraithe thíos:
 74 Dhreas Fótaghrafaíochta
 28 n-Imeacht Charthanachta


16 Fhéile



15 - Ealaín agus Cultúr



51 Imeacht Spóirt



37 nImeacht Tráchtála



17 bPósadh





69 - Pobal agus Teaghlach
(Ilghnéitheach go dtí seo)

59 Scannán

OIFIG EALAÍON CHATHAIR BHAILE ÁTHA CLIATH
Seoladh Plean Ealaíon nua na Cathrach de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2014-2018
i mí na Nollag. Leagtar amach ann cuspóir agus réimsí oibre Oifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath
agus gabhann sé air féin go ndéanfaidh an Oifig, mar aon le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath,
‘freagracht chomhroinnte as cúrsaí cultúrtha agus na n-ealaíon a chothú, ina ndíreofar ar thrí réimse
oibre: tacú le teacht an phobail ar na healaíona, forbairt lucht na n-ealaíon a éascú, agus cur le
heispéireas cultúrtha na cathrach’.
Seo thíos cuid de na cláir agus na tionscadail a sholáthair Oifig na nEalaíon in 2016:


Ceoldráma faoin Aer – 4 imeacht



Féile Bhliain Nua na Síneach - 32 imeacht.



Féile Bhaile an Cheoil – 11,450 duine i láthair.



Féile Litríochta Idirnáisiúnta – 7,673 dhuine i láthair.



10 dtaispeántas ealaíne ar siúl i nGailearaí na Saotharlainne



Árais Chónaithe d'Ealaíontóirí: Lóiste Phádraig, 6 agus 7 Iostáin Albert agus
9 bhfoirgneamh adhmaid.



Gorspás le haghaidh 7 n-eagraíocht ealaíon.



Ealaín do Pháistí mar chuid de Chlár na Leabharlann - 900 páiste i láthair.



Clinicí Oifigeach Ealaíon



Caitheadh €530,000 ar Dheontais Ealaíon



€20,000 íoctha i Sparántachtaí



Caitheadh €280,000 ar chláir i gcomhair le Lucht na nEalaíon agus
na nEagraíochtaí Ealaíon



Oíche Chultúir (16ú Meán Fómhair 2016) - 330 ionad, 450 imeacht.



Tacaíodh le Clár Poiblí na nEalaíon agus cuireadh chun cinn é le trí
mhórchoimisiún, trí aire a thabhairt do bhailiúchán poiblí ealaíne Chathair
Bhaile Átha Cliath agus trí chothabháil a dhéanamh ar an mbailiúchán sin.



D'fhreastail 9,500 cuairteoir ar thaispeántais Chuimhniúcháin 1916.
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Culture Connects Bhaile Átha Cliath
Glacadh le straitéis Chultúrtha Comhairle Bhaile Átha Cliath sa Chomhairle ag leanúint ar Thairiscint
Bhaile Átha Cliath le bheith ina Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020.
Bunaíodh Culture Connects Bhaile Átha Cliath mar thionscnamh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath chun na tionscadail oidhreachta a thabhairt i gcrích leis an tairiscint mar fhorógra aige agus is
mar sin a thosaítear ar Straitéis Chultúrtha Chomhairle Bhaile Átha Cliath 2016-2021 a chur chun
feidhme.
Tá 4 phríomhthionscadal in Culture Connects Bhaile Átha Cliath agus le comhairliúchán in 2016 le
7,000 duine ó 250 grúpa pobail i mBaile Átha Cliath a tháinig sé chun cinn.

An Chomharsanacht Náisiúnta


Comhpháirtíocht le 8 nInstitiúid Chultúrtha i mBaile Átha Cliath (Amharchlann na
Mainistreach, Gailearaí Náisiúnta na hÉireann,An Ceoláras Náisiúnta, Áras NuaEalaíne na hÉireann, Leabharlann Chester Beatty Library, Cartlann Náisiúnta na
hÉireann, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Ard-Mhúsaem na hÉireann).



Comhpháirtíocht idir Oifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath, Dánlann An Hugh
Lane Chathair Bhaile Átha Cliath, Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha
Cliath, 5 Oifig Réigiúnacha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Culture
Connects Bhaile Átha Cliath.



Reáchtáladh Tionscadail Chultúrtha i 22 shráidbhaile Bhaile Átha Cliath.



Forbraíodh 32 Thionscadal Cultúrtha i 400 ceardlann.



D'oibrigh 60 grúpa pobail agus 50 ealaíontóir trasna na dtionscadal seo.

Tionscadal Iniúchta agus Léarscáilithe
Thosaigh Oifig Ealaíon Bhaile Átha Cliath ar thionscadal iniúchadh cultúrtha agus léarscáilithe
a dhéanamh ag obair trasna spóirt, ealaíon agus pobal, i gcomhpháirtíocht le 7 rannóg laistigh de
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, 3 chomhlacht turasóireachta agus 5 chuideachta chultúrtha.
Comhaltacht Mhaoinithe, Baile Átha Cliath
Tionscadal 24 mhí is ea an tionscadal seo arna seoladh i mBealtaine 2016 chun cumas laistigh
d'eagraíochtaí cultúrtha a thógáil ag obair le comhpháirtí fiontair amháin, ceithre eagraíocht chultúrtha
a rachaidh i gcomhpháirtíocht ansin le ceithre eagraíocht phobail.
SAOTHARLANN AE
Cuireadh an tsaotharlann tacaíochta tionscadail AE ar bun chun iarratais mhaoinithe a fhorbairt
bunaithe ar théamaí laistigh d'fhorbairt shóisialta, ealaíon, cultúir agus rannóga eile laistigh de
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
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HALLA NA CATHRACH
Bhí líon na gcuairteoirí a tháinig go dtí an taispeántas i Halla na Cathrach níos airde in 2016 ná riamh
roimhe seo. Bhí an taispeántas iomlán dírithe ar Éirí Amach 1916 a léiriú. Cuireadh an Forógra bunaidh
in ionad, chomh maith le brat na bhFianna Éireann a bhí ar iasacht ag an gCathair ón mbailiúchán
Ríoga, fuarthas síneadh ar an gcomhaontas iasachta agus fanfaidh an brat ar taispeáint in 2017.
Anseo thíos tá achoimre de na gníomhaíochtaí le linn na bliana
Bhí


83 imeacht i Halla na Cathrach.



97 searmanas pósta sa Rotunda galánta.



siút físeán ceoil ag Banna Bhaile Átha Cliath “ Vinci” atá ag teacht ar aird
an phobail.



5,500 cuairteoir ar Oíche Chultúir 2016



Bhí Halla na Cathrach soilsithe roinnt ama le linn na bliana mar shampla
Deireadh Seachtaine Bram Stoker, An Lá Domhanda SEIF, Lá
Domhanda Feasachta ar Uathachas agus Ór d'Ailse Linbh.



Bhí saorchead isteach chuig ár dtaispeántas dár theideal Scéal na
Príomhchathrach ag níos mó ná 43,296 chuairteoir



Le linn Seachtain na hOidhreachta reáchtáladh ranganna cothromaithe
an choirp go luath ar maidin sa Rotunda. Bhí siad sin i gcomhar leis an
Ionad Spóirt agus Áineasa Markievicz agus d'éirigh go han-mhaith leo.



Óstáladh comhdháil phreasa chun gairm bheatha proifisiúnta Bandornálaí
Gairmiúil Katie Taylor a fhógairt.



Siút Fótaghraif le Keith Duffy chun Gradaim do Dhea-shaoránaigh Bhaile
Átha Cliath a fhógairt.



Scannáin Charlie Chaplin a scannánú in éineacht le ceol beo ar
an bpianó.



Fáiltithe éagsúla ag cur fáilte roimh thoscairí chuig an gcathair lena
n-airítear Cruinniú Mullaigh Meáin Chumarsáide.



Lainseáladh Foireann Parailimpeach Éireann as Rio 2016, An Tionscadal
'Be Good' (Tionscadal AE) Cathracha Cliste, Boinn airgid chuimhniúcháin
Bhanc na hÉireann, Féile Mhórtais, Féile Faisean Bhaile Átha Cliath,
Féile Amharclann Bhaile Átha Cliath.



Ceiliúrtha leis an Ambasáid Vitneaimíse i Londain.



Reáchtáladh Laochra Lucht Oibre sa Rotunda.



Sheol KLM (Aerlínte Dúitseacha) bealach nua ó Bhaile Átha Cliath
go hAmstardam.



Ceiliúrtha Lá na hEorpa Roinn an Taoisigh.
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LEABHARLANNA AGUS CARTLANNA CHATHAIR BHAILE ÁTHA CLIATH
Cuireann Leabharlann Phoiblí Chathair Bhaile Átha Cliath réimse leathan seirbhísí ar fáil i bhfiche
is a haon leabharlann inbhrainse agus i dtrí leabharlann taistil. Ina theannta sin, soláthraíonn sí
roinnt seirbhísí speisialta, lena n-áirítear seirbhísi digiteacha agus ábhar, Ionad Eolais Gnó, Ionad
Foghlama Oscailte, Wi-Fi saor in aisce, rochtain ar an idirlíon agus seirbhísí eile don phobal, don
aos óg agus do scoileanna.
Staitisticí don bhliain ar bhallraíocht leabharlainne, líon cuairteoirí, iasachtaí agus imeachtaí
Líon earraí eisithe d'iasachtaithe in 2016
2,305,193
Líon cuairteanna leabharlainne in 2016
2,563,464
Líon cuairteanna fíorúla leabharlainne in 2016
1,605,240
Líon daoine a d'fhreastail ar imeachtaí
38,997
Córas Bainistíochta Leabharlann Comhroinnte Náisiúnta
Le linn 2016 lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le bheith chun tosaigh maidir le córas
nua bainistíochta leabharlann a chur chun feidhme i leabharlanna poiblí go léir in Éirinn. I gCéim
2 den tionscadal bhí aon seirbhís leabharlainne dhéag imithe beo tríd an gcóras nua in Iúil 2016
ag tabhairt an iomlán go seacht seirbhís leabharlann déag rannpháirteach. Bhí foireann Chathair
Bhaile Átha Cliath chun tosaigh sa tionscadal agus chuir oiliúint ar fáil do 230 lucht foirne
ó sheirbhísí leabharlainne timpeall na tíre.
Forbairtí sa tSeirbhís Leabharlainne:
Tugadh isteach roinnt nua seirbhísí digiteacha d'úsáideoirí leabharlainne in 2016, lena n-áirítear
eLeabhair agus eClosleabhair, tríd an tseirbhís BorrowBox; Irisí Digiteacha Zinio; Mango Ar Líne
Foghlaim Teanga; Leabharlann Aicme Uilíoch agus Cuardach Nuachtán Proquest.
Tosaíodh ar chlár chun nascacht leis an idirlíon a uasghrádú ar fud an bhrainse in 2016.
Clúdaítear le huasghrádú línte foirne agus poiblí araon agus críochnófar an tseirbhís phoiblí Wi-Fi
in 2017.
1916 á Chomóradh
Céad bliain tar éis Éirí Amach 1916 chuir clár Dublin Remembers 1916/2016 ó Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath deis uathúil ar fáil do shaoránaigh agus do chuairteoirí chuig an
gcathair gabháil le stair an Éirí Amach, teagmhas maighdeogach i stair na hÉireann. Chuaigh an
clár Dublin Remembers isteach le clár cuimhniúcháin náisiúnta an Stáit arna stiúradh ag oifig
2016 Éireann ag díriú ar athmhacnamh, cuimhniú agus athshamhlú.
Cuireadh deiseanna ar fáil do gach duine an clár a chur ar an eolas trí shraith cruinnithe
comhairliúcháin a reáchtáladh sna cúig réigiún Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go luath
in 2015. Deartha don lucht féachana ba mhó arbh fhéidir a ghnóthú chuimsigh, Dublin
Remembers1916/2016 an-chuid sraitheanna, cuid acu ag leanúint go deireadh 2016:
 Clár imeachtaí poiblí: bhí sraith imeachtaí curtha ar chlár in ionaid CCBÁC (cainteanna,
taispeántais. scannán, gníomhaíochtaí cruthaitheacha, imeachtai teanga na Gaeilge srl.).
Bhí 135 ghníomhaíocht, 17 dtaispeántas, 2 fhéile, 5 fhoilsiúchán agus 4,000 duine a
d'fhreastail ar imeachtaí bunaithe ar chúrsaí leabharlainne sa chlár.


Lá stairiúil poiblí Lá stairiúil poiblí Luan Cásca 2016 “RTÉ Athmhacnamh ar an Éirí
Amach” ar ar fhreastail thart ar 750,000 duine le Leabharlanna, BDBÁC agus CCBÁC
rannpháirteach ann



Promóisean agus margaíocht: chun uasghábháil don chlár a chinntiú baineadh úsáid as
bealaigh éagsúla fógraíochta;busanna cathrach, stáisiúin traenacha, suíomhanna póstaeir
Adshel agus suíomhanna póstaeir JCDecaux.



Ag maisiú na Cathrach: bratacha tógála/bratacha fálaithe curtha suas feadh bealach
paráid Domhnach Cásca ag cinntiú go mbeadh lucht féachana ar fud an domhain in ann
é a fheiceáil gan stró. Bhí bratacha brandáilte crochta ar fud na cathrach ar 441 cuaille
solais don Cháisc lena n-áirítear suíomhanna nua i gceantair forimeallacha (Baile Munna
agus Sráid Chorcaigh).
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Rannpháirtíocht phobail ar fud na Cathrach: bronnadh deontais €160,000 san iomlán ar
200 grúpa pobail chun imeachtaí cuimhniúcháin Éirí Amach na Cásca 1916 a reáchtáil ina
gceantair áitiúla. bhí réimse gníomhaíochtaí ar siúl ó fhoilsiúcháin go dráma, ó laethanta
oscailte staire go múrphictiúir ealaín phoiblí déanta ag daltaí scoile. D'oibrigh an Staraí Donal
Fallon le mic léinn idirbhliana chun taighde a dhéanamh ar a gceantar in 1916 agus chun an
taighde a fhoilsiú.



Plaiceanna Cuimhniúcháin: Nochtadh plaiceanna Éirí Amach 1916 ag suíomhanna garastún
agus suíomhanna eile timpeall na cathrach.



Rochtain ar fhoinsí stairiúla: is croílár na staire iad doiciméid phríomhúla agus áiríodh i
mbailiúcháin digiteacha nua do 1916 chartlann mhonarcha bhríoscaí W&R Jacob, fótagraif
agus litreacha ó ré 1916 agus airteagail blog ar stair an Éirí Amach.



Staraí Cónaithea chuir rochtain eadrána ar fáil do bhailiúcháin agus taispeántais.



Meabhrúcháin Bhuana: athchóiriú agus athoscailt Dún Richmond mar chuid de sheacht
dtionscadal caipitil mheabhrúcháin bhuain an Stáit.

D'éirigh leis an gclár ina iomláine rannpháirtíocht gan sárú saoránach a ghnóthú sa stair ar bhealach
saor in aisce, inrochtana agus neamhdhíobhálach don chlann.
Aithníodh clár na Comhairle, ina raibh iliomad rannóg agus roinn, i mbronnadh An Ghradaim
Barrfheabhas Éireann Dlísheomraí i Rialtas Áitiúil do "Chuimhniúcháin agus Comórtha Céad Bliain 2016".
Leabharlann Nua Chathrach ag Ceathrún Cultúrtha Chearnóg Pharnell
Le linn 2016 chríochnaigh agus d'fhaomhaigh Foras Ceathrún Cultúrtha Chearnóg Pharnell (PSCQ)
Céim 2(a) den Tionscadal - an tuarascáil tionscadail um Dhearadh Sceitse. Ceapadh comhairleoirí
chun oibreacha fiosrúcháin suímh a mhaoirsiú, leis an aidhm eolas ardcháilíochta a bhailiú ar
choinníollacha foirgneamh, clóis srl. Is cuid riachtanach an t-eolas seo sa phróiseas deartha
d'aighneacht phleanála ag laghdú riosca tionscadail ag an gcéim tógála.
Bhí príomhpháirt ag ceantair timpeall Cearnóg Parnell i dteagmhais 1916 agus léiríodh é seo ar
shuíomh gréasáin Chearnóg Parnell le linn na bliana.
Críochnaíodh aistriú úinéireachta foirgnimh Choláiste Mhuire don Chomhairle Cathrach i mí na Nollag.
Athchóiriú Leabharlann Shráid Chaoimhín
Foilsíodh fógra pleanála Cuid 8 don chéad chéim eile de na hoibreacha ar Shráid Chaoimhín ar an
9 Meitheamh 2016, leis na pleananna le taispeáint go poiblí go dtí an 21 Iúil. Tar éis Chuid 8 den
phróiseas a chríochnú foilsíodh tairiscint do chríochnú na n-oibreacha d'fhonn na hoibreacha a thosú
in Eanáir 2017.
Pacáiste Coigilte Fuinneamh Baile
Sheol Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath agus Codema tionscadal an Phacáiste Coigilte
Fuinneamh Baile i Márta 2016. Cuireadh na pacáistí ina raibh sé uirlis phraiticiúla chun cabhrú le
fuinneamh a choigilt sa bhaile ar fáil ar iasacht saor in aisce ó dheich mbrainse leabharlainne ar fud
na cathrach. De bhrí gur éirigh chomh maith sin leis an tionscadal cuireadh pleananna chun cinn do
thionscadal níos leithne le tacaíocht SEAI, d'fhonn an pacáiste a thairiscint i mbrainsí leabharlainne
go léir in 2017.
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An Chathair Litríochta - Cathair Litríochta EOECNA Bhaile Átha Cliath
Plean Straitéiseach Chathair Litríochta EOECNA Bhaile Átha Cliath 2016 - 2018
Glacadh in 2016 le plean straitéiseach nua a leagann síos an creat forbartha d’uaillmhianta Bhaile
Átha Cliath mar Chathair Litríochta don tréimhse 2016 - 2018 a réadú. Ag clúdach sé phríomhthéama
treoróidh an plean na gníomhartha, comhpháirtíochtaí agus cláir oifig Chathair Litríochta EOECNA
Bhaile Átha Cliath.
Cathair Amháin, Leabhar Amháin
In 2016, leanamar de Bhaile Átha Cliath a stiúradh, a chur chun cinn agus a fhorbairt mar chathair
litríochta trí chlár Chathair Litríochta Bhaile Átha Cliath de chuid EOECNA agus trí chláir eile cosúil le
Cathair Amháin, Leabhar Amháin. Fallen, le Lia Mills, an teideal a roghnaíodh do 2016. Rinne Fallen,
a insíonn scéal muintir Bhaile Átha Cliath i gcoinne cúlra imeachtaí drámatúla Sheachtain na Cásca
1916 cion tairbhe litríochta do chlár chéad bliain 1916 na Comhairle. Chuaigh Baile Átha Cliath
i gcomhpháirtíocht don chéad uair le Béal Feirste in 2016 d’Fhéile Dhá Chathair Leabhar Amháin le
léitheoirí i mBaile Átha Cliath agus i mBéal Feirste tógtha leis an leabhar céanna ag an am céanna.
Feachtas Léitheoireachta ar fud na Cathrach
The Book of Learning le E.R. Murray rogha 2016 don Fheachtas Léitheoireachta ar fud na Cathrach.
Is é aidhm an fheachtais léamh mar chaitheamh aimsire a spreagadh i leanaí agus d’fhreastail na
céadta leanaí ar imeachtaí leis an údar in ocht mbrainse leabharlainne déag agus in ionaid eile.
Focail i mBéal an Phobail - Oíche Litríochta na hEorpa
Bhí an séú Focail i mBéal an Phobail ar siúl ar an gCéadaoin an 18 Bealtaine i gceantar Bharra an
Teampaill i gcomhpháirtíocht le dhá ambasáid déag agus institiúidí cultúrtha agus aoiscríbhneoirí
agus léitheoirí cáiliúla.
Cruinniú Chathracha Litríochta EOECNA
D’óstáil Baile Átha Cliath cruinniú ocht gcathair dhéag Chathracha Litríochta EOECNA ó 23-25 Bealtaine.
Deis ab ea an cruinniú idirnáisiúnta do Chathracha Litríochta taithí a mhalartú, foghlaim faoi chláir a chéile
agus tionscadail chomhoibríocha amach anseo a phleanáil.
Baile Átha Cliath: Bliain i bhFocail
Baile Átha Cliath: Ceiliúradh le Bliain i bhFocail leithead agus éagsúlacht filí comhaimseartha Bhaile
Átha Cliath trí shraith físeán fhada a scannánú i ndá shiopa leabhar déag Bhaile Átha Cliath. Eisíodh
dán nuagach mí i rith na bliana ar an suíomh gréasáin www.dublincityofliterature.ie.
Dámhachtain Liteartha Bhaile Átha Cliath
Bronnadh an t-aonú is fiche Dámhachtain Liteartha Bhaile Átha Cliath idirnáisiúnta i Meitheamh 2016
ar Akhil Sharma, dá úrscéal Family Life. Ainmníodh 160 teideal sna leabharlanna i 118 gcathair agus
44 thír ar fud an domhain. Aistriúcháin ab eatrí cinn is caoga de na leabhair agus bhí naoi dteanga
déag léirithe.
Cláir agus Imeachtaí
Chomh maith leis na 10,000+ imeachtaí rialta ar siúl inár leabharlanna le linn 2016, cuireadh breis
agus 900 imeacht chláir ar leith ar siúl i leabharlanna agus ionaid eile ag mealladh beagnach 40,000
lucht féachana san iomlán.
Clár Léitheoireacht an tSamhraidh
Chríochnaigh Cathair Bhaile Átha Cliath Clár Léitheoireacht an tSamhraidh forleitheadaigh a cuireadh
chun cinn trí leabharlanna in Éirinn le 1,600 leanbh rannpháirteach i mBaile Átha Cliath. Anamnaíodh
an clár léitheoireachta i mbrainsí Leabharlann Phoiblí Chathair Bhaile Átha Cliath le sraith
ghníomhaíocht ealaíon, seisiúin insint scéil agus drámaí, comhordaithe tríd an gclár Ealaíon na Leanaí
i Leabharlanna. Bhí 106 imeacht eagraithe san iomlán don samhradh le 3,295 leanbh ag baint taitnimh
as na cláir agus rannpháirteach iontu iad curtha ar fáil saor in aisce trí sheirbhís na leabharlainne.
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Bealtaine
Gach Bealtaine ceiliúrann Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath cruthaitheacht de réir mar
atáimid ag dul in aois mar chuid den Chlár Bealtaine forleitheadach. Spreagann an cheardlann seo
pobail áitiúla triail a bhaint as gníomhaíochtaí cruthaitheacha trí cheardlanna ceardaíochta,
scríbhneoireacht chruthaitheach agus ceardlanna ceoil fad is ag tabhairt cláir chultúrtha os comhair
daoine. Tugadh cuireadh do mhuintir Bhaile Átha Cliath a gceantar áitiúil a fhiosrú trí fhuaim agus na
healaíona amhairc, priontáil a dhéanamh, foghlaim conas gairdín inite a fhás, léirithe ceoil agus
drámaí a fheiceáil agus dá bharr feabhas a chur ar a gcuid folláine pearsanta. D'fhreastail
1,021 duine ar imeachtaí Bhealtaine i spásanna leabharlainne poiblí.
Seachtain na hOidhreachta
Bíonn an-tóir i gcónaí ar chlár oidhreachta bliantúla Chartlanna agus Leabharlanna Poiblí Bhaile Átha
Cliath i measc pobail Bhaile Átha Cliath agus d'fhreastail 661 duine ar imeachtaí le linn Seachtain na
hOidhreachta. Áiríodh cainteanna ar reiligí Bhaile Átha Cliath, ailtireacht Shráid Uí Chonaill, stair
na mbóithre iarainn agus scéalta a spreag amhráin mhóra ghrá na hÉireann sa chlár.
Seachtain na hEolaíochta
Le linn clár Sheachtain na hEolaíochta d'fhreastail 733 leanbh ó scoileanna áitiúla ar imeachtaí sna
leabharlanna. Bhí seónna bóthair eolaíochta agus Club Eolaíochta Einstein Sóisearaigh mar chuid
den chlár, ag míniú an domhain timpeall orainn trí mhodhanna agus turgnaimh eolaíochta.
Gníomhartha for-rochtana trí Bhus Foghlama Leabharlainne a úsáid
Feistíodh an bus foghlama leabharlainne mar pharlús Éadbhardach do chlár 1916 agus tugadh é go
féilte lasmuigh eile lena n-áirítear Lá Clainne Amháin, Féile na Rós i bPáirc Naomh Áine agus
Cruinniú Mullaigh Ógra Zeminar.
Féile na Staire Bhaile Átha Cliath
Bhí an ceathrú Féile Staire Bhaile Átha Cliath ar siúl i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, leabharlanna
brainse agus ionaid eile ón 23 Meán Fómhair go 8 Deireadh Fómhair. Áiríodh i gclár na Féile 60 caint,
turas, taispeántas, scannán agus lá clainne/leanaí. Bhí na himeachtaí go léir saor in aisce agus
d'fhreastail timpeall 4,000 duine orthu.
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TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE AGUS CUMARSÁIDE (TFC)

Soláthraíonn Rannóg Córas Faisnéise (CF) na Comhairle Cathrach seirbhísí faisnéise agus cumarsáide
do níos mó ná 4,200 úsáideoir in 170 áit ar fud na cathrach. Tacaíonn réimse córas agus próiseas na
Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) le níos mó ná 500 seirbhís atá ar fáil do phobail
Bhaile Átha Cliath agus do chuairteoirí chuig an gcathair. Cuirtear na seirbhísí seo ar fáil faoi réir
Comhaontú Seirbhíse (CS) a aontaítear leis na rannóga cliaint; baintear úsáid as caighdeáin soláthair
seirbhíse atá bunaithe ar Leabharlann Bhonneagair Teicneolaíochta Faisnéise (LBTF), lena n-áirítear
comhaontuithe seirbhíse inmheánacha agus seachtracha ar bhonn foirmiúil. Cuireann straitéis TFC,
a bhfuil úinéireacht láidir ghnó ag baint leis, taca faoi sholáthar seirbhísí TFC. Baintear úsáid as
feidhmchláir agus crua-earraí atá ceannródaíoch sa teicneolaíocht chun tacú leis an straitéis sin, agus
áirítear leo sin gnéithe tábhachtacha de shraith ríomhghnó Oracle lena n-áirítear cúrsaí airgeadais agus
bainistíocht caidreamh custaiméirí. Úsáidtear freastalaithe braislithe ar leibhéal fiontair in éineacht le
teicneolaíocht Líonra Limistéar Stórála ardfheidhmíochta fíorúlaithe, chun réitigh iontaofa a chur ar fáil.
Tá struchtúr na Rannóige Córas Faisnéise bunaithe ar aonaid feidhmiúla éagsúla a oibríonn go dlúth
lena chéile chun an tseirbhís ina hiomláine a sholáthar. Is iad seo a leanas na haonaid thuasluaite:





Bainistíocht agus Soláthar Ríomhchlár
Tacaíocht Feidhmchláir agus Bainistíocht Faisnéise
Seirbhísí Teicniúla
Bainistíocht Seirbhíse, Straitéis agus Ríomhaireacht Úsáideora Dheiridh

Bainistíocht Ríomhchlár
Úsáideann an t-aonad seo Mapáil Próiseas Gnó agus teicnící feabhais, agus tá sé freagrach as
tionscadail agus cláir ghnó a bhaineann le Córais Faisnéise a bhainistiú. De réir na gcaighdeán atá in
úsáid ag an gcuid eile den eagraíocht, úsáideann an t-aonad seo creat an Chorpais Eolais um
Bainistíocht Tionscadal chun tionscadail a bhainistiú. Tá an próiseas chun Bainisteoirí Tionscadail go
léir a dheimhniú go foirmiúil san Institiúid Bainistithe Tionscadail (PMI) faoi shiúl in 2016.
Le linn na bliana 2016, rinne an t-aonad seo 10 dtionscadal a bhaineann le Córais Faisnéise
a bhainistiú. Bhí neart cineálacha tionscadal orthu sin, a chuimsigh tionscadail mhóra chorparáideacha,
tionscadail bhonneagair agus tionscadail rannóige. Sular cuireadh tús le tionscadail, réitíodh togra gnó,
agus tar éis do na tionscadail a bheith críochnaithe, cuireadh tuarascálacha athbhreithnithe i dtaca le
fíorú buntáistí ar fáil. Obair mhór a rinneadh in 2016 ná soláthar agus dearadh an uasghrádaithe
Financials r12 a chríochnú. Chuaigh an córas seo beo i mí na Samhna 2016. Cuireadh an dara céim
den tionscadal Bainistíochta Sócmhainní Iompair (BSI) i bhfeidhm freisin in 2016, agus bhí modúil agus
rannáin bhreise san áireamh.
Tacaíocht Feidhmchláir agus Bainistíocht Faisnéise
Tá an tAonad Bainistíochta Feidhmchlár freagrach as ríomhchórais bogearraí corparáideacha agus
rannóige a chur ar fáil agus tacaíocht a chur ar fáil lena n-aghaidh. Déanann baill foirne an aonaid
cinnte go bhfuil córais Teicneolaíochta Faisnéise ar fáil, agus ina theannta sin, soláthraíonn siad
tuairiscí córais agus comhaid aschuir, riarann siad bunachair, cuireann siad athruithe i bhfeidhm agus
bainistíonn siad conarthaí tríú páirtí. Cuireann siad tacaíocht ar fáil trí chaighdeáin LBTF i gcomhair
réimse leathan córas corparáideach agus rannóige. Cuirtear tacaíocht ar fáil freisin do Chórais
Faisnéise Geografacha (GIS) agus d’éirim ghnó chorparáidigh atá leathnaithe go ilréimsí nua i mbliana.
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Seirbhísí Teicniúla
Tá an tAonad Seirbhísí Teicniúla freagrach as cothabháil agus feabhsú an bhonneagair teicneolaíochta
faisnéise a theastaíonn chun tacú le réimse leathan seirbhísí agus córais teicneolaíochta faisnéise ar
fud na heagraíochta. Cuimsítear leis sin bainistíocht agus tacaíocht maidir le líonraí, freastalaithe agus
ríomhairí deisce. Tá deasc freastail curtha ar bun chun tacaíocht túslíne agus tacaíocht dara líne
a sholáthar ar bhonn struchtúrtha. Cuirtear an tacaíocht seo ar fáil trí chaighdeáin soláthar atá bunaithe
ar LBTF, lena n-áirítear Bainistíocht Fadhbanna, Bainistíocht Saincheisteanna, Bainistíocht
Achainíocha, Bainistíocht Acmhainní, agus Bainistíocht Athruithe agus Eisiúintí.
Tá an tAonad seo freagrach freisin as timpeallacht athshlánaithe ó thubaiste agus leanúnachais gnó
a sholáthar ar son na heagraíochta, agus oibríonn an tAonad go dlúth le grúpaí bainistíochta riosca
trasna na heagraíochta chun é sin a chomhordú.
Ar na tionscadail a críochnaíodh in 2016, bhí an t-uasghrádú mór a rinneadh ar an Líonra Limistéar
Stórála corparáideach a chuireann tacaíocht ar fáil do na córais ar fad trasna trí ionad sonraí.
Uasghrádaíodh an stóráil seo go timpeallacht stórála fíorúlaithe in 2016 ag soláthar na leibhéal
is airde inúsáideacht seirbhíse. Rolladh amach na sonraí corparáideacha nua agus an líonra gutha go
substaintiúil le linn 2016.
Tá an-chuid seirbhísí bainistithe agus conarthaí sainréimse i bhfeidhm sa Rannóg Córas Faisnéise
trína soláthraítear na leibhéil speisialaithe tacaíochta atá riachtanach dár mbonneagar
teicneolaíochta. Tá na seirbhísí agus na conarthaí sin á n-athbhreithniú leis na ceithre bliana anuas
chun a luach ar airgead a mheas, agus i gcásanna áirithe, tá seirbhísí á soláthar díreach ag baill
foirne inmheánacha de chuid Rannóg Córas Faisnéise Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath in
ionad na seirbhísí tríú páirtí a cuireadh ar fáil ón gcéad lá riamh. Rinneadh coigilteas bliantúlaithe mar
thoradh ar an athbhreithniú agus an ath-idirbheartaíocht sin.

Bainistíocht Seirbhíse
Cuirtear seirbhísí ar fáil faoi Chomhaontuithe Seirbhíse (CS) arna n-aontú leis na rannóga cliaint
bunaithe ar chaighdeáin LBTF. In 2016, dhéileáil deasc freastail na Rannóige Córas Faisnéise (CF) le
thart ar 23,000 ghlaoch/iarratas a bhain le seirbhísí TF. Rinneadh iad sin a mhiondealú i nglaonna
tosaíochta A, B is C, agus tugadh tús áite do ghlaonna A. Déileáladh leis na glaonna de réir an
chomhaontaithe seirbhíse. Bhí an tseirbhís ar fáil trasna na gcóras uile ar leibhéal 99.87%, agus bhí
sé sin ag teacht go sásúil leis an spriocfhigiúr de 95%.
Tá aonaid úsáideoirí deiridh leathnaithe go ranna breise le linn na bliana.

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2016

Leathanach 63

ACMHAINNÍ DAONNA AGUS SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA

Acmhainní Daonna
Le linn 2016, thug an Rannóg Acmhainní Daonna tacaíocht don eagraíocht trí Ranna a fhoinsiú maidir
le soláthar seirbhísí ar ardchaighdeán do chustaiméirí agus le cuspóirí corparáideacha na Comhairle
mar a leagadh síos iad sa Phlean Corparáideach a chomhlíonadh go héifeachtach agus go héifeachtúil.
Ar an 31 Nollaig 2016, bhí líon iomlán de 5,618 dhuine fostaithe ag an gComhairle (comhaireamh daoine).
Ba é 5,290 an choibhéis fostaithe lánaimseartha (agus socruithe postroinnte á gcur san áireamh).
Is laghdú an-bheag é líon lucht oibre iomláin 5,618 ar leibhéal ceapacháin foirne 2015 ach laghdú
23% é ó mhí na Nollag 2008. Bhí an laghdú acmhainní is mó i ngráid bhainistíochta inar coimeádadh
an laghdú ag 34%. Tá croi-uimhreacha i lucht foirne cléireachais agus riaracháin laghdaithe faoi
30% ó 2008 agus faoi 26% agus 23% faoi seach sna gráid theicniúla ghairmiúla (m. sh. gráid
innealtóra, pleanálaithe, ailtireachta) agus gráid oibriúcháin.
Chuir an Chomhairle Cathrach roinnt comórtas earcaíochta ar bun in 2016 trasna réimse grád agus
postanna ag réiteach folúntais chriticiúla agus cumasaíocht laistigh den Chomhairle chun riachtanais
seachadta nua agus tosaíochtaí náisiúnta a sholáthar a chinntiú. Ba é éifeacht ghlan na hearcaíochta
seo ná líon na bhfostaithe a choinneáil ag leibhéil 2015.
Chomhlánaigh an earcaíocht seo na próisis leanúnacha maidir le hobair a athstruchtúradh,
a athshannadh agus tosaíocht a thabhairt di a bhí á ndéanamh ag lucht bainistíochta agus
foirne d’fhonn seirbhís leanúnach a thabhairt do shaoránaigh agus custaiméirí laistigh den líon lucht
oibre laghdaithe.
Le linn 2016, cuireadh Plean nua Lucht Oibre don Chomhairle Cathrach faoi bhráid na Roinne
Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Cuireann an Plean seo creat ar fáil chun tabhairt faoi
thosaíochtaí agus dúshláin lucht oibre sna blianta amach romhainn agus a chinntiú go leanann an
Chomhairle ag seachadadh trínár gcuid fostaithe.
Le linn na bliana 2016, choinnigh an Rannóg Acmhainní Daonna uirthi ag obair i gcomhar le
bainisteoirí, baill foirne, ceardchumainn agus forais sheachtracha ábhartha eile chun déileáil le hathrú
eagraíochtúla, díospóidí tionsclaíocha a réiteach agus comhlíonadh beartas corparáideach agus
beartas foirne a chinntiú.
Lean an Chomhairle Cathrach de chur chun cinn roinnt mhaith moltaí athraithe de réir
Chomhaontuithe Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí, 2013-2018.
Bhí na hathruithe seo a leanas ar na moltaí a ndearnadh dul chun cinn orthu:
 Athghrádú Comhairleoirí Tithíochta/Dualgais chuntair i Leithdháilte
 Deireadh a chur leis an tseirbhís Áiritheoir Saincheadúnais
 Athstruchtúrú na rannóige Bainistíochta Dramhaíola
 Athstruchtúrú Lucht Bainistíochta Sinsearaí
 Athstruchtúrú feidhm Shábháilteacht agus Sláinte Chorparáideach
 Athstruchtúrú seirbhís Glantachán Oifige an tSaothair Dhírigh
Oifig Comhionannais
D’oibrigh an Oifig Comhionannais le bainistíocht Acmhainní Daonna, an Líonra Foirne LADT agus
LCDAL chun céadiarratas na Comhairle a ullmhú do Ghradaim Innéacs Lucht Oibre bhliantúil. Bhain
an Chomhairle amach an 20 áit i gcatagóir na rannóige poiblí.
Le linn 2016, lean an Oifig Comhionannais ag obair ar thionscnaimh chun tacú agus comhlánú le
dréachtbheartas leasaithe um Dhínit ag an ionad Oibre. Reáchtáladh sraith cheardlann chun cúrsaí
ábhartha do bhainisteoirí áitiúla a phlé a bhfuil freagracht acu tabhairt faoi ghearáin go háitiúil agus
coimisiúnaíodh ríomh-mhodúl chun tabhairt faoi chúrsaí a ardaíodh.
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An tAonad Caidrimh Fostaithe
D’oibrigh an tAonad Caidrimh idir an Fostóir agus Fostaithe go dlúth leis na rannóga agus leis na
bainisteoirí uile chun beartais táirgiúlachta a bhaint amach. Ardtosaíocht fós ab ea cúram
a dhéanamh den fhreastal in 2016 le rolladh amach clár oiliúna ar chúram a dhéanamh den fhreastal
do bhainisteoirí líne trasna na heagraíochta. Lean an tAonad Acmhainní Daonna freisin de chur
I bhfeidhm na bhforálacha caighdeánaithe a bhaineann leis an Scéim Saoire Bhreoiteachta agus leis
an bPrótacal Tinnis Chriticiúil.
Oifig Sláinte agus Sábháilteachta Corparáidí
Le linn na bliana 2016, lean an Oifig Sláinte agus Sábháilteachta Corparáidí de mhonatóireacht
a dhéanamh ar Shláinte, Sábháilteacht agus Folláine ag an obair chun cultúr leanúnach
sábháilteachta, sláinte agus folláine ar fud Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a chur chun cinn
agus a chothabháil de réir na reachtaíochta maidir le sláinte agus sábháilteacht.
D’eagraigh an Oifig Sláinte agus Sábháilteachta Corparáidí níos mó ná 900 lá oiliúna
(lenar áiríodh garchabhair ag an obair agus an Pas Sábháilte) in 2016 atá san áireamh ar ghrúpa
idirchaidrimh an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta/An Grúpa Teagmhála um Ghníomhaireacht
Bhainistíochta an Rialtais Áitiúil (GBRÁ) agus Grúpa Comhairleach Foirgníochta an Údaráis Sláinte
agus Sábháilteachta (HSA).
Seirbhísí Tacaíochta Foirne
In 2016, choinnigh an Chomhairle a cuid soláthar seirbhísí ar thacaíocht foirne mar chuid de chlár
cúnaimh fostaithe foriomláin.
Aonad Feidhmíochta agus Forbartha
Is é cuspóir an Aonaid Feidhmíochta agus Forbartha ná feabhas a chur ar fheidhmíocht agus cumas
a fhorbairt ar fud na Comhairle Cathrach trí na cumais agus scileanna riachtanacha a chur ar fáil do
lucht foirne go léir chun seirbhísí cáilíochta a sholáthar lena chinntiú gurb áit fiontraíochta le gnó
a dhéanamh go rathúil í mBaile Átha Cliath i gcónaí, gurb áit fáilteach í chun teacht ar cuairt agus
taitneamh a bhaint aisti agus gurb áit chuimsitheach agus inbhuanaithe í inar féidir le saoránaigh
cónaí go sona sásta le cáilíocht saoil dearfaí.
Le linn 2016, chuir an tAonad Feidhmíocht agus Forbartha roinnt tionscnamh ar fáil d’fhorbair siad iad
agus thug isteach iad mar chuid dá Straitéis Foghlama agus Forbartha. Bhí na cinn seo a leanas san
áireamh orthu:
 Clár nua bunaithe ar inniúlacht d’fhostaithe ag gráid mheánbhainistíochta
a fhorbairt


Scéim Chúnaimh Foghlama agus Forbartha leasaithe a thabhairt isteach agus
é mar aidhm aici cumas ár bhfostaithe a bhreisiú agus príomhscileanna
agus cumais a fhorbairt i réimsí disciplíní atá aitheanta ag an eagraíocht



Clár a chur ar fáil atá deartha chun forbhreathnú a thabhairt ar gach ceann de
na príomhsheirbhísí agus na príomhphíosaí reachtaíochta a chuireann taca faoi
na seirbhísí á gcur ar fáil ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath faoi láthair



Cúrsaí saincheaptha do lucht foirne i mbun ról agus freagrachtaí nua de bharr
athstruchtúrú eagraíochtúil



Oiliúint á cur ar fáil go leanúnach i ríomhchláir mar Microsoft Word agus Excel



Cúrsaí “Bunchúrsa Ríomhaireachta” a reáchtáil i gcomhpháirtíocht le Coiste
Gairmoideachais Chathair Bhaile Átha Cliath

Chomh maith leis sin thug an tAonad Feidhmíochta agus Forbartha tacaíocht d’fhorbairt ghairmiúil
leanúnach a thabhairt d’fhostaithe gairmiúla agus teicniúla ar fud na Comhairle Cathrach
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Seirbhísí Corparáideacha
Seirbhísí Custaiméara
Soláthraíonn Ionad Seirbhísí Custaiméara na Comhairle pointe teagmhála amháin do chustaiméirí
agus don phobal, is cuma cén bealach ar mhaith leo teagmháil a dhéanamh, agus tríd an ionad seo,
is féidir leo a ngnó a dhéanamh agus cibé eolas atá uathu faoi Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath agus faoina seirbhísí a fháil. In 2016 cónascadh an dá shuíomh do Sheirbhísí Custaiméara go
suíomh amháin chun feabhas a chur ar an tseirbhís dár gcustaiméirí.
Sa bhliain 2016, d’fhreagair Seirbhísí Custaiméara 182,915 glaoch, 51% acu sin laistigh de
30 soicind, agus bhí moill 67 soicind i gceist ar an meán i gcás gach glao a bhí le freagairt. Baineadh
Ráta Réitigh Teagmhála Tosaigh de 59% amach (seo i gcás custaiméirí ar déileáladh leo agus nár
ghá iad a chur ar aghaidh chuig aon duine eile).
D’éirigh le Seirbhísí Custaiméara an Gradam “Q-mark” a bhuachan don 8 bliain as a chéile in 2016,
sa chatagóir Córas Bainistíochta Caighdeán, agus léiríonn an scór 78% a baineadh amach méadú ar
scór 2015 agus go bhfuil ardchaighdeáin á mbaint amach ag an ionad i gcónaí. Tá tagarmharc fós
á leagan síos ag Seirbhísi Custaiméara de réir Ghrúpa Tagarmharcála Rialtais Áitiúil na Ríochta
Aontaithe sa chaoi gur féidir leis sonraí a fháil ar fheidhmíocht i ngnólachtaí den chineál céanna agus
bheith ina cheannródaí ó thaobh feidhmíochta barr feabhais. Lean Seirbhísí Custaiméara dá
rannpháirtíocht i “Lá na dTvuíteanna” in 2016 agus chuir comhairle ar chustaiméirí faoi conas déileáil
lena saincheisteanna. Chríochnaigh Seirbhísí Custaiméara breis agus 400,000 idirbhearta le linn
2016 ar fud réimse bealach, mar shampla ríomhthacaíocht, fón, ríomhphost.
An Ghaeilge
Sa bhliain 2016, lean an tAonad Forbartha Gaeilge dá chuid oibre maidir le cur chun cinn agus
soláthar seirbhísí ardcháilíochta trí Ghaeilge do chustaiméirí sa Chomhairle. Chuir an oifig tacaíocht
agus comhairle phraiticiúil ar fáil do Ranna go léir maidir le déileáil le custaiméirí – via cumarsáid
scríofa, ghréasáin, na meán agus ó bhéal.
Bhí acmhainní agus saineolas an Aonaid ag teastáil de bharr an róil mhóir a bhí ag an gComhairle
Cathrach sna himeachtaí comórtha le linn 2016. Chuir an tAonad cabhair agus tacaíocht ar fáil le clár
leathan imeachtaí comórtha na bliana lena n-áirítear aistriúcháin Ghaeilge ar phlaiceanna, cuiridh,
taispeántais agus eisiúintí preasa.
Lean an tAonad Forbartha le linn 2016 seirbhísí Coláiste na hÉireann, Gaelchultúr a fhostú chun
Teastais CDBO leibhéil 3, 4 & 5 sa Ghaeilge Ghairmiúil a chur ar fáil d’fhostaithe. De bhrí gur éirigh
leis na cúrsaí sin cuireadh ar cumas na Comhairle líon na bhfostaithe a mhéadú atá toilteannach
agus in ann gnó a dhéanamh trí Ghaeilge má iarrtar orthu.
Trí chomhairle agus treoir a thabhairt maidir le reachtaíocht na teanga agus í a chur i bhfeidhm go
praiticiúil leanann an tAonad ag cabhrú leis an gComhairle a gcuid Seirbhísí trí Ghaeilge a fhorbairt.
Éifeachtúlacht Fuinnimh
Lean an tAonad Bainistíochta Saoráidí um Sheirbhísí Corparáideacha lena thiomantas úsáid fuinnimh
a laghdú in Oifigí na Cathrach ar aon dul leis an bPlean Náisiúnta um Éifeachtúlacht Fuinnimh.
Suiteáladh breis agus 200 FV painéal ar dhíon na nOifigí Cathartha agus is ceann de na suiteáilithe is
mó den chineál seo sa tír í. Le cuidiú an Aonaid Bhainistíochta Saoráidí i gcomhar le Roinn
Ailtireachta na Cathrach agus Codema suiteáladh Painéil FV freisin ar dhíonta leabharlann Ráth
Éanaigh, an Chabhrach agus na Cúlóige agus Ionad Áineasa An Bhaile Gaelach.
In éineacht leis an méid thuas áiríodh i dtionscnaimh eile soilsiú LED, athsholáthar gléasra agus
innealra éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de agus monatóireacht leanúnach ar úsáid gháis, leictreachais
agus ola a gcuirfidh go suntasach le billí fóntais agus lorg carbóin Oifigí na Cathrach a laghdú.
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Comhordú Moltaí Dámhachtainí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Comhordaíonn an Rannóg Seirbhísí Corparáideacha moladh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
don Ghradam Barr Feabhais Rialtais Áitiúil a reáchtáiltear gach bliain.
Is léiriú iad na dámhachtainí seo ar dhea-chleachtais i rialtais áitiúla.
In 2016, bhuaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an Gradam Barrfheabhais i Rialtas Áitiúil sa
chatagóir do Chomórtha agus Cuimhniúcháin Chéad Bliain d’aighneacht déanta ag Leabharlanna
Chathair Bhaile Átha Cliath dar dteideal ‘Cuimhníonn Baile Átha Cliath 1916 – 2016: Is Cuimhin Linn’.
Saoráil Faisnéise
De réir Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, ní mór do Chomhlachtaí Saorála Faisnéise
faisnéis a fhoilsiú ar bhonn réamhghníomhach agus Scéim Foilseacháin a chur ar fáil. Is é an
14 Aibreán 2016 an spriocdháta d’fhoilsiú na scéime.
Le linn 2016, chomhordaigh an t-aonad bainistíochta faisnéise le Ranna i ndáil le 512 iarratais faighte
faoin reachtaíocht Saoráil Faisnéise.
Staitisticí 2016 maidir le Saoráil Faisnéise
Pearsanta

163

Neamhphearsanta

349

Measctha

0

Líon na n-iarratas a próiseáladh in 2016

510

Iarratais a ceadaíodh

225

Iarratais a ceadaíodh i bpáirt

185

Iarratais ar diúltaíodh dóibh

73

Iarratais a aistríodh

2

Iarratais a tarraingíodh siar

21

Iarratais a tarraingíodh siar agus a láimhseáladh
lasmuigh den phróiseas Saoráil Faisnéise

4

Iarratais a fuarthas i gcomhair athbhreithniú
inmheánach

39

Achomhairc a cuireadh chuig an gCoimisinéir
Faisnéise

7

Líon na gcásanna beo ar an 31/12/2016

30

Foinse na n-iarratas
An preas

199

Gnó

34

An tOireachtas

11

Baill foirne

7

Cliaint

240

Eile

21

Tá líon na n-iarratas saorála faisnéise chuig Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag ardú i gcónaí.
Tháinig méadú 9% ar iarratais in 2016 agus bhí méadú 48% ar líon na n-iarratas ón bPreas.
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Gluais Téarmaí
AE

An tAontas Eorpach

ARÁÉ
BCC
BCTE
BDBÁC
BIÉ
BRL
CBCC
CBS
CBSI
CCBÁC
CCCP
CCP
CDBO
CCÚÁ
CEBT
CÉTS
CF
CFÁP
CFG
CFRE
CFS
CFSA
CFT
CGCS
CIM
CGLC
CL
CBFCBÁC
CS
ÉG
ENR
EOECNA
ETF
FBM
FLAG
FFAP
FFBN
FLC
FOFÉ
FOI
FSS
FV
GBC
GBCN

Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann
Bainistíocht Caidreamh Custaiméirí
Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile
Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath
Bonneagar Iompair Éireann
Athghiniúint Bhaile Munna Teo
Comhlachas Bainistíocht Contae agus Cathrach
Coiste um Beartais Straitéiseacha
Córas um Bainistíocht Sócmhainní Iompair
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Ceathrú Cultúrtha Chearnóg Parnell
Comhchoiste Póilíneachta
Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna
Cumann Chomhaltaí na nÚdarás Áitiúil
Corpas Eolais um Bainistíocht Tionscadal
Comhairle na hÉireann um Thithíocht Shóisialta
Córais Faisnéise
Coiste um Fhorbairt Áitiúil Pobail
Córais Faisnéise Geografaí
Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa
Crios Forbartha Straitéisí
Ceantar um Fhorbairt Straitéiseach agus um Athghiniúint
Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta
Clár Gníomhachtaithe um Chuimsiú Sóisialta
Scéim ‘Cíos in Ionad Morgáiste’
An Coiste Idirchaidrimh um Shochar Pobal
Coibhéis Lánaimseartha
Gníomhaireacht Bainistíochta Fuinnimh Chathair Bhaile Átha Cliath
Comhaontú Seirbhíse
Éirim Ghnó
Eagraíocht Neamhrialtasach
Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe
Eochairtháscaire Feidhmíochta
Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide
An Grúpa Comhairleach ar Thuilte
Faisnéis Fíor-ama do Phaisinéirí
Foirgneamh Fuinnimh Beagnach Náid
Fiontair Lár na Cathrach
An Fiontraí Óg is Fearr in Éirinn
Saoráil Faisnéise
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Fótavoltach
An Grúpa Beartais Chorparáidigh
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
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GBRÁ
GNBS
GÓBÁC
HZI
ICRT
ÍCT/HAP
IDC
IRAÉ
LBTF
LCDAL
LÉFS
LBSITCÉ
LiDAR
LLS
LNFB
LRP
LSCÁC
MAÉ
MBÁC
OCBÁC
OFÁ
OOP
ORDOLT
OSSJ
OSTAL
PÁEP
PÁFC
PCÁ
RAB
RFF
ROLT
RTÉ
RTPPRÁ
SCATS
SCC
SCS
S go S
TCBT
TCP
TFC

TURAS

ÚNI
ÚSS

Gníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil
An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní
An Roinn Sláinte agus Leanaí
Hitachi Zosen Inova
Ionad Cumarsáide an Réigiúin Thoir
Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta
Infheistíocht Dhíreach Choigríche
Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann
Leabharlann Bhonneagair Teicneolaíocht Faisnéise
Líonra Comhionannais do Dhaoine Aeracha agus Leispiacha
Líonra na hÉireann d’Fhiontair Shóisialta
Líonra um Bainistíocht Struis a leanann Teagmhais Chriticiúla
na hÉireann
Teicneolaíocht suirbhéireachta a dhéanann fad a thomhas trí sprioc
a shoilsiú le solas léasair.
Líonra Limistéar Stórála
Lá Náisiúnta Fiontraíochta na mBan
Líonra Rannpháirtíochta Pobail
Líonra Spóirt Chathair Bhaile Átha Cliath
Micrea Airgeadais Éireann
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Oifig Fiontair Áitiúil
Oifig na nOibreacha Poiblí
Oifig Réigiúnach Bainistithe Dramhaíola an Oirthir agus Lár-tíre
Ollscoil Stáit San Jose
Obair le Spásanna Tionsclaíocha chun Athúsáid a Léiriú
Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail
Pleananna Áitiúla Feabhsúcháin Chomhshaoil
Plean Ceantair Áitiúil
Ráiteas Airgeadais Bliantúil
Rátáil Fuinnimh Foirgnimh
Réigiún an Oirthir-Lár Tíre
Raidió Teilifís Éireann
an Roinn Tithíochta, Pobail agus Rialtais Áitiúil
Córas Comhordaithe Oiriúnaitheach Tráchta Sydney – córas
bainistíochta tráchta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Scéim um Chóiríocht ar Cíos
Soláthar Comhdheiseanna sna Scoileanna
Cill Fionntain go Cuas an Ghainimh
Taisce Chultúrtha Bharra an Teampaill
Trealamh Cosanta Pearsanta
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide
Ag Gluaiseacht i dTreo na Solúbthachta agus na
hInbhuanaitheachta Uirbí Is tionscnamh é “TURAS” a bhfuil d’aidhm
aige pobail is gnólachtaí uirbeacha, mar aon le húdaráis áitiúla agus
taighdeoirí, a thabhairt le chéile ionas gur féidir leo comhoibriú ar
réitigh nua phraiticiúla a fhorbairt chun cathracha na hEorpa a
fheabhsú ó thaobh láidreachta agus inbhuanaitheachta de.
An tÚdarás Náisiúnta Iompair
Údarás Sláinte agus Sábháilteachta
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Réamhrá do na Ráitis Airgeadais Bhliantúla

Réamhrá
Is mian liom Ráitis Airgeadais Bhliantúla Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath don bhliain dar gcríoch 31 Nollaig 2016
a chur i láthair. Tá figiúirí comparáideacha tugtha do 2015.
Is é an mol eacnamaíoch é Cathair Bhaile Átha Cliath de
Réigiún Bhaile Átha Cliath atá dá réir ina mhol eacnamaíoch
den Stát. Tá geilleagar ilchineálach ag Cathair Bhaile Átha
Cliath agus is foinse fostaíochta agus foinse ioncaim í do
limistéar i bhfad níos mó ná an chathair féin. Is lárionad
é Baile Átha Cliath le haghaidh gnóthaí miondíola, airgeadais,
ardoideachais, míochaine, cultúir agus siamsaíochta.

Athbhreithniú ar Fheidhmíocht Airgeadais
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath in 2016
Bhí barrachas foriomlán €2.5m fágtha ag Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath don bhliain, agus d’fhág sé sin cúlchiste
deiridh €26.1m nuair a cuireadh an barrachas le cúlchiste
ginearálta tosaigh €28.6m. Iarmhéid shochair €24.3m ab ea
staid bhainc na Comhairle ag deireadh 2016 agus d’oibrigh
an Chomhairle i gcreidmheas ar feadh 365 laethanta in 2016.
Ag deireadh na bliana €117.8m a bhí infheistíodh ag an
gComhairle le hInstitiúidí Airgeadais ar ár son agus ar
chomhthaisce. Chuimsigh iarmhéid bainc na Comhairle
Cathrach airgead ar láimh ar luach €1.5m a bhain le Fuascailt
Iasachtaí agus Athiasachtú, mar aon le hairgead tirim
caipiteal oibre ar luach €3m a fuarthas ó Uisce Éireann maidir
le feidhmiú an Chomhaontaithe Seirbhíse. Tá sonraí breise ar
fáil sa Ráiteas faoi Shreabhadh Cistí.
Sa bhliain 2016, thug Tobhach Réadmhaoine na Bliana
Tosaigh ioncam breise €0.36m isteach, agus bhí an Muirear
ar Áiteanna Cónaithe Príobháideacha Neamhphríomha
€3.06m níos mó ná mar a bhí tuartha sa bhuiséad tosaigh.
D’íoc Irish Public Bodies Mutual Insurances díbhinn €533k.
Déanann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a caiteachas
laethúil feidhmíochta agus a clár infheistíochta fadtéarmaí
caipitil a choigeartú agus a chur in oiriúint dá bhfuil ann de
mhaoiniú agus d’acmhainní. Maidir le seirbhísí Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath uile, is é an cuspóir lárnach ná
seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar chun cothabháil agus
tacaíocht a thabhairt do ghnóthaí agus do theaghlaigh.

Beartais Bhainistíochta Airgeadais 2016
I rith na bliana 2016, d’éirigh le Comhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath na hacmhainní atá aici a bhainistiú go
héifeachtach. Tá an Chomhairle Cathrach i ndiaidh clár
críonna a fheidhmiú chun caiteachas a rialú; na bearta chun
fiacha a bhailiú a dhaingniú; teorainn a chur leis an
gcaiteachas ar thionscadail chaipitil agus luas a chur leis an
bpróiseas chun cleachtais oibre agus éilimh ar acmhainní
a athbhreithniú. Leanfar isteach sa todhchaí leis an gclár
sin. Is é an clár sin an phríomhchúis a raibh an Chomhairle
Cathrach ábalta maolú réasúnta a chur ar an laghdú a tháinig
ar sheirbhísí de bharr gur thit líon na n-acmhainní. Tá an clár
sin barrthábhachtach agus muid ag leanúint de bheith ag
iarraidh ár modhanna oibre do Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath a athrú. Beidh sé ina chuidiú agus muid ag
tabhairt faoi athbhreithnithe ar sheirbhísí i rith na bliana 2017
agus ar aghaidh uaidh sin.

De bharr na rialuithe éifeachtacha sin, bhí Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath ábalta buntáiste a bhaint níos
luaithe as nithe nár tharla ach aon uair amháin, amhail
ioncam breise, a tháinig chun cinn mar gheall ar mhuirir le
haghaidh áiteanna cónaithe príobháideacha neamhphríomha.

Ráitis Chuntasaíochta, Nótaí agus Aguisíní
Is é aidhm an Ráitis Airgeadais Bhliantúil ná an staid airgeadais
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a chur i láthair go
cothrom mar atá ag deireadh 2016. Baintear é seo amach trí
Ráitis, Nótaí agus Aguisíní a tháirgeadh faoi mar a éilíonn an
creat cuntasaíochta rialacháin leagtha síos ag an Aire
Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Tá cuspóir
gach ceann de na doiciméid sin leagtha amach sa ghluais.

Athruithe ar Pholasaithe Cuntasaíochta
Leagtar amach athruithe ar pholasaithe cuntasaíochta níos
déanaí maidir le conas a láimhseáladh na gnéithe seo
a leanas ó thaobh na cuntasaíochta de:







Ranníocaíochtaí Forbraíochta
An Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ)
Cúiteamh Bhóthar Lansdún
Íocaíochtaí um laghduithe bainteach
le pinsin (PRD) in 2017
Eile

Caiteachas Ioncaim
I rith 2016, bhí €817.5m ann mar Chaiteachas Ioncaim
(i. e. oibríochtaí ó lá go lá) agus €815m mar ioncam. Dá bharr
sin, bhí breis is €2.5m ag ioncam ar chaiteachas (féach
Tábla 1). Léiríonn é seo laghdú €2.5m i gCúlchiste Ginearálta.
Tábla 1: Caiteachas Ioncaim 2016
€m
Caiteachas Ioncaim ar Sheirbhís na
Comhairle Cathrach

817.5

Ioncam

815.0

(Deontais Rialtais, Rátaí agus Muirir ar
Sheirbhísí)
Breis Caiteachais thar Ioncam

(2.5)

Aistrithe chuig an gCúlchiste
De réir mar a cheanglaítear faoin gcreat rialála cuntasaíochta
atá leagtha amach ag an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil, taispeántar caiteachas sa Ráiteas ar Ioncam
Cuimsitheach 2016 gan aistrithe chuig cúlchistí a bheith san
áireamh. Tá cur síos níos mine ar na haistrithe sin le fáil
i Nóta 14 “Aistrithe ón / (chuig an) gCúlchiste”. Tá an
ghluaiseacht ó ollchaiteachas go glanchaiteachas, a luaitear
sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil leagtha amach i dTábla 2.

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2016

Leathanach 70

Tábla 2: An ghluaiseacht ó Ollchaiteachas
go Glanchaiteachas 2016

Tá an tSeirbhís Iniúchóireachta Rialtais Áitiúil le Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath a chur faoi iniúchadh fosta i ndáil

€m

le maoiniú AE, maoiniú ón Údarás um Bóithre Náisiúnta,

Caiteachas

770.0

comhlíonadh dualgais chánach agus iniúchtaí a bhfuil cuspóir

Aistrithe chuig an gCúlchiste

47.5

luach an airgid leo tríd an scéim SÚÁR (LGAS).

Caiteachas Deiridh

817.5

Ranníocaíochtaí Forbraíochta
Luaitear ioncam in RAB fosta gan aistrithe chuig cúlchistí

Faoi Alt 48 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, tugtar

a bheith san áireamh, mar a léirítear i dTábla 3.

an chumhacht do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath,
agus í ag tabhairt cead pleanála faoi Alt 34 den Acht,

Tábla 3: An Ghluaiseacht ó Ollioncam go Glanioncam 2016
€m
Ioncam

468.5

Ioncam Rátaí

324.5

An Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ)

6.8

Tobhach Pinsin

12.3

Ioncam roimh Aistrithe

812.1

Móide Aistrithe ón gCúlchiste

2.9

Ioncam Deiridh

815.0

coinníollacha a chur san áireamh chun a cheangal go n-íocfar
ranníoc. Tá an ranníoc seo i ndáil le hinfreastruchtúr agus
áiseanna poiblí chun leasa forbartha i réimse an údaráis
phleanála agus cuirtear é sin ar fáil nó táthar ag súil go
gcuirfear é ar fáil ag nó ar son Údarás Áitiúil (beag beann ar
fhoinsí

eile

háiseanna).

maoinithe
Tháinig

don

an

infreastruchtúr

chéad

Scéim

nó

do

na

Ranníocaíocht

Forbartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i bhfeidhm
faoin Acht 2000 Act ar an 1 Eanáir 2004 agus tháinig scéim
ina dhiaidh sin (2010 – 2017) i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 2010.

Caiteachas Caipitil
Bhí €229.7m mar chaiteachas in 2016 ar thionscadail Chaipitil

Ag leanúint ar athbhreithniú Scéim 2010-2017 ghlac na Baill

agus infheistíocht gan aistrithe inmheánacha san áireamh.

Tofa leis an Scéim Rannaíocht Forbartha 2013-2015 i mí na

Is cuid den Chlár Caipitil 2016 go 2018 an caiteachas seo

Nollag 2012. Rinneadh athbhreithniú ar scéim 2013-2015 in

de €686m. Maoiníodh an caiteachas €229.7m trí ioncam gan

2015 agus is í an scéim reatha an Scéim Rannaíocht

aistrithe €241.7m agus gan aistrithe €30.1m san áireamh, ag

Forbartha 2016-2020 arna glacadh ag na Baill Tofa i mí na

tabhairt barrachas ioncaim os cionn caiteachais de €42.1m.

Nollag 2015. Áirítear sa Ráiteas Airgeadais Bhliantúil don

(Féach leat Tábla 4)

bhliain

airgeadais

2016

luachanna

do

ranníocaíochtaí

forbartha mar atá leagtha amach i dTábla 5. De bharr
Tábla 4: Cuntas Caipitil 2016

athruithe sa bheartas cuntasaíochta éilítear ar Chomhairle
€m

Cathrach Bhaile Átha Cliath mionsonraí ar rannaíochtaí

Iarmhéid tosaigh (Dochar)

(77.5)

forbartha reatha gan íoc a chur san áireamh ag deireadh na

Speansais ag an 31 Nollaig 2016

229.7

bliana sé sin mionsonraí ar fhiacha fadtéarmacha nach

Ioncam

241.7

gcuirfear san áireamh a thuilleadh.

Glanaistrithe (€33.0 - €2.9)

30.1

Iarmhéid deiridh 31 Nollaig 2016 (Dochar)

(35.4)

Polasaithe Cuntasaíochta
Sa Ráiteas faoi na Polasaithe Cuntasaíochta, leagtar amach na
polasaithe cuntasaíochta a mbaintear úsáid astu chun an RAB
a ullmhú. Cloíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go
hiomlán leis an gcreat rialála cuntasaíochta mar atá socraithe
ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Iniúchóireacht Reachtúil
Déantar iniúchóireacht ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath gach bliain, rud a bhfuil ceangal reachta ina leith, agus is
í an tSeirbhís Iniúchóireachta Rialtais Áitiúil a dhéanfaidh é sin.
Thosaigh iniúchadh don bhliain airgeadais 2016 in Eanáir 2017.
Cuirfidh an iniúchóireacht athbhreithniú neamhspleách ar fáil
agus beidh sin ina chuidiú chun a chinntiú go ndéanfar léiriú
cothrom ar staid airgeadais Chomhairle Cathrach Bhaile

Tábla 5: Ranníocaíochtaí Forbartha 2016
€m
Ranníocaíochtaí Forbartha Gan Íoc ag
Deireadh na Bliana

23.8

Rátaí
Gearrann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath rátaí ar
áititheoirí agus ar úinéirí (i gcásanna áirithe) réadmhaoine
tráchtála i gCathair Bhaile Átha Cliath. Tugadh isteach ioncam
€324.5m ar rátaí in 2016, agus is é an t-ioncam sin is
acmhainn do 40% de mhaoiniú Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath i gcomhair seirbhísí laethúla.
Tá na rátaí bunaithe ar luacháil inrátaithe réadmhaoine mar
atá leagtha síos ag an gCoimisinéir Luachála, agus
dearbhaítear an ráta bliantúil ar an luacháil (an t-iolraitheoir)
gach bliain le feidhm fhorchoimeádta de chuid chomhaltaí tofa
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (féach Tábla 6).

Átha Cliath.
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Tábla 6: Ioncam Rátaí 2013–2016
2013

2014

2015

2016

€m

€m

€m

€m

Luacháil Inrátaithe
5.6
Tráchtála na Cathrach

1,332

1,313

1,267

RBL (iolraitheoir)

60.58

0.257

0.256

0.256

Ioncam Rátaí

339.00

342.00

336.26

324.5

Bhí go leor brú ag baint le cúinsí trádála do ghnó in 2016 agus
d’athraigh na cúinsí sin go suntasach i gcaitheamh na bliana.
Cuireann rátaí tráchtála taca faoi sheirbhísí go léir a chuireann
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar fáil. Coinnítear leis
na híocóirí rátaí i gcomhar íocaíochta ionas gur féidir
a dhearbhú d’íocóirí comhlíontacha go n-íocfaidh íocóirí rátaí
neamhchomhlíontacha lena gcuid dliteanas. Mhéadaigh
bailiúchán muirear reatha do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath ó 88% go 90% in 2016. Laghdaíodh riaráistí ó €51.1m ag
1/1/2016 go €41.1m ag 31/12/16. (Féach ar Thábla 7)

Córais Rialuithe Inmheánacha
Aithníonn Feidhmeannas Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath go bhfuil sé freagrach as Córais Rialuithe Inmheánacha
in obair Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, agus áirítear
leis sin na próisis agus na modhanna oibre a chur i bhfeidhm
chun a chinntiú go mbíonn na córais rialuithe éifeachtach.
Ní féidir leis na córais sin ach deimhniú réasúnta ní deimhniú
dearfa a sholáthar go bhfuil sócmhainní á gcaomhnú,
idirbhearta údaraithe agus taifeadta i gceart, agus go bhfuil
dearmadaí coiscthe nó braite i dtréimhse tráthúil. Ós rud é go
bhfuil córais rialuithe inmheánacha ag Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath, tá sí in ann a cuid freagrachtaí
a chomhlíonadh i leith a cuid taifead cuntasóireachta agus iad
a bheith iomlán cruinn.
Tá na bearta seo a leanas déanta ag Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath chun a chinntiú go bhfuil an timpeallacht
chuí rialaithe i bhfeidhm:









Tábla 7: Ioncam Rátaí 2012–2016
€90,000,000
€80,000,000
€70,000,000
€60,000,000
€50,000,000
€40,000,000
€30,000,000
€20,000,000
€10,000,000
€0
Féichiúnaí
Rátaí
31/12
Rates
Debtor
@ 31/12

2012

2013

2014

2015

2016

€76,298,632

€73,993,051

€62,598,019

€51,124,527

€41,071,365

Rinne an oifig Luachála athbhreithniú ar luachálacha maoin
tráchtála i gCathair Bhaile Átha Cliath agus cinntigh
luachálacha leasaithe i gcomhthéacs coinníollacha trádála in
Aibreán 2011. Ba é toradh an athluachála go bhfuil dliteanais
rátaí laghdaithe ag 56% d’íocóirí rátaí, go bhfuil dliteanais
mhéadaithe ag 41% le 3% gan aon athrú ina ndliteanas rátaí
tráchtála. Bhí sé i gceist go mbeadh an próiseas athluachála
neodrach (sé sin níor chóir go mbainfeadh Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath leas as méadú nó go mbeadh sí
thíos de bharr laghdaithe ar rátaí tráchtála mar gheall ar an
athluacháil). Ní mar sin a bhí.

Is láidir agus is cuimsitheach an tuairisciú ar bhainistíocht
airgeadais i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Ós rud
é go bhfuil dianchóras ann chun faireachán míosúil
a dhéanamh ar ghnóthaí airgeadais, cinntítear go n-aimseofar
aon athruithe suntasacha sa bhuiséad agus go nglacfar na
bearta cuí chun aon drochthionchar airgeadais a íosmhéadú.
Tá an córas rialaithe inmheánaigh airgeadais bunaithe ar na
nithe seo a leanas: creat rialta faisnéise bainistíochta,
gnáthaimh riaracháin lena gcuimsítear leithscaradh dualgas,
agus córas faoina dtiomnaítear freagracht agus cuntasacht do
dhaoine éagsúla. Cuimsítear leis an gcóras na gnéithe seo
a leanas go háirithe:




Tá próiseas cuimsitheach achomharc ann d’íocóirí rátaí atá
míshásta le toradh phróiseas na hathluachála. Cuimsítear leis
an gcéad chéim achomharc chuig an gCoimisinéir Luachála.
Cuimsítear leis an dara céim achomharc chuig an mBinse
Fiosrúcháin Luachála – comhlacht neamhspleách a bunaíodh
chun a leithéid d’achomhairc a chinneadh. Tá ceart breise
achomhairc chuig an Ard-Chúirt ar phointe dlí ann chomh
maith. Bhí an Athluacháil éifeachtach i gCathair Bhaile Átha
Cliath ó 1 Eanáir 2014.

Freagrachtaí agus cumhachtaí na bainistíochta a shonrú
agus a dhoiciméadú go soiléir
Cultúr freagrachta a neartú ag gach leibhéal den
eagraíocht
Obair na rannóige Iniúchóireachta Inmheánaí
Obair Lároifig an tSoláthair
Obair an Aonaid um Bainistíocht Riosca
Obair an Oifigigh Eitice
Obair an Choiste Iniúchóireachta
Iniúchóireacht sheachtrach agus grinnscrúdú ar an-chuid
bealaí





Córas buiséadú cuimsitheach le buiséad bliantúil
a athbhreithníonn agus a chomhaontaíonn comhaltaí tofa.
Athbhreithnithe rialta airgeadais; áirítear leo sin
tuarascálacha airgeadais seachtainiúla, míosúla agus
ráithiúla ina léirítear an fheidhmíocht airgeadais
i gcomparáid lena bhfuil tuartha ó thaobh caiteachais
agus ioncaim de, agus ó thaobh na measúnachta ar
anailís athraithis de
Spriocanna a shocrú chun feidhmíocht airgeadais agus
feidhmíochtaí eile a thomhas
Treoirlínte soiléire maidir le rialú infheistíochta caipitil
Disciplíní foirmiúla le haghaidh bainistíocht tionscadal
Polasaithe agus nósanna imeachta diana chun airgead
a thabhairt isteach, a thaifeadadh agus a rialú. Déantar na
nósanna imeachta sin a athbhreithniú agus a iniúchadh
go rialta.
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Iniúchóireacht Inmheánach
Is é príomhról na hIniúchóireachta Inmheánaí dearbhú
a sholáthar do Bhainisteoirí Sinsearacha agus don Choiste
Iniúchóireachta gur aimsíodh na rioscaí éagsúla atá ag
teannadh leis an gComhairle agus go bhfuil na rialuithe
inmheánacha cuí i bhfeidhm chun na rioscaí sin a bhainistiú.

Tá ról lárnach ag an Iniúchóireacht Inmheánach i bpróiseas
an Rialachais Chorparáidigh agus is mór an cúnamh í san
obair a ghabhann le bainistíocht éifeachtach Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath. Is prionsabail thábhachtacha iad
an chuntasacht agus an trédhearcacht nuair a bhíonn rialú
freagrach ar bun agus tugtar le tuiscint iontu go bhfuil
oscailteacht ann le haghaidh iniúchta agus gur gá tuairisc ar
fheidhmíocht a thabhairt. Éascaítear an próiseas sin tríd an
Iniúchóireacht Inmheánach ós rud é go dtugtar feidhm
neamhspleách athbhreithnithe don bhainistíocht chun
a dheimhniú go bhfuil seirbhísí á gcur ar fáil ar bhealach
éifeachtach, éifeachtúil, agus eacnamaíoch, agus iad
I gcomhréir leis na ceanglais dlí. Eisíodh 7 dtuarascáil ar
réimse leathan ceisteanna sa bhliain 2016.

Bainisteoirí agus Baill Foirne

Mótarcháin:

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath - Moltaí um
Éifeachtúlacht Mhótarchánach
An Coiste Iniúchóireachta:

An Coiste Iniúchóireachta – Miontuairiscí cruinnithe
go léir
Saincheisteanna Maoinithe bainteach le Tithíocht:

Costas Oibreacha Píríte – nuashonrú ón Roinn Seirbhísí
Tithíochta agus Pobail.

Nuashonrú Éadálacha Tithíochta ó Brendan Kenny,
Leas-phríomhfheidhmeannach, An Roinn Seirbhísí
Tithíochta agus Pobail.
Bainteach Le Dramhaíl:

Ciste Neartúcháin don Tionscadal Fuinneamh go
Dramhaíl Bhaile Átha Cliath.

Nuashonrú ar Fhiachúnaithe Dramhaíl Tithe Amuigh
ó Dick Brady, Leas-phríomhfheidhmeannach, An Roinn
Comhshaoil agus Iompair.
Bainteach le Pleanáil:

Tuarascáil Scéim Rannaíochtaí Forbartha

Ligin/Ceadúnais Ghrúpa Pobail – cóipeáil
tuarascáil ó Paul Clegg, An Roinn Pleanála
agus Forbartha Réadmhaoine

Aithníonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tiomantas
na mball foirne dá gcuid oibre. Is de bharr a ndúthrachta agus
feabhas a gcuid oibre go mbíonn seirbhísí agus tionscadail
ardchaighdeáin ann agus idirghníomhaíocht an-mhaith idir iad
féin agus an pobal. Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
lántiomanta d’fhorbairt na foirne. Is mian le Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath go measfar gur fostóir í a mbeidh
na hoibrithe is fearr ag tarraingt uirthi chun go bhfíorófar an
fhís aici do chathair Bhaile Átha Cliath agus í ina fostóir
comhdheiseanna. Tá scéim tacaíochta le haghaidh Forbairt
Ghairmiúil Leanúnach i bhfeidhm sa Rannóg Airgeadais agus
i rannóga eile chun cabhrú le baill foirne scileanna agus eolas
gairmiúil a fhoghlaim agus a bhuanú.

Bainteach le hUisce:

Sócmhainní Bainteach le hUisce agus Draenáil
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

An Coiste um Beartais Straitéiseacha Airgeadais

Cuideachtaí Gaolmhara:

Aisíocaíocht BRL

Díscaoileadh Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha
Cliath - nuashonrú

Taisce Chultúrtha Bharra an Teampaill - nuashonrú

Bunú Cuideachta Gníomhaíochta Sainithe
Dholadhroichead, An Rinn

Cuireann an Coiste um Beartais Straitéiseacha Airgeadais
(CBS) ceannaireacht agus treo ar fáil ar phríomhghnéithe
a bhaineann le maoiniú Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath. Ar na príomhábhair a bhí idir lámha i rith 2016, bhí:

Maoiniú Rialtas Áitiúil:

Cáin Leaba Óstáin

An Cháin Mhaoine Áitiúil - staitisticí
Rátaí:

2015 Féichiúnaithe Rátaí

Bainistíocht Fiachas – Bailiúchán Rátaí

Díolúine Rátaí ar réadmhaoin an Rialtais – litir chuig
Seamus McCarthy, An tArd-Reachtaire Cuntas
agus Ciste

Díolúintí Rátaí (Sceideal 4)
RAB:

Ráiteas Airgeadais Bhliantúil 2015 lena n-áirítear
Tuairisc Féichiúnaithe
Pinsin:

Dliteanais Phinsin

ETFanna agus CIMN:

Táscairí Feidhmíochta 2015 de chuid Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath

Táscairí Feidhmíochta an Choimisiúin Iniúchta um
Maoirseacht Náisiúnta (NOAC) de chuid Údaráis Áitiúla
2014 – foilsithe Nollaig 2015

Costas nuashonrú ar tháscairí feidhmíochta an
Choimisiúin Iniúchta um Maoirseacht Náisiúnta (NOAC)
a chuimsiú ó Mary Pyne, Ceannasaí Acmhainní Daonna
agus Seirbhísí Corparáideacha

BIDs(Tairiscintí):

Tuarascáil Tairisceana don bhliain dár críoch
31 Nollaig 2015
Brústocaireacht:

An tAcht um Brústocaireacht – Cód Trédhearcachta
agus Riachtanais
Cuir i láthair:

Timpeallacht Trádála Lár na Cathrach – Cur i Láthair
ó Bhaile Átha Cliath

Gníomhaireacht Airgeadais Tithíochta – cur i láthair ón
Dr Michelle Norris, Cathaoirleach na Gníomhaireachta
Airgeadais Tithíochta (HFA)

Ionad Nuálaíocht Ghnó Bhaile Átha Cliath – Michael
Culligan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Oifig Fiontar Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath – cur
I láthair ar dheontais ó Greg Swift, Ceannasaí ar
Fhiontar Áitiúil
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Rúin ar déileáladh leo:

Clr Noeleen Reilly, Daithí Doolan, Greg Kelly agus Mícheál
MacDonncha - Go n-iarrann Comhairle Bhaile Átha Cliath ar
an Aire nua Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Simon
Coveney soiléiriú a thabhairt mar bheart práinne ar áiseanna
Uisce Éireann atá áfach ó rátaí faoi Alt 12 den Act um
Sheirbhísí Uisce 2014 ag a bhfuil luach €14.05m do
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

FORBHREATHNÚ AR THOSAÍOCHTAÍ 2017

An Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ)

Tá glantoradh cur chun feidhme CMÁ do Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath 2015 go 2017 leagtha amach
i dTábla 8. Fuarthas maoiniú breise €4.1m in 2015 agus
fuarthas é arís via CMÁ in 2016 agus laghdaíodh é in 2017 go
€3.9m sé sin in 2016 ní raibh aon mhaoiniú breise CMÁ agus
in 2017 bhí níos lú maoinithe CMÁ. Tacaíonn an maoiniú seo
le soláthar seirbhíse reatha. Tá ionchas ag sealbhóirí tí Bhaile
Átha Cliath má íocann siad a ndliteanas CMÁ go gcuirfear
seirbhísi breise ar fáil dá bharr. Féachtar go ginearálta ar
thabhairt isteach CMÁ mar fhoinse mhaoinithe nua do rialtas
áitiúil. Tagann CMÁ in ionad maoinithe a bhí tugtha go dtí seo
ag an Rialtas áfach. Chomh maith leis sin, úsáideadh €48m
CMÁ íoctha ag sealbhóirí tí i gCathair Bhaile Átha Cliath thar
an tréimhse 2015 go 2017 chun seirbhísí áitiúla a mhaoiniú
lasmuigh de Chathair Bhaile Átha Cliath i gceantair údaráis
phoiblí eile.

Ní dheimhneofar achomhairc go dtí go socrófar RBL atá
neodrach ó thaobh ioncaim de. Mar thoradh ar achomhairc
rathúla tá laghduithe suntasacha tagtha ar luachálacha. Beidh
candam cruinn an chaillteanais sin ar eolas le linn 2017.
Níl an próiseas athluachála neodrach ar chaoi ar bith do
bhonn maoinithe na cathrach. In 2016, fuarthas cúiteamh ar
chaillteanas ioncam ó rátaí de bharr athluachálacha
domhanda (sé sin €3.2m) le deontas aon uaire ón Roinn.
Beidh tionchar ag an gcaillteanas seo de €3.2m ó 2017 ar
aghaidh. Leagtar amach i dTábla 9 caillteanas ioncam rátaí
carnach of €43.2m do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath tríd an gcóras athluachála (luachálacha domhanda
agus gnáthluachálacha tráchtála) thar an tréimhse 2014 go
2017. Níl aon bhearta cúiteacha tugtha do Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath don chaillteanas buan seo. Níor
mhéadaigh meánluacháil rátaí (ARV) na Comhairle ó 2009,
é laghdaithe ó bhliain go bliain ó 2009 go 2015 agus
seasmhach in 2016. I gcoinne brúnna maoinithe lena
n-áirítear caillteanas ioncam rátaí de bharr achomhairc
athluachála tá an meánluacháil rátaí méadaithe in 2017
ó 0.75% go 0.257.

Tábla 9 – Caillteanas carnach Ioncam Rátaí do CCBÁC de
bharr athluachála 2014 – 2017 (€m)
Bliain

OL

BL1

BL2

BL3 Domhanda Iomlán

2014

4.4

2

3

0.6

10

2015

4.4

2

3

0.6

10

2016

4.4

2

3

0.6

10

2017

4.4

2

3

0.6

3.2

13.2

Total

17.6

8

12

2.4

3.2

43.2

OL: Oifig Luachála
Tábla 8 – Gluaiseachtaí Maoinithe CMÁ 2015-2017

BL1: Binse Luachála - 1 baisc achomharc

Buiséad 2015 Buiséad 2016 Buiséad 2017
€m
€m
€m
Fáltas CMÁ

82,659,298

77,547,442

79,467,549

Comhionannú

16,531,859

15,509,488

15,893,510

Laghdú 15%

12,398,895

11,632,116

11,920,132

Féinmhaoiniú (Bóithre agus Tithíocht)

46,928,600

43,861,135

28,584,938

Cothromaíocht

6,799,944

6,800,295

23,068,969

Lúide LGF/GPG

2,667,330

2,667,330

2,667,330

4,132,613

4,132,965

20,401,639

LÚIDE Laghduithe bainteach le Pinsin (PRD)
Maoiniú Lánroghnach
Caillteanas i maoiniú ar fáil

4,132,613

4,132,965

BL2: Binse Luachála - 2 baisc achomharc
BL3: Binse Luachála - 3 baiste achomharc

Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean

16,428,262
3,973,377
159,588

Rátaí Tráchtála
Chríochnaigh an Oifig Luachála an athluacháil maoin tráchtála
i limistéar na Comhairle Cathrach in 2013, agus tháinig na
luachálacha nua i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2014. Úsáidtear na
luachálacha leasaithe chun na rátaí tráchtála ón mbliain 2014
ar aghaidh a dheimhniú. Bhí próiseas na hathluachála
beartaithe le bheith neodrach ó thaobh ioncaim de don
Chomhairle Cathrach - déanann an reachtaíocht bhainteach
foráil nár chóir go méadódh nó go laghdódh an fáltas ó na
rátaí mar thoradh díreach ar an athluacháil. Tá próiseas
achomhairc leathain ann mar atá imlínithe roimhe seo.

Méadaíodh ar líon na ndaoine ag teacht i láthair mar dhaoine
gan dídean in 2016 arís agus tá sé cobhsaithe in 2017. Leantar
le líon na gclanna le leanaí cleithiúnacha ag teacht I láthair mar
chlanna gan dídean a bheith ina ábhar imní. Tá méadú ar
chostais soláthar seirbhíse do dhaoine gan dídean ar aon dul le
héileamh. Tá bunús maith le treochtaí in éileamh ar sheirbhísí
bainteach le daoine gan dídean agus díospóireacht déanta
orthu le déanaí. Caithfear cóiríocht shealadach a chur ar fáil do
chuid mhaith de na teaghlaigh sin in óstáin, cóiríocht atá
costasach agus míshásúil. Cé go bhfuil cuid mhaith cúiseanna
casta le fadhb na ndaoine gan dídean, fachtóir mór amháin is
ea an easpa cumais a bhíonn ag teaghlaigh ar bheagán
ioncaim cóiríocht phríobháideach ar cíos a aimsiú agus
a choinneáil, agus méaduithe móra ag teacht ar chíosanna
agus caidhpeanna ar íocaíochtaí forlíonta cíosa. D’fhoilsigh an
tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil an Plean
Gníomhaíochta do Thithíocht agus Daoine gan Dídean:
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Ag Atógáil Éireann atá tógtha ar 5 phríomhphiléar ceann
amháin acu sin ná tabhairt faoi easpa dídine. Tá beart déanta
chun an margadh cíosa a chobhsú i gceantar ardéilimh.
Tá tiomantas an Aire chun tabhairt faoin easpa dídine agus
do sheirbhísí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath dóibh
siúd ag teacht i láthair mar dhaoine gan dídean soiléir.
Tháinig méadú neamhréireach ar an méid caiteachais ar an
tseirbhís do dhaoine gan dídean i gcomparáid le costais
seirbhíse eile an údaráis áitiúil. Tá fadhb an éilimh mhéadaithe
ar sheirbhísí do dhaoine gan dídean tar éis fiachas maoinithe
géar a chruthú do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
agus, ar bhonn níos lú, do na húdaráis áitiúla eile i mBaile
Átha Cliath (tá an tseirbhís á bainistiú go réigiúnach ag
Feidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa Dídine Réigiún Bhaile
Átha Cliath), ós rud é go bhfuil athrú mór le blianta beaga
anuas tagtha ar an aisghabháil thraidisiúnta caiteachais de
90% ar sheirbhísí Stáit do dhaoine gan dídean.
Comhaontú na Seirbhíse Poiblí
Chuir an rialtas cúiteamh ar fáil maidir le costais phárolla
mhéadaithe ag éirí as na Comhaontais Seirbhíse Poiblí a chur
chun feidhme. In 2016 deimhníodh maoiniú €2.6m chun
costais phárolla bhreise €2.9m. a íoc. Tagann costas
párolla breise iarmhartach chun cinn de bharr cinneadh an
rialtais méaduithe pá do lucht foirne a thapú ó Mheán Fómhair
go hAibreán.
Rátaí Díolmhaithe i dtaca le hUisce Éireann
Aistríodh an fhreagracht as seirbhísí uisce agus seirbhísí
draenála ó na húdaráis áitiúla go hUisce Éireann nuair
a bunaíodh an chuideachta sin. De réir Alt 12 den Acht um
Sheirbhísí Uisce, 2014, ní dhlífear ar Uisce Éireann rátaí ar na
háiseanna a aistríodh chuig an gcuideachta ó na hÚdaráis
Áitiúla, a raibh dliteanas rátaí ag baint leo roimhe sin. Thug an
Roinn deontas do na hÚdaráis Áitiúla i gceist ar luach na rátaí
caillte bainteach le hUisce Éireann in 2015 agus 2016.
Is é €13.5m luach an deontais seo. Tá tiomantas breise tugtha
ag an Roinn ioncam rátaí caillte ag díolúintí maoine inrátáilte
bainteach le hUisce Éireann a mhaoiniú in 2017 amháin.
Tá sé tábhachtach go n-aithneoidh an Roinn nach mbeidh bonn
maoinithe Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, atá
laghdaithe go mór cheana féin, in ann teacht slán ó chaillteanas
maoinithe i leith na ceiste sin agus gur cheart an maoiniú seo
a dheimhniú don todhchaí.
Seirbhís Otharlainne Éigeandála BDBÁC
Íocann FSS €9.18m in aghaidh na bliana don Chomhairle
Cathrach faoi láthair i ndáil le costas don tseirbhís otharlainne
éigeandála a chur ar fáil. Tá an tuarascáil Brady/Flaherty ar
an tseirbhís BDBÁC le teacht amach fós. Ullmhaíodh buiséad
2017 bunaithe ar ioncam breise €4m á chur ar fáil ag FSS
ó 2017 amach do chostas na seirbhíse. Tá muinín ag CCBÁC
go n-aithneofar i dtuarascáil Brady/Flaherty nach leor an méid
reatha atá á ghabháil ar ais ó FSS.
Dliteanais Phinsin
Tá leasú ar an mbeartas cuntasaíochta a bhaineann le pinsin
(mír 5 sa liosta de bheartais chuntasaíochta) sa chód atá
leagtha síos d’údaráis áitiúla. Choimisiúnaigh an Coiste
Beartas Straitéiseacha Airgeadais Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath meastóireacht iniúchóireachta dhá uair
i 2005 agus 2009 ar dhliteanais phinsin Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath sa todhchaí. An tseirbhís iniúchóireachta

na Roinne Airgeadais a rinne an mheastóireacht. Ba iad na
príomhthorthaí ná gurb é €1.8bn an dliteanas pinsin do
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag an am sin ag ráta
lascaine 5.5%, ag méadú go €2.4bn, ag ráta lascaine 4%.
Bíonn méaduithe i gcostais phinsin maoinithe trí ioncam.
Méaduithe marthanacha ó éileamh méadaithe seasmhach ar
chistí a d’fhéadfadh soláthar/feabhsú seirbhíse a mhaoiniú
seachas sin. Rinne an Coiste Beartas Straitéiseach
Airgeadais comhfhreagras rathúil leis an Roinn Tithíochta,
Pleanála, Pobail agus Rialtas Áitiúil agus an Roinn Airgeadais
ar an gceist seo, ag léiriú na mbrúnna maoinithe a éiríonn as
dliteanais phinsin mhéadaithe. Tá an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe ag déanamh athbhreithniú ar
dhliteanais phinsin na rannóige poiblí i láthair na huaire.

Árachais
Tógann Comhairle Cathair Bhaile Átha Cliath ‘féinárachas’
amach i ndáil le réimsí rioscaí móra (m. sh dliteanas poiblí,
dliteanas fostaíochta, maoin, slánaíocht phearsanta) gan
árachas a cheannach ach amháin maidir le héilimh aonair os
cionn leibhéal áirithe. Rinne an Phríomhfheidhmeannach
athbhreithniú ar shocruithe árachais CCBÁC. Ar bhonn an
athbhreithnithe seo tá CCBÁC tar éis athrú ón 1 Feabhra 2017,
go clúdach árachais a chur i bhfeidhm ar fud réimsí riosca
go léir. Ciallaítear leis seo gur athraigh Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath ó bhonn préimheanna árachais ísle,
barrachais arda agus íocaíochtaí arda ag dul amach go
préimheanna i bhfad níos airde, barrachais ísle go náid agus
luachanna íocaíochta níos ísle ag dul amach. Mar chuid den
athbhreithniú seo bhí luach na n-éileamh amuigh bainteach le
dliteanais ag timpeall €34m. Beidh an dliteanas seo á mhaoiniú,
agus é ag criostalú, trí chúlchiste árachais agus maoiniú breise
sna buiséid 2016 agus 2017 .

CONCLÚID
Tacaíonn seirbhísí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
leis an lucht gnó, le cónaitheoirí agus le cuairteoirí sa Chathair.
D’fhan éileamh seirbhíse ard in 2016 in ainneoin brúnna
eacnamaíochta agus tá sé mar seo fós i gcás 2017. Leanfaidh
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le seirbhísi a sholáthar
ar aon dul leis na hacmhainní atá ar fáil. In ainneoin
gluaiseachtaí acmhainní, cuirfear seirbhísí ar fáil ar an
gcaighdeán is airde agus beidh luach ar airgead i gceist leo.
Tá lucht foirne Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
tiomanta tacú le forbairt leanúnach eacnamaíocht Bhaile Átha
Cliath. Le linn 2016, bhí cuid mhaith ócáidí móra ar siúl againn
anseo i mBaile Átha Cliath agus tá cáil agus íomhá idirnáisiúnta
na Cathrach feabhsaithe go mór mar gheall air sin.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann na rannóg go
léir as a gcomhoibriú, agus le mo chomhghleacaithe sa
Rannóg Airgeadais go háirithe as an obair a rinne siad chun
an Ráiteas Bliantúil Airgeadais a sholáthar. Ba mhaith liom go
speisialta mo bhuíochas a ghabháil le Antoinette Power,
Ceann an Aonaid Chuntasaíochta Airgeadais, agus le baill
foirne an Aonaid Chuntasaíochta Airgeadais as a gcuid oibre
ar fad. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil chomh maith le
comhaltaí na Comhairle Cathrach maidir lena mbreithniú
i réiteach líon mór na bhfadhbanna airgeadais a tháinig chun
cinn i rith 2016. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil chomh
maith le Comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta agus lena
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Chathaoirleach Brendan Foster as a bhfuil déanta acu.
Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil leis an gCoiste
um Beartais Straitéiseacha Airgeadais agus Seirbhísí
Éigeandála agus le Cathaoirleach an Choiste, an
Comhairleoir Ruairí McGinley, as a ndúthracht agus as
a bhfuil déanta acu.

Kathy Quinn, RAPD (CPFA)
Ceann Airgeadais

Athruithe ar Pholasaithe Cuntasaíochta sa
Ráiteas Airgeadais Bliantúil (RAB), 2016

Cur Chuige Cuntasaíochta
Lansdún in 2016

do

Chúiteamh

Bhóthar

Tá cuntas ar chúiteamh mar thoradh ar chomhaontú Bhóthar
Lansdún ar laghdú bainteach le pinsin, pá agus pinsin, le
léiriú mar ioncam ó dheontais ilghnéitheach faoi H11 in 2016.
Cur Chuige Cuntasaíochta d’Íocaíocht
bainteach le pinsin (PRD) in 2017

laghduithe

Ní mór asbhaintí bainteach le pinsin (PRD) a choimeádtar faoi
láthair ag údaráis áitiúla mar shreabhadh ioncaim a íoc
díreach leis an Roinn ón 1 Eanáir 2017 ar aghaidh.
Féadfaidh tréimhsí pá trasnú ar a chéile thar na blianta agus
dá bharr níor chóir ach na méideanna i ndáil le pá thar an
mbliain a íoc. Mar sin ní féidir laghdú bainteach le pinsean
(PRD) a léiriú mar ioncam as seo amach ach an cur chuige
céanna a thabhairt dó cosúil le hasbhaintí párolla eile go léir.

Polasaí 5 – Pinsin
Tá comhairle tugtha ag an Aire Tithíochta, Pleanála, Pobail
agus Rialtais Áitiúil faoi na hathruithe seo a leanas ar an
gCód Cuntasaíochta Cleachtais leagtha síos d’Údaráis Áitiúla.

Tá nóta á fhorordú atá le cuimsiú sa RAB, a dhéanann tagairt
do FRS 17.

Beartas 10- Féichiúnaithe Forbartha agus Ioncam
Ranníocaíochtaí Forbraíochta

Tá an nóta beartais leasaithe chun na hathruithe i dtuarascáil
ranníocaíochtaí forbartha a léiriú.

Tá leasú le déanamh ar fhéichiúnaithe do ranníocaíocht
forbartha agus ioncam iarchurtha fadtéarmach ionas nach
mbeidh siad á léiriú go leithleach a thuilleadh.
Beartas 16- Comhpháirtithe Gaolmhara
Tá féichiúnaithe do thobhach forbartha san áireamh i nóta 5.
Iarchuirtear ioncam ó ranníocaíochtaí forbartha nach bhfuil
dlite lena bheith íoctha laistigh den bhliain reatha agus ní
nochtar go leithleach iad sna ráitis airgeadais.
An Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ)

Cuirfear isteach nóta beartais faoi réir ag an gCód Cleachtais
Chuntasaíochta agus an dea-chleachtais is fearr
cuntasaíochta. Nochtann an nóta cleachtais reatha agus ní
leagann aon cheanglas nua ar Údaráis Áitiúla seachas mar
atá ag teastáil uathu faoi láthair.

Tá taifead, cuntasaíocht agus tuairisciú na gné féinmhaoinithe
den Cháin Mhaoine Áitiúil aitheanta anois faoi dheontais.






Tá an ghné féinmhaoinithe taifeadta os cionn na líne
laistigh den rannán bóithre agus á tuairisciú faoi
dheontais/CMÁ.
Ní léireofar in Aguisín 3 Féinmhaoiniú CMÁ go
leithleach, ach do RAB 2016 leanfaidh an tábla ag léiriú
an cheannteidil Féinmhaoiniú CMÁ do chomparáidí na
mblianta roimhe seo. Bainfear amach an líne seo do
RAB 2017.
Aguisín 9 – Bainte amach do 2016.

Cúlchiste Sainiúil Fáltais

Beartas Cuntasaíochta - Aistriú Freagrachta as Seirbhísí
Uisce a Sholáthar
Bainte as Beartais Chuntasaíochta

Árachas Bheartas Cuntasaíochta
Bainte as Beartais Chuntasaíochta
Féichiúnaithe agus Creidiúnaithe Bheartas Cuntasaíochta
Bainte as Beartais Chuntasaíochta

Is féidir le gach Údarás Áitiúil a dhíothú measta a bheith cuí in
ÚÁ aonair chun críche ceann amháin nó níos mó de na cinn
seo a leanas:

I. Easnaimh ar Chúlchiste Ioncaim Ghinearálta a dhíluacháil
II. Iarmhéideanna tionscadal caipitil neamhmhaoinithe
a dhíluacháil
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RÁITEAS MAIDIR LE BEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA
1. Ginearálta
Tá na cuntais ullmhaithe de réir Cód Cleachtais Chuntasaíochta maidir le cuntasaíocht údarás áitiúil, arna leasú
ag an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil (RTPPRÁ) ar an 31 Nollaig 2016. Ní mór
neamhchomhlíonadh le beartais chuntasaíochta mar atá leagtha amach sa Chód Cleachtais Chuntasaíochta
a léiriú sna Beartais agus Nótaí leis na Cuntais.

2. Ráiteas faoi Shreabhadh Cistí (Ráiteas Sreabhadh Cistí)
Tugadh isteach Ráiteas faoi Shreabhadh Cistí mar chuid den Ráiteas Airgeadais Bliantúil (RAB), 2011. Cé gur
leanadh treoir Chaighdeán Cuntasaíochta Idirnáisiúnta 7 Ráiteas ar Shreabhadh Airgid, tá difríocht mhór idir gnó
na n-údarás áitiúil agus gnó fhormhór na n-eagraíochtaí san earnáil phríobháideach. Dá bhrí sin, comhaontaíodh
roinnt mionathruithe ar an bhformáid chun a áirithiú go mbeadh brí leis na sonraí atá ar taispeáint agus go
mbeidís úsáideach laistigh d’earnáil an rialtais áitiúil. Ar an gcúis seo, tugtar “Ráiteas faoi Shreabhadh Cistí” ar an
ráiteas. Áirítear Ráiteas faoi Shreabhadh Cistí sna cuntais airgeadais anois, a thaispeántar i ndiaidh an Ráitis ar
Staid an Airgeadais (Clár Comhardaithe). Baineann Nótaí 17-22 leis an Ráiteas faoi Shreabhadh Cistí agus
taispeántar iad sna Nótaí ar na Cuntais agus mar chuid de na Cuntais sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil.
Mionsonraítear i Nóta 19 iarmhéideanna Tionscadail / Neamhthionscadail / Inacmhainne / Deonacha, rudaí ar
féidir leo a bheith ina n-iarmhéideanna dochair nó ina n-iarmhéideanna sochair. Glactar leis sa sreabhadh cistí
gur iarmhéideanna dochair iad seo agus tá an tuairisc (Méadú)/Laghdú bunaithe air sin.

3. Fabhruithe
Réitíodh na cuntais ioncaim agus chaipitil ar bhonn fabhraithe de réir an Chóid Cleachtais. (Ba chóir do gach
údarás áitiúil liosta a dhéanamh de na réimsí nach bhfuil siad ag comhlíonadh leis an mbeartas
seo m. sh. ranníocaíochtaí forbartha)

4. Táillí Úis
Is féidir iasachtaí iníoctha a roinnt ina dhá chatagóir:
 Iasachtaí morgáiste
 Iasachtaí neamh-mhorgáiste
4.1 Iasachtaí morgáiste
Bíonn sreabhadh comhfhreagrach ioncaim ó réamhíocaíochtaí fadtéarmacha in iasachtaí morgáiste (i.e. airgead
a thugann údaráis áitiúla ar iasacht d’iasachtaithe), le haghaidh ceannach tithe. Ní chuirtear do mhuirear ná do
shochar an Ráitis faoi Ioncam Cuimsitheach (Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachais) ach an ghné úis amháin.
4.2 Iasachtaí Neamh-mhorgáiste
Tá na cineálacha iasachtaí leagtha amach i Nóta 7 a ghabhann leis na cuntais faoin gceannteideal seo. Ní bheidh
sreabhadh ioncaim comhfhreagrach in iasachtaí i leith sócmhainní/deontas, nó cistiúchán ioncaim. Beidh
maoiniúchán idirlinne ina chuid de chistiúchán buan faoi dheireadh. Beidh luach comhfhreagrach i Nóta 3 ag
iasachtaí maidir leis na ceannteidil eile.
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5. Pinsin
Gearrtar íocaíochtaí i leith pinsean agus aiscí ar an gcuntas ioncaim sa tréimhse chuntasaíochta ina ndéantar
na híocaíochtaí. Tá asbhaintí maidir le sochair ranníocaíochtaí pinsean (lena n-áirítear sochair ranníocaíochtaí
pinsean do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaí) curtha san áireamh sa chostas do thuarastail agus do phánna sna
cuntais faoin Scéim Aoisliúntais an Rialtais Áitiúil agus Scéim Pinsin na Seirbhíse Poiblí Singile. Cuireadh tús
le Scéim Pinsin na Seirbhíse Poiblí Aonair (“Scéim Aonair”) ar an 1 Eanáir 2013. Leanann údaráis áitiúla
le ranníocaíochtaí don Scéim Aonair a asbhaint ach íoctar iad go lárnach leis an RCPA.
6. Seirbhísí Gníomhaireachta agus Eile
Forchúitítear costais ar sheirbhísí curtha ar fáil nó déanta ar son údaráis áitiúla eile ar a gcostas nó de réir
comhaontas ar leith.
7. Soláthar do Dhrochfhiacha nó Fiacha Amhrasacha
Tá/Níl soláthar déanta sna cuntais ábhartha do dhrochfhiacha nó fiacha amhrasacha.
8. Sócmhainní Seasta
8.1 Rangú na Sócmhainní
Bíonn Sócmhainní seasta rangaithe i gcatagóirí mar atá leagtha amach sa Ráiteas ar Staid an Airgeadais
(Clár Comhardaithe). Tá briseadh síos breise de réir cineál sócmhainne leagtha amach i nóta 1 leis na cuntais.
8.2 Aitheantas
Tá caiteachas go léir ar éadálacha sócmhainní seasta nó iad atá á dtógáil, caipitlithe ar bhonn fabhraithe.
8.3 Tomhas
Cuireadh Ráiteas ar Staid an Airgeadais (Clár Comhardaithe) ina bhfuil sócmhainní uile an údaráis áitiúil le léamh
isteach sa Ráiteas Bliantúil Airgeadais den chéad uair in 2003. Rinneadh luacháil ar na sócmhainní de réir na
“Treoirlíne Luachála” a d’eisigh an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil (DEHLG). Cuireadh
na sócmhainní go léir a ceannaíodh nó a cuireadh le chéile ón 1/1/2004 isteach sna cuntais ar chostas stairiúil.
Tá beartais chuntasaíochta a bhaineann le léasanna á bhforbairt i láthair na huaire agus léireofar sna ráitis
airgeadais iad amach anseo.
8.4 Athluacháil
Mar atá leagtha amach in athbhreithniú ar Chód Cleachtais na Cuntasaíochta, tá sé mar chuid den pholasaí
sócmhainní seasta a thaispeáint ar a gcostas. Ní áirítear costais chothabhála ná costais feabhsaithe a bhaineann
le sócmhainní Bonneagair i sócmhainní seasta faoi láthair, ach déanfar athbhreithniú orthu sa todhchaí.
Mar gheall ar a nádúr fisiceach, is sonrach d’údaráis áitiúla atá formhór mór na sócmhainní agus níl siad faoi réir
diúscartha. Déantar cuntasaíocht tráth na diúscartha ar aon chaillteanas nó aon ghnóthachan a bhaineann le
glanluach inréadaithe na sócmhainní ginearálta atá fágtha.
8.5 Diúscairtí
Maidir le sócmhainní indiúscartha, cuirtear ioncam chun sochar cúlchiste ar leith agus baintear úsáid as de
ghnáth chun sócmhainní nua a cheannach. Bainfear úsáid as fáltais ó thithe údaráis áitiúil a díoladh de réir mar
a threoraíonn an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil (DEHLG) é sin.
8.6 Dímheas
Faoin modh cuntasaíochta atá i bhfeidhm faoi láthair, is amhlaidh a chuirtear muirear an dímheasa ar ceal nuair
a dhéantar an fhoinse chun an tsócmhainn a chistiú a amúchadh. Bíonn tionchar neodrach ag an modh sin ar
Ioncam agus Caiteachas agus dá bharr sin ní áirítear muirear an dímheasa agus sochar comhfhreagrach an
amúchta sa Ráiteas faoi Ioncam Cuimsitheach (Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas).
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Is iad seo a leanas na beartais a chuirtear i bhfeidhm ar shócmhainní faoi réir dímheasa:

Cineál Sócmhainne

Bonn

Ráta Dímheasa

Fearas agus Innealra
- Fadré
- Ré ghearr

L/D
L/D

10%
20%

L/D
L/D

L/D
L/D

20%
20%
Nialas
Nialas
20%
2%

L/D
L/D

Ré na sócmhainne thar 70 bliain
Ré na sócmhainne thar 50 bliain

Trealamh
Troscán
Sócmhainní Oidhreachta
Leabhair Leabharlainne
Clóis súgartha
Páirceanna
Láithreáin líonadh talún (*Féach nóta)
Sócmhainní Uisce
- Scéimeanna uisce
- Scéimeanna draenála

Ní ghearrann an Chomhairle aon mhuirear de bharr dímheasa i mbliain diúscartha na sócmhainne.
Gearrfar dímheas bliana iomláine i mbliain fála na sócmhainne.
* Tá luach láithreáin líonadh talún san áireamh i nóta 1 faoi ‘talamh’. Ciallaíonn dímheas idiú na
sócmhainne líonadh talún.
9. Deontais Rialtais
Déantar cuntasaíocht ar dheontais rialtais ar bhonn fabhraithe. Cuirtear na deontais a fhaightear chun oibríochtaí
laethúla a mhaoiniú do shochar an Ráitis faoi Ioncam Cuimsitheach (Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas).
Léirítear deontais a fuarthas chun sócmhainní a chur le chéile mar chuid d’ioncam na hoibre ar lámh.
Nuair a chuirtear an tionscadal i gcrích, aistrítear an t-ioncam chuig cuntas caipitlithe.
10. Féichiúnaithe agus Ioncam Forbartha
Tá féichiúnaithe do thobhach forbartha san áireamh i nóta 5. Iarchuirtear ioncam ó ranníocaíochtaí forbartha nach
bhfuil dlite lena bheith íoctha laistigh den bhliain reatha agus ní nochtar go leithleach iad sna ráitis airgeadais.
11. Fuascailt Fiach
Is amhlaidh a bhaintear úsáid as na fáltais sin a bailíodh nuair a d’fhuascail iasachtaithe a gcuid iasachtaí go
luath chun iasachtaí morgáiste ón nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta (GAT) agus ó Oifig na nOibreacha
Poiblí (OOP) a fhuascailt.
12. Scéimeanna Léasanna
Gearrtar íocaíochtaí cíosa as léasanna oibriúcháin ar an Ráiteas faoi Ioncam Cuimsitheach (Ráiteas faoi Ioncam
agus Caiteachas). Cuirtear na sócmhainní a fhaightear faoi léas airgeadais san áireamh sna sócmhainní seasta.
Léirítear an méid iníoctha d’iarmhéideanna gan íoc faoi dhliteanas reatha agus creidiúnaithe fadtéarmacha.
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13. Stoc
Déantar luacháil ar stoic ar bhonn meánchostais.
14. Obair ar Lámh agus Réamhchaiteachas
Is é an costas stairiúil carntha atá ar thionscadail chaipitil éagsúla atá i gceist leis an obair ar lámh agus
an réamhchaiteachas. Léirítear an t-ioncam a fabhraíodh maidir leis na tionscadail sin sa Ráiteas faoi Staid
an Airgeadais (Clár Comhardaithe) mar “Ioncam Oibre ar Lámh”.
15. Leas i gCuideachtaí Údaráis Áitiúil
Tá leas Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcuideachtaí liostaithe in Aguisín 8.
16. Comhpháirtithe Gaolmhara
Is éard is idirbheart páirtithe gaolmhara ná aistriú acmhainní, seirbhísí nó dualgais idir údarás áitiúil agus páirtí
gaolmhar. Is iad seo a leanas na príomhpháirtithe gaolmhara san áireamh d’údarás áitiúil:
i.
Bainistíocht agus Pearsanra
ii.
Comhaltaí na Comhairle
iii. Ranna Rialtais
iv. Cuideachtaí Údarás Áitiúil
Tá comhaltaí comhairle Údarás Áitiúil agus príomhphearsanra faoi cheangal ag ailt ábhartha d’Acht an Rialtais
Áitiúil 2001 agus reachtaíocht leasaitheach ina dhiaidh sin chun:
a. dearbhú bliantúil ‘leasanna is gá a fhógairt’ a sholáthar leagtha amach in alt 175 den Acht;
b. nochtadh aon leasanna tairbhiúla faoi ailt 167,178 agus 179 a bhfuil acu nó ag duine bainteach; agus
c. cód iompair a leanúint eisithe ag an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil faoi alt 169 d’Acht an
Rialtais Áitiúil 2001 in 2004.
Áirítear i ‘Leasanna gur gá a fhógairt’ leasanna airgeadais agus leasanna áirithe eile mar thalamh srl.
Is í an Roinn Tithíochta, Pleanáil, Pobail agus Rialtais Áitiúil a dheimhníonn tuarastal agus íocaíocht pearsanra
agus bainistíocht údarás áitiúil ar aon dul le beartas rialtas áitiúil ar rátaí pá.
Nochtar leasanna Údarás Áitiúil i gcuideachtaí agus i gcomhfhiontair in Aguisín 8 leis na Ráitis Airgeadais Bhliantúla.
Tá idirbhearta Údarás Áitiúil le ranna rialtais faoi rialú ag rialuithe an rialtais lárnaigh agus nósanna imeachta
á spreagadh ag rialacha cuntasaíochta rialtais.
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RÁITEAS AR IONCAM CUIMSITHEACH (RÁITEAS AR CHUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS)
LE HAGHAIDH NA BLIANA DAR CHRÍOCH 31 Nollaig 2016

Tugann an Ráiteas ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais le chéile gach ioncam agus caiteachas a bhaineann le fáltais.
Taispeánann sé an barrachas (easnamh) don bhliain. Léirítear aistrithe go dtí/ó chúlchistí go leithleach agus ní leithdháiltear de réir na rannóige seirbhíse iad.
Tabhair do d’aire go leithdháiltear aistrithe i 16 de réir na rannóige seirbhíse ar an mbealach céanna le Tábla A de bhuiséad glactha an Údaráis Áitiúil.

Caiteachas de réir Roinne

Nótaí

Ollchaiteachas

Ioncam

Glanchaiteachas

Glanchaiteachas

2016
I

2016
I

2016
I

2015
I

275,486,058

228,076,956

47,409,102

37,935,709

Bóithre Iompar agus Sábháilteacht

85,304,184

49,490,039

35,814,145

34,774,779

Seirbhísí Uisce

56,763,864

48,045,492

8,718,372

6,971,047

Bainistíocht Forbartha

43,926,879

18,267,974

25,658,905

23,475,881

Seirbhísí Comhshaoil

184,358,194

80,240,352

104,117,842

99,189,573

83,896,518

13,427,765

70,468,753

67,975,103

2,440,404

761,612

1,678,792

1,558,913

37,773,359

30,184,721

7,588,638

41,273,981

769,949,460

468,494,911

301,454,549

313,154,986

324,501,784

324,501,784

336,255,813

6,800,295

6,800,295

6,800,296

12,291,085

12,291,085

16,249,294

42,138,615

46,150,417

Tithíocht & Tógáil

Caitheamh Aimsire & Fóntais
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas
Seirbhísí Ilghnéitheacha

Caiteachas/Ioncam Iomlán

16

Glanchostas na Rannán atá le maoiniú ó Rátaí
agus Cáin Mhaoine Áitiúil
Rátaí
An Cháin Mhaoine Áitiúil
Asbhaint a bhaineann le Pinsean

Barrachas / (Easnamh) don Bhliain roimh Aistrithe
Aistrithe ó (chuig) Cúlchistí

14

(44,637,645)

(45,904,483)

Barrachas (Easnamh) Foriomlán / don Bhliain

16

(2,499,030)

245,934

Cúlchiste Ginearálta @ 1 Eanáir 2016
Cúlchiste Ginearálta @ 31 Eanáir 2016

28,600,516

28,354,582

26,101,486

28,600,516
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RÁITEAS AR STAID AIRGEADAIS (CLÁR COMHARDAITHE) AG AN 31Ú NOLLAIG 2016
Nótaí

Sócmhainní Seasta

2016
I

2015
I

1

Oibríochtúil
Bonneagair
Fostaíocht
Neamhoibríochtúil

6,943,244,359
2,926,987,449
101,862,693
-

9,972,095,101

6,656,966,363
2,931,048,354
301,988,046
228,376,315
10,118,379,078

Obair ar Siúl agus Réamhchostais

2

432,853,360

426,526,055

Féichiúnaithe Fadtéarmacha

3

446,071,748

501,536,671

4
5

4,846,374
136,552,297
117,779,123
23,756,007
590,935

5,082,619
109,186,999
51,654,507
87,749,812
679,761
254,353,698

Sócmhainní Reatha
Stoic
Fiachóirí Trádála agus Réamhíocaíochtaí
Infheistíochtaí Bainc
Airgead Tirim sa Bhanc
Airgead Tirim faoi Thuras

283,524,736

Dliteanais Reatha
(Méideanna a dhlífear laistigh de bhliain)
Ró-tharraingt Bainc
Creidiúnaithe & Fabhruithe
Léasaí Airgeadais

6

Glansócmhainní Reatha / (Dliteanais)

198,891,503
-

198,891,503

184,164,652
184,164,652

84,633,233

70,189,046

527,989,902
6,933,313
21,036,302

555,959,517

596,969,354
5,836,373
27,290,194
630,095,921

10,379,693,925

10,486,534,929

9,972,095,101
378,719,262
37,328,385
26,101,486
(34,550,309)

10,118,379,078
375,604,292
37,328,385
28,600,516
(73,377,342)

10,379,693,925

10,486,534,929

Creidiúnaithe (Méideanna a dhlífear tar éis bliana)
Iasachtaí Iníoctha
Léasaí Airgeadais
Éarlaisí Inaisíoctha
Eile

7
8

Glansócmhainní
Léirithe mar
Cuntas Caipitliúcháin
Ioncam ó Obair idir Lámha
Cúlchiste Sainiúil Fáltais
Cúlchiste Ginearálta Fáltais
Iarmhéideanna Eile

Cúlchistí Iomlána

9
2

10
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RÁITEAS FAOI SHREABHADH CISTÍ (RÁITEAS SREABHADH CISTÍ)
AG AN 31Ú NOLLAIG 2016
Nóta

2016

2015

I

I

GNÍOMHAÍOCHTAÍ FIOSCACHA
Glan-insreabhadh / (Glan-eis-sreabhadh) airgid
ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

17

(14,901,232)

18

(146,283,977)
3,114,970
26,051,461

GNÍOMHAÍOCHTAÍ CAIPITIL
Torthaí ar infheistíocht agus seirbhísiú maoinithe
Méadú/(Laghdú) i Maoiniú Caipitlithe Sócmhainn Sheasta
Méadú/(Laghdú) in WIP/Réamhmhaoiniú
Méadú/(Laghdú) ar Chúlchistí Folaigh
Glanairgead tirim isteach agus amach ó Infheistíocht agus
ó Sheirbhísiú Maoinithe
Caiteachas Caipitiúil agus Infheistíocht Airgeadais
Méadú/(Laghdú) i Sócmhainní Seasta
Méadú/(Laghdú) in WIP/Réamhmhaoiniú
(Méadú)/Laghdú in Oibreacha Gníomhaí gur féidir a Fhorchúiteamh
Méadú/(Laghdú) ar Iarmhéideanna Airgid
Glanairgead tirim isteach agus amach ó chaiteachas caipitiúil
agus infheistíocht airgeadais

Maoiniú
Méadú/(Laghdú) i Maoiniú Iasachtaí
Méadú/(Laghdú) i Maoiniú Cúlchiste
Glan-insreabhadh / (Glan-eis-sreabhadh) airgid
ó ghníomhaíochtaí maoinithe

(117,117,546)

19

159,161,154

20
21

(19,768,421)
(6,428,910)

(26,197,331)

Sealúchais Tríú Páirtí
Méadú/(Laghdú) in Éarlaisí In-aisíoctha
Méadú (Laghdú) glan ar Airgead agus ar Choibhéis Airgid

146,283,977
(6,327,305)
19,204,482

1,096,940
22

2,041,985
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Cuntais Ioncaim 2016 / Sracfhéachaint ar Phróifíl Airgeadais
Caiteachas 2016

Caiteachas 2015

275,486,058

232,091,432

Bóithre Iompar agus Sábháilteacht

85,304,184

77,361,413

Uisce agus Séarachas

56,763,864

59,819,723

Dreasachtaí agus Rialuithe Forbartha

43,926,879

37,963,579

184,358,194

176,916,102

83,896,518

81,611,949

2,440,404

2,983,145

37,773,359

54,171,521

769,949,460

722,918,864

Tithíocht & Tógáil

Cosaint an Chomhshaoil
Caitheamh Aimsire & Fóntais
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas
Ilghnéitheach

Caiteachas Iomlán

De réir Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

Comparáid Chaiteachais 2016/2015
300,000,000

250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

Caiteachas 2016
Caiteachas 2015

50,000,000

0

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2016

Leathanach 84

Príomhfhoinsí Ioncaim
2016
€

Deontais agus Fóirdheontais
Ranníocaíochtaí ó údaráis áitiúla eile
Earraí & Seirbhísí
An Cháin Mhaoine Áitiúil
Asbhaint a bhaineann le Pinsean
Rátaí

172,976,081
63,621,206
231,897,624
6,800,295
12,291,085
324,501,784
812,088,075

De réir Nóta 15

Príomhfhoinsí Ioncaim

Deontais agus Fóirdheontais

21%

Ranníocaíochtaí ó údaráis áitiúla eile

40%
Earraí & Seirbhísí

8%
An Cháin Mhaoine Áitiúil
Asbhaint a bhaineann le Pinsean

29%

Rátaí

1% 1%
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Príomhchatagóirí Caiteachas Ioncaim
2016
€
361,675,923
179,747,088
135,407,950
35,088,876
43,400,698
14,628,925
769,949,460

Speansais Phárolla
Speansais Oibríochtúla
Speansais Riaracháin
Costais Bunaithe
Speansais Airgeadais
Speansais Ilghnéitheacha
Caiteachas Iomlán

De réir Aguisín 1

Anailís ar Chaiteachas Ioncaim
2%
6%
4%

Speansais Phárolla
Speansais Oibríochtúla

18%

47%

Speansais Riaracháin
Costais Bunaithe
Speansais Airgeadais
Speansais Ilghnéitheacha

23%
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Príomhfhoinsí Ioncaim Chaipitil

2016
€
Deontais Rialtais agus An Cháin
Mhaoine Áitiúil
Ranníocaíochtaí Forbraíochta
Iasachtaí
Diúscairt Mhaoine
Ioncam ó Pháirceáil Charranna
Aistrithe ó Ioncam
Eile

157,631,103
25,747,442
3,679,915
5,868,418
32,992,930
48,732,595
274,652,403

De réir Aguisín 5

Foinsí Ioncaim Chaipitil

Deontais Rialtais agus An Cháin
Mhaoine Áitiúil

18%

Ranníocaíochtaí Forbraíochta
Iasachtaí

12%

Diúscairt Mhaoine

71%

2%
1%

0%

9%

Ioncam ó Pháirceáil Charranna
Aistrithe ó Ioncam
Teideal eile
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Caiteachas de réir Roinne Seirbhíse
2016
€
Tithíocht & Tógáil
Bóithre Iompar agus Sábháilteacht
Uisce agus Séarachas
Dreasachtaí agus Rialuithe Forbartha
Cosaint an Chomhshaoil
Caitheamh Aimsire & Fóntais
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas
Ilghnéitheach

151,240,817
17,880,850
2,611,266
48,099,034
(2,062,877)
19,712,726
(7,764,061)
229,717,755

De réir Aguisín 6

Caiteachas de réir Roinne Seirbhíse
160,000,000

Caiteachas

140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
-20,000,000
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Aguisín 1 - Baill na gCoistí um Beartais Straitéiseacha

An Coiste um Beartais Straitéiseacha Airgeadais
Cathaoirleach: Clr. Ruairi McGinley (NS)
Clr. Paddy Bourke (NS)
Clr. Tom Brabazon (FF)
Clr. Brendan Carr (L.Oib)
Clr. Dermot Lacey (L.Oib)
Clr. Ray McAdam (FG)
Clr. Paddy McCartan (FG)
Clr. Micheál MacDonncha (SF)
Clr. Larry O’Toole (SF)
Clr. Noeleen Reilly (SF)
Clr. Nial Ring (NS)
Clr. Hazel De Nortúin (Curtha in ionad Iarchomhairleoir Brid Smith) An Comhaontas Pobal seachas Brabús

Leasanna Earnála
An tUasal David Brennan, Cumann Gnó Chathair Bhaile Átha Cliath (ar scor tar éis cruinniú Eanáir 2016)
An tUasalMorgan O’Regan (ina bhall den choiste ó Mheitheamh 2016), Fóram Gnó Dugthailte Bhaile Átha Cliath
An tUasal Eric Fleming, Comhdháil na gCeardchumann
An Dr Caroline McMullan, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
An tUasal Gina Quin, Comhlachas Tráchtála Bhaile Átha Cliath (Ar scor tar éis Cruinniú Meitheamh 2016)
An tUasal Aebhric McGibney (ina bhall den choiste ó Mheán Fómhair 2016), Comhlachas Tráchtála Bhaile
Átha Cliath
An tUasal Joanna Piechota, Cumann Polainne na hÉireann
An tUasal Aidan Sweeney, Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann
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Forbairt Phleanála agus Mhaoine Coiste um Beartas Straitéiseach
Cathaoirleach: Clr Andrew Montague (L.Oib)
Clr Áine Clancy (L.Oib)
Clr Cathleen Carney Boud (SF)
Clr Daithí De Róiste (FF)
Clr Dermot Lacey (L.Oib)
Clr Éilis Ryan (P.L.Oib)
Clr Gaye Fagan (SF)
Clr Janice Boylan (SF)
Clr Kieran Binchy (FG)
Clr Patrick Costello (Comhaontas Glas)
Leasanna Earnála
An tUasal Graeme McQueen, Cumann Tráchtála Bhaile Átha Cliath
An tUasal John McGrane, Comhlachas Tráchtála na Breataine/na hÉireann
An tUasal Odran Reid, Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP)
An tUasal Öznur Yücel-Finn, Institiúid Phleanála na hÉireann
An tUasal Valerin O’Shea, An Taisce

An Coiste um Beartais Straitéiseacha Ealaíon, Cultúir agus Áineasa
Cathaoirleach: Clr Rebecca Moynihan (L.Oib)
Clr Mary Freehill (L.Oib)
Clr Greg Kelly (SF)
Clr Vincent Jackson (Neamhpháirtí)
Clr Aine Clancy (L.Oib)
Clr John Lyons (PSB)
Clr Emma Murphy (SF)
Clr Séamas McGrattan (SF)
Clr Damian O’Farrell (Neamhpháirtí)
Clr Gary Gannon (N.Sp.)
Clr Claire Byrne (CG)
Clr Séan Paul Mahon (FF)
Clr Claire O’Connor (FF)
Clr Anne Feeney (FG)
Leasanna Earnála
Gerry Kerr (Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill)
Willie White (Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath)
Ciara Higgins Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann
Maurice Ahern, An Chomhairle Spóirt
Simon O’Connor, Músaem Beag Bhaile Átha Cliath
Elaina Ryan, Leabhair Leanaí Éireann
Ciaran Reid, LRP – Comhpháirtíocht Bhaile Formaid/Séipéal Iosóid
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An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Tithíocht
Cathaoirleach: An Comhairleoir Daithí Doolan (SF)
An Comhairleoir Christy Burke (Nsl.)
An Comhairleoir Cieran Perry (Nsp.)
An Comhairleoir Pat Dunne (Ollscoil Luimnigh)
An Comhairleoir Sonya Stapleton (Nsp.)
An Comhairleoir Ray McAdam (FG)
An Comhairleoir Anthony Connaghan (SF)
An Comhairleoir Chris Andrews (SF)
An Comhairleoir David Costello (FF)
An Comhairleoir Patrick Costello (C.G)
An Comhairleoir Alison Gilliland (FG)
An Comhairleoir Norma Sammon (FG)
An Comhairleoir Críona Ní Dhálaigh (SF)
An Comhairleoir Tina MacVeigh (CPSB)
An Comhairleoir Janice Boylan (SF)
An Comhairleoir Gary Gannon (Nsp.)

Leasanna Earnála
An tUasal Sue Taylor (Eagraíocht Alone)
An tUasal Pat Doyle (Iontaobhas Peter McVerry)
An tUasal Lillian Buchanan (Cónaidhm na hÉireann um Míchumas)
An tUasal Aideen Hayden (Threshold Teoranta)
An tUasal Brendan MacConville (Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann)
An tUasal Catherine Kenny (Clann Shíomóin Bhaile Átha Cliath)
An tUasal Kathleen McKillion (Comhairle Tithíochta Sóisialta na hÉireann) (CTSÉ)
An tUasal Lorraine McMahon (Plean Gníomhaíochta Bhaile Formaid don Lucht Siúil)
An tUasal Kevin White (ALONE) curtha in ionad an tUasal Sue Taylor ó 28 Aibreán 2016
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An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Forbairt Gheilleagrach agus Fiontar
Cathaoirleach: Clr. Paul McAuliffe (FF)
Clr. Paddy Bourke (Nsp)
Clr. Deirdre Heney (FF)
Clr. Anne Feeney (FG)
Clr. Gerry Kelly (SF)
Clr. Alison Gilliland (L.Oib)
Clr. Brendan Carr (L.Oib)
Clr. Gaye Fagan (SF)
Clr. Noeleen Reilly (SF)
Clr. Norma Sammon (FG)

Leasanna Earnála:
John Lombard (Cumann Innealtóirí Comhairliúcháin na hÉireann)
Denise Brophy (Dublinia)
Evanne Kilmurray (Fiontraíocht Lár na Cathrach)
Martin Harte (Cuideachta Bharra an Teampaill)
Geraldine Lavin (Cumann na nGnólachtaí Beaga)

An Coiste um Beartais Straitéiseacha Chomhshaoil
Cathaoirleach: Clr. Naoise Ó Muirí
Clr. Catherine Ardagh (Tofa don Seanad)
Clr. Michael Mullooly (In áit Clr Ardagh)
Clr. Claire Byrne (Ar scor Bealtaine 2016)
Clr. Ciaran Cuffe (in áit Clr Byrne)
Clr. Declan Flanagan
Clr. Bríd Smith (Tofa do Dháil Éireann)
Clr. Hazel De Nortuin (In áit Clr Smith)
Clr. Mannix Flynn
Clr. Andrew Keegan
Clr. Denise Mitchell (Tofa do Dháil Éireann)
Clr. Edel Moran (In áit Clr Mitchell)
Clr. Michael O’Brien
Clr. Ciaran O’Moore
Leasanna Earnála
William Brennan (Saothróirí Pobal Bhaile Átha Cliath)
Nicholas Cloake (Fóram Gnó Dugthailte Bhaile Átha Cliath) Ar Scor Meán Fómhair 2016*****
Robert Colleran (Fóram Gnó Dugthailte Bhaile Átha Cliath) ó mhí na Samhna 2016*****
Joe McCarthy (An Taisce)
Robert Moss (Fóram Pobail Chathair Bhaile Átha Cliath)
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An Coiste um Beartais Straitéiseacha Iompair
Cathaoirleach: Clr. Ciarán Cuffe
Clr. Paul Hand
Clr. Teresa Keegan
Clr. Frank Kennedy
Clr. Paddy Smyth
Clr. Paddy McCartan
Clr. Larry O’Toole
Clr. Ray McHugh
Clr. Jane Horgan-Jones
Clr. Kieran Binchy
Clr. Ciarán O’Moore
Clr. Mannix Flynn

Comhaltaí Earnála
An tUasal Fiona Kelty, Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill
An tUasal Frank Mulligan, Comhlachas Tarlú Bóthair na hÉireann
An tUasal Derek Peppard, Feachtas Rothaíochta Bhaile Átha Cliath
An tUasal Richard Guiney, Ceantar Feabhsaithe Ghnó Chathair Bhaile Átha Cliath t/a Baile Átha Cliath
An tUasal Keith Gavin, Cumann Páirceála na hÉireann
An tUasal Martin Hoey, Líonra Rannpháirtíochta Poiblí
An tUasal David Brennan, Cumann Gnó Chathair Bhaile Átha Cliath (ar scor ó CCS i bhFeabhra, 2016)
An tUasal James Leahy, Líonra Rannpháirtíocht Phoiblí (ar scor ó CCS i mí na Samhna, 2016)
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Aguisín 2 – Gníomhaíochtaí na gCoistí um Beartais Straitéiseacha

Gheofar tuairisc ar ghníomhaíochtaí na gCoistí um Beartais Straitéiseacha don bhliain 2016 anseo thíos.

An Coiste um Beartais Straitéiseacha Airgeadais
Líon na gCruinnithe a Tionóladh: 5
Tuairisc ar Ghníomhaíochtaí:
Cuireann an Coiste um Beartais Straitéiseacha Airgeadais (CBS) ceannaireacht agus treoir ar fáil ar
phríomhghnéithe a bhaineann le maoiniú Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Ar na príomhábhair a bhí idir
lámha i rith 2016, bhí:



























Costas Oibreacha Píríte – nuashonrú ón Roinn Seirbhísí Tithíochta agus Pobail
Cáin Leaba Óstáin
Díscaoileadh Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath - nuashonrú
Taisce Chultúrtha Bharra an Teampaill - nuashonrú
Bunú Cuideachta Gníomhaíochta Sainithe Dholadhroichead, An Rinn
Féichiúnaithe Rátaí 2015
Ciste Neartúcháin don Tionscadal Fuinneamh go Dramhaíl Bhaile Átha Cliath
Tuarascáil Tairisceana don bhliain dár críoch 31 Nollaig 2015
Ráiteas Airgeadais Bhliantúil 2015 lena n-áirítear Tuairisciúil Féichiúnaithe
Tuarascáil Scéim Rannaíochtaí Forbartha
Dliteanais Pinsean
Aisíocaíocht BRL
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath - Moltaí um Éifeachtúlacht Mhótarchánach
Bainistíocht Fiachas – Bailiúchán Rátaí
Sócmhainní Bainteach le hUisce agus Draenáil Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
An Cháin Mhaoine Áitiúil - staitisticí
Táscairí Feidhmíochta 2015 de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Táscairí Feidhmíochta an Choimisiúin Iniúchta um Maoirseachta Náisiúnta (NOAC)
de chuid Údaráis Áitiúla 2014 – foilsithe Nollaig 2015
Costas nuashonrú ar tháscairí feidhmíochta an Choimisiúin Iniúchta um Maoirseachta
Náisiúnta (NOAC) a chuimsiú ó Mary Pyne, Leas-phríomhfheidhmeannach na Roinne
Acmhainní Daonna
Nuashonrú Éadálacha Tithíochta ó Brendan Kenny, Leas-phríomhfheidhmeannach,
An Roinn Seirbhísí Tithíochta agus Pobail
Nuashonrú ar Fhiachúnaithe Dramhaíl Tithe Amuigh ó Dick Brady,
Leas-phríomhfheidhmeannach, An Roinn Comhshaoil agus Iompair
Díolúine Rátaí ar réadmhaoin an Rialtais – litir chuig Seamus McCarthy,
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Ligin/Ceadúnais Ghrúpa Pobail – cóipeáil tuarascáil ó Paul Clegg, An Roinn Pleanála
agus Forbartha Réadmhaoine
Díolúintí Rátaí (Sceideal 4)
An tAcht um Brústocaireacht – Cód Trédhearcachta agus Riachtanais
An Coiste Iniúchóireachta

Áirítear i gCuir i Láthair don Choiste:
 Timpeallacht Trádála Lár na Cathrach - Cur i Láthair ó Bhaile Átha Cliath
 Gníomhaireacht Airgeadais Tithíochta – cur i láthair ón Dr Michelle Norris, Cathaoirleach
na Gníomhaireachta Airgeadais Tithíochta (HFA)
 Ionad Nuálaíocht Ghnó Bhaile Átha Cliath – Michael Culligan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
 Oifig Fiontar Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath – cur i láthair ar dheontais ó Greg Swift,
Ceannasaí ar Fhiontar Áitiúil
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An Coiste um Beartas Straitéiseach d’Fhorbairt Phleanála agus Mhaoine
Líon na gCruinnithe a Tionóladh: 5 móide comhchruinniú leis an gCoiste um Chosaint Shóisialta Tithíochta.
Tuairisc ar Ghníomhaíochtaí
I rith na bliana, rinne an CBS roinnt fadhbanna tábhachtacha beartais a mheas agus mhol sé tograí luachmhara
i bpríomhréimsí straitéiseacha, lena n-áirítear:


Tionscnamh Talamh Tithíochta



Treoirlínte Nua Aireachta / Soláthar Tithíochta agus Inmharthanacht i mBaile Átha Cliath



Tobhach na Láithreán Tréigthe agus an Talaimh Neamhshealbhaithe



Scéim Lacáiste Rannaíochtaí Forbartha



Bainistiú Gníomhach Talún



Dublinbikes Coca-Cola Zero



Nósanna Imeachta Forfheidhmiúcháin



Tascfhórsa Tithíochta



Amlínte do Chinntí Pleanála agus do Phlean Forbartha



Plean Gníomhaíochta do Thithíochta agus Daoine gan Dídean



Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 2016-2021



Ligin/Ceadúnais Ghrúpa Pobail



Bealach Rothaíochta Féarbhealach Sheantraibh



Ceadanna Pleanála – Díolúintí Oibre Lasmuigh de Ghnáthuaireanta

An Coiste um Beartais Straitéiseacha Ealaíon, Cultúir agus Áineasa.
Líon na gCruinnithe a Tionóladh: 6
Tuairisc ar Ghníomhaíochtaí
Phléigh an Coiste um Beartais Straitéiseacha Ealaíon, Cultúir agus Áineasa leis an méid seo a leanas le linn 2016.
Mí Eanáir 2016





Clár Cuimhniúcháin 1916 – Seoladh ar an 13 Eanáir 2016
Thuairiscigh ar phríomhfhorálacha an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015
Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Chathair Bhaile Átha Cliath 2015 – 2020 arna
faomhadh in Eanáir 2016
Nuashonrú an Choiste ar Fheidhmiú na Straitéise Cultúrtha – arna ghlacadh in Eanáir 2016

Márta 2016








Tuairisciú ar Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail Bhaile Átha Cliath, 2016 - 2021
Plean Gníomhaíochta 2016 – Doiciméad Straitéiseach Sé Bliana
Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill – Fís Nua – Téarmaí Tagartha agus
Ballraíocht – Coiste bunaithe
Tuairisc curtha ar fáil ar Dhréachtstraitéis Páirceanna na Cathrach 2016 – le dul go
comhairliúchán poiblí
Dréachtphlean um Speicis Chomhíochta Ionracha faofa do Bhaile Átha Cliath. An Coiste
um Chosaint Shóisialach Mhárta
An tUasal Marc Coyle - Cur i Láthair na Dréachtstraitéise Crann
an tUasal Brendan Teeling, Leas-leabharlannaí na Cathrach - Cur i Láthair ar Fhorbairtí
Seirbhís Leabharlainne

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2016

Leathanach 99

Bealtaine 2016




Athbhreithniú ar Straitéis iomlán CCBÁC agus ar Bheartas/Cód Cleachtais Scannánaithe
sa Chathair lena n-áirítear Scannánú ar Shráid Henrietta – Cód Cleachtais comhaontaithe
Cur chun Feidhme na Straitéise Cultúrtha – Comhaontaithe
An tUasal Jacinta Lynch, Stiúrthóir Bunaidh Stiúdónna na Cloiche Leithne - Cur i Láthair
ar Thionscnamh Spásanna Cruthaitheacha

Meitheamh 2016





Tuarascáil ar leasú Fodhlíthe Taibhiú Sráide 2016, glactha ag an CC Iúil 2016
Straitéis Chrann Chathair Bhaile Átha Cliath 2016-2020 – Glactha ag Cruinniú CC 8 Iúil
An tUasal Liz Coman, Oifigeach Ealaíon - Cur i Láthair ar na hEalaíona in Oideachas
agus Foghlaim
Bruce McDevitt, Oifigeach Forbartha Spóirt - Cur i Láthair ar Iniúchadh ar Áiseanna Spóirt

Meán Fómhair 2016







Achoimre ar Leabharlann Nua na Cathrach go dáta
Dréacht-doiciméad Beartais ar na hEalaíona in Oideachas agus Foghlaim Chathair
Bhaile Átha Cliath – Comhaontaithe
Comhpháirtíocht Institiúideach Chultúrtha Náisiúnta le CCBÁC – seolta 27 Meán Fómhair
An tUasal Margaret Hayes, Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha Cliath - Cur i Láthair
ar Leabharlann Nua na Cathrach i gCearnóg Parnell
An tUasal Simon O’Connor, Coimeádaí. An tUasal Sarah Costigan, Stiúrthóir Forbartha
Cur i Láthair nuashonraithe ar Mhúsaem Bheag Bhaile Átha Cliath.

Samhain 2016




Tuairiscíodh ar Dheontais Ealaíon na Cathrach 2016 – Mollta do CC le faomhadh
Nuashonrú ar Chur chun Feidhme na Straitéise Cultúrtha
an tUasal Leslie Moore, Stiúrthóir Pháirc na Cathrach - Cur i Láthair ar an Ionad
Fionnachtana Mholta (Léiritheach) do Chuan Bhaile Átha Cliath
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An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Tithíocht
Líon na gCruinnithe a Tionóladh: 9
Bhí comhchruinniú ar siúl den Choiste um Chosaint Shóisialta Tithíochta agus Pleanála ar an 9 Nollaig chun an
Tionscnamh Talún Tithíochta a phlé i nGairdíní Uí Dhuibheannaigh, Eastát Mhichíl agus Bóthar Oscair Mhic Thréinir.
Tuairisc ar Ghníomhaíochtaí
Ba iad seo a leanas na príomhcheisteanna a ndearnadh iad a phlé agus a mheas ag an gCoiste:





















Tionscnamh Talún Tithíochta i nGairdíní Uí Dhuibheannaigh, Eastát Mhichíl agus Bóthar
Oscair Mhic Thréinir
Scéim Ranníocaíochtaí Airgeadais
Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean
Nuashonruithe faoin CBS Tithíochta
An Clár Tithíochta
Nuashonruithe do Phlean Gníomhaíochta 2016 de Phlean Phobail agus Eacnamaíoch
Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath 2016-2021
Cabhair Tithíochta do Dhaoine Scothaosta
Comhairle Tithíochta Sóisialta na hÉireann (CTSÉ)
Nuashonruithe Athghiniúna
Nuashonruithe Mearthógála
Measúnú Riachtanais Tithíochta
Nuashonruithe Cóiríochta don Lucht Siúil
Clár Éifeachtúlacht Fuinnimh
Clár um Mionárasán Sheanóirí Ar Fud na Cathrach a Chónascadh
Tionscadal agus Cur i bhFeidhm Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta
Scéim Cheannaigh Incrimintigh Tionóntaí
Úinéireacht Roinnte
Cur i Láthair ALONE
Clár Cigireachta níos déine
Plean Gníomhaíochta do Thithíocht agus do Dhaoine gan Dídean – Ag Atógáil Éireann

Cuireadh dhá Fhoghrúpa CBS Tithíochta ar bun chun scrúdú níos mionsonraithe a dhéanamh ar thopaicí agus
chun moltaí a chur le chéile don CBS Tithíochta.
1. Liosta Tithíochta agus Cosaint Sonraí
Cuspóirí: Féachaint ar chosaint sonraí eadhon: Liosta Ligean curtha timpeall chuig Comhairleoirí. Sa Seanliosta
Ligean bhí mionsonraí ar ainmneacha agus seoltaí ach ní raibh aon mhionsonraí curtha ar fáil ar an Liosta Nua
Ligean. Bhí 4 chruinniú ar siúl:
 25 Aibreán
 5 Iúil
 27 Meán Fómhair
 17 Samhain
Baill an Fhoghrúpa: Chathaoirleach Clr Pat Dunne (OL), Clr Chris Andrews (SF), Clr Cieran Perry (Nsp),
Clr David Costello (FF), Clr Dermot Lacey (L.Oib), Clr Janice Boylan (SF), Clr Patrick Costello (CG)
2. Comhtháthú Sóisialta agus Éagsúlacht Tionachta
Cuspóirí: Mar a comhaontaíodh faoin gclár oibreacha d’ábhair ar an gClár Oibre do 2016 cuirfear fochoiste ar bun
chun téarmaí tagartha do staidéar ar Chomhtháthú Sóisialta/Forbairt Tionachta a fhorbairt. Comhaontaíodh
ar é a chur ar athló go dtí go mbeadh torthaí daonáirimh 2016 ar fáil.
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Tionóladh 1 chruinniú:
 28 Meán Fómhair
Baill an Fhoghrúpa: Cathaoirleach Clr Patrick Costello (CG), Clr Alison Gilliand (FG), Clr Dáithi Doolan (SF),
Kevin White (ALONE), Lillian Buchanan (Cónaidhm na hÉireann um Míchumas)
Foghrúpaí bunaithe in 2016 a tháinig le chéile arís in 2016:
Foréigean Baile
Tionóladh cruinniú amháin:
 25 Aibreán
Baill an Fhoghrúpa: Cathaoirleach Clr Noeleen Reilly (SF), Clr Gary Gannon (Nsp.), Clr Alison Gilliland (FG),
Clr Daithí Doolan (SF), Clr Críona Ní Dhálaigh (S.F), Clr Janice Boylan (SF), An tUas. Catherine Kenny (Clann
Shiomóin Bhaile Átha Cliath). An tUas. Lillian Buchanan (Cónaidhm na hÉireann um Míchumas), Clr Patrick
Costello (CG), Clr Chris Andrews (SF)
Caighdeáin Stoc Tithíochta CCBÁC
Tionóladh cruinniú amháin:
 7 Nollaig
Baill an Fhoghrúpa: Cathaoirleach Clr Janice Boylan (SF), Clr Críona Ní Dhálaigh (S.F), Clr Alison Gilliland (FG),
Clr Chris Andrews (SF), Clr Tina MacVeigh (CPRB), Clr Anthony Connaghan (SF)

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2016

Leathanach 102

An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Forbairt Gheilleagrach agus Fiontar
Líon na gCruinnithe a Tionóladh: 7 le himeacht bhreise, tionóladh Cruinniú Mullaigh Breatimeachta Bhaile Átha Cliath
Tuairisc ar Ghníomhaíochtaí
Dhírigh An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Forbairt Gheilleagrach agus Fiontar ar an méid seo
a leanas le linn 2016.
Feabhra 2016




Tuarascáil Bainistíochta um Forbairt Eacnamaíochta agus Fiontar
Tuarascáil ar Ghradaim Fiontar Sóisialta
Cur i Láthair ar Dublin.ie

Márta 2016






Tuarascáil Bainistíochta um Forbairt Eacnamaíochta agus Fiontar
Tuarascáil ar Mhargaidh (tuarascáil le cur timpeall ag cruinniú)
Tuarascáil ar Éifeacht Eacnamaíoch Turasóireachta (tuarascáil le cur timpeall ag cruinniú)
Tuarascáil ar Bharra an Teampaill
Tuarascáil ar Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (PÁEP) 2016 – 2021

Bealtaine 2016







Cur i Láthair Siopa Idirnáisiúnta Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, An tUas. Ronan Furlong Alpha
Ollscoil Chathair BÁC
Tuarascáil Bainistíochta um Forbairt Eacnamaíochta agus Fiontar
Tuarascáil ar Mhargaidh
Tuarascáil ar Éifeacht Eacnamaíocht ar Mhol Digiteach
Nuashonrú ar an nGrúpa Oibre Turasóireachta
Tuarascáil ar Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (PÁEP) 2016 – 2021

Iúil 2016


Cruinniú Mullaigh Breatimeachta: Dúshláin agus Deiseanna do Bhaile Átha Cliath

Iúil 2016








Leasanna Pobail ón ospidéal agus campas nua do leanaí ag San Séamas: Cur i Láthair
Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (PÁEP) 2016 – 2021: Tuairiscigh
Moltaí Iompair do Lár na Cathrach: Measúnú eatramhach ar éifeacht ar mhargaidh mhiondíola: Tuairiscigh
Straitéis Mhargaí: Nuashonraigh
Grúpa Oibre Turasóireachta: Nuashonraigh
Cruinniú Mullaigh Breatimeachta: Nuashonraigh
Oifig Fiontar Áitiúil (OFÁ) Chathair Bhaile Átha Cliath, Nuashonrú Bainistíochta

Meán Fómhair 2016





Grúpa Oibre Bialanna agus Caifé - Cur i Láthair
Cur i Láthair Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (PÁEP) - Crios Forbartha Straitéiseach na nDugthailte
Oifig Fiontar Áitiúil - Cliaint Nuathionscanta - Físeanna
Nuashonrú ar Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail

Samhain 2016






Cur i Láthair PÁEP - Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin
Tuarascáil Bhialann agus Caifé – tuarascáil dheiridh curtha timpeall
Nuashonrú um Bainistiú Rannóige
Straitéis Fiontair Réigiún Bhaile Átha Cliath
Tuarascáil ar Chaidrimh Idirnáisiúnta
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An Coiste um Beartais Straitéiseacha Chomhshaoil
Líon na gCruinnithe a Tionóladh: 6
Tuairisc ar Ghníomhaíochtaí:












Plean Bainistíochta Bruscair 2016 – 2018 forbartha agus glactha
Fochoiste um Straitéis Athrú Aeráide bunaithe
Straitéis um Phleananna Gníomhaíochta ar Athrú Aeráide forbartha d’Údaráis Áitiúla Bhaile
Átha Cliath
Tiomantais athdhearbhaithe do Chúnant na Méaraí d’Aeráid agus Fuinneamh
Maoirseacht ar dhul chun cinn an Tionscadail Dramhaíl go Fuinneamh Bhaile Átha Cliath
Coimisiúnú an Tionscadail Dramhaíl go Fuinneamh Bhaile Átha Cliath scrúdaithe
Ciste Gnóthachain Phobail (DWtE) pléite
Coiste Speisialta ar rialacháin um Bailiúchán Dramhaíola Bunaithe
Díospóireachtaí faoi chosaintí ó thuilte Chluain Tarbh/ Chnocán Doirinne
Plean Measúnaithe agus Bainistíochta Riosca i gcás Tuilte Dobharcheantair curtha i láthair.

An Coiste um Beartais Straitéiseacha Iompair
Líon na gCruinnithe a Tionóladh: 5
Tuairisc ar Ghníomhaíochtaí:












Comhairliúchán poiblí ar Staidéar Iompair Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath, comhthuarascáil Údarás
Iompair Chathair Bhaile Átha Cliath agus Náisiúnta, ina bhfuil san áireamh moltaí d’Fhaiche an Choláiste
ag leanúint ar an Luas a chríochnú in 2017.
Tuarascáil Mheasúnaithe ar Éifeacht Eacnamaíocha agus tuarascáil um Thaighde Custaiméara
a coimisiúnaíodh ag an Údarás Iompair Náisiúnta ag éirí as moltaí an Staidéir Iompair Lár Cathrach.
Comhairleoirí E&Y agus Millward Brown faoi seach a rinne na cuir i láthair.
Tuarascáil chomhairliúcháin phoiblí ar na moltaí d’Fhaiche an Choláiste lena n-áirítear an plás molta
agus rochtain trí iompar poiblí, tacsaithe, coisithe agus rothaithe.
Tuarascáil Tástála i leith Measúnú Éifeacht Chomhshaoil agus tuarascáil Tástála i leith Measúnú Oiriúnachta.
Plé mionsonraithe CCS ag cruinnithe éagsúla in 2016 ar Bhealach Rothaíochta na Life agus an bealach
is dealraithí a roghnófar.
Tuarascáil ar Chomhairliúchán Poiblí maidir le hAthbhreithniú Teorainn Luais Speisialta Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Fodhlíthe a mhol crios nua 30 km/u timpeall na cathrach, lena n-áirítear crios fadaithe 30km/u do lár na
cathrach agus na Fodhlíthe leasaithe a mholadh don Chomhairle Cathrach.
Straitéis Sábháilteachta ar Bhóithre - 2020.
Tuarascáil Bhliantúil, 2015, ó Oifigeach na nAchomharc Páirceála 2015.
Tuarascáil ar oibriú an cheantair tródaim d’fheithicil acastóra 5+.
Rinneadh na fadhbanna a bhaineann le hoibreacha Traschathrach Luas a phlé agus rinneadh
nuashonruithe leanúnacha orthu.
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Aguisín 3 – Táscairí Feidhmíochta 2016 de chuid
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Táscairí Feidhmíochta

01/01/2016 - 31/12/2016 (Bliantúil)

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Stádas: Críochnaithe

Ábhar

Táscaire

Tithíocht: T1, T2 & T4 A. Líon iomlán tithe cónaithe curtha ar fáil ag an ÚÁ le linn na bliana.
Faofa
B. Líon na dteaghaisí a cuireadh ar fáil go díreach

Luach

Trácht
1,513
222

B1. Líon na dteaghaisí a tógadh

40

B2. Líon na dteaghaisí a ceannaíodh

182

C. Líon na dteaghaisí curtha ar fáil faoin scéim SCC

69

D. Líon na dteaghaisí a cuireadh ar fáil faoin scéim ICT

974

E. Líon na dteaghaisí curtha ar fáil faoi scéim an chláir chaiteachais
reatha um thithíocht shóisialta (SHCEP)

248

F. Líon iomlán na dteaghaisí tithíochta sóisialta san ÚÁ ag deireadh
na bliana

28,696

G. Líon iomlán na dteaghaisí a cuireadh ar fáil go díreach (a tógadh nó
a ceannaíodh) ag an ÚÁ

25,402

H. Líon iomlán na dteaghaisí a cuireadh ar fáil faoin SCC

1,420

I. Líon iomlán na dteaghaisí a cuireadh ar fáil faoin ICT má
fheidhmítear í

1,071

J. Líon iomlán na dteaghaisí curtha ar fáil faoin scéim an chláir
chaiteachais reatha um thithíocht shóisialta (SHCEP)

803

K. Líon na dteaghaisí aonair faoin tuath atá pleanáilte a leagan nó le díol
de bharr dearóilithe
A. Céatadán de líon na dteaghaisí ag H1G a bhí folamh ag deireadh
na bliana
Líon na dteaghaisí laistigh den stoc iomlán nach raibh tionónta (í) iontu ag
deireadh na bliana
A. Caiteachas ar dheisiú agus chothabháil tithíochta a cheannaigh nó
a thóg an ÚÁ agus é sin roinnte ar H1G
Caiteachas ar dheisiú agus chothabháil stoc ÚÁ a tiomsaíodh ar bhonn
leanúnach i rith na bliana

Tithíocht: T3 & T5
Faofa

A. An mheántréimhse ama a tógadh ón uair ar imigh tionóntaí ó theaghais
go dtí gur tosaíodh tionóntacht nua

0
5.33%
1355
€2,809.03
€71,355,007

20.31 seachtain

B. An meánchostas a caitheadh ar na teaghaisí a ullmhú le ligean ar cíos
arís le linn na bliana

€19,680.78

Líon na dteaghaisí a ndeachaigh tionóntaí nua isteach iontu ar dháta ar
bith i (gan iad siúd a bhí folamh um athchóiriú eastáit a chur san áireamh)

897

Líon na seachtainí ón uair ar imigh an tionónta a bhí ann roimhe sin ón
teaghais go dtí céad dhochar cíosa an tionónta nua
Tá an caiteachas iomlán ar dheisiúcháin a bhí riachtanach chun go
bhféadfaí teaghaisí a ligean ar cíos arís cuimsithe thuas

18,216 seachtain
€17,653,658
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A. Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe i gceantar an ÚÁ ag deireadh
Meithimh 2016

Tithíocht: T6
Faofa

B. Líon na dteaghaisí ligthe ar cíos a rinneadh cigireacht orthu le linn
na bliana

1,751

C. Céatadán teaghaisí a rinneadh cigireacht orthu in 2016 a fuarthas gan
a bheith ag comhlíonadh le Rialacháin Chaighdeán

78.98

D. Líon na dteaghaisí neamhchomhlíontacha a bhí comhlíontach le
linn 2016

1,749

Céatadán teaghaisí a rinneadh cigireacht orthu in a fuarthas gan
a bheith ag comhlíonadh le Rialacháin Chaighdeán (Caighdeáin do
Thithíocht ar Cíos)

1,383

A. Líon na ndaoine fásta i gcóiríocht éigeandála go fadtéarmach mar
% de líon iomlán na ndaoine fásta gan dídean
Líon na ndaoine fásta a aicmíodh mar gan dídean agus i gcóiríocht
éigeandála ar oíche an 31/12/2016
Líon na ndaoine fásta ar an dáta sin a bhí i gcóiríocht éigeandála ar
feadh 6 mhí go leanúnach nó ar feadh 6 mhí go carnach laistigh den
tréimhse 12 mhí roimhe sin

Bóithre: B1 & B2
Faofa

72,900

66.97%
2,922 Tagraíonn na staitisticí
sin do Chathair agus
Chontae Bhaile
Átha Cliath.
1,957

% De chiliméadair bóthair réigiúnaigh a bhfuil rátáil IRDC orthu

90%

% De chiliméadair Príomhbhóthair Áitiúil a bhfuil rátáil IRDC orthu

28%

% De chiliméadair Bóthair Tánaistigh Áitiúil a bhfuil rátáil IRDC orthu

56%

% De chiliméadair Bóthair Treasaigh Áitiúil a bhfuil rátáil IRDC orthu

75%

% De bhóithre réigiúnacha ar tugadh rátáil IRDC dóibh i rith na bliana

22%

% De Líon Iomlán chiliméadair bóthair Réigiúnaigh a bhfuil rátáil IRDC
de 1-4 orthu

4%

% De Líon Iomlán chiliméadair bóthair Réigiúnaigh a bhfuil rátáil IRDC
de 5-6 orthu

34%

% De Líon Iomlán chiliméadair bóthair Réigiúnaigh a bhfuil rátáil IRDC
de 7-8 orthu

23%

% De Líon Iomlán chiliméadair bóthair Réigiúnaigh a bhfuil rátáil IRDC
de 9-10 orthu

28%

% De Líon iomlán chiliméadair Príomhbhóthair a bhfuil rátáil IRDC
de 1-4 orthu

3%

% De Líon iomlán chiliméadair Príomhbhóthair a bhfuil rátáil IRDC
de 5-6 orthu

14%

% De Líon iomlán chiliméadair Príomhbhóthair a bhfuil rátáil IRDC
de 7-8 orthu

4%

% De líon iomlán chiliméadair Príomhbhóthair a bhfuil rátáil IRDC
de 9-10 orthu

6%

% De líon iomlán chiliméadair Bóthair den Dara Grád a bhfuil rátáil IRDC
de 1-4 orthu

10%

% De líon iomlán chiliméadair Bóthair den Dara Grád a bhfuil rátáil IRDC
de 5-6 orthu

24%

% De líon iomlán chiliméadair Bóthair den Dara Grád a bhfuil rátáil IRDC
de 7-8 orthu

11%

% De líon iomlán chiliméadair Bóthair den Dara Grád a bhfuil rátáil IRDC
de 9-10 orthu

11%

% De líon iomlán chiliméadair Bóthair den Tríú Grád a bhfuil rátáil IRDC
de 1-4 orthu

10%

% De líon iomlán chiliméadair Bóthair den Tríú Grád a bhfuil rátáil IRDC
de 5-6 orthu

32%

% De líon iomlán chiliméadair bóthair Treasaigh a bhfuil rátáil IRDC
de 7-8 orthu

12%

% De líon iomlán chiliméadair Bóthair den Tríú Grád a bhfuil rátáil IRDC
de 9-10 orthu

21%

A1. Ciliméadair de bhóithre réigiúnacha a neartaíodh agus úsáid á baint
as deontais Feabhsúchán Bóthair

12.3 km

A2. Deontais Feabhsúchán Bóthair caite ar Bhóithre Réigiúnacha (neartú)
B1. Líon na gciliméadar de bhóithre réigiúnacha a ndearnadh athshéalú
orthu agus deontais Cothabhála Bóthair á n-úsáid

€3,502,939.00
0.0 km
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B2. Deontais Feabhsúchán Bóthair caite ar Bhóithre Réigiúnacha
(athshéalú)
C1. Ciliméadair de bhóithre áitiúla a neartaíodh agus úsáid á baint as
deontais Feabhsúchán Bóthair
C2. Deontais Feabhsúchán Bóthair caite ar Bhóithre Réigiúnacha (neartú)
D1. Líon na gciliméadar de bhóithre áitiúla a ndearnadh athshéalú orthu
agus deontais Cothabhála Bóthair á n-úsáid
D2. Deontais Chothabhála Bóthair caite ar Bhóithre Áitiúla (athshéalú)

€0.00
14.6 km
€2,502,856.00
0.0 km
€0.00

Mótarcháin: R3
Faofa

% d’idirbhearta mótarchánach ar líne

Uisce: U1
Faofa

% de Scéimeanna Príobháideacha Uisce Óil atá ag feidhmiú de réir an dlí

1.00% Ní bhaineann le
Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath,
níl aon scéimeanna
príobháideacha
i bhfeidhm.

Dramhaíl: C1
Faofa

Líon na dtithe i gceantar atá clúdaithe ag oibreoir ceadúnaithe
a sholáthraíonn seirbhís 3 araide ar an 31/12/2015 ((daonáireamh 2016)

95,423

% na dtithe san ÚÁ atá léirithe ag an bhfigiúr A

Truailliú an
Chomhshaoil: C2
Faofa

83.79%

45.10%

Líon iomlán na gcásanna a bhain le gearán faoi thruailliú

15,095

Líon na gcásanna truaillithe nár fiosraíodh nó a tugadh chun críche

14,988

Líon na gcásanna truaillithe in 2016 nár tugadh chun críche

342

Líon na gcásanna truaillithe i dtaobh gearáin i rith na bliana

15,095

Líon na gcásanna truaillithe a dúnadh le linn na bliana

14988
342

Líon iomlán na gcásanna ar láimh ag deireadh na bliana

Truailliú Bruscair: C2 Céatadán de cheantar nach bhfuil truaillithe ag bruscar
Faofa

Pleanáil: P1
Faofa

Céatadán de cheantar atá ar bheagán truaillithe ag bruscar

Mar atá thuas

Céatadán de cheantar atá truaillithe go measartha ag bruscar

Mar atá thuas

Céatadán de cheantar atá truaillithe go mór ag bruscar

Mar atá thuas

Céatadán de cheantar atá thar a bheith truaillithe ag bruscar

Mar atá thuas

Foirgnimh a ndearnadh cigireacht orthu mar chéatadáin de líon na
bhfoirgneamh nua ar tugadh fógra don údarás áitiúil fúthu
Líon iomlán na bhfoirgneamh nua ar tugadh fógra don údarás áitiúil fúthu

Pleanáil: P2 & P3
Faofa

Tá mionsonraí
maidir leis an
táscaire seo
á gcur ar fáil go
lárnach agus ní
bheidh siad ar fáil
go dtí Iúil

75.13%
1,158

Líon na bhfoirgneamh nua ar tugadh fógra don údarás áitiúil fúthu i rith na
bliana agus a ndearnadh cigireacht amháin ar a laghad orthu

870

A. Líon iomlán na gcinntí pleanála faoi réir achomhairc don Bhord
Pleanála a socraíodh ag an mbord in 2016

314

(B). % na gcinntí a dhearbhaigh (le héagsúlachtaí nó gan iad) an
cinneadh a rinne an ÚÁ

78.66%

Líon na gcinntí a dhearbhaigh cinneadh an ÚÁ le héagsúlacht
nó gan í

247

A. Líon na gcásanna pleanála a cuireadh faoi bhráid an ÚÁ nó
a tionscnaíodh aige i rith 2016 agus a ndearnadh a fhiosrú

1,096

B. Líon iomlán na gcásanna a dúnadh i rith 2016
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C. % na gcásanna ag B a caitheadh amach maidir le hAlt 152(2) nó
a dúnadh mar gheall ar fhorbairt a bhí coiscthe nó díolmhaithe ag reacht

46.42%

D. % na gcásanna ag ‘B’ a réitíodh trí mheán caibidlí agus a raibh an ÚÁ
sásta leo

0%

E. % de chásanna ag B a dúnadh mar gheall ar chaingne forfheidhmithe

53.58%

F. Líon iomlán na gcásanna pleanála a bhí á bhfiosrú ar an 31/12/2016

2,056

Líon iomlán na gcásanna ag ‘B’ a caitheadh amach faoi alt 152(2), An
tAcht Pleanála agus Forbartha 2000

422

Líon na gcásanna ag ‘B’ a réitíodh i sásamh an ÚÁ trí mheán caibidlí

0 Tosaíonn cásanna go léir
le litir rabhaidh ach
réitítear an chuid is mó
díobh ansin trí caibidlí

Líon na gcásanna ag ‘B’ a dúnadh mar gheall ar chaingne forfheidhmithe

Pleanáil: P4 & P5
Faofa

Sonraí Chlár D RAB roinnte ar dhaonra an cheantar ÚÁ
Clár D RAB déanta suas de D01, D02, D03 (agus an táille lárnach
bainistíochta san áireamh)

A. An mheánuimhir seachtainí a tógadh chun déileáil le hiarratais ar
dheimhnithe um shábháilteacht ó dhóiteán a fuarthas sa bhliain.

487

€24.92
€13,788,596 An Ghníomhaireacht
Bhainistíochta um Rialtas
Áitiúil (GBRÁ) le dearbhú
cén figiúr Daonáirimh atá
le húsáid do Réigiún
Bhaile Átha Cliath
a bhíonn éifeacht aige ar
chostas Seirbhís Dóiteáin
in aghaidh an duine
10.98 seachtain

Líon deimhnithe um shábháilteacht ó dhóiteán a eisíodh maidir le
hiarratais a fuarthas
An líon seachtainí ón dáta a fuarthas san údarás áitiúil iarratas iomlán
agus bailí go dtí an dáta a eisíodh deimhniú um shábhailteacht ó dhóiteán
don iarrthóir agus aon chuid de sheachtain tugtha go dhá phointe
deachúla agus an t-iomlán deimhnithe um shábháilteacht ó dhóiteán arna
n-eisiúint maidir le hiarratais a fuarthas in 2016.

An tSeirbhís
Dóiteáin: D1
Faofa

Clár E RAB roinnte ar dhaonra dhaonáireamh 2016 ar fhreastail an
tSeirbhís Dóiteáin orthu
Sonraí caiteachais Chlár E RAB déanta suas de C11 - Oibriú na Seirbhíse
Dóiteáin & C12 Cosc Dóiteáin

An tSeirbhís Dóiteáin: A. Meánmhéid ama (nóim) chun briogáidí dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin
D2 & D3
Lánaimseartha i dtaobh Dóiteáin
Faofa
(B). Meánmhéid ama (nóim) chun briogáidí dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin
Pháirtaimseartha i dtaobh Dóiteáin

297 Níl san áireamh anseo
13 iarratas neamhbhailí
a fuarthas
3,261.42
seachtain

€80.76
€103,954,252 Ní mór an costas per
capita a shoiléiriú. GBRÁ
le soiléiriú cén figiúr
daonáirimh atá le húsáid
in áirimh do
Mhór-Réigiún Bhaile
Átha Cliath.

1.46 nóim
6.17 nóim

C. Meánmhéid ama (nóim) chun briogáidí dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin
Lánaimseartha i dtaobh tionóiscí eile

1.51 nóim

D. Meánmhéid ama (nóim) chun briogáidí dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin
Pháirtaimseartha i dtaobh tionóiscí eile

6.23 nóim

A. % de chásanna i dtaobh dóiteáin ina bhfreastalaítear ar an láthair den
chéad uair laistigh de 10 nóim

77.92%

B. % de chásanna i dtaobh dóiteáin ina bhfreastalaítear ar an láthair den
chéad uair tar éis 10 nóim agus laistigh de 20 nóim

19.85%

C. % de chásanna i dtaobh dóiteáin ina bhfreastalaítear ar an láthair den
chéad uair tar éis 20 nóim

2.23%

D. % de chásanna nach mbaineann le dóiteáin ina bhfreastalaítear ar an
láthair den chéad uair laistigh de 10 nóim

75.84%

E. % de chásanna nach mbaineann le dóiteán ina bhfreastalaítear ar an
láthair den chéad uair tar éis 10 nóim agus laistigh de 20 nóim

20.01%

F. % nach mbaineann le dóiteán ina bhfreastalaítear ar an láthair den
chéad uair tar éis 20 nóim

4.15%

Líon iomlán na nglaonna amach i dtaobh dóiteán le linn na bliana

7,698

Líon na gcásanna dóiteáin áit a bhfreastalaíonn an chéad inneall dóiteáin
ar an láthair laistigh de 10 nóiméad

5,998
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An tSeirbhís
Leabharlainne: L1
Faofa

Líon na gcásanna dóiteáin áit a bhfreastalaíonn an chéad inneall dóiteáin
ar an láthair tar éis 10 nóim & laistigh de 20 nóim

1,528

Líon na gcásanna dóiteáin áit a bhfreastalaíonn an chéad inneall dóiteáin
ar an láthair tar éis 20 nóim

172

Líon iomlán na nglaonna amach i dtaobh gach teagmhas éigeandála eile
le linn na bliana

2,434

Líon na gcásanna nach mbaineann le dóiteán áit a bhfreastalaíonn an
chéad inneall dóiteáin ar an láthair tar éis 10 nóim

1,846

Líon na gcásanna dóiteáin áit a bhfreastalaíonn an chéad inneall dóiteáin
ar an láthair tar éis 10 nóim & laistigh de 20 nóim

487

Líon na gcásanna nach mbaineann le dóiteán áit a bhfreastalaíonn an
chéad inneall dóiteáin ar an láthair tar éis 20 nóim

101

Líon na gcuairteanna leabharlainne i rith na bliana

2,563,464

Líon na míreanna a tógadh ar iasacht i rith na bliana

2,305,193

A. Líon na gcuairteanna leabharlainne in aghaidh an duine
B. Líon na míreanna a eisíodh chuig iasachtaithe i rith na bliana

An tSeirbhís
Leabharlainne: L2
Faofa

Sonraí Chlár F an Ráiteas Airgeadais Bliantúil / de réir dhaonra an
cheantar ÚÁ in 2016 de réir an daonáirimh

Óige agus Pobal:
Ó1 & Ó2
Faofa

A. Céatadán na scoileanna áitiúla i mbun scéim áitiúil Chomhairle na nÓg

Clár F02 RAB Costas na Seirbhíse Leabharlainne

4.63
2,305,193

€43.10
€23,840,704

35.44%

Líon iomlán na meánscoileanna sa cheantar ÚÁ ag deireadh na bliana

79

Líon na meánscoileanna sa cheantar ÚÁ ar fhreastail ionadaithe uathu ar
CGB Chomhairle na nÓg

28

A. Líon eagraíochtaí san áireamh i gClár an Chontae agus an chomhréir
a roghnaigh a bheith mar chuid den Choláiste Cuimsiú Sóisialta laistigh
den Líonra Rannpháirtíochta Pobail

32.46

Líon na n-eagraíochtaí i gClár an Chontae don cheantar údaráis áitiúil

610

Líon iomlán na n-eagraíochtaí a chláraigh don chéad uair in 2016

50

Líon iomlán na n-eagraíochtaí cláraithe a roghnaigh bheith páirteach sa
Choláiste Toghcháin um Chuimsiú Sóisialta nuair a chláraigh siad don
Líonra Rannpháirtíochta Pobail

Cúrsaí
Corparáideacha: C1,
C2 & C4
Faofa

Líon na mball foirne coibhéise lánaimseartha ag deireadh na bliana

5,290.15

Céatadán de laethanta oibre íoctha a cailleadh mar gheall ar asláithreacht
tinnis trí shaoire a raibh teastas dochtúra ag gabháil léi

3.78%

Céatadán de laethanta oibre íoctha a cailleadh mar gheall ar asláithreacht
tinnis trí shaoire féindeimhnithe

0.52%

Líon na laethanta oibre a cailleadh mar gheall ar asláithreacht tinnis
trí shaoire a raibh teastas dochtúra ag gabháil léi

46,864 day

Líon na laethanta oibre a cailleadh mar gheall ar asláithreacht tinnis
trí shaoire féindeimhnithe

6,257 day

Líon na laethanta oibre a cailleadh mar gheall ar asláithreacht tinnis
trí shaoire a raibh teastas dochtúra ag gabháil léi

1,490 day

Líon na laethanta oibre a cailleadh mar gheall ar asláithreacht tinnis
trí shaoire féindeimhnithe

0 day

An caiteachas go léir ar TFC le linn na tréimhse 01/01/2016 go
31/12/2016 agus é roinnte ar an líon CLA
An caiteachas ioncaim iomlán ar Ghnéithe Cuntais

Cúrsaí
Corparáideacha: C3
Faofa

198

€1,925.43
€10,185,796

Líon iomlán amharc leathanaigh do láithreán gréasáin an ÚÁ in 2016

12,036,784

Líon iomlán na n-úsáideoirí meán sóisialta ar an 31/12/2016 a bhí ag
leanúint an ÚÁ ar láithreáin meán sóisialta

53,073

Iomlán carnach na n-amharc leathanaigh ar na láithreáin ghréasáin go léir
a bhí á n-oibriú ag an ÚÁ i rith 2016
Líon iomlán na n-úsáideoirí meán sóisialta ar an 31/12/2016 a bhí ag
leanúint an ÚÁ ar aon láithreáin meán sóisialta

12,036,784
53,073
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Airgeadas: M1 & M2
Faofa

A. Iarmhéid carnach ar an 31/12/2012 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam
& Caiteachas an RAB

€16,186,509

B. Iarmhéid carnach ar an 31/12/2013 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam
& Caiteachas an RAB

€16,576,645

C. Iarmhéid carnach ar an 31/12/2014 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam
& Caiteachas an RAB

€28,354,582

D. Iarmhéid carnach ar an 31/12/2015 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam
& Caiteachas an RAB

€28,600,516

E. Iarmhéid carnach ar an 31/12/2016 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam
& Caiteachas an RAB

€26,101,486

F. Barrachas nó easnamh carnach ar an 31/12/2016 mar chéatadán
den Ioncam Iomlán ón RAB

3.21%

G. Caiteachas Ioncaim an duine in 2016

Forbairt
Eacnamaíochta:
J1 go J3
Faofa

€1,391.90

An figiúr Ioncaim Iomláin le haghaidh 2016 ó Ráiteas Chuntas Ioncaim
agus Caiteachais an RAB

€812,088,075

An figiúr Caiteachais Iomláin le haghaidh 2016 ó Ráiteas Chuntas
Ioncaim agus Caiteachais an RAB

€769,949,460

Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil le
haghaidh 2012

80.0%

Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil le
haghaidh 2013

81.0%

Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil le
haghaidh 2014

84.0%

Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil le
haghaidh 2015

88.0%

Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil le
haghaidh 2016

90%

Leibhéal bailiúcháin na gCíosanna & Liúntas ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2012

77.0%

Leibhéal bailiúcháin na gCíosanna & Liúntas ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2013

78.0%

Leibhéal bailiúcháin na gCíosanna & Liúntas ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2014

78.0%

Leibhéal bailiúcháin na gCíosanna & Liúntas ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2015

80.0%

Leibhéal bailiúcháin na gCíosanna & Liúntas ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2016

78%

Leibhéal bailiúcháin na n-Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2012

68.0%

Leibhéal bailiúcháin na n-Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2013

61.0%

Leibhéal bailiúcháin na n-Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2014

58.0%

Leibhéal bailiúcháin na n-Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2015

59.0%

Leibhéal bailiúcháin na n-Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2016

66%

A. Líon na bpost a cruthaíodh le cúnamh ón Oifig Fiontair Áitiúil i rith
na bliana

285.0

A. Líon iarratas dearbhán trádála ar líne faofa ag an Oifig Fiontair Áitiúil
sa bhliain
A. Líon rannpháirtithe a fuair meantóireacht le linn na bliana

104 104
1,154

B. Líon na ndearbhán trádála ar líne tarraingthe anuas sa bhliain
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41 Léiríonn na figiúirí
a sholáthair Oifig Fiontair
Áitiúil Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha
Cliath dom go raibh
78 ndearbhán tarraingthe
síos. GBRÁ le hiad a
scrúdú.
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Aguisín 4 – Scéim do Ranníocaíocht Forbartha
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Ghlac an Chomhairle Cathrach le Scéim do Ranníocaíochtaí Forbartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath,
2016-2020, faoi Alt 48 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú, i mí na Nollag 2015. Cuireadh an
scéim i bhfeidhm ar na ceadanna pleanála uile a deonaíodh i ndiaidh an 1 Eanáir, 2016.
Déantar miondealú thíos ar na ranníocaíochtaí forbartha a bailíodh in 2016

€21,338,495.71
Scéim faoi Alt 48 – Ranníocaíochtaí a fuarthas
€589,228.04

Alt 48(2c) Ranníocaíochtaí a fuarthas (Páirceanna, Bóithre, Trácht srl.)

Méid iomlán na n-íocaíochtaí a fuarthas

€21,927,723.75

Foráiltear le Scéim Ranníocaíochtaí Alt 48 na cistí a bhailítear faoin scéim a chur chun feidhme mar seo a leanas:

Aicme na Forbartha Bonneagair Poiblí

% de na
ranníocaíochtaí
a chuirtear i bhfeidhm
ar gach aicme

Aicme 1

Bonneagar agus áiseanna bóithre

30.24%

Aicme 2

Bonneagar agus saoráidí uisce agus draenála

14.61%

Aicme 3

Áiseanna agus fóntais páirceanna

11.89%

Aicme 4

Áiseanna agus fóntais páirceanna

17.16%

Aicme 5

Áiseanna agus fóntais athghiniúna uirbí

26.10%

Le bunú Uisce Éireann le héifeacht ón 1 Eanáir, 2014, agus le haistriú na freagrachta as uisce óil agus draenáil
shalach chuig an nGníomhaireacht sin, léiríonn an laghdú ar an ráta tobhaigh Aicme 2 “Áiseanna agus
infreastruchtúr Uisce agus Draenála” go mbeidh muirear á ghearradh ag Uisce Éireann go díreach ar na forbróirí
as a chuid seirbhísí.

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2016

Leathanach 112

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2016

Leathanach 113

Aguisín 5 – Comhdhálacha & Seimineáir 2016

Láthair

Líon
comhairleoirí
a bhí i láthair

Comhdháil um Sheirbhísí Sábháilteachta Údarás Áitiúil

Port Láirge

1

Comhdháil um Sheirbhísí Sábháilteachta Údarás Áitiúil

An Muileann gCearr

1

Réidh do 20 Comhdháil Áiteanna 20mph Bhliantúil

Londan, RA

1

Comhdháil Phleanála d’Fhorbairt

Baile Átha Cliath

1

Comhdháil Earraigh CCÚÁ (LAMA)

Sligeach

2

Comhdháil Phleanála Náisiúnta 2016

Baile Átha Luain

1

Comhdháil Bhliantúil CRÁÉ

Bun Cranncha

4

CRÁÉ (AILG) - Modúl 2 Seisiún Oiliúna

Leitir Ceanainn

2

Cruinnithe Chomhchathracha

Washington, SAM

1

CRÁÉ (AILG) - Modúl 3 Seisiún Oiliúna

Dún Dealgan

1

Comhdháil um Líonra Taighde Iompair na hÉireann 2016

Baile Átha Cliath

1

CRÁÉ (AILG) - Modúl 4 - Tithíocht Áitiúil agus An Plean
Gníomhaíochta Náisiúnta

Corcaigh

EOECNA Comhdháil Bhliantúil um an Líonra Cathracha
Cruthaitheacha 2016

Ostersund, an
tSualainn

Seimineár Fómhair LAMA

Corcaigh

2

CRÁÉ (AILG) Seimineár Oiliúna

Loch Garman

3

CRÁÉ (AILG) Seimineár Oiliúna

Sligeach

3

Cuairt Oifigiúil Ardmhéara

Ohio, SAM

1

CRÁÉ (AILG) Seimineár Oiliúna

Baile Átha Cliath

1

Comhdháil Fuinneamh Glas

Moscó, An Rúis

1

Cruinniú Mullaigh Ardmhéaraí Eorpacha

An Róimh, An Iodáil

1

Ócáid

1

An tIomlán ar Fhreastail sé/sí Orthu
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Aguisín 6 – Comórtais Earcaíochta
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Miondealú de réir Inscne um Chomórtais Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath comórtais éagsúla a reáchtáil in 2016. Tá miondealú de réir inscne
sa liosta thíos i dtaobh roinnt de na comórtais a reáchtáladh. Léiríonn an miondealú líon na bhfear agus líon na
mban a chuir iarratas isteach ar na poist sin agus líon na bhfear agus líon na mban ar éirigh leo ina dhiaidh sin áit
a bhaint amach ar an bpainéal.

Comórtais

Líon
iomlán na
n-iarratas
a fuarthas

Fir

Mná

Iarratasóirí
ar éirigh leo
Iomlán Fir
Mná

Teicneoir Grád 2 Ceimic
Saotharlann Lárnach
Teicneoir Feidhmiúcháin
Garraíodóir Saoiste
Maor na nGarraíodóirí

35
22

10
8

25
14

12
5

5
1

7
4

18
15

16
13

12
2

12
8

11
6

1
2

Maor cúnta na nGarraíodóirí

16

13

3

8

6

2

Innealtóir Cónaitheach
(Dearadh Bóthair)
Innealtóir Cónaithe Chúnta
(Dearadh Bóthair)
Cigire Ceadúnaithe Chúnta
Oifigeach Feidhmiúcháin
Coiscthe Dóiteáin
Oifigeach Cúnta Coiscthe
Dóiteáin
Oifigeach Córas Sinsearach

39

38

1

12

12

0

28

25

3

7

7

0

23
15

21
10

2
5

5
4

4
2

1
2

22

19

3

5

4

1

27

19

8

4

1

3

Cigire, Infreastruchtúr
Innealtóir Sibhialta Iarchéime
Innealtóir Meicniúil Iarchéime
Innealtóir Sibhialta Iarchéime
Póirtéir
Oifigigh Riaracháin
Teicneoir Teicneolaíocht
Anatamaíoch Sinsearach
Oiliúnóir Maximo
Ailtire Cúnta
Ailtire Feidhmiúcháin
Oifigeach Feidhmiúcháin
Sinsearaigh um Shláinte
agus Sábháilteacht
Tionscadal Tithíochta
Shóisialta CPP
Oifigeach Cléireachais

7
22
21
8
21
284
3

7
18
18
7
17
137
1

0
4
3
1
4
147
2

2
13
12
2
5
25
1

2
11
12
2
4
9
1

0
2
0
0
1
16
0

4
29
37
16

4
16
19
8

0
13
18
8

2
12
12
3

2
7
7
2

0
5
5
1

18

14

4

1

1

0

793

381

412

85

45

40
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Comórtais

Líon
iomlán na
n-iarratas
a fuarthas

Fir

Mná

Iarratasóirí
ar éirigh leo
Iomlán Fir
Mná

Maoirseoir Glantacháin Oifige
Oifigeach Sinsearach
Forbartha Fiontar
Oifigeach Tráchta Trácht
Oifigeach Tráchta
Oibreacha Sibhialta
Ailtire Tírdhreacha
Feidhmeannach Sinsearach
Pleanálaí Feidhmiúcháin
Oifigeach Tionscadail Eastáit
Bainisteoir Ábhair
Cúntóir Dlí Sinsearaigh
Oifigeach Stáisiúin Sláinte
agus Sábháilteachta
Oifigeach Ceantair Sláinte
agus Sábháilteachta
Oibrí Ginearálta Buacairí
Oibrí Ginearálta Draenáil
Oibrí Ginearálta Uisce
Oifigeach Pobail
Cuntasóir
Oifigeach Sinsearach um Rialú
Riosca agus Dliteanas
Oifigeach Páirceanna Ceantair
Oibrí Ginearálta Sceitheadh
Cigire Bainistíocht Dramhaíola
Garda Tarrthála
Freastalaithe Uainíochta
Leabharlannaí na Roinne
Leabharlannaí Sinsearach
Innealtóir Meicniúil
Feidhmiúcháin
Príomhbhuacaire
Loingseoireachta
Leabharlannaí Cúnta
(inmheánach)
Oifigeach Feidhmiúcháin an
Chórais FT
Pleanálaí Feidhmiúcháin
Pleanálaí Cúnta
Comhraiceoirí Dóiteáin ar
Áirithíocht na Sceirí agus
Baile Brigín
An tOibrí Sóisialta Sinsearach

8
17

3
9

5
8

3
3

0
3

3
0

26
24

23
24

3
0

4
3

3
3

1
0

4

3

1

2

2

0

43
47
17
3
3

21
32
12
1
2

12
15
5
2
1

15
11
3
1
2

13
5
3
0
2

2
6
0
1
0

3

2

1

2

2

0

10
23
14
122
28
11

10
23
13
60
11
4

0
0
1
62
17
7

5
7
5
16
5
3

5
7
4
6
2
0

0
0
1
10
3
3

15
25
34
24
119
19
30
15

13
25
33
17
82
9
11
14

2
0
1
7
37
10
19
1

3
5
12
9
88
4
13
2

2
5
11
7
58
2
4
2

1
0
1
2
30
2
9
0

3

3

0

1

1

0

12

5

7

12

5

7

22

18

4

8

6

2

105
95
65

53
49
62

52
46
3

15
12
17

9
5
14

6
7
3

32

8

24

6

1

5
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Aguisín 7 – Baill de Scéim Comhchoiste Póilíneachta
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Foráiltear in Alt 36 d’Acht an Gharda Síochána, 2005, do bhunú Comhchoistí Póilíneachta i ngach ceantar
riaracháin Údaráis Áitiúil agus mar chuid de struchtúir rialtais áitiúil. Bunaíodh Comhchoistí Póilíneachta i roinnt
Údarás Áitiúil in 2006, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath san áireamh, agus rinneadh é sin ar bhonn
píolótach ar dtús. Bunaíodh Comhchoistí Póilíneachta i ngach Údarás Áitiúil ina dhiaidh sin: i mBaile Átha
Cliath bunaíodh Comhchoiste Póilíneachta don Chathair Iomlán mar aon le cúig Fhochoiste Ceantair,
a chomhfhreagraíonn do na cúig limistéar oibríochtúla de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, toisc méid
agus scála na cathrach. Thug an Roinn Dlí agus Cirt treoirlínte isteach in 2008 maidir le feidhmiú na
gComhchoistí Póilíneachta lenar cuimsíodh tréimhse 2009-2014, saolré na Comhairle Cathrach roimhe seo.
Ag eascairt as próiseas athbhreithnithe ar struchtúr na gComhchoistí Póilíneachta ar cuireadh tús leis in 2012,
agus socruithe nua rialtais áitiúil á gcur san áireamh, d’fhaomh an tAire treoirlínte athbhreithnithe maidir
le feidhmiú na gComhchoistí Póilíneachta i mí Lúnasa 2014 lena gcuimsítear tréimhse 2014-2019.
(Uimh. Thuarascála na Comhairle 288/2014).

Is é príomhchuspóir na gcoistí agus na bhfochoistí sin ná fóram a chur ar fáil trínar féidir le hÚdarás Áitiúil, le
hoifigigh shinsearacha den Gharda Síochána atá freagrach as bheith ar dualgas sa cheantar sin, le baill den
Údarás Áitiúil, le baill an Oireachtais agus le leasanna pobail cúrsaí a phlé agus comhairle agus moltaí
a dhéanamh ina leith a bhfuil tionchar acu ar phóilíniú an cheantair.

Ag cruinniú Chomhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath, a tionóladh ar an 24 Feabhra 2015, rinneadh
an próiseas seo a leanas a fhaomhadh maidir le Plean Straitéiseach Sé Bliana agus Pleananna Bliantúla
Gníomhaíochta a fhorbairt do Chathair Bhaile Átha Cliath:
Trí shaincheist ardtosaíochta do Phlean Straitéiseach sé bliana (2015-2021) Chathair Bhaile Átha Cliath:
1. Sábháilteacht Phobail/Tógáil Muiníne
2. Iompraíocht Fhrithshóisialta – Eastáit Tithíochta
3. Coireacht Sráide

Beidh pleananna bliantúla oibre na sé choiste bunaithe ar na cúrsaí gnímh seo a leanas:
CCP na Cathrach:

Míúsáid Drugaí
Coireacht sráide/Fadhbanna sráide
Cúirteanna Pobail

Baile Átha Cliath Theas-Lár:

Ceartas Aisiríoch
Bainistíocht Eastát
Slándáil Páirceanna / Fodhlíthe
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Baile Átha Cliath Thoir Theas:

Trácht, Rothaíocht
Buirgléireacht/Goid
An tSeirbhís Phríosúin

Baile Átha Cliath Láir:

Oíche Shamhna
Ceadúnú/Siopaí eischeadúnais
Tacaíocht d’Íospartaigh

Baile Átha Cliath Thuaidh-Lár:

Sonraí Póilíneachta/Coireachta
An geilleagar gnó oíche
Graifítí/Dumpáil

Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh: T.C.I.
Seirbhísí don aos óg
Tacaíocht do Theaghlaigh
Tagann Comhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath le chéile gach dhá mhí i Seomra na Comhairle,
Halla na Cathrach, Cnoc Chorcaí, Baile Átha Cliath: tionóladh 2.6 chruinniú le linn 2016.
Is iad seo a leanas baill Chomhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath:

Comhairleoirí: Ardmhéara Brendan Carr, Daithí De Róiste (Cathaoirleach), Kieran Binchy, Daithí
Doolan (Leaschathaoirleach), Áine Clancy, Gary Gannon, Teresa Keegan, Dermot Lacey, Ray
McAdam, Michael Mullooly, Críona Ní Dhálaigh, Larry O’Toole agus Cieran Perry
Baill an Oireachtais: Comhairleoirí Maureen O’Sullivan, Aengus Ó Snodaigh
Ionadaithe Pobail/Gnó: Peter O’Connor (Fóram Póilíneachta Pobail), David Brennan, Joe Donoghue,
(Grúpaí Aontaithe Fatima), Tony Duffin (Tionscadal Drugaí Ana Liffey), Zéphyrin Ngaliema Mukoko
(Ionadaí Pobail/Imirceach) agus Gerry Byrne (Ionadaí Pobal Dharndál) agus Richard Guiney (Baile Áth
Cliath)
Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: David Wallace agus Brendan Kenny,
Príomhoifigigh Feidhmiúcháin Chúnta
An Garda Síochána: Coimisinéir Cúnta Jack Nolan, Cigire David Butler
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Is iad seo a leanas baill gach Chomhchoiste
Comhchoiste Póilíneachta Ceantair Lárnach
Comhairleoirí Cathrach: Clr. Ray McAdam (Cathaoirleach), Clr. Janice Boylan (Leaschathaoirleach), Clr. Nial
Ring, Clr. Eilis Ryan, Clr. Gaye Fagan, Clr. Ciaran Cuffe, Clr. Gary Gannon, Clr. Christy Burke
Baill an Oireachtais: Teachtaí Dála Maureen O’Sullivan, Mary Lou McDonald, Paschal Donohoe
Ionadaithe Pobail/Gnó: Richard Guiney (Baile Átha Cliath), Angela Rutledge (Phizzfest), Regina Dunne (Fóram
Gnó na nDugthailte), Irene Bent (ceantar Mhuinseó / Mhic Giobúin), Mary Fay (Cumann Pobail an Phort Thuaidh)
agus Geraldine Comerford, (Tionscadal Forbartha Phobail, An Phort Thuaidh) (Freastalaíonn Mark agus
Geraldine ar chruinnithe malartacha), Peter O’Connor (Fóram Póilíneachta Phobail), Mel Mac Giobuin
(Tascfhórsa Alcóil agus Drugaí Lárchathrach Thuaidh)
Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Rose Kenny, bainisteoir Ceantair agus Karl Mitchell,
Bainisteoir Ceantair Cúnta
An Garda Síochána: An tArd-Cheannfort Pat Leahy agus Ceannfoirt Gerry Murphy, Ann Markey agus Daniel Flavin
Líon cruinnithe a reáchtáladh i rith na bliana 2016: 6
Comhchoiste Póilíneachta Ceantar an Lárthuaiscirt
Comhairleoirí Cathrach: Larry O’Toole (Cathaoirleach), Tom Brabazon, Paddy Bourke, Declan Flanagan, Alison
Gilliland, John Lyons, Damian Farrell, Deirdre Heney, Jane Horgan Jones, Naoise Ó Muirí, Ciaran O Moore,
Mícheál Mac Donncha, Michael O Brien, Edel Moran & Seán Paul Mahon
Baill an Oireachtais: Teachtaí Dála Tommy Broughan, Richard Bruton agus Finian Mc Grath
Ionadaithe Pobail/Gnó: Rose Wall (Seirbhísí Idirghabhála), Deirdre Tobin (Gnó Thuaisceart Bhaile Átha Cliath),
Noel Magee (NABCO) 3 fholúntas
Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Dave Dinnigan, Bainisteoir Ceantair agus Deirdre
A. Murphy, bainisteoir Ceantair Chúnta
An Garda Síochána: An tArd-Cheannfort Finbarr O’Brien agus Ceannfoirt Joseph O’Connor agus Gerry Donnelly
Líon cruinnithe a reáchtáladh le linn 2016: 4
Comhchoiste Póilíneachta Ceantar an Lárdheiscirt
Comhairleoirí Cathrach: Daithí De Róiste, Pat Dunne, Daithi Doolan, Paul Hand, Vincent Jackson, Greg Kelly,
Hazel De Nortúin, Rebecca Moynihan, Criona Ní Dhálaigh, Tina McVeigh, Ray McHugh agus Michael Mullooly
Baill Oireachtais: Teachtaí Dála Aengus O’Snódaigh, Joan Collins, Bríd Smith, Catherine Byrne
Ionadaithe Pobail/Gnó: Aoife Carragher (Fóram Gnó na Saoirsí), Antoinette Curley (Baile Átha Cliath
12 Sheirbhís Fostaíochta Áitiúla), Joe Donohoe (Grúpaí Fatima Teoranta), Bláithnaid Dunne (Tascfhórsa Drugaí
Áitiúil Bhaile Formaid/Cumann Cónaithe Bhaile Formaid Íoctair), Vincent Hibbert (Grúpa Comhshaoil Inse Chór),
Joyce Reid (Cónaitheoirí Sráid San Caitríona)
Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Peter Finnegan, Bainisteoir Ceantair agus Bruce Phillips,
Bainisteoir Ceantair Chúnta
An Garda Síochána: Ard-Cheannfoirt Frank Clerkin; Orla McPartlin agus Lorraine Wheatley
Líon na gcruinnithe a reáchtáladh le linn 2016: 3
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Comhchoiste Póilíneachta Ceantar an Iarthuaiscirt
Comhairleoirí Cathrach: An tArdmhéara Brendan Carr, Áine Clancy, Andrew Keegan, Anthony Connaghan,
Cathleen Carney Boud, Cieran Perry, David Costello, Emma Murphy, Norma Sammon, Noeleen Reilly, Paul
McAuliffe, Seamus McGrattan, Teresa Keegan, Andrew Montague
Baill Oireachtais: Teachtaí Dála Dessie Ellis, Róisín Shortall, agus Noel Rock
Ionadaithe Pobail/Gnó: Robert Murphy (Ballymun4Business), Teresa Lydon (Bord Tascfhórsa Drugaí Bhaile
Munna/ball foghrúpa Bhaile Munna níos sábháilte), Tony Byrne (Ord Mhálta/Tascfhórsa Drugaí Fhionnghlas - An
Chabhrach/Gasógaíocht Éireann), Francis Murphy (Gairdíní an tSeandúin agus Cumann Cónaitheoirí Coke
Íostáin Chóc-oighinn), Martin Hoey agus Triona O’Sullivan (Ionadaithe an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí/LRP)
Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Dave Dinnigan, Bainisteoir Ceantair agus Aidan Maher,
Bainisteoir Ceantair Chúnta
An Garda Síochána: Ard - Cheannfoirt Finbarr O’Brien agus Lorraine Wheatley
Líon na gcruinnithe a reáchtáladh le linn 2016: 4

Comhchoiste Póilíneachta Ceantar an Oirdheiscirt
Comhairleoirí Cathrach: Mannix Flynn, Anne Feeney, Chris Andrews, Kieran Binchy, Claire Byrne, Patrick
Costello, Mary Freehill, Frank Kennedy, Dermot Lacey, Paddy McCartan, Ruairí McGinley, Claire O’Connor,
Paddy Smith, Sonya Stapleton (14)
Baill an Oireachtais: Teachtaí Dála Eoghan Murphy, Kate O’Connell, Jim O’Callaghan agus Eamon Ryan
Ionadaithe Gnó/Pobail: Fionnuala Blake (Cumann Cónaitheoirí Thír an Iúir), Esther McGrath (Grúpa Pobail
Beechill), Teresa Weafer (Freagairt ar Úsáid Drugaí na Rinne agus an Cheantair /RDRD), Damian
Coughlan(Cumann Gnó Chrois Araild /Comhairle Pobail Chrois Araild, Martin Harte (Cuideachta Bharra an
Teampaill) agus Ciaran Flanagan (Fóram Gnó na nDugthailte)
Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Rose Kenny, Bainisteoir Ceantair agus Brian Hanney,
Bainisteoir Ceantair Chúnta
An Garda Síochána: Ard - Cheannfoirt Francis Clerkin agus Orla McPartlin
Líon cruinnithe a reáchtáladh le linn 2016: 4

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2016

Leathanach 121

Aguisín 8 – Plean Corparáideach
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2015-2019
Tuarascáil Dul Chun Cinn 2016

An Áit le Maireachtáil
Is ar ár muintir atá ár bpríomhspriocanna dírithe. Breiseofar Baile Átha Cliath mar áit
chónaithe trí cháilíocht saoil a fheabhsú i dtimpeallacht shábháilte, cuimsiú sóisialta
a chinntiú, leorsholáthar tithíochta a chur ar fáil agus saoráidí cáilíochta a fhorbairt.

Sprioc 1
Múnla cistiúcháin agus bainistíochta a fhorbairt chun cur i gcrích na dtosaíochtaí
Tithíochta go léir go dtí 2019 a éascú
Cuspóir
Dul chun cinn
Comhthadhall le ranna Rialtais,
Plé leanúnach leis an Roinn Tithíochta, Pleanála,
Comhlachtaí Tithíochta Faofa,
Pobail agus Rialtais Áitiúil (RTPPRÁ) le
gníomhaireachtaí eile agus an rannóg
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin
phríobháideach chun modúl bainistíochta
Náisiúnta, le Gníomhaireacht Tithíochta agus
agus airgeadais a fhorbairt.
leis an rannóg phríobháideach chun múnla
bainistíochta agus airgeadais a fhorbairt.
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Sprioc 2
Cur leis an soláthar tithíochta sóisialta agus feabhas a chur ar an stoc tithíochta reatha
Cuspóir
Dul chun cinn
Straitéis Tithíochta Sóisialta de chuid Chomhairle
Plean Tithíochta a ullmhú lena
Cathrach Bhaile Átha Cliath 2015 – 2020
n-áireofar tithe nua a thógáil agus
tithe atá ann cheana a athchóiriú
Clár Sealbhaithe
147 tithe sealbhaithe.
100 aonad in 2017 mar sprioc sealbhaithe.
Clár Foirgníochta
Críochnaíodh 40 aonad in 2016
Tógáil ar siúl i bhFearbán (35 aonad), Charlemont (79 n-aonad)
agus Teach an Charnáin (100 aonad). Tá na haonaid seo le
bheith críochnaithe faoi 2017/2018.
Faomhadh faighte ón RTPPRÁ na scéimeanna a fhorbairt ag:
Bóthar Bhun Raite (60 aonad); Corr na Móna, Baile Formaid
(60 aonad), Sráid an Rí Thuaidh (30 aonad); Bóthar na
hOtharlainne (30 aonad); Belcamp (28 n-aonad).
Forbairt Tailte
Obair ar siúl ar thailte a athfhorbairt ag Bóthar Oscair Mhic
Thréinir/Bóthar Mhullach Íde; Gairdíní Uí Dhuibheannaigh;
Eastáit Naomh Mícheál chun 1,200 teach a chur ar fáil,
30% díobh mar thithíocht shóisialta.
Le Tosú in 2017
Bóthar Bhaile Bachaille (7 n-aonad); Céim 2 Halla na
Prióireachta (26 aonad); Céim 1 Gairdíní Uí Dhuibheannaigh
(56 aonad).
CUID V
Fuarthas 25 aonad in 2016 agus tá 38 aonad breise le
seacadadh in 2017.
Múnla Cuachta CPP
Beidh 2 shuíomh ag Bán an Aeir agus Baile Scriobail forbartha
a thuilleadh le tosú suímh in 2018.
Bearta chun deireadh a chur le hEaspa Dídine
Chuir An Chomhairle Cathrach le faomhadh na RTPPRÁ clár
ar bun chun aonaid mhearthógála a sholáthar. Soláthraíodh
22 de na haonaid sin ag crann Phapáin, Baile Munna, in 2016.
Tá tógáil ar siúl fós ar cheithre shuíomh a chuirfidh 130 aonaid
mhearthógála mheasta ar fáil in 2017. Tá obair le tosú ar
3 shuíomh breise a chuirfidh 70 aonad ar fáil in 2017 agus
66 aonad ar 2 shuíomh in 2018.
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Comhoibriú le comhlachtaí
Deonacha agus
Comharchumainn agus leis an
earnáil phríobháideach chun
tithe breise a sholáthar chun an
riachtanas tithíochta a shásamh
Clár athbheochana a ullmhú
agus aonaid i mórláithreacha
ar a mbeifear ag díriú
a athchóiriú agus a fheabhsú

Thacaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le Comhlachtaí
Ceadaithe Tithíochta (CCTanna) chun 318 n-aonad a sholáthar
in 2016. Rinneadh amhlaidh trí chistiúchán poiblí agus
príobháideach a úsáid chun seilbh a fháil ar mhaoin, agus chun
maoin a fháil ar léas agus a thógáil. Tá 237 aonaid á dtógáil faoi
láthair agus 258 aonaid bhreise le soláthar in 2017 trí chlár chun
seilbh a fháil ar mhaoin.
Scéimeanna Athnuachana:
Gairdíní Naomh Treasa
Tá doiciméad tairisceana á ullmhú faoi láthair chun tosú ar
50 aonad a thógáil le linn 2017.
Teach an Charnáin
Chuir conraitheoir tús le tógáil 100 aonad i Samhain 2016.
Tá dearadh pleanála ar siúl do Chéim 2 den tionscadal
athnuachana seo.
Bóthar Charlemont
Tá an scéim seo á gcomhlíonadh mar CPP agus tá sí sceidealta
le bheith críochnaithe san Fhómhair 2017. Gheobhaidh an
Chomhairle Cathrach 79 n-aonad tithíocht shóisialta sa
bhforbairt chríochnaithe.
2-6 Bóthar an Bhaile Bocht
Tá obair sceidealta le tosú i Márta 2017 ar 7 n-aonad cóiríochta
a athchóiriú.
Bailtíní an Chrócaigh / Ascaill Sackville
Fuarthas faomhadh Chuid 8 chun 4 bhloc árasán ag Bailtíní an
Chrócaigh a leagan i nDeireadh Fómhair 2016. Tá pleananna
anois á n-ullmhú don phróiseas Chuid 8 a cheadóidh 73 aonad
nua cóiríochta a thógáil ar an suíomh seo agus ar chuid de
Shráid Sackville freisin. Beidh búlbhard nua chun rochtain
a sholáthar ar Pháirc an Chrócaigh mar chuid den chlár
athnuachana seo freisin.
Sráid Dhoiminic Íochtar
Fuarthas faomhadh Chuid 8 chun 73 aonad cóiríochta a thógáil
ag an suíomh seo ón gComhairle Cathrach i bhFeabhra 2017.
Tá líníochtaí tairisceana á n-ullmhú faoi láthair le súil tosú ar
thógáil roimh dheireadh na bliana.
Gairdíní Uí Dhuibheannaigh
Leagadh 2 bhloc i nDeireadh Fómhair 2016 agus tá sé
sceidealta an 2 bhloc atá fágtha a leagan níos déanaí sa bhliain.
Cuirfear 56 aonad cóiríochta um thithíocht shóisialta ar fáil leis
an athfhorbairt seo.
Eastát Mhichíl – Suíomh1B
Tá réamhphleananna á ndearadh don suíomh seo. Beartaítear
go dtógfar timpeall 52 aonad de chóiríocht don scothaosta leis
an bhforbairt seo.
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Riaráistí cíosa, morgáiste agus
riaráistí eile atá dlite don
Chomhairle a bhainistiú go
réamhghníomhach

Tá córas leathan agus luath-idirghabhála i bhfeidhm ag an
Rannán Cíosa a dhéanann monatóireacht ar chuntais agus
a thugann fógra do thionóntaí a bhfuil a gcuntais i riaráiste.
Oibríonn an rannán seo le tionóntaí i riaráiste as lámha a chéile
chun pleananna íocaíochta réalaíocha a fhorbairt a chabhróidh
le dea-thaifead íocaíochta a chaomhnú. Eagraítear íocaíocht trí
dhochar díreach agus buiséad teaghlaigh nuair is féidir.
Chun an tseirbhís a bhreisiú do thionóntaí na Comhairle
tabharfar isteach Seirbhís Cíosa Ar Líne do Chustaiméirí in 2017
a cheadóidh do na tionóntaí féachaint ar a ráitis chíosa ar líne.
Eisítear litreacha rabhaidh agus rabhaidh reachtúla do
thionóntaí i gcásanna nach gcomhlíontar oibleagáidí maidir
le cíos.
Eisíodh 220 Rabhadh do Thionóntaí in 2016. I gcás
neamhchomhlíonta, féadfar imeachtaí a thionscnamh chun
seilbh a fháil ar an tionóntacht. Cuirtear in iúl do thionóntaí
go bhfuil Fógraí Faoisimh Fiachais ar fáil ó Sheirbhís
Dócmhainneachta na hÉireann.
Maidir le riaráistí morgáiste, is é beartas Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath gach iarracht a dhéanamh chun cabhrú le
hiasachtaithe nach féidir leo íoc go hiomlán as a n-íocaíochtaí
morgáiste agus a bhfuil Próiseas Réitithe Morgáiste (PRM)
curtha i bhfeidhm ina leith. Déileálann an tAonad Tacaíochta
Riaráistí agus réamhriaráistí le hiasachtaithe ar bhealach
dearfach agus tuisceanach. Tá roinnt socruithe eile íocaíochta
le fáil do shealbhóirí morgáiste nach féidir leo íoc as a gcuid
íocaíochtaí míosúla agus a bhfuil páirt á glacadh acu
i bpróiseas PRM, socruithe amhail iad seo a leanas:
 Caipitliú riaráistí
 Socruithe Úis Amháin
 Socruithe Gearríocaíochta
Comhaontais Phleananna Íocaíochta agus iasachtaí
Comhúinéireachta a athstruchtúrú go hiasacht 100%.
Nuair a chinntítear nach bhfuil an morgáiste inbhuanaithe,
bíonn fáil ar na roghanna seo a leanas:
 Tabhairt suas deonach
 Díolachán Deonach
 Scéim Morgáiste go Cíos (éiríonn na hiasachtaithe ina
dtionóntaí ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath).
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An Plean Cóiríochta don
Lucht Siúil a chur i bhfeidhm

Dul Chun Cinn ar Phlean Cóiríochta Lucht Siúil:
Scéim Tithíochta Grúpa um Oiriúnú do
Riachtanais Speisialta
Leasúcháin (pirít): Scéim Tithíochta Grúpa
Athshlánú Tithe - Garrán na Coille Móire
Athshlánú Tithe - Radharc an Droichid
Fáil
Uasghrádú Scoil Iósaef
Athdhromchlú Clóis
Uasghrádú Leictreach San Maighréad
Insliú Éifeachtúlacht Fuinnimh
Athchóiriú Cuain – An Chanáil Mhóir

6
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30
130
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Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath
Fuair timpeall 300 Ball den lucht siúil, soláthróirí sláinte
agus foireann Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath oiliúint
i sábháilteacht ó dhóiteán.
Comhlíonadh 74 chigireacht suímh agus eisíodh brathadóirí
deataigh agus blaincéid dóiteáin do theaghlaigh go léir ar
na suíomhanna.
Caighdeán na cóiríochta
príobháidí ar cíos a choinneáil trí
chigireacht rialta

In 2016 cónascadh Clár Cigireachta treisithe le clár na
Comhairle Cathrach chun cigireacht a dhéanamh ar thithe
príobháideacha ar cíos.
Freagraíonn an Rannóg Sláinte Chomhshaoil ar ghearáin
tionóntaí déanann siad cigireachtaí réamhghníomhacha agus
déanann cigireachtaí ar mhaoine á meá don Scéim Cóiríochta
Cíosa agus faoin scéim Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta.
Rinne Oifigigh Folláine Comhshaoil iniúchadh ar 1,751 aonad
phríobháideacha ar cíos agus rinne siad 3,550 iniúchadh ar
an iomlán in 2016. De na teaghaisí a rinneadh cigireacht
orthu fuarthas 1,388 nach raibh ag comhlíonadh le Rialacháin
Tithíochta (Caighdeáin do Thithíocht ar Cíos) 2008 arna leasú.
I ngach cás ina ndearnadh iniúchadh ar áitribh
neamhchomhlíontacha ar cíos, glacadh le beart cuí
forfheidhmiúcháin, imeachtaí dlí san áireamh. Seirbhéaladh
1,292 fógraí forfheidhmiúcháin ar an iomlán, seirbheáladh
28 fógraí toirmisc agus caingean dlí tionscanta maidir le
14 chás.
Mar thoradh ar bhearta forfheidhmiúcháin spriocdhírithe de chuid
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, bhí ar thiarnaí talún
1,382 áitreabh neamhchomhlíontacha ar cíos caighdeán na
n-áitreabh sin a fheabhsú chun an reachtaíocht a chomhlíonadh.
Is é toradh an chláir chigireachta ná go bhfuil feabhsaithe
suntasacha bainte amach maidir le cáilíocht agus caighdeán
cóiríocht phríobháideach ar cíos atá ar fáil i gCathair Bhaile
Átha Cliath.
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An rátáil fuinnimh in aonaid
tithíochta a fheabhsú agus
an lorg carbóin sa
Chathair a ísliú agus an
tearcrochtain fuinnimh
a ísliú

Uasghrádú Fuinnimh sa Tithíocht Reatha
Clár Uasghrádaithe Creatlaí:
Críochnaíodh Céim 1 den Chlár Uasghrádú Creatlaí ag
Cothabháil Tithe in 2016. Leis an gclár seo cuireadh insliú
cuais isteach sna ballaí agus sna háiléir ar 894 maoine breise
arna maoiniú ag an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus
Rialtas Áitiúil.
Ar an iomlán chríochnaigh Cothabháil Tithe uasghrádú
creatlaí ar 7,299 maoine faoin gcéim seo den chlár ó 2013.
Mar thoradh air sin tá:
 Sábháilteachta €16.6 milliún i gcostais fuinnimh
 Sábháilteachtaí measta 282,000 mWh in
úsáid fuinnimh
 Feabhsú meáin RFF ó ‘F’ go ‘C3’ sna
réadmhaoine Chéim 1
 Laghdú 28% in astaíochtaí CO2 Tithe Cónaithe
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Ciallaíonn sé sin gur sháraigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath a sprioc um laghdú 20% in astaíochtaí CO2 tithe
cónaithe do 2020 in 2016.
Tithe folmha:
Is é an beartas Cothabhála Tithíochta ná feidhmíocht fuinnimh na
dtithe agus na n-árasán a fheabhsú sula ligfear ar cíos arís iad.
In 2016, fuair 463 réadmhaoine uasghrádú úsáid fuinnimh de
bharr oibreacha mar insliú feabhsaithe. Feabhsaítear dá bharr
éifeachtúlacht fuinnimh réadmhaoine 50% ar an meán.
Athsholáthar Coire
Athsholáthair Cothabháil Tithe timpeall 350 coirí in 2016. Bíonn
laghdú 50% in úsáid fuinnimh go tipiciúil mar thoradh ar choirí
níos éifeachtúla fuinnimh.
Tiontú go cóiríocht ‘Dhá cheann go Ceann amháin’
Bhí 48 aonad nua athchóirithe agus ligthe ar cíos in 2016 tar
éis aonad amháin níos nua-aimseartha a dhéanamh as dhá
aonad aon seomra den seansórt. Bhí siad seo i gceantair mar
Theach Thomáis Uí Chléirigh agus Páirc Bhricín.
Tosaíodh ar obair ullmhúcháin, cumasúcháin agus ar
shuíomhanna ar 96 aonaid bhreise a mbeidh 48 aonaid
nua-aimseartha mar thoradh air sin in 2017. Bíonn
éifeachtúlachtaí suntasacha fuinnimh mar thoradh orthu siúd.
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Sprioc 3
Aghaidh a thabhairt ar riachtanais na ndaoine atá buailte ag an easpa dídine agus
seirbhísí tithíochta a fheabhsú
Cuspóir
Dul chun cinn
Na cuspóirí atá sa phlean
Méadaíodh ar líon na ndaoine fásta agus leanaí a d'fhreastail
gníomhaíochta do Bhaile
na Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean orthu i réigiún Bhaile Átha
Átha Cliath, 2014-2016,
Cliath ó 3,915 i mí na Nollag 2015 go 5,258 i mí na Nollag 2016.
Buanú na Slí Abhaile,
As an uimhir seo daoine ba dhaoine fásta aonair iad 1,780 agus
a chur i bhfeidhm
ba dhaoine fásta iad 1,382 le 2,096 leanaí san iomlán.
go hiomlán
Bhí thar ar €101 milliún caite ag Feidhmeannas Réigiúnach do
Dhaoine gan Dídean Bhaile Átha Cliath (DRHE) ar son na
4 Údarás Áitiúla Bhaile Átha Cliath agus na Roinne Tithíochta,
Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil do thacaíochtaí do
dhaoine gan dídean agus cuimsiú sóisialta in 2016. Tá an
chuid is mó de na seirbhísí curtha ar fáil trí chomhaontuithe
seirbhíse le hEagraíochtaí Neamhrialtais (ENR) agus san
áireamh iontu tá Cosc ar Easpa Dídine, Cóiríocht, shealadach,
Éigeandála agus Tacaithe, Cóiríocht Fadtéarmach Tacaithe
agus Seirbhísí Lae. Áirítear i gcostais eile Soláthar Seirbhísí do
Dhaoine gan Dídean an Údaráis Tithíochta. Cuirtear tacaíochta
cúram Sláinte agus leasa ar fáil freisin trí Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte.
Faoi fheidhm an taighde leantar le bainistiú an chórais
faisnéise chun a chinntiú go ndéantar taifead, monatóireacht
agus measúnú ar fud an Stáit ar fhaisnéis agus
idirghníomhaíocht go léir le húsáideoirí seirbhíse. Cabhraítear
le lucht leasa go léir dul chun cinn a rianadh maidir le
spriocanna agus aidhmeanna a bhaint amach, úsáid
acmhainní sa réigiún a uasmhéadú agus cabhrú le freagairtí
cuí ar chóhoirt sonraithe a fhorbairt, ag faisnéis tógtha ón
mbunachar sonraí roinnte seo in éineacht le taighde atá
déanta chun réimse staitisticí agus tuarascálacha réigiúnacha
agus náisiúnta a ghineadh.
Úsáidtear na sonraí seo chun sraith grafaic faisnéise, ina bhfuil
sonraí tábhachtacha, leanúint ar aghaidh á dtairgeadh agus
á scaipeadh. Chomh maith leis sin cuirtear freagairtí ar fáil ar
roinnt mhéadaithe ceisteanna meán agus iarratais faisnéise.
Cuirtear tacaíocht agus comhairle ar fáil freisin don Roinn
Tithíochta agus do Chomhairleoirí Speisialta na nAirí.
Leanann an Feidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa Dídine
Réigiún Bhaile Átha Cliath (FDEDRBÁC) ag oibriú an tsuímh
ghréasáin homeless dublin.ie chun faisnéis inrochtana a chur ar
fáil i réimsí um chosc, tacaíocht agus tithíocht. Fuair an suíomh
71,000 amais le linn 2016, i gcomparáid le 54,358 in 2015. Figiúirí
do Dhaoine gan Dídean, Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta agus
Cabhraigh le Duine Éigin a Chodlaíonn Amuigh na codanna den
suíomh gréasáin a úsáideadh níos minice le linn na tréimhse.
An soláthar aonad
Fuarthas 1,833 tionóntachtaí do theaghlaigh gan dídean sa
tithíochta le tacaíocht
réigiún in 2016, méadú 1,059 ar an líon do 2015.
a mhéadú de réir mar is gá Bhí an tionscnamh Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine gan
Dídean (HAP) oibríochtúil in 2016 agus d’aistrigh 974 daoine
fásta san iomlán as cóiríocht éigeandála go tionóntaithe Íocaíocht
Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine gan Dídean le linn na bliana.
in 2016 críochnaíodh oibreacha ar 22 aonad Mearthógála ag
Baile na Laochra i mBaile Munna. Tosaíodh oibreacha ar aonaid
i bhFionnghlas, Droimeanach, Belcamp agus Gort na Silíní.
In 2016 léiríodh dhá scannán gearra ar an gClár Mearthógála.
Is féidir na scannáin seo a fheiceáil ar https://www.youtube.
com/channel/UC6sO-2p-fOPMwYaw7bPopJw
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Seirbhísí
tacaíochta
coisctheacha
a sholáthar ionas
nach bhfágfar
daoine gan
dídean an athuair

Rinne 2,391 teaghlaigh ar an iomlán i Réigiún Bhaile Átha Cliath
teagmháil le Threshold in 2016. Díobh sin bhí 1,425 faoi riosca easpa
dídine. Cosnaíodh 899 tionóntachtaí agus cuireadh 18 ar aghaidh go
seirbhísí do dhaoine gan dídean. Tá an tSeirbhís Cosanta Tionóntachta
seo á ainmniú mar phríomhmheicníocht in Plean Gníomhaíochta do
Thithíocht agus Easpa Dídine um Éire a Athógáil (2016) agus cuireadh
feachtas chun feasacht tiomanta poiblí ar an tseirbhís a chur chun cinn
ar siúl in 2016.
Tá foirne tiomnaithe do chothú tionóntachta ag na hÚdaráis Áitiúla uile
i mBaile Átha Cliath a chuireann tacaíocht ionrochtana tionóntachta ar fáil
don tithíocht shóisialta agus don tithíocht phríobháideach ar cíos araon.
Riachtanais
Cuireadh 206 leapacha éigeandála ar fáil trasna 4 saoráid chóiríochta
tithíochta, sláinte
nua in 2016. Tá na leapacha sin sa bhreis ar na 1,780 leapacha reatha
agus leasa
i saoráidí cóiríocht éigeandála. D’oibrigh na soláthróirí seirbhíse
na ndaoine
Eagraíochtaí Neamhrialtais (ENR) na saoráidí sin.
gan dídean
Tá maoirseacht déanta ag an DRHE ar thástáil an Chreat Caighdeán
a chomhlíonadh
Cáilíochta Náisiúnta (NQSF) le linn 2016, i Réigiún Bhaile Átha Cliath
agus i dtrí réigiún eile (Lár Tíre, Thoir Thuaidh agus Thiar Theas). Beidh
feidhm ag na caighdeáin seo ar sholáthar seirbhíse go léir do dhaoine
gan dídean atá ag fáil maoinithe faoi alt 10 cibé an seirbhís reachtúil,
dheonach nó phríobháideacht í nó nach ea. Beidh feidhm aige ar
sheirbhísí do dhaoine gan dídean do dhaoine fásta aonair, lánúin
lánfhásta agus do dhaoine fásta le leanaí.
Bhí 27 gcéimí ón gClár Deimhnithe ar Easpa Dídine a Idirghabháil agus
a Chosc i mí na Nollag 2016 agus thosaigh 27 mac léinn breise ar an
gcúrsa seo i Meán Fómhair 2016.
Chríochnaigh 24 bhainisteoir seirbhísí do dhaoine gan dídean an Modúl
um Bainistíocht Éifeachtach Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean in 2016.
Bhí níos mó ná 80 freagairtí ar Iarratais um Shaoráil Faisnéise agus
Cosaint Sonraí in 2016. Fuarthas agus próiseáladh 261 gearáin i rith
na tréimhse.
Ó mhí na Nollag 2016 tá córais nua curtha in ionad chun an tseirbhís
Saorghlao do Dhaoine gan Dídean a fheabhsú leis an aidhm aga
feithimh a laghdú agus faisnéis réad-ama a sholáthar do chliaint faoin
gcóiríocht éigeandála atá ar fáil.
An t-imeacht
Leanann na hÚdaráis Áitiúla i mBaile Átha Cliath ag obair ar líon
ó chóiríocht
tionscnamh ar leith chun tabhairt faoi sholáthar tithíochta lena n-áirítear
éigeandála
an tionscnamh Íocaíocht Cúnaimh do Dhaoine gan Dídean (HAP),
a shimpliú agus
an tseirbhís Aimsitheoir Áite Bhaile Átha Cliath agus an
a dheifriú
Tionscnamh Mearthógála.
Deireadh a chur
Rinneadh dhá chomhaireamh ar dhaoine ina gcodladh amuigh in 2016
leis an ngá
agus fuarthas 102 daoine san iomlán ina gcodladh amuigh in Aibreán
a bhíonn ag daoine agus 142 daoine ina gcodladh amuigh i Samhain 2016.
codladh amuigh
In 2016 Lean an tseirbhís An Tithíocht ar dTús do dhaoine faoi riosca
codladh amuigh ag oibriú sa réigiún. Áirítear leis an tseirbhís foireann
threallúsach thiomnaithe for-rochtana sráide 365 laethanta in aghaidh
na bliana.
Ag deireadh 2016 bhí 68 daoine i dtionóntachtaí ag fáil tacaíocht
ghníomhach ón bhFoireann Tithíocht ar dTús, méadú ar an uimhir 46 le
linn na tréimhse chéanna in 2015.
Léiríodh scannán gearr chun feasacht ar obair na seirbhíse Tithíocht ar
dTús a chur chun cinn.
Is féidir féachaint ar an scannán seo ar: https://www.youtube.
com/watch?v=bYIuQa02xhU&t=6s
Fuarthas 548 tuarascálacha ar an iomlán ó bhaill an phobail maidir le
daoine ina gcodladh amuigh ar fud an réigiúin in 2016.
Mar thoradh ar na leapacha breise a tugadh isteach i mí na Nollag 2016
bhí acmhainn a dhóthain ann chun cóiríocht a thabhairt d’aon duine faoi
riosca a bhí ag iarraidh leaba éigeandála faoi dheireadh na bliana.
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Sprioc 4
Cáilíocht bheatha agus cuimsiú sóisialta níos fearr a sheachadadh ar fud na Cathrach
trí chomharsanachtaí inbhuanaithe a sholáthar, le raon seirbhísí mar thacaíocht acu
agus córas iompair phoiblí maith agus bonneagar glas mar cheangal eatarthu.
Cuspóir
Dul chun cinn
Plean Forbartha nua don
Chathair a chur ar fáil le
haghaidh 2016-2022, agus
beartais agus caighdeáin
ann chun go mbeidh na
comharsanachtaí
inbhuanaithe

A chinntiú go gcuirfear an
Plean Forbartha agus na
Pleananna Áitiúla i gcrích
trí Chóras Bainistíochta
Forbartha a bheidh ar
ardchaighdeán agus
sofhreagrach
Tionscnaimh a bhrostú,
amhail an Tascfhórsa
ar Thithíocht agus an
Suirbhé ar Thalamh
Neamhshealbhaithe, chun
an soláthar tailte criosaithe
le haghaidh tithíochta agus
le haghaidh tráchtála
agus tailte seirbhísithe
a thabhairt chun cinn
Tús a chur leis an úsáid is
fearr a bhaint as talamh
uirbeach trí dhlúsanna
inbhuanaithe lena
ngabhfaidh bonneagar
glas comhtháite

Feabhas a chur ar na
naisc idir áiteanna
seanbhunaithe agus
áiteanna nua sa chathair
trí fhearann poiblí ar
ardchaighdeán a chruthú,
a bhfuil sé éasca
gluaiseacht thart ann

I Meán Fómhair 2016 ghlac an Chomhairle Cathrach leis an
bPlean Nua Forbartha Cathrach 2016–2022 ag leanúint ar
thréimhse dhá bhliain comhairliúchán poiblí leathan ag na
comhaltaí tofa.
Cuirtear inneachar spásúil ar fáil sa Phlean Forbartha
Cathrach a cuireadh i bhfeidhm ar an 21 Dheireadh Fómhair
2016, le haghaidh méadaithe de thimpeall 60,000 ar dhaonra
na cathrach faoi 2022, mar aon le bonneagar gaolmhar
fostaíochta agus sóisialta.
Moltar ceantair Forbartha Straitéisí agus Athghiniúna, mar
aon le roinnt Pleananna Ceantair Áitiúil (PCÁ) agus Crios
Forbartha Straitéisí (CFS) nua (An Poll Beag Thiar), chun
soláthar a dhéanamh do chomharsanachtaí d’ardchaighdeán.
Cuireadh an Plean Forbartha, na PCÁanna agus na CFSanna
i gcrích trí chóras bainistíochta forbartha freagrúil in 2016.
Tháinig méadú ollmhór ar líon na gcomhairliúchán
réamhiarratais agus na n-iarratas pleanála. Tá cur chuige
gníomhach i leith na bainistíochta talún á ghlacadh ag an
Rannóg Pleanála chun an tithíocht atá ag teastáil go mór
sa chathair a chur ar fáil.
Ghlac Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath páirt
ghníomhach sa Tascfhórsa Tithíochta in 2016: tá an
Chomhairle freagrach as tuarascálacha ráithiúla
a chomhordú do na ceithre Údarás Áitiúil i mBaile Átha Cliath
chun an soláthar tithíochta a rianú (cead, tosú agus críochnú)
agus as dul i dteagmháil le húinéirí talún.
Tá dul chun cinn á dhéanamh ar an Suirbhé ar Thalamh
Neamhshealbhaithe i gcomhréir le Ceantair Athbheochana
Uirbí mar atá leagtha amach sa Dréachtphlean Forbartha,
agus tá sé beartaithe é a leathnú chun na cúig cheantar den
chathair a chumhdach.
Rinneadh iarracht chun an úsáid is fearr a bhaint as talamh
uirbeach in 2016 nuair a cuireadh PCÁanna/CFSanna
ceadaithe i bhfeidhm, go háirithe PCA Chluain Ghrífín/Bhéal
Maighne agus CFS Bhaile Pheiléid agus na nDugthailte,
(sa chás deireanach, tá iarratais phleanála/réamhphleanála
curtha isteach anois maidir le breis is leath de na láithreáin).
Déantar na PCÁanna/CFSanna go léir, PCÁ na Saoirsí san
áireamh, a chomhlánú le straitéis ‘Glasála’.
Ag leibhéal níos airde, tá cuid sa Phlean Forbartha anois ina
dtéitear i ngleic go speisialta leis an athrú aeráide.
Tá an Straitéis Fearann Poiblí á leasú agus tá Máistirphlean
do lár na cathrach críochnaithe a aithníonn réimse tionscadal
chun cathair atá cairdiúil do choisithe a bhaint amach. Tá
pleananna chun an réimse poiblí a fheabhsú á moladh do CFS
na Lotaí Thuaidh agus na Canálach Móire, d’Fhaiche an
Choláiste, agus do roinnt sráideanna atá díreach in aice le líne
thraschathrach an Luas.
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Sprioc 5
Tacú le maireachtáil neamhspleách do chách in earnálacha uile na sochaí
Cuspóir
Dul chun cinn
An Straitéis Náisiúnta
Míchumais a chur
i bhfeidhm

Cur leis an soláthar
d’aonaid oiriúnaithe agus
mhéadaithe do dhaoine
faoi mhíchumais

Bunaíodh Grúpa Oibríochtaí Ilghníomhaireachta i bhFeabhra
2016 mar príomhthiomántóir sa phleanáil, dearadh agus
leithdháileadh cóiríochta do dhaoine faoi mhíchumas.
Tá tiomantas tugtha ag an gComhairle Cathrach íosmhéid
5% de na ligin ar fad a leithdháileadh ar dhaoine faoi
mhíchumas. Rinneadh 122, 7.38%, leithdháilte in 2016.
Chuir Cothabháil Tithe feabhas ar sholáthar áiseanna do
dhaoine faoi mhíchumas le linn 2016.

Aonaid oiriúnacha
a sholáthar do
dhaoine scothaosta

Críochnaíodh 414 aonad in 2016:
 25 rampaí suiteáilte
 35 cathaoireacha staighre suiteáilte
 138 oiriúnuithe cithfholcadáin
 10 síneadh tógtha
 206 oibreacha eile (lena n-áirítear cistineacha)
Cuireadh Grúpa Oibriúcháin Ilghníomhaireachta ar bun
i bhFeabhra 2016, chun tacaíocht a thabhairt don phróiseas
daoine a ghluaiseacht ó Láithreacha Comhchónaithe.
Tugann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath cabhair
d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus
Comhlachtaí Tithíochta Faofa de réir mar is gá.
Rinne Cothabháil Tithe maoirsiú ar athchóiriú 294 aonaid don
scothaosta in 2016. Mar thoradh air sin tá rochtain mhéadaithe
ar an maoin agus laistigh di.

Leanúint ar aghaidh le
deontais i gcabhair do
chónaitheoirí i dtithe
príobháideacha

Tá go leor deontas le fáil ó Rannóg na nDeontas Baile sa
Chomhairle Cathrach chun cabhrú le daoine an obair chuí
réasúnta a dhéanamh chun teach a chur in oiriúint do dhaoine
faoi mhíchumas agus do dhaoine scothaosta.

Tacú leo siúd a bheidh ag
bogadh ó láithreacha
comhchónaithe agus
cónaithe chun maireachtáil
go neamhspleách

Íocadh 869 ndeontas san iomlán in 2016 ar luach €6m agus tá
642 iarratais bhreise faofa ar luach €5.6m.
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Sprioc 6 Maireachtáil fholláin a chur chun cinn mar aon le húsáid áineasa a bhaint as
áiseanna nádúrtha uathúla Bhaile Átha Cliath ach an comhshaol a chosaint agus an teacht
aniar a fheabhsú le déileáil leis an athrú.
Cuspóir
Dul chun cinn
Bainistíocht forbartha agus
sásraí eile a úsáid chun an
líonra glas atá ina cheangal
idir spásanna oscailte agus
na spásanna líneacha
reatha sa Chathair
a shíneadh chun soláthar
don mhaireachtáil fholláin,
don bhithéagsúlacht agus
don teacht aniar

Obair leanúnach atá i gceist anseo agus is cuid thábhachtach í de
na comhairliúcháin iomchuí réamhiarratais. Mar shampla tá cead
pleanála tugtha don síneadh ag Páirc Líneach na Dothra go cúl
Bhóthar Chluain Sceach.
Le linn 2016 thionscain Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha na
tionscadail seo a leanas:
Páirc Acra na gCraipithe
Osclaíodh an Pháirc seo go hoifigiúil i Meitheamh 2016 a raibh dúnta
don phobal go dtí sin. Tá oibreacha agus feabhsúcháin uasghrádaithe
leithne curtha i gcrích agus dá bharr tá deiseanna áineasa agus
maolaithe curtha ar fáil don phobal.
An Carnán
Tá scéim tírdhreacha críochnaithe ar shuíomhanna roinnt siopaí
tréigthe an Charnáin. Tá speicis an-tarraingteach ar fad do bheacha
agus feithidí eile san áireamh sa phlandáil.
Sráid San Nioclás
Rinneadh an lárstráice concréiteach ar Shráid San Nioclás a thochailt
chun fál agus plandáil eile a chur isteach atá tábhachtach do ghlasú
agus chun cumas draenáil uirbeach níos fearr a sholáthar.
Tá preabghairdín nua curtha ar fáil ag Sráid na hEaglaise /
Sráid Brunswick.

Freastal, a mhéid is féidir
é, ar an éileamh ar
shaoráidí spóirt agus
áineasa do na
haoisghrúpaí uile sna
comharsanachtaí

Tá ceapacha nua bláthanna cruthaithe ag Sráid Gheata na Páirce
agus Bóthar Ráth Tó.
Mar chuid den phróiseas Bainistíochta Forbartha, déantar gach iarracht
chun áiseanna spóirt a chur ar fáil mar chuid d’fhorbairtí mórscála.
Lean Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha le páirceanna/spásanna
glasa oscailte go léir a chothabháil faoina gclár oibre in 2016.
Tosaíodh oibreacha ar réimse tionscadal bonneagair agus
uasghrádaithe cuid acu atá imlínithe thíos:
Páirceanna uile-aimsire:
 Páirc San Anna
 Páirc an Athair Uí Choileáin
 Páirc Ghort na mBrící
 Páirc Chill Bhearróg
Seomraí feistis:
 Páirc Gheanntán an Tobair
 Páirc Éadan Mór
 Páirc Ghleann na Tulchann, Fionnghlas
Tá oibreacha Draenála páirc imeartha críochnaithe ag:
 Páirc Ghleann na Tulchann, Fionnghlas
 2 pháirc imeartha sacair i bPáirc Choláiste Ailbhe
 1 pháirc imeartha sinsearaí agus 1 pháirc shóisearaí ag
Páirc Chill Dónain
 Páirc Uí Mhaoilíosa
Uasghrádú páirceanna sna páirceanna seo a leanas:
 Páirc na Seansaireachta
 Halla an Línéadaigh
 Páirc Uí Ghríofa
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Déantar cuid de na tionscadail sin a mhaoiniú trí Dheontais Chaipitil
Spóirt agus a phleanáil le cumainn áitiúla phobail.
Gach bliain, tacaíonn Rannóg Spóirt agus Áineasa Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath le réimse leathan clár agus seirbhísí spóirt
agus áineasa sa chathair, mar aon lena soláthar agus a mbainistiú.
Freastalaíonn na háiseanna sin ar bhaill uile an phobail, beag beann
ar aois, ar chumas nó ar chúlra. Tá laghdú costais ar a lán de na cláir
agus seirbhísí a chuirtear ar fáil do dhaoine aonair agus do ghrúpaí
faoi mhíbhuntáiste. Is óstaigh iad freisin do roinnt clubanna trasna
éagsúlacht spóirt lena n-áirítear snámh, lúthchleasaíocht, dornálaíocht
agus badmantan.
Buaicphointí in 2016
 1,375,469 cuairteanna ar shaoráidí Spóirt agus Folláine
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
 Bhuaigh Ionad Spóirt agus Áineasa an Bhaile Bocht 2
mhórghradam LAMA Chomhairle agus Phobail do 2016. Tá an
chéad ghradam ar an bhFoirgneamh Poiblí is Fearr sa Bhliain
agus an gradam Grand Prix foriomlán is ea an dara ceann comóradh speisialta ar ardchaighdeán suntasach feabhais.
Cur le tarraingteacht
Chuan Bhaile Átha Cliath
mar acmhainn don
fhiadhúlra, don áineas,
agus mar áis nádúrtha
lena ngabhann buntáistí
eacnamaíochta, lena
n-áirítear Oileán an Bhulla,
Leithinis an Phoill Bhig
agus an ceantar máguaird

Tá Cuan Bhaile Átha Cliath deimhnithe le déanaí mar Bhithsféar
EOECNA molta agus tá a leithéid sin san áireamh sa Phlean
Forbartha. Tá an Chomhairle Cathrach ag obair le Port Bhaile Átha
Cliath chun cur chuige ‘bogthaoibh’ i Máistirphlean an Phoirt a chur
chun feidhme. Áirítear i scéim an chreasa forbartha straitéisí don Pholl
Beag Thiar spás glasaithe an chósta.
Chuaigh Fáilte Éireann isteach le Comhpháirtíocht Bhithsféir Chuan
Bhaile Átha Cliath (CBCBÁC).
Chuir Comhpháirtíocht Bhithsféir Chuan Bhaile Átha Cliath turais
Fionnachtana Bhithsféir ar fáil ar bord Turais Mhara Chuan Bhaile
Átha Cliath ag cur ar cumas paisinéirí taitneamh a bhaint as fiadhúlra
Chuan Bhaile Átha Cliath. Chuir treoraithe sainoilte turais ar fáil
do bhreis agus 11,000 paisinéirí; Rátáil 72% é mar 10/10.
Chruthaigh Comhairle na nÓg Chathair Bhaile Átha Cliath físeán
feasachta ar Bhithsféar Chuan Bhaile Átha Cliath agus tugadh rialú
cruthaitheach iomlán dóibh air. Féachtar ar an tionscadal seo mar
an dea-chleachtas is fearr go hidirnáisiúnta do ghnóthú pobail
i mBithsféir. Sárthaispeántas ab ea é ag imeachtaí Bithsféir i bPeiriú,
Albain agus ar RTÉ Nuacht2Day. Tá breis agus 1,700 amais faighte
aige. http://bit.ly/2g2IJSK
Ullmhaíodh Straitéis Taighde agus Chaomhnú Éagsúlacht Bhithsféir
Chuan Bhaile Átha Cliath 2016-2020. Tháinig grúpa oibre le chéile
ceithre huaire agus mhol, phléigh agus thug siad tosaíocht do phlean
gníomhaíochta. Chuathas i mbun comhairliúchán poiblí. Tá iliomad
gníomhaíochtaí ar siúl m. sh. Acclimatize, tionscadal treoraithe ag
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath le rannpháirtithe Ó Chomhpháirtíocht
Bhithsféir Chuan Bhaile Átha Cliath, trína bhfuarthas €3.5M i gcistí
Interreg AE le haghaidh taighde ar cháilíocht uisce agus athrú aeráide
i gCuan Bhaile Átha Cliath.
Bhí Comhdháil Bhithsféir EOECNA leis an téama “ag nascadh daoine
agus an nádúr” ar siúl in OÉBÁC. Bhí breis agus 120 i láthair lena
n-áirítear comhairleoirí, ENR, grúpaí pobail, gnónna áitiúla, lucht
acadóirí, mic léinn agus foireann rialtas áitiúil agus náisiúnta.
Bhí ceardlanna ar siúl ar Chumarsáid, Tacú le Pobail Inmharthana
agus Líonrú Taighde agus beirt phríomhchainteoirí idirnáisiúnta.
Chuir cainteoirí eile béim ar thionscadail áitiúla
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Cur leis na deiseanna
áineasa, taitneamhachta,
rothaíochta agus siúlóide
atá thart ar aibhneacha
agus chanálacha Bhaile
Átha Cliath

Beartais/cuspóirí sa Phlean Forbartha agus sa Phlean
Ceantair Áitiúil (PCÁ) / sna CFSanna chun na “páirceanna
líneacha” le taobh aibhneacha na cathrach a shíneadh. Tá na
Síreanna Campaí curtha san áireamh i bplean réimse phoiblí
den Chrios Forbartha Straitéisí. Cuid 8 don bhealach nua
rothaíochta feadh an Chanáil Ríoga.
In 2016, d’oibrigh na Seirbhísí Páirceanna leis an Rannóg
Comhshaoil agus Iompair chun beartas a leagan amach
maidir le Féarbhealaí a dhearadh, a fhorbairt agus a
bhainistiú, is iad sin cosáin a roinntear go freagrach idir
rothaithe agus úsáideoirí eile na bpáirceanna.

Na Córais Inbhuanaithe
Draenála Uirbí (CIDU)
a shíneadh de réir mar
a thiocfaidh deiseanna chun
cinn ar fud na Cathrach

Cuirtear CIDU ar fáil go gníomhach mar chuid de gach
tionscadal mór. Moltar sna treoirlínte le haghaidh ballaí
crua-sheasta gur cheart dóibh bheith tréscaoilteach.
Ní mór córais inbhuanaithe draenála a chur ar fáil mar chuid
de na tograí forbartha atá molta agus ní mór na córais sin
a chur i bhfeidhm tríd an bPróiseas Bainistíochta Forbartha.
Cuireadh foireann idir-rannach ar bun chun measúnú
a dhéanamh ar na deiseanna a thagann chun cinn chun na
Córais Inbhuanaithe Draenála Uirbí (CIDU) a chomhtháthú
le crainn a chur agus le tionscnaimh eile glasaithe atá
bunaithe ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta.
Leanfaidh roinnt tionscadal ar aghaidh ón tionscnamh seo le
linn 2017.
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Sprioc 7
Pobail a bheidh rannpháirteach agus gníomhach a fhorbairt i ndáil le cuimsiú sóisialta
agus maireachtáil fholláin a chur chun cinn
Cuspóir

Dul chun cinn

Tuilleadh forbartha fós
a dhéanamh ar an
gcaipiteal sóisialta, ar
shaoránacht ghníomhach
i bpobail na cathrach tríd an
Líonra Comhpháirtíochta
Poiblí, tríd an bPlean Áitiúil
Pobail agus Eacnamaíochta
(PÁPE) agus trí bhearta eile

Coiste Chathair Bhaile Átha Cliath um Fhorbairt Áitiúil Pobail
(CFÁP)
Le linn 2016, lean an Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Chathair
Bhaile Átha Cliath ag teacht le chéile go rialta arna dtacú ag an
Rannóg Forbartha Sóisialta agus Pobail Áitiúil agus
i gcomhlíonadh lena chuid feidhmeanna reachtúla faoi Acht
Leasúcháin an Rialtais Áitiúil, 2014.
Tá an Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath
(LCDC) freagrach as gClár Gníomhachtú Pobail agus Cuimsiú
Sóisialta (SICAP) atá á sheachadadh ag cúig eagraíocht
chonartha (Feidhmeoirí Cláir SICAP) i gcúig ‘Cuach’ ar fud na
cathrach le buiséad foriomlán €5.3 milliún. In 2016, rinne an
Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath (LCDC)
athbhreithnithe ag deireadh na bliana 2015 agus i lár na bliana
2016 agus breithmheas ar phleananna bliantúla molta do 2017.
D’fhoilsigh an Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Chathair Bhaile
Átha Cliath (LCDC), in éineacht leis an gCoiste um Chosaint
Shóisialta Fiontar agus Forbairt Eacnamaíoch, an Plean Áitiúil
Eacnamaíochta agus Pobail Chathair Bhaile Átha Cliath
2016 – 2021 (PÁEP) go luath in 2016.
Plean reachtúil is ea an Plean Eacnamaíochta agus Pobail Áitiúil
(PÁEP) ina bhfuil dhá dhoiciméad:



Doiciméad sé bliana ag imlíniú agus ag tabhairt
comhthéacs do 12 aidhm ardleibhéil arna mbunú tar éis
comhairliúcháin phoiblí agus páirtithe leasmhara in 2015
Plean gníomhaíochta le nuashonrú gach bliain

Socraíodh seisiún faisnéise in Iúil 2016 chun páirtithe leasmhara
a chur ar an eolas ar dhul chun cinn bainte amach ag an bPlean
Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (PÁEP). Ag an seisiún faisnéise
thug Cathaoirligh na gCoistí um Beartais Straitéiseacha ábhartha
tiomantas na haidhmeanna agus gníomhartha a bhain le clár oibre
na gCoistí um Beartais Straitéiseacha (SPC) a chur chun cinn.
Rinne an Coiste Forbartha Pobail Áitiúil socruithe go gcuirfear
comhairliúcháin phobail ar siúl idir Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath agus Feidhmeoirí Chlár Gníomhachtú Pobail agus Cuimsiú
Sóisialta (SICAP) i gceantair áitiúla ar fud na cathrach ó Mheán
Fómhair go Samhain 2016. Tionóladh 13 sheisiún san iomlán agus
úsáideadh torthaí na gcomhairliúchán chun forbairt gníomhaíochtaí
a chur ar an eolas do Phlean Gníomhaíochta 2017.
Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP)
Faoi réir Alt 46 den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, bhí
ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath LRP a chur ar bun
i gcomhair a limistéir riaracháin, rud a rinneadh go luath sa
bhliain 2015.
Dírítear san LRP ar rannpháirtíocht phoiblí agus ar rannpháirtíocht
le cinnteoirí a chur chun cinn trí struchtúr a chur ar fáil chun
ionadaithe pobail a thoghadh do Choistí Údaráis Áitiúil.
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Roimh dheireadh na bliana 2016 bhí 610 grúpaí cláraithe leis an LRP.
Is é ceann de phríomhfheidhmeanna an LRP ná struchtúr
ainmniúcháin a chur ar fáil chun ionadaithe pobail a thoghadh do
Choistí Údaráis Áitiúil.
D’éascaigh an LRP toghchán ionadaithe pobail ar struchtúir chuí go
léir, de réir mar ba ghá. Toghadh ionadaithe don Choiste Forbartha
Pobail Áitiúil (6), don Rúnaíocht LRP (6). Tá na 3 fholúntas
Rúnaíochta eile don Philéar Comhshaoil le líonadh in 2017.
Reáchtáladh toghcháin in 2016 chun dhá fholúntas a líonadh
ceann amháin don Choiste um Chosaint Shóisialta ar Áineas
Cultúrtha agus Saoráide agus ceann don Choiste um Chosaint
Shóisialta ar Iompair. Bhí toghcháin bhreise ar siúl chun
ionadaithe a earcú do Líonra Comhairleach Bhaile Átha Cliath
Cliste (1), don Ghrúpa Oibre Luke Kelly (1) agus do dhá CCP
Áitiúla (Fionnghlas 1 An Chabhrach 1).
Shocraigh an Rúnaíocht, comhlacht riaracháin an LRP atá mar ról
aige feidhmeanna an LRP a éascú, a chomhordú agus cumarsáid
a dhéanamh dhá chruinniú iomlánacha le linn 2016.
Chomh maith leis sin tháinig an rúnaíocht féin le chéile ocht
n-uaire le linn 2016.
Chuaigh suíomh gréasáin an LRP www.dublincityppn.ie beo
i mí na Nollag 2016.
Deontais Pobail
Oibríonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Scéim
Deontais Phobail bhliantúil chun tacú le rannpháirtíocht agus
bainteacht phobail.
Is iad seo a leanas a príomhthosaíochtaí:
1. Cuimsiú Sóisialta
2. Forbairt Phobail
3. Lánpháirtiú.
Le linn 2016, leithdháileadh 1010 deontais ar fud na cathrach
agus ar fud cúig cheantar áitiúla den mhéid iomlán €826,100.
Cuireadh deontais phobail go léir faoi bhráid na Comhairle
Cathrach agus faomhadh iad ag cruinniú an Mhárta 2016.
Scéim Deontais Droichead an Nascbhóthair Thoir
Leithdháil Scéim Deontais Droichead an Nascbhóthair Thoir
€87,949.70 san iomlán ar phobail i gceantair An Phoirt
Thuaidh/An Phoirt Thoir/Dhroichead na Carraige agus an Bhaile
Gaelach de Bhaile Átha Cliath.
Faomhadh Deontais an Nascbhóthair Thoir ag Coistí Ceantair
an Oirdheiscirt agus an Láir araon.
Forbairt Seirbhís Deontais sa Todhchaí
Táimid ag obair faoi láthair chun córas ar líne a fhorbairt agus
a sholáthar do 2017.
Aoisbháúil
Lean na cúig Chomhaontais Aoisbháúla Cheantair 2014-2019 leis
na naoi dtéamaí de Straitéis Aoisbháúil Chathair Bhaile Átha Cliath
a chur i bhfeidhm ar fud na cathrach. Is grúpaí trasearnála iad seo.
I measc an mhéid atá bainte amach do 2016 tá seoladh
Tionscnamh na hAimsire Fuaire um Dhaoine Scothaosta
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Eagraíodh Seachtain
Chuimsiú Sóisialta Chomhairle Chathair Bhaile Átha Cliath
i gcomhthráth le Seachtain an Aosaithe Dhearfaigh Náisiúnta in
aitheantas ar thábhacht dhaoine scothaosta i saol na cathrach,
tábhacht atá ag fás i gcónaí. Cuireadh dhá sheid na bhfear ar
bun - ceann amháin i gceantar an Iarthuaiscirt agus ceann sa
Cheantar Láir. Bhí imeachtaí Pobail agus Sóisialta ar siúl do
dhaoine scothaosta le linn na bliana ar fud na gcúig cheantar go léir.
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Tá cór comhtháite dóibh siúd le galair bainteach le
Alzheimer/Neartú Seanaoise curtha ar siúl sa Cheantar
Lárdheiscirt ina bhfuil 45 bhall. Leanadh le tacaíocht rathúil
leanúnach a thabhairt do chór reatha “Memory Lane Choir” atá
cosúil leis i gCromghlinn le linn 2016.
Tacaíocht a thabhairt ionas
go mbeidh lámh ag an
bpobal i gcúrsaí
sábháilteachta agus
slándála go háitiúil

An creat straitéiseach
ar lánpháirtiú “I dTreo
an Lánpháirtithe”
a athbhreithniú

Cuireann Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath (BDBÁC), ar seirbhís
chomhtháite mhíochaine éigeandála í atá bunaithe ar sheirbhís
dóiteáin, raon leathan seirbhísí agus freagairtí ar fáil. In 2016
phróiseáil Ionad Cumarsáide Cheantar an Oirthir den tseirbhís
BDBÁC breis agus 160,000 glaonna ar chúnamh éigeandála.
In 2016, d’fhreastail BDBÁC ar 52,480 gluaiseachtaí dóiteán agus
tharrthála agus ar 86,588 chás éigeandála míochaine:
 Tarrtháladh 285 duine ó theagmhais éigeandála
 Luach maoine €72M sábháilte
 Freastalaíodh ar 96 tarrtháil ó abhainn
 Freastalaíodh ar 104 tarrtháil ag timpistí bóthair
 Cuireadh cóireáil ar 59,735 othar agus tógadh chuig an
ospidéal iad
 Déileáladh le 3230 teagmhais mhíochaine chriticiúla
 Déileáladh le 399 stadanna cairdiacha
 Chabhraigh BDBÁC le 21 leanbh a shaolú sular
sroicheadh an t-ospidéal
Téitear i mbun Sábháilteacht Dóiteáin sa Phobal thar raon rannáin
uile BDBÁC, agus cuirtear tionscnaimh agus cláir éagsúla chun
feidhme ar fud an phobail:
 Ceapadh 134 phlean réamhtheagmhais, tugadh cuairt ar
áitribh agus rinneadh na háitribh sin a bhailíochtú
 125 chleachtadh oibríochtúil, naoi gcleachtadh mhórscála
idirghníomhaireachta san áireamh
 230 choinne leis an bpobal áitiúil – feasacht ar
shábháilteacht dóiteáin a chur chun cinn, laethanta
oscailte stáisiúin, cuairteanna pobail
 207 gcuairt scoile, inar ghlac 15,884 mhac léinn páirt
Foilsíodh Straitéis Chomhtháite nua Chathair Bhaile Átha Cliath
2016 go 2020 i mBealtaine 2016 agus tosaíodh ar obair ar roinnt
de na 54 ghníomhaíocht i gcomhpháirtíocht le héagsúlacht
leathan grúpaí a chur i bhfeidhm.
I measc cuid de na Príomhghníomhaíochtaí bhí:
 Feachtas eolais phromóisin ag díriú ar oibrithe taistil AE ag
úsáid an ardáin Dublin.ie, ag díriú go háirithe ar an
bPolainn, an Rómáin, an Liotuáin, an Laitvia agus an Iodáil.
 Foilsiúchán Chairt Idir-chreidmheach i gcomhar le Fóram
Idirchreidmheach Chathair Bhaile Átha Cliath.
 Comhdháil soláthraithe teanga a óstáil agus comhoibriú le
soláthraithe BCTE ( Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile).
 Ag tacú le hIonad Idirchultúrtha teanga an Bhéarla in
Ionad Pobail an Bhaile Bhoicht.
 Ag méadú turais siúil ilteangacha sa chathair.
 Ag forbairt foireann uirlisí d’eagraíochtaí ag súil le
hiarratas a chur isteach ar mhaoiniú comhtháite ó CCBÁC
agus uirlis mheasúnaithe le húsáid chun measúnú
a dhéanamh ar na hiarratais.
 Ag reáchtáil Aonach Faisnéise maidir leis an Imirce i Halla
na Cathrach i gcomhar leis an Eagraíocht Idirnáisiúnta um
Imirce, atá mar phríomheagraíocht idir-rialtasach i réimse
na himirce.
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A bheith rannpháirteach
i dteannta na
ngníomhaireachtaí reachtúla
eile chun an Straitéis
Náisiúnta Leanaí agus
Daoine Óga a chur i gcrích

Beartais agus prótacail
ar chuimsiú sóisialta
a bhainistiú trí líonra
oifigí ceantair na
Comhairle Cathrach

Ba é an Córas Oideachais agus Comhairliú Mothúchánach Topaic
Oibre na Comhairle na nÓg in 2016. Rinne baill na Comhairle dhá
shuirbhé, chruthaigh físeán agus rinne aighneacht don mheasúnú
náisiúnta de chlár DEIS (deiseanna comhionanna a sheachadadh
i scoileanna). Chuir Gill Steadman ag stiúideonna RTÉ TV agallamh
ar thriúr ball den Chomhairle faoina bhfíseán don chlár News2Day
a craoladh i nDeireadh Fómhair ar RTÉ2 TV.
Chruthaigh siad físeán freisin ar Bhithsféar Chuan Bhaile Átha Cliath
chun a thábhacht a chur chun cinn do dhaoine óga agus fuair siad
aitheantas náisiúnta as a gcuid oibre sa phreas agus ar an teilifís.
Tréaslaíodh leis an gComhairle freisin dá físeán nuálach ar
Bhithsféar Chuan Bhaile Átha Cliath ag Cruinniú Mullaigh EOECNA
Pheiriú 2016.
Bhí baill na Comhairle bainteach freisin i bPlean Straitéiseach an
Ombudsman do Leanaí 2016-2018.
Ghlac roinnt baill Chomhairle páirt san imeacht eagraithe ag Ollscoil
Chathair Bhaile Átha Cliath i bPáirc Choláiste Ailbhe mar chuid de
sheachtain aosú dearfach ar a dtugtar Operation Conversation.
Bhuail toscaireacht de dhaoine óga Iosraelacha agus Phalaistíneacha
a bhí i mBaile Átha Cliath ar feadh seachtaine i nDeireadh Fómhair ag
comhdháil Kids 4 Peace le baill Chomhairle na nÓg.
Tionóladh Seachtain an-rathúil ar an gCuimsiú Sóisialta i mbliana ón
26 Meán Fómhair go 1 Deireadh Fómhair. Sheol an tArdmhéara
Brendan Carr clár iomlán don chathair ar fad go hoifigiúil i dTeach
an Ardmhéara.
Bhí níos mó ná 60 imeachtaí agus gníomhaíochtaí ar ar
freastalaíodh go maith ar siúl le linn na seachtaine ar fud na cathrach
go léir.
Áiríodh sa chlár:
 Ardú feasachta agus taispeántais faisnéise do lucht foirne
 ceardlann saorálaíochais
 Comhdháil náisiúnta eagraíochtaí ag ionadú grúpaí imirce
 Oíche mic oscailte leis an téama sláinte mheabhrach
 Drámaí gearra raidió léirithe ag na dall agus daoine
ar lagamhairc.
Lean Comhaontas Aoisbhá Chathair Bhaile Átha Cliath
ilghníomhaireachta ag obair ar ghníomhaíochtaí an phlean
forfheidhmithe - Straitéis Chathrach Aoisbhá Bhaile Átha Cliath
2014 – 2019.
Reáchtáladh an searmanas do Ghradaim Dea-Shaoránaigh Bhaile
Átha Cliath sa Seomra Cruinn i dTeach an Ardmhéara Dé Máirt
17 Bealtaine 2016.
Bhí sé mar aidhm ag na gradaim a óstáladh ag an Ardmhéara
Críona Ní Dhaláigh agus amhránaí is scríbhneoir agus pearsantacht
teilifíse Keith Duffy, obair oibrithe deonacha agus dea-shaoránach
cabhrú le comhlachtaí reachtúla seirbhísí pobail riachtanacha
a sholáthar ar fud na cathrach a aithint.
Cuireadh 49 n-ainmní ar ghearrliosta as thart ar 300 aighneachtaí
a fuarthas ó phobail trasna na cathrach. Reáchtálfar na gradaim
gach dara bliain.
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An Áit le Bheith
Maidir le cuairteoirí, lucht gnó agus ár muintir, is é uaillmhian na Comhairle scoth an
bhonneagair, na n-áiseanna agus na n-imeachtaí a bheith i mBaile Átha Cliath agus ár
n-oidhreacht agus ár dtraidisiúin a bheith á gcothú againn. Tá sé mar uaillmhian againn
bheith ar an rogha cathrach san Eoraip ar fad.
Sprioc 1
Turasóireacht, spórt agus áineas a chur chun cinn agus mórimeachtaí agus raon
gníomhaíochtaí a mhealladh, a bhainistiú agus a thacú don Chathair.
Cuspóir
Dul chun cinn
Oibriú i gcomhar le
heagraíochtaí
turasóireachta chun
cathair Bhaile Átha Cliath
a chur chun cinn mar áit
a mbíonn an-tóir ag
turasóirí uirthi

Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath lena comhoibriú le
Fáilte Éireann agus páirtithe leasmhara eile an Chathair a chur
chun cinn tríd an mbranda “Dublin – A Breath of Fresh Air”.
Lean forbairt Féilte Bram Stoker agus Cinn Bliana á dtacú ag
comhpháirtíochtaí leanúnacha idir Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath agus Fáilte Éireann.
Tá Straitéis Imeachtaí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
á forbairt agus foilseofar í in 2017. Beidh sé mar aidhm ag an
straitéis seo ár soláthar imeachtaí a neartú agus imeachtaí agus
féilte nua suaitheanta poitéinsiúla a d’fhéadfaí a thabhairt don
Chathair a aithint.
Lean Rannóg Imeachtaí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
le maoiniú a leithdháileadh le linn 2016 chun tacú le himeachtaí
agus féilte atá mar aidhm acu cuairteoirí áitiúla agus thar lear
araon a mhealladh.
I measc na bhFéilte sin tá:
 Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath
 Féile Bram Stoker
 Féile Chinn Bliana
 Féile ar an Imeall
 Lá Fhéile Pádraig
 Féile Cathrach Mórthaibhsí
 Féile Trad
Tacaíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath freisin le DNA
Bhaile Átha Cliath (Tarraingt Thuaisceart Chathair Bhaile Átha
Cliath) - conair uathúil agus corraitheach ina bhfuil cuid de na
tarraingtí is beoga na cathrach atá ríthábhachtach ní hamháin
do charachtar chathair Bhaile Átha Cliath ach freisin dá muintir
agus do mhuintir na hÉireann.

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2016

Leathanach 139

Clár comhtháite d’fhorbairt
na n-ealaíon, d’fhéilte
cultúrtha agus d’imeachtaí
a thacú agus a éascú

Chuir Oifig na nEalaíon Bhaile Átha Cliath líon féilte cultúrtha
agus ealaíne ar an gclár do 2016 lena n-áirítear:
 Féile Bhliain Nua na Síneach 32 imeacht.
 Ag Féile Musictown bhí 11,450 i láthair.
 An Fhéile Litríochta Idirnáisiúnta –
7,673 a freastalaíodh uirthi.
 An Ceoldráma sa séasúr oscailte Lúnasa 2016 2,500 a freastalaíodh air.
 Oíche Chultúrtha - 330 ionaid, 450 imeachtaí. Bhí
66,000 daoine ar Facebook le 28,000 imprisin ar Twitter.
Léiríodh 8 dtaispeántas, le hoibreacha ó ealaíontóirí náisiúnta
agus idirnáisiúnta mar chuid dár gClár comórtha Céad Bliain
1916 “The Artist as Witness”:
Revisions le Julie Merriman
 The Collection – The Artist as Witness
 NO MORE FUN AND GAMES le Jesse Jones
 Roger Casement “High Treason”
 Our Kind le Alan Phelan
 What’s What in a Mirror le Liam Gillick
 Sonáid The Casement le Gavin Friday
 The Collection - Rogha na nDeich mBlianta
 The Arms of Freedom le Sven Augustijnen
 Beyond Tradition - le Michael Kane
Oideachas agus For-Rochtain
Thug Clár Oideachais agus For-rochtana Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath sraith ceardlann, imeachtaí, turas agus
léachtaí curtha ar an eolas ag léiriúcháin agus bailiúchán
Dánlann an Hugh Lane ChathairBhaile Átha Cliath:
 51 Léachtaí poiblí/imeachtaí agus scáileánaithe
 37 léachtaí caifé
 60 Ceardlanna Teaghlaigh / Leanaí, 301 turais curtha ar
fáil (50 saor in aisce don phobal)
 Tionscadal for-rochtana phíolótach rathúil - Future
Present: Witnessing 2016 - a seachadadh i gcomhair leis
an gCeantar Iarthuaiscirt.
 D’fhreastail baill an Phobail Suíceach ar an gcéad léiriú
de ‘Ships Passing in the Night’ mar chuid de
rannpháirtíocht an Ghailearaí i dtionscadal Chumarsáid
trí Chultúir Bhaile Átha Cliath.
 D’óstáil an gailearaí oíche fháilte do bhaill na
Comhpháirtíochta Pobail Nua.
Féilte agus imeachtaíTacaíochta sa Chathair:
Thug Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tacaíocht agus
ghlac siad páirt i:
 Féile Bhliain Nua na Síneach
 Lá Fhéile Pádraig
 Féile Chultúir na Rúise
 Oíche Chultúir
 Féile na Staire
 Cathair Amháin, Leabhar Amháin
 Deireadh Seachtaine Ghailearaí Bhaile Átha Cliath
 Lá Líníocht Náisiúnta
 Bealtaine
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Dánlann an Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath Sraith
ceolchoirm an Domhnaigh:
Tugadh 38 gCeolchoirm mar chuid den tsraith Nóin an
Domhnaigh le freastal iomlán os cionn 12,000.
Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath
D’fhreastail 38,997 dhuine ar imeachtaí sna brainsí leabharlann
agus in ionaid eile.
Na cláir a fógraíodh i mbróisiúir an Earraigh, an tSamhraidh
agus an Fhómhair, tá siad nasctha le cláir théamacha náisiúnta
agus chathrach.
Dhírigh Earrach 2016 i Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha
Cliath ar ‘Cuimhníonn Baile Átha Cliath’: An clár ‘Is Cuimhin
Linn’ le réimse leathan topaicí chun cúlra a thabhairt dóibh siúd
a raibh níos mó eolais ag teastáil uathu ar 1916 agus
mionsonraí dóibh siúd a raibh eolas leathan acu cheana.
Bhí an clár Bealtaine i mBealtaine 2016 mar chuid den chlár
cruthaitheach de réir mar a éirímid níos sine le ceardlanna
scríbhneoireachta, ceirde agus ceoil ionas gur féidir le daoine
triail a bhaint as rudaí nua saor in aisce ar fud an náisiúin.
Chuir Clár Léitheoireachta an tSamhraidh clár leathan ar fáil ar
imeachtaí teaghlaigh agus leanaí ar cheardlanna léamh scéalta,
ealaíon agus ceardaíochta agus ceoil.
Cuid ríthábhachtach fós inár gclár is ea Seachtain Oidhreachta
agus Féile Staire Bhaile Átha Cliath don Fhómhair le cainteanna
agus díospóireachtaí suimiúla.
Bhí an-tóir ar chaiféanna Comhrá agus ceardlanna
scríbhneoireacht chruthaitheach in éineacht le focail Troda le
lucht féachana le linn Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair.
Chríochnaíomar an bhliain le fócas ar Fhéile na Leabhar
Bhaile Átha Cliath, Féile Leabhar Leanaí agus Seachtain
na hEolaíochta.
Bhí roinnt leabharlann páirteach sa léitheoireacht a chur chun
cinn i measc leanaí agus chuir siad ceardlanna le haghaidh
scoileanna DEIS ar fáil le linn an tSamhraidh.
Téann na Seirbhísí Leabharlann i gcomhairle leis an Oifig
Ealaíon chun Ealaín na Leanaí a chomhordú i leabharlanna,
rud a thugann seans dóibh tuiscint iomlánaíoch a fháil ar
a dtimpeallacht trí dhamhsa, drámaíocht, ealaín agus ceol.
Mheall Féile Staire Bhaile Átha Cliath 3,500 lucht féachana go
léachtaí agus cainteanna saor in aisce i gCaisleán Bhaile Átha
Cliath, leabharlanna brainse agus ionaid eile.
Áiríodh i gcláir staire agus oidhreachta eile an tSraith Léachtaí
Halla na Cathrach;Seachtain Oidhreachta, leacht leabharlainne
bliantúla Gilbert.
Ghlac 16,000 daoine le háiseanna foghlama teanga saor in
aisce sa Lárleabharlann.
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Bheith gníomhach i mbun
tairisceana agus sa tóir
ar mhórimeachtaí
don Chathair

Seoladh i mBealtaine 2016, Corn Domhanda Rugbaí na mBan
(WRWC) 2017. Tá ról gníomhach ag ionadaí ó Rannóg Áineasa
agus Spóirt Bhaile Átha Cliath i gcoiste na turnaiminte agus
tá siad ag eagrú brandáil sráide faoi láthair don imeacht atá
ag teacht suas agus don searmanas fáilteach i seomra cruinn
Theach an Ardmhéara don 12 foireann ag iomaíocht do Chorn
Domhanda Rugbaí an mBan.
Seoladh Craobh Euro 2020 i mí na Samhna 2016 agus mar
chuid den turnaimint beidh 4 chluiche ar siúl i mBaile Átha
Cliath. Bíonn ról gníomhach ag ionadaí ó Rannóg Spóirt agus
Áineasa Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag pleanáil
don imeacht ag obair in éineacht le hionadaithe ó Chumann
Peile na hÉireann, ón Roinn Iompair Turasóireachta agus Spóirt
agus ó Staidiam Aviva.

Comhpháirtíocht nua
spóirt agus folláine don
Chathair a bhunú

In 2016 chríochnaigh an Chomhpháirtíocht a céad ráiteas ar an
straitéis “STRIDE 2017 – 2020” ina leagtar síos na
gníomhaíochtaí tosaíochta spóirt don Chathair thar an gcéad
cheithre bliana amach romhainn faoi na straitéisí seo a leanas:
 Áiteanna agus Spásanna
 Cláir agus Seirbhísí
 Spórt a Chur ar Aghaidh agus Daoine a Spreagadh
 Dea-chleachtas
Baineann tionscnaimh agus gníomhaíochtaí soiléire le gach
sprioc. Tosófar ar iad a chur i bhfeidhm in 2017 tríd an
18 nOifigeach Spóirt agus 20 oifigeach comh-mhaoinithe sa
Dornálaíocht, Cruicéad, Rámhaíocht, Rugbaí agus Peil
a fhorbraíonn agus a chuireann cláir agus seirbhísí spóirt agus
gníomhaíochtaí fisiciúla i bhfeidhm don daonra go ginearálta.
Buaicphointí 2016
 Operation Transformation Siúl 5km: 400 siúlóirí.
 Clár Athrú don Bheatha: Tionscnamh stíl mhaireachtála
12 seachtaine le 370 rannpháirtithe.
 Dúshlán 5 Alive an Ardmhéara: Cúig rásaí 5km le
400 rannpháirtithe.
 Lá na Seaimpíní: lá spóírt do dhaoine le míchumas
intleachtúil nó fisiciúil le 90 rannpháirtithe.
 Lá Spóirt do Dhaoine Fásta Níos Sine: lá spóirt do
dhaoine fásta níos sine le 250 rannpháirtithe.
 Páistí Mharatón: tionscnamh i gcomhar le
Comhpháirtíocht Spóirt Fhionnghlas agus Maratón
Bhaile Átha Cliath le 3,000 páistí san iomlán ón 6ú rang.
 Sraitheanna Déanach san Oíche: tionscnamh i gcomhar
le Cumann Peile na hÉireann agus na Gardaí mar
chlár athstiúrtha do dhaoine óga faoi riosca le
400 rannpháirtithe.
 Mór-Rothaíocht Bhaile Átha Cliath: d’éirigh le
130 rothaithe a bheith chun tosaigh i gclár agus
chuaigh ar aghaidh chun páirt a ghlacadh san
imeacht MRBÁC (GDBR).
 Get Going Get Rowing: clár rámhaíochta
chomhpháirtíochta faoi dhíon le Rámhaíocht Éireann
dírithe ar chailíní ina ndéaga le sa bhreis agus
3,000 rannpháirtithe.
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An caidreamh le
cathracha idirnáisiúnta
eile a fhorbairt agus
a fheabhsú

Lean an tAonad um Caidreamh Idirnáisiúnta caidreamh na
Comhairle a chothabháil agus a bhreisiú lenár
gcomhchathracha agus iad siúd lena bhfuil comhaontais
chomhoibrithe againn.
Thug an tArdmhéara cuairt ar Learpholl, atá ina
chomhchathair againn ó 1997, chun buaileadh le hoibrithe
pobail go háirithe iad siúd i réimsí Athnuachan Tithíochta
Sóisialta agus Tionscadail Iontaobhais Talún sa Phobal.
Reáchtáladh Cruinniú Mullaigh Chomhchathracha i bPáirc
an Chrócaigh ó 21 go 24 Aibreán. D’fhreastail thart ar
200 ardmhéaraí na Stáit Aontaithe, ceannairí oideachais
agus ógra ó roinnt mhaith den 60 cathair sna Stáit Aontaithe
atá ina gcomhchathracha le húdaráis áitiúla na hÉireann.
Mharcáil an Cruinniú Mullaigh comóradh céad bliain
1916 agus freisin comóradh 60ú bliain ónar bhunaigh an
tUachtarán Eisenhower na Comhchathracha Idirnáisiúnta.
Rinne an tAonad Caidrimh Idirnáisiúnta ár naisc leis an tSín
freisin agus thug toscaireacht ó Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath cuairt ar Chengdu agus Shantou mar chuid de
thionscadal Cathracha an Domhain atá mar aidhm aige
cáilíocht saoil i gcathracha nó réigiúin na hEorpa, na Síne
agus an Ind a fheabhsú trí mhalartú eolais i measc cathracha
ar réimsí téamacha ar leith. Tá Comhairle Contae
Fhionnghlas ina comhpháirtí sa tionscadal seo freisin.
Bhunaíomar caidrimh thaidhleoireachta le Cathair Wuhan,
Daonphoblacht na Síne.
Áiríodh i dtoscaireachtaí a chuireadh fáilte rompu go
Baile Átha Cliath:
 Thug baill Daon-Chomhdháil Náisiúnta na Síne cuairt
ar Bhaile Átha Cliath i Meán Fómhair 2016.
 Ardmhéara Cheantar 7 Búdaipeist.
 Ardmhéara Stát Enugu an Nigéir.
 Oifigigh ó Chomhairle Cathrach Chathair Pheadair.
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Sprioc 2
An chothromaíocht cheart a aimsiú idir oidhreacht uathúil nádúrtha agus
thógtha na Cathrach a chothú agus áiteanna nua a thógáil trí dhearadh uirbeach
ar ardchaighdeán.
Cuspóir
Dul chun cinn
Croílár Seoirseacha
Thuaidh agus Theas na
cathrach a athbheochan
trí úsáideoirí nua gur féidir
a chur in oiriúint atá báúil
do charachtar na cathrach
a thabhairt isteach

Tá Tionscnamh na Cathrach Beo (TCB) á chur chun cinn
go fóill. Reáchtáladh seimineár/ceardlann do na 6 chathair
a bhí páirteach sa tionscnamh agus do na páirtithe
leasmhara eile, agus sonraíodh bearta le cur i gcrích.
Tá ‘ionad ilfhreastail’ á chur ar bun ag an Rannóg Pleanála
chun cabhrú le hiarratasóirí. Tá staidéar ar theimpléid
oiriúnacha chun tithe Seoirseacha a oiriúnú á chur i gcrích.
Foilsíodh pleananna caomhantais maidir le Páirc
Chearnóg Mhuirfean agus Páirc Chearnóg Mhuinseo
a chaomhnú agus feabhas a chur orthu.
Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha le linn 2016
 Athchóiríodh na ráillí i gCearnóg Mhuinseó
 Críochnaíodh oibreacha ar chosáin
i gCearnóg Mhuirfean.

Leanúint de lár na cathrach
a mhéadú soir i dtreo na
nDugthailte, agus siar tríd
an stua ó Ghráinseach
Ghormáin go
Ceantar Heuston

Sráideanna gathacha na
cathrach a threisiú trí úsáidí
nua a bhaint as urláir
uachtaracha, agus as
forbairt inlíonta
An múnla “Sráidbhaile
Uirbeach” a shíneadh chun
lárionaid den chineál
céanna, a bhfuil borradh
fúthu, a chruthú i gceantair
nua na cathrach atá
i mbun forbartha

Rinneadh dul chun cinn ar an obair sin le linn 2016: Tá Campas Ghráinseach Ghormáin á chur
i bhfeidhm, le háiseanna do 1000 mac léinn
ar an láthair;
 rinne an Roinn Pleanála ionchur Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath i scéim Ospidéal nua
na Leanaí a chomhordú, lena n-áirítear an
éisteacht ó bhéal;
 aithníodh Gairdíní Uí Dhuibheannaigh mar
láithreán do Thionscnamh Tithíochta Sóisialta.
 Tá CFS na nDugthailte, ina bhfuil soláthar do
bhreis is 300,000 méadar cearnach de spás
tráchtála agus 2,600 aonad cónaithe, á chur
i bhfeidhm ag aonad tiomnaithe pleanála.
 Tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha, tugadh
cead pleanála do mhóráiseanna/mhórbhloic ag
Gráinseach Ghormáin (an Chearnóg Lárnach agus
an Chearnóg Oirthearach), agus do mhórfhorbairtí
úsáide measctha i nDugthailte Bhaile Átha Cliath,
lena n-áirítear príomhláithreáin ag Muilte Uí Bheoláin,
Cé Sir John Rogerson agus Cé an Phoirt Thuaidh.
 Tugadh cead freisin do mhórfhorbairtí tithíochta
ag Cluain Ghrífín agus Baile Pheiléid.
Mar a phléitear thuas, tá TCB dírithe ar shráideanna
gathacha cónaithe, amhail Sráid Thomáis agus
Sráid Aungier.

Áirítear sráidbhailte nua uirbeacha, m.sh. Geata Ashton,
sna PCÁnna agus áireofar Cluain Ghrífín/Béal Maighne,
Baile an Pheiléid agus Gort na Silíní leis na PCÁnna san
fhadtéarma. Áirítear Pleananna Áitiúla Feabhsúcháin
Chomhshaoil (PÁFCanna) sa Phlean Forbartha le
haghaidh sráidbhailte reatha.
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Freagra níos
mionchoigeartaithe a leagan
amach le haghaidh airde
foirgneamh i ndáil le
comhthéacs agus le cruthú
áite don chathair

Déantar an beartas reatha maidir le hairde
a mhionchoigeartú sa Dréachtphlean Forbartha: déantar
uasairdí a léiriú i méadair anois seachas in urláir, chun
freastal ar fhoirgnimh ar an tsráid chéanna a bhfuil airdí
difriúla urláir go síleáil acu.

Athúsáid spáis fholaimh nó
tearcúsáidte ar urlár na talún
nó ar urláir uachtaracha de
stoc reatha na bhfoirgneamh
a chur chun cinn trína
chinntiú go ndéantar
fadhbanna a bhaineann
le pleanáil; sábháilteacht
dóiteáin; rochtain do dhaoine
faoi mhíchumas; oidhreacht;
caomhantas; rátaí tráchtála
agus folláine chomhshaoil
a chur in iúl ar
bhealach comhtháite

Áireofar le Tionscnamh na Cathrach Beo cur chuige
“ionad ilfhreastail” maidir le pleanáil, caomhantas,
rochtain do dhaoine faoi mhíchumas agus na Rialacháin
Foirgníochta (Rochtain Dóiteáin), chun an t-ualach
meabhairbhraite a laghdú maidir le tuilleadh daoine
a mhealladh chun teacht chun cónaí sa chathair.
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Sprioc 3
An líonra bóithre, sráideanna agus an fearann poiblí a fhorbairt agus a chothabháil
le bheith ar na caighdeáin idirnáisiúnta is airde, agus sláine na hoidhreachta uathúla
atá ag an gcathair a chothabháil freisin.
Cuspóir
Feabhsú bhonneagar na
cathrach a bheith mar
sprioc leis na hoibreacha
caipitil agus dóthain
acmhainní a chur ar fáil le
haghaidh oibreacha móra
fearainn phoiblí, an leas is
fearr a bhaint as an
gcistiúchán deontais
bliantúil agus acmhainní
a leithdháileadh chun an
éifeachtúlacht costais is
fearr a bhaint amach

Dul chun cinn
Tionscadail chaipitil a cuireadh chun cinn trí phleanáil
le linn 2016:
 Páirc scátála nua a fhorbairt do Pháirc Le Fanu, dá
bhfuil foirne deartha ar fud an domhain ag cur
isteach moltaí don chomórtas deartha.
 Páirceanna poiblí nua i bPáirc an Fhíodóra agus
Páirc na ‘Seacláide’, na Dugthailte.
 Feabhsuithe i bPáirc San Anna.
 Uasghrádú páirce agus clós Pháirc/Eaglais
San Audeon.
 Oileán an BhullaCéim 1 d’fheabhsúcháin tráchta
páirceála ar an gcabhsa.
 Staidéar féidearthachta ar an Ionad Léirmhínitheach.
 Dearadh do shaoráid áineasa ag Balla an
Bhulla Thuaidh.
 Athdhearadh páirce ag Gairdín na Síochána,
Ardeaglais Chríost.
 Céim 1 den pháirc nua ar bhruach thuaidh den
abhainn ó Shéipéal Iosóid go dtí na gairdíní
Cuimhniúcháin (Teach Ghleanntán na Life, Páirc
Ghleanntán na Life).
Tionscadail Chaipitil críochnaithe le linn 2016:
 Pháirc Liam Mhic Phiarais: pailliún seomra feistis,
clubtheach dornálaíochta athchóirithe agus áit
shúgartha nua do leanaí
 Croppies Acre: New public park
 Páirc Hoirbeard: Seomraí tae nua, clubtheach
babhlála agus cúirteanna leadóige
Oibreacha a chur in ord
Chomh maith le hoibreacha cothabhála agus athchóirithe
tosaíochta chun cothabháil
arna gcríochnú ag aonaid Saothair Dhírigh, chríochnaigh
ar an luach is fearr
conraitheoirí oibreacha cosáin 36 bóithre ag cuimsiú thar
a chinntiú maidir le
35,000m2 ag costas €2.14m. Cuireadh athdhromchla nó
bonneagar na cathrach agus athchuthú ar 94,000m2 de bhóithre ag costas €3.62m.
chun a chinntiú go ndéanfar
líonra bóithre, cosán agus
rothaíochta na cathrach
a chothabháil le go mbeidh
siad ar an gcaighdeán
sábháilteachta is airde
Moltaí staidéir do Lár na Cathrach a chur i bhfeidhm maidir
Na háiseanna do choisithe
le Faiche an Choláiste, Bealach Rothaíochta na Life,
agus na háiseanna siúlóide
leathnú cosáin, laghdú tráchta, feabhsú ar thosaíocht bhus.
atá sa chathair a fheabhsú
A chinntiú go n-oibríonn oibreacha Luas trasna na cathrach
go mór
(LCC) go héifeachtúil chun na bealaí siúlóide i lár na
cathrach a nascadh.
Le linn 2016 rinneadh moltaí d’Fhaiche an Choláiste agus
cuireadh amach do chomhairliúchán poiblí iad agus ceapadh
foireann chun an Measúnú Tionchair Chomhshaoil a ullmhú.
Forbraíodh dearaí do na Céanna Thuaidh agus Theas.
Déantar monatóireacht leanúnach ar Chóras Aimsithe
Bealaí Bhaile Átha Cliath chun a chinntiú go bhfuil seirbhís
úsáideach á cur ar fáil do chuairteoirí ar an gcathair.
Tairiscint bronnta in 2016 chun méarphainéil a chothabháil
agus a leathnú agus chun láithreáin nua i sráidbhailte
uirbeacha i mBaile Átha Cliath a fhiosrú.
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Córas Bainistíochta
Sócmhainní Iompair (CBSI)
a thabhairt isteach

Le linn 2016 rinneadh dul chun cinn suntasach ar
Chéimeanna 1 agus 2 d’fheidhmiú an Chórais um
Bainistíocht Sócmhainní Iompair a Dhearbhú. Lean
Seirbhísí Cothabhála ar Bhóithre ag úsáid an Chórais sin
i ndáil le fiosrúcháin a bhainistiú agus Bainistíocht
Oibreacha ag baint leis sin. Breisíodh an fheidhmiúlacht
seo a thuilleadh le Teacht Beo rathúil den mhodúl
comhtháite bainistíocht ar chaidreamh le custaiméirí
(CRM) i bhFeabhra 2016 a chumasaíonn Iarratais
Seirbhíse go léir lena n-áirítear a stádas a roinnt idir an
dá chóras araon. Leantar le dul chun cinn agus cur
i bhfeidhm na modúl Bainistíocht Struchtúir ar Bhóithre
agus Droichid agus Cosáin leis an dá cheann acu le teacht
beo go luath in 2017. Chomh maith leis sin tosaíodh
ar roinnt modúl breise agus tá siad ag dul ar aghaidh
go maith. Áiríodh air seo Soilsiú Poiblí, Orduithe Rialachán
Tráchta, Bainistíocht Tráchta, Bainistíocht Timpistí Bóithre
agus Scéimeanna. Tá siad go léir le Teacht Beo sa chéad
leath de 2017.

Seirbhís troscán sráide
na cathrach a bhainistiú
agus a fheabhsú tríd an
dearadh a bheith go maith
ionas go gcuirfear leis an
sásamh a bhaineann daoine
as an gcathair
Na hoscailtí is gá
a dhéanamh ar bhóithre
a bhainistiú ionas nach
gcuirfear isteach ach
a laghad is féidir é ar
an gcathair

Le linn 2016 tugadh 16 Cheadúnas nua troscán sráide
a chiallaíonn gurb é 166 an méid iomlán foirgnimh
le ceadúnais.
Bailíodh €518,383.91 san iomlán i muirir chíosa sráide.

A chinntiú go leanann an córas rialaithe d’Oibreacha
ar Bhóithre ag feidhmiú go héifeachtúil.
Teastaíonn ceadúnas arna eisiúint ag Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath ó chuideachtaí fóntais
a théann i mbun oibreacha ar bhóithre poiblí. I rith 2016,
thug an Chomhairle timpeall 10,394 ceadúnas amach
a raibh coinníollacha ag gabháil leo. Rinne Aonad
Rialaithe Oibreacha Bóthair na Comhairle monatóireacht
ar na láithreáin go léir agus glacadh le beart cuí
i gcásanna inar sáraíodh coinníollacha an cheadúnais.
Tá an obair sin ar siúl go fóill.
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Sprioc 4
Fearainn pháirce na Cathrach a bhainistiú agus a chur chun cinn agus tacaíocht
a thabhairt chun bearta agus tionscadail bhithéagsúlachta a fhorbairt.
Cuspóir
Dul chun cinn
An cleachtas inbhuanaithe
is fearr a bhaint amach
maidir le bainistíocht an
chomhshaoil nádúrtha, lena
n-áirítear páirceanna agus
spásanna oscailte
na cathrach

Bronntar an Brat Glas mar aitheantas ar chaighdeáin
cháilíochta a bhaint amach maidir le páirceanna agus
áiseanna áineasa a bhainistiú go hinbhuanaithe.

Beochan agus
tarraingteacht níos mó
a thabhairt chun na
bpáirceanna sa Chathair trí
imeachtaí, margaí agus
gníomhaíochtaí áineasa

Imeachtaí sa Pháirc
Fuarthas 387 iarratais ar an iomlán d’imeachtaí sna
páirceanna le linn 2016. Cuireadh 21 ar ceal agus
366 imeachtaí ar siúl (méadú 8% ar 2015)
Is iad seo a leanas na cineálacha imeachtaí a bhí ar siúl:
 74 - Dhreas fótaghrafaíochta
 16 - Fhéile
 51 - Imeacht Siopadóireachta
 17 - Phósadh
 59 - Scannán
 28 - Imeacht Charthanachta
 15 - Ealaín agus Cultúr
 37 - nImeacht Tráchtála
 69 - Pobal agus Teaghlach

Déantar ardchaighdeáin ghortóireachta agus chomhshaoil
a chur chun cinn léi agus is tagarmharc í don
sármhaitheas i mbainistíocht páirceanna atá bunaithe ar
an dea-chleachtas idirnáisiúnta aitheanta.
An Taisce a riarann an scéim dámhachtana anseo in Éirinn.
In 2016, bhí Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath rathúil
maidir le stádas an Bhrait Ghlais a fháil i dtrí cinn dár
bPáircthailte Cathrach – Abhantrach Shráid Bhaile Coimín,
Páirc Markievicz agus Páirc Naomh Áine agus mar sin tá
5 pháirc Bhrat Glas san iomlán againn.

Margaí sa Pháirc
Le linn 2016, bhí margaí ar siúl i bPáirceanna na Cathrach
seo a leanas
Margadh an bhFeirmeoirí Pháirc San Anna – Dé Sathairn
Margadh na bhFeirmeoirí Pháirc Hoirbeard – Dé Domhnaigh
Margadh Bia Chearnóg Mhuirfean – Déardaoin (am lóin)
Margadh Sráidbhaile Thír an Iúir i bPáirc na
dTor – Dé Sathairn.
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Bheith
réamhghníomhach ar
thóir deiseanna chun
áiseanna breise
áineasa agus spóirt
a fhorbairt sa Chathair

Téann Seirbhísí Spóirt agus Áineasa Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath agus Comhpháirtíocht Spóirt agus Fholláine
Chathair Bhaile Átha Cliath i dteagmháil go gníomhach le
heagraíochtaí spóirt ar leibhéal Náisiúnta, Contae agus
Cumainn chun na rudaí seo a leanas a aithint agus tacú leo:
forbairt áiseanna nua, athchóiriú áiseanna reatha
Cuireadh feabhas ar fhoirgnimh agus fearas agus rinneadh
oibreacha suntasacha ar áiseanna in 2016 lena n-áirítear:
 Athchóiriú ar sheomraí gléasta Spórt agus
Áineas Markievicz.
 Athdhromchlú páirc imeartha 11 an taobh uile aimsire
ag Spórt agus Áineas an Bhaile Gaelach.
 Mórthionscadal éifeachtúlacht fuinnimh críochnaithe in
ionad Spóirt agus Aclaíochta Bhaile Munna,
Fhionnghlaise agus Markievicz.
Áiseanna nua:
 Saoráid nua dornálaíochta in Ionad Spóirt agus
Áineasa San Caitríona
 Síneadh nua halla gleacaíochta agus feistiú ag Ionad
Spóirt agus Pobail an Bhaile Bocht

Leanúint den Phlean
Bithéagsúlachta a chur
i bhfeidhm

Teachtaireachtaí agus
feasacht a fhorbairt
chun cur in aghaidh
fadhbanna a tharlaíonn
de bharr iompar
frithshóisialta agus de
bharr salaithe ag
madraí i bpáirceanna
na cathrach

Seoladh an Plean Bithéagsúlachta 2015 – 2020 Chathair
Bhaile Átha Cliath i mBealtaine 2016. Rinneadh dul chun cinn
suntasach ar 19 de na 29 nGníomhaíocht go dáta
Ar na príomhghnéithe áirítear:
 Giolcadh an Ghealbháin Idirnáisiúnta riamh á óstáil
i gcomhair le seó RTÉ ‘Mooney goes Wild’ leis an
gcríoch-cheol á chraoladh ó Pháirc Hoirbeard.
Tá Gradam Stádais Rose D’Or buaite ó shin ag an gclár.
 Tionscadal Scoileanna an Chadhain a phíolótú
i gcomhar le Cairde Éanlaith Éireann agus 90 leanaí
scoile a dhearbhú mar ‘Ambasadóirí an Chadhain’.
Tá an tionscadal á léiriú ó shin ag leibhéal Náisiúnta
agus Eorpach agus é le rolladh amach in 2017 ag díriú
ar naisc a fhorbairt le scoileanna ón Íoslainn.
 Foilsíodh Plean Gníomhaíochta Speicis Ionracha
Chathair Bhaile Átha Cliath le linn 2016.
 I measc na mbuachphointí ag Féile na Rós Páirc
Naomh Áine agus ag ‘Cath don Chuan’ ar Chnocán
Doirinne bhí ‘Sráidbhaile Éagsúlachta’, a thug le chéile
Eagraíochtaí Neamhrialtais chomhshaoil go léir ag
feidhmiú i gCathair Bhaile Átha Cliath.
Leanamar le cur chun feidhme gníomhaíochtaí bainteach:
 lenár gclár oibrithe deonacha
 le suirbhé a dhéanamh ar speicis chosanta i gceantair
luach caomhnaithe agus iad a bhainistiú
 le páirtithe leasmhara a ghnóthú mar chuid de
Bhithsféar Chuan Bhaile Átha Cliath, Comhpháirtíocht
Sléibhte Bhaile Átha Cliath, An Treoir um Chreat Uisce
agus an Bonneagar Glas Réigiúnach
Chuir Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha tús le roinnt
tionscnamh lena n-áirítear comhairliúchán le húinéirí madraí
i bPáirc Naomh Áine i gcomhar le hIontaobhas Madraí Éireann.
Cuireadh tús le himeacht “Doggy Doo” i bPáirc Hoirbeard chun
úinéirí madraí freagracha a chur chun cinn.
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Sprioc 5
Timpeallacht Chathair Bhaile Átha Cliath a chothabháil le go mbeidh sí ar an
gcaighdeán idirnáisiúnta is airde agus cáilíocht na timpeallachta a fheabhsú trínár
seirbhísí a chur ar fáil go hinbhuanaithe, agus na freagrachtaí áitiúla, réigiúnacha
agus náisiúnta agus na himpleachtaí á n-aithint againn.
Cuspóir
Dul chun cinn
Ardchaighdeán glaineachta
mar atá sna
príomhchathracha is glaine
san Eoraip a chinntiú go
seasta ar fud na cathrach

in 2016 lean Seirbhísí Bainistíocht Dramhaíola le
héifeachtúlacht a iarraidh a bhaint amach i ngnéithe go léir
d’oibriúcháin glantachán sráide. Áiríodh leis seo íostaí
agus flít a bharrfheabhsú agus a chuíchóiriú agus foirne
a atheagrú chun an tseirbhís ghlantacháin sráide is fearr
a chur ar fáil don chathair.
Rolladh amach clár nua níocháin sráide i gceantair
uirbeacha le clár níocháin oíche tugtha isteach do lár na
cathrach. Tá cláir chun Graifítí agus Guma Coganta
a bhaint ar leanúint sa chathair.
Tá tabhairt isteach seirbhís Bailiúchán Dramhaíola Tí
Téagartha curtha in ionad an iarchláir thimthriallaigh 3 bliana
ar fud na cathrach agus is seirbhís rathúil í a d’fhreastail ar
sa bhreis is 400 iarratas in 2016. Tá sruth ioncaim nua
tugtha isteach ag an tseirbhís seo freisin don rannóg.
Thángthas ar chomhaontú le Páirc an Chrócaigh go
gcuirfeadh CCBÁC seirbhísí glantacháin teagmhas lae ar fáil
do na cúig bliana dár gcionn. Chuir an Rannóg seirbhísi
glantacháin ar fáil do 52 theagmhas iníoctha sa chathair in
2016. Tá sé mar thoradh ar chostáil níos mionsonraithe
teagmhas go bhfuil ioncam méadaithe ón ngníomhaíocht seo.
Ba é 16,600 tonna ó sa bhreis is 3,000 araidí ar fud na
cathrach an méid iomlán bruscair agus dramhaíola
a bailíodh i nglantachán sráide in 2016.
Rinneadh trialacha ar chineálacha difriúla teicneolaíocht
araide cliste i bpáirteanna éagsúla den chathair chun
leasa na teicneolaíochta seo seirbhís níos éifeachtúla
a sheachadadh a mheas.

Fáil ar eolas ar an
gcomhshaol a fheabhsú
agus cur leis an bhfeasacht
ar an gcomhshaol atá ag
muintir na cathrach trí
mhodhanna cumarsáide
digiteacha a úsáid
Cáilíocht an uisce inár
n-aibhneacha agus inár
gceantair shnámha
a chaomhnú agus
a fheabhsú nuair is gá
An baol ó thuilte a laghdú
agus freagairt go cuí agus
go héifeachtach do
theagmhais tuilte

Cuireann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tairseach
gréasáin ar fáil trína gcuirtear ar chumas an phobail
rochtain a dhéanamh ar an líonra monatóireachta ar
thorann timpeallach, líonra a bhfuil 14 láithreán ar fud na
Cathrach ann. Déantar na sonraí ó gach láithreán
a tvuíteáil in aghaidh na huaire freisin, agus is féidir na
sonraí sin a leanúint ag @dublincitynoise.
Fuarthas 107 gearáin ar an iomlán sa Rannóg Truailliú
Uisce in 2016 agus fiosraíodh agus dúnadh gach gearán.

Bhuail An Grúpa Comhairleach um Thuilliú Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath roinnt uaireanta le linn 2016
chun measúnú riosca a dhéanamh ar réamhaisnéisí báistí.
Tá roinnt tomhsairí báistí curtha in ionad chun cabhrú le
freagairtí ar theagmhais tuillithe áitiúla. Tá scéimeanna
maolú tuillte leanúnach le linn 2016.
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Na gealltanais i dtaobh
seirbhísí uisce
a chomhlíonadh de réir
mar atá leagtha síos sa
Chomhaontú Seirbhíse
idir an Chomhairle agus
Uisce Éireann
Caighdeán an aeir
a chosaint de réir na
dTreoracha ón
Aontas Eorpach

Inár gcáil mar an tÚdarás
Inniúil Náisiúnta le haghaidh
na n-onnmhairí agus na
n-allmhairí dramhaíola uile,
cinnteoimid go
gcomhlíonfaimid na
rialacháin AE go hiomlán
thar ceann na n-údarás
áitiúil uile in Éirinn.

Tiomantais a gcomhlíonadh de réir na
gComhaontaithe Seirbhíse.

Léiríonn an mhonatóireacht a rinneadh ar chaighdeán an
aeir i mBaile Átha Cliath in 2016 go bhfuil caighdeáin aeir
AE á gcomhlíonadh. Cuirtear caighdeáin aeir i bhfeidhm
go réamhghníomhach agus, mar thoradh air sin, réitíodh
90% de na gearáin a fuarthas in 2016 maidir le truailliú
an aeir. Tá imscrúdú gníomhach á dhéanamh ar na
cásanna atá ar oscailt go fóill.
Is í an Oifig Náisiúnta um Sheoladh Trasteorann
(ONSTT), a bhunaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath agus atá á feidhmiú aige, an tÚdarás Inniúil
Náisiúnta atá freagrach as dramhaíl a bhogadh go
hidirnáisiúnta amach as an tír seo, isteach inti agus tríthi.
Tá an Oifig freagrach as an Reachtaíocht Náisiúnta agus
Eorpach a chur i bhfeidhm gus a fhorfheidhmiú:chun
monatóireacht a dhéanamh ar lastais dramhaíola;chun
rannpháirtíocht an phobail ghnó i ngníomhaíochtaí
dlisteanacha seolta dramhaíola a éascú;agus chun
seoladh neamhdhleathach dramhaíola a chosc.
Déanann foireann speisialaithe forfheidhmiúcháin breis is
2,000 iniúchadh ag calafoirt agus ag saoráidí in Éirinn
gach bliain. Cinntíonn an fhoireann riaracháin go
gcomhlíonann an 1,650,000 tonna de dhramhaíl
a onnmhairítear chuig an Eoraip agus an Áise gach
bliain na rialacha dochta rialála.
Oibríonn ONSTT le gníomhaireachtaí eile chomh maith,
amhail GCC, RCPRÁ agus IMPEL, agus téann sé
i dteagmháil leis na heagraíochtaí seo a leanas agus
comhoibríonn sé leo: an Garda Síochána, na hÚdaráis
Custam agus Poirt, Údaráis Inniúla eile, Gníomhaireacht
Chomhshaoil Thuaisceart Éireann agus Údaráis Áitiúla eile.

Sa cháil dúinn mar
Chomhordaitheoir
Réigiúnach ar Phlean
Bainistíochta Dramhaíola an
Oirthir-Lár Tíre, déanaimid
cosc, athúsáid agus
athchúrsáil dramhaíola
a chur chun cinn agus
a spreagadh de réir
bheartas AE agus an
bheartais náisiúnta.

Cuirtear creat ar fáil le Plean Bainistíochta Dramhaíola
an Oirthir-Lár Tíre, 2015-2021, chun dramhaíl a chosc
agus a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe i gComhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath agus in 11 Údarás Áitiúla
eile sa Réigiún. Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath mar an Príomhúdarás do Phleanáil Bainistíocht
Dramhaíola Reigiúnaigh ag maoirsiú cur i bhfeidhm
Plean Bainistithe Dramhaíola Réigiúnaigh an Oirthir agus
Lár-tíre 2015-2021. Áirítear sna trí phríomhsprioc laghdú
1% ar an dramhaíl tí ginte per capita, ráta athchúrsála
50% a bhaint amach roimh 2020 agus diúscairt díreach
dramhaíola go líonadh talún a laghdú. Tríd an bPlean
a chur i bhfeidhm, cinnteoidh sé sin go mbainfear
spriocanna éigeantacha Eorpacha agus Náisiúnta amach
agus nach gcuirfear sláinte na bpobal ná folláine an
chomhshaoil i gcontúirt sa réigiún.
Tá an Chomhairle freagrach as gníomhartha
forfheidhmithe a chomhordú laistigh de Réigiún an Oirthir
agus Lár-tíre ag leagan síos tosaíochtaí agus cuspóirí
comónta ar fhorfheidhmiú dramhaíola agus forfheidhmiú
comhsheasmhach ar reachtaíocht dramhaíola a chinntiú.
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Plean Gníomhaíochta in
aghaidh Torainn,
2013-2018, a chur
i bhfeidhm agus plean
a ullmhú do 2019-2024

Plean gníomhaíochta in aghaidh torainn curtha i bhfeidhm
agus plean nua ullmhaithe.
Tosaíodh ar obair thosaigh Na Mapaí Torainn 2012
a athbhreithniú ar a bhfuil an Plean Gníomhaíochta in
aghaidh Torainn bunaithe i Meitheamh 2015, le
hathríomhadh agus leasuithe móra ar na mapaí ar siúl in
2016 agus iad le bheith críochnaithe agus tuairiscithe
chuig coimisiúin an AE roimh Mheitheamh 2017.

Úsáid fuinnimh a laghdú sa
soláthar soilsithe phoiblí

Clár athsholáthair LED le10,000 Lampaí a athchur
roimh 2019.
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Sprioc 6
Líonra Leabharlann na Cathrach, Oifig Ealaíon na Cathrach agus Gailearaí Hugh Lane
Chathair Bhaile Átha Cliath a bhainistiú agus a chur chun cinn mar mhoil le haghaidh
bailiúchán cultúrtha agus ealaíne agus le haghaidh deiseanna foghlama.
Cuspóir
Dul chun cinn
Leabharlann Cathrach nua do
Bhaile Átha Cliath a fhorbairt ar
Chearnóg Parnell

Le linn 2016 ghlac an Chomhairle Cathrach seilbh ar
iarfhoirgnimh Coláiste Mhuire. Sna réadmhaoine seo ag
Cearnóg Parnell a bheidh Leabharlann nua na Cathrach.
Le linn na bliana leanadh leis an obair ar an gclár oibre
mhionsonraithe a fhorbairt don choimpléasc nua. Dhírigh
comhairliúchán le linn na bliana ar an-chuid ghnéithe um
riachtanais deartha le fócas ar leith ar TF agus riachtanais
digiteacha agus ar na háiseanna ceoil pleanáilte.

Bheith chun tosaigh chun Cathair
Bhaile Átha Cliath a chur chun cinn
mar Chathair Litríochta

Cuireadh léiriú i láthair ar Leabharlann nua mholta na
Cathrach do Choiste um Beartais Straitéiseacha (SPC)
na nEalaíon agus Cultúir i Meán Fómhair 2016.
Bhí 2,563,464 cuairteanna ar leabharlanna brainse le linn
2016, fad is gur dhíol spéise láithreáin ar líne do bhreis
agus 3 milliún cuairteoirí.
Eisíodh 2,204,989 míreanna le linn 2016.
Seoladh Plean Straitéiseach Chathair Litríochta Bhaile Átha
Cliath de chuid EOECNA 2016-2018 in 2016, a dhíríonn
ar sé phríomhthéama:
 Aitheantas, Abhcóideacht agus Promóisean
 A-Z de Scríbhneoireacht, Léamh agus Insint Scéalta
 Tógáil Caidreamh agus Líonraí
 Tionscadal Teach Scéalta
 Struchtúir agus Acmhainní Ceannaireachta
 Taighde agus Measúnú.
D’óstáil Cathair Bhaile Átha Cliath comhdháil bhliantúil
Cathracha Litríochta de chuid EOECNA i mBaile Átha
Cliath i mBealtaine.
Ceapadh Stiúrthóir Oifig Chathair Litríochta de chuid
EOECNA ina Leas-Ionadaí den ghrúpa stiúrtha litríochta
Líonra Cathracha Cruthaitheacha de chuid EOECNA.
Ghlac Baile Átha Cliath páirt in 11 thionscadal le Cathracha
Litríochta eile de chuid EOECNA le linn na bliana.
D’oibrigh an oifig go dlúth le Féile na Leabhar Bhaile Átha
Cliath, Féilte ISLA, Lingo agus Bram Stoker.
Bhuaigh Akil Sharma Dámhachtain Idirnáisiúnta Liteartha
Bhaile Átha Cliath as a úrscéal “Family Life”.
Sholáthar Cathair na Litríochta roinnt clár agus féilte
i gcaitheamh na bliana, ar na cinn ab fhearr bhí féile
bhliantúil Baile Átha Cliath Cathair Amháin Leabhar Amháin
(Dublin One City One Book) in Aibreán a thiontaigh go Dhá
Chathair Leabhar Amháin mar bhí baint aon uaire ag Béal
Feirste leis an mbliain chomórtha agus ba é an leabhar faoi
thrácht ná Fallen le Lia Mills.
San áireamh i bpríomhimeachtaí eile bhí an Feachtas
Léitheoireachta do Leanaí ar fud na Cathrach ina raibh baint
ag leabharlanna brainse, imeachtaí poiblí agus an Lá Mór le
linn Lá 'Le Pádraig; Focail i mBéal an Phobail d’Oíche
Litríochta na hEorpa; Baile Átha Cliath: Tionscadal filíochta
Bliain i bhFocail a bheidh ar siúl go dtí lár na bliana 2017.
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Plean Ealaíon Chathair Bhaile Átha
Cliath a chur i bhfeidhm

Chuir Oifig na nEalaíon Bhaile Átha Cliath líon féilte
cultúrtha agus ealaíne ar an gclár do 2016 lena n-áirítear:
 Féile Bhliain Nua na Síneach le 32 imeacht.
 Ag Féile Musictown bhí - 11,450 i láthair.
 An Fhéile Litríochta Idirnáisiúnta - 7673
a freastalaíodh uirthi.
 An Ceoldráma sa séasúr Oscailte Lúnasa 2016 ar
ar freastalaíodh 2,500 daoine.
 Oíche Chultúrtha 330 ionaid, 450 imeachtaí. Bhí
66,000 daoine ar Facebook le 28,000 impreisin
ar Twitter.
Sholáthair Oifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath
 Cóiríocht d’Ealaíontóirí Cónaitheacha ag:
o 6 agus 7 Iostáin Albert
o Lóiste Phádraig
o 9 bhFoirgneamh Adhmaid
 Gorspás le haghaidh 7 n-eagraíocht ealaíon.
 Tacaíocht agus comhairle d’ealaíontóirí agus.
eagraíochtaí ealaíon trí chlinicí ealaíontóirí a reáchtáil.
 Caitheadh €530,000 ar Dheontais Ealaíon.
 €20,000 i sparántachtaí.
 €280,000 i gcláir a dhéanamh le healaíontóirí agus
le heagraíochtaí ealaíon.
 Tacaíodh le Clár Poiblí na nEalaíon agus cuireadh
chun cinn é le trí mhórchoimisiún in 2016, trí aire
a thabhairt do bhailiúchán poiblí ealaíne Chathair
Bhaile Átha Cliath agus trí chothabháil a dhéanamh
ar an mbailiúchán sin.
 10 dtaispeántas ealaíne ar siúl i nGailearaí na
Saotharlainne.
 D’fhreastail 9,500 cuairteoirí ar thaispeántais
Chuimhniúcháin 1916.
 Ghlac 900 leanbh páirt sa tionscadal “Ealaín Leanaí
i Leabharlanna” in.
Bunaíodh Dublin Culture Connects le 4 thionscadal:
 An Chomharsanacht Náisiúnta
 Iniúchadh Cultúrtha
 Comhaltacht Maoinithe
 SAOTHARLANN AE.
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Cur le próifíl, Dánlann an
Hugh Lane, Cathair Bhaile
Átha Cliath

Plean Straitéiseach Nua a Fhorbairt
Tosaíodh ar obair in 2016 ar Phlean Straitéiseach nua
a fhorbairt don ghailearaí don tréimhse 2017 – 2021.
Líon méadaithe cuairteoirí
Chuir an gailearaí fáilte roimh 193,229 cuairteoirí in 2016,
méadú 7.5% ar 2015.
Digiteach, nuachtáin agus craoladh:
Shroich cur chun cinn an ghailearaí trí na meáin shóisialta
an bhuaicphointe leis an gClár Chéad Bliain 2016 an
tEalaíontóir mar Fhinné a clúdaíodh in ailt ar 44 fhoilsiúchán
baile agus 10 gcinn idirnáisiúnta. Fuarthas clúdach Raidió
agus Teilifíse freisin.
An méid iomlán amas ar www.hughlane.ie ná 129,235
le 13,000 díobh ón RA, 7,500 díobh ó na Stáit Aontaithe,
2,500 ón bhFrainc, 2,300 ón Iodáil, 15,000 eile.
Ag obair le páirtithe leasmhara áitiúla
Trí bhallraíocht de Chultúr Bhaile Átha Cliath 1, d’oibríomar
le heagraíochtaí eile ar Chearnóg Parnell chun próifíl
chultúrtha an cheantair a bhreisiú.
Sealbhú agus taispeántais
 Léiríodh 8 léiriú ar shaothar ealaíne de bhunús baile
agus idirnáisiúnta.
 Tugadh 55 saothar ealaíne ar iasacht do
9 ngailearaí in Éirinn agus thar lear araon.
 Fuarthas 7 saothar ealaíne nua (lena n-áiritear
féinphortráidtearc ag an ealaíontóir Éireannach
Frank O’Meara.
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A bheith páirteach sa
chlár, Deich mBliana na
gCuimhneachán, lena
n-áirítear Éirí Amach
1916, a chuirfidh na
bailiúcháin cuimhní
dhifriúla atá sa Chathair
os comhair an phobail ar
bhonn áitiúil agus
idirnáisiúnta

Céad bliain tar éis Éirí Amach 1916 chuir clár Dublin
Remembers 1916/2016 ó Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath deis uathúil ar fáil do shaoránaigh agus do
chuairteoirí chuig an gcathair gabháil le stair an Éirí
Amach, imeacht mhaighdeogach i stair na hÉireann.
Chuaigh an clár Dublin Remembers isteach le clár
cuimhniúcháin náisiúnta an Stáit arna stiúradh ag
oifig 2016 Éireann ag díriú ar athmhacnamh, cuimhniú
agus athshamhlú.
Cuireadh deiseanna ar fáil do gach duine an clár a chur
ar an eolas trí shraith cruinnithe comhairliúcháin
a reáchtáladh sna cúig réigiún Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath go luath in 2015. Deartha don lucht
féachana ba mhó arbh fhéidir a ghnóthú chuimsigh,
Dublin Remembers /1916/2016 an-chuid sraitheanna,
cuid acu ag leanúint go deireadh 2016:
Clár imeachtaí poiblí:
Clárú sraith imeachtaí in ionaid CCBÁC (cainteanna,
taispeántais. scannán, gníomhaíochtaí cruthaitheacha,
imeachtaí teanga na Gaeilge srl.).
Bhí 135 gníomhaíochtaí, 17 dtaispeántas, 2 fhéile,
5 fhoilsiúchán sa chlár. 4,000 daoine a d’fhreastail ar
imeachtaí bunaithe ar chúrsaí leabharlainne.
Lá stairiúil poiblí Luan Cásca 2016 “RTÉ Athmhacnamh ar
an Éirí Amach” ar ar fhreastail thart is 750,000 daoine le
Leabharlanna, BDBÁC agus CCBÁC rannpháirteach ann.
Promóisean agus margaíocht:
Chun uasghábháil don chlár a chinntiú baineadh úsáid as
bealaigh éagsúla fógraíochta: busanna cathrach, stáisiúin
traenacha, suíomhanna póstaeir Adshel agus suíomhanna
póstaeir JCDecaux.
Ag maisiú na Cathrach:
Cuireadh suas bratacha tógála/fálú ar feadh an bhealaigh
um pharáid Dhomhnach Cásca ag cinntiú éifeacht den
scoth ó thaobh amhairc do lucht féachana ar fud an
domhain. Bhí 441 bratacha lampaí crochta ar fud na
cathrach don Cháisc 2016 lena n-áirítear suíomhanna nua
i gceantair mhórthimpeall (Baile Munna agus Sráid
Chorcaí).
Rannpháirtíocht phobail ar fud na Cathrach:
Bronnadh deontais €160,000 san iomlán ar 200 grúpaí
pobail chun imeachtaí cuimhniúcháin Éirí Amach na Cásca
1916 a reáchtáil ina gceantair áitiúla. Bhí réimse
gníomhaíochtaí ar siúl ó fhoilsiúcháin go dráma,
ó laethanta oscailte staire go múrphictiúir ealaín phoiblí
déanta ag daltaí scoile. D’oibrigh an Staraí Donal Fallon
le mic léinn idirbhliana chun taighde a dhéanamh ar
a gceantair i 1916 agus chun an taighde a fhoilsiú.
Plaiceanna Cuimhniúcháin:
Nochtadh plaiceanna Éirí Amach 1916 ag suíomhanna
garastún agus suíomhanna eile timpeall na cathrach.
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Rochtain ar fhoinsí stairiúla:
Is croílár na staire iad doiciméid phríomhúla agus áiríodh
i mbailiúcháin digiteacha nua do 2016 cartlann mhonarcha
bhrioscaí W&R Jacob, fótagraif agus litreacha ó ré
1916 agus airteagail bhlag ar stair an Éirí Amach.
Staraí Cónaithe:
Chuir rochtain eadrána ar fáil do bhailiúcháin
agus taispeántais.
Meabhrúcháin Bhuana:
Athchóiriú agus athoscailt Dún Richmond mar chuid de
sheacht dtionscadal caipitil mheabhraithe bhuain an Stáit.
D’éirigh leis an gclár ina iomláine rannpháirtíocht gan sárú
saoránach a ghnóthú sa stair ar bhealach saor in aisce,
inrochtana agus neamhdhíobhálach don chlann.
Léiríodh scannán gearr ag gábháil buaicphointí an chláir
Dublin Remembers.
Críochnaíodh Dún Richmond a maoiníodh ag an Roinn
Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus
Gaeltachta in Aibreán 2016, agus osclaíodh é go hoifigiúil
ar an 2ú lá de Bhealtaine 2016.
Faigheann foirne tacaíocht ó threoraithe turais deonacha
(12) agus tugadh turais do chuairteoirí áitiúla, náisiúnta
agus idirnáisiúnta. D’fhás líon na gcuairteoirí don dá
thuras laethúla go seasmhach agus bhí líon na
gcuairteoirí iomláin suas go dtí deireadh na bliana
2016 sa bhreis ar 6,500.
D’óstáil an Dún ó osclaíodh é, 7 dtaispeántas agus
6 imeacht mhóra lena n-áirítear dhá chuairt
Uachtaránachta. Óstáladh 24 thuras scoile freisin.
Bhí Turais Staire Féile Bhaile Átha Cliath go léir ag an
dún curtha in áirithint le linn Meán Fómhair.
Tháinig breis agus 200 cuairteoirí go dtí an Teach
Oscailte i nDeireadh Fómhair.
D’oscail “An Caifé Mess” i mí na Nollag 2016 agus tá sé
á oibriú ag fiontar sóisialta ar bhonn píolótach. Cuireann
an t-oibreoir oiliúint ar fáil dóibh siúd is mó atá faoi
mhíbhuntáiste sa tsochaí. Tá triúr oiliúnóirí áitiúla arna
n-earcú go dáta.
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Sprioc 7
Féachaint chuige go mbeidh Baile Átha Cliath sábháilte mar áit le maireachtáil,
le bheith ag obair, le dul ar cuairt chuige agus taitneamh a bhaint as
Cuspóir
Dul chun cinn
Comhoibriú leis an nGarda
Síochána, le Feidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte, le
gníomhaireachtaí eile agus leis
an lucht gnó chun bearta
a chomhordú agus a fhorbairt
chun déileáil le fadhbanna
a tharlaíonn ar shráideanna na
cathrach, amhail iompar
frithshóisialta, gníomhaíocht
a bhaineann le drugaí, ag iarraidh
déirce go hionsaitheach agus
buscáil ghlórach

Is cuid lárnach iad na seirbhísí do dhaoine gan dídean
agus go háirithe an tSeirbhís Tithíocht Ar dTús den
tionscnamh comhpháirtíochta treallúsaigh sráide
a thugann le chéile Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath, feidhmeannacht do dhaoine gan dídean réigiún
Bhaile Átha Cliath, An Garda Síochána, tionscadal na
nDrugaí Ana Liffey agus Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte. Is éard atá i gceist leis an
tionscnamh comhpháirtíochta treallúsaigh ná cur
chuige bainistíocht cháis a úsáid le daoine
leochaileacha ar shráideanna na cathrach.
Bíonn Stiúrthóir na Feidhmeannachta um Dhaoine ar
Easpa Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath
rannpháirteach ar an nGrúpa Ardleibhéil chun tabhairt
faoi shaincheisteanna sráide leis an LeasPhríomhfheidhmeannach do Sheirbhísí Tithíochta
Pobail agus Éigeandála mar chathaoirleach.
Comhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile
Átha Cliath:
Foráiltear in Alt 36 d’Acht an Gharda Síochána, 2005,
do bhunú Comhchoistí Póilíneachta i ngach ceantar
riaracháin Údaráis Áitiúil agus mar chuid de struchtúir
rialtais áitiúil.
Ballraíocht: An Garda Síochána, Comhaltaí agus
Oifigigh tofa Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath,
Baill an Oireachtais, Ionadaithe Pobail/Gnó.
Tháinig an CCP le chéile cúig uaire in 2016.
Tá cúig Fochomhchoiste Póilíneachta ann ceann
amháin i ngach ceann de na cúig Cheantar
Toghcháin/Oibríochtúla Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath.
Is mar seo a leanas atá na trí phríomhcheisteanna do
Chathair Bhaile Átha Cliath faoin bPlean Straitéiseach
Chomhchoistí Póilíneachta (2015-2021):
 Mí-úsáid Drugaí
 Coireacht sráide/fadhbanna sráide
 Cúirteanna Pobail
Tháinig Fochomhchoiste Póilíneachta Ceantar an
Oirdheiscirt le chéile ar 4 ócáid le linn 2016.
Is mar seo a leanas atá na trí phríomhcheisteanna do
Réigiún an Oirdheiscirt faoin bPlean Straitéiseach
Fochomhchoistí Póilíneachta (2015-2021):
1. Trácht, Rothaíocht
2. Buirgléireacht/Goid
3. An tSeirbhís Phríosúin
Cuir i Láthair/Tionscnaimh/Dul chun cinn do 2016

Cur i láthair ar an “tSeirbhís Promhaidh”

Cur i láthair ar “Rialú Madraí Chathair
Bhaile Átha Cliath”

Cur i Láthair ar “Dhrochíde sa Teaghlach”
ag Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána
um Sheirbhísí Cosanta

Chuir chun cinn an feachtas feasachta
“Coir is ea Graffiti, Smaoinigh ná Cuir Clib”
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Tháinig Fochomhchoistí Póilíneachta
Lárdheisceart Bhaile Átha Cliath le chéile ar 3 ócáid
le linn 2016 agus bhí na tosaíochtaí mar a bhí leagtha
síos sa Phlean Straitéiseach (2015-2021):
1. Cleachtais um Cheartas Aisiríoch
2. Iompraíocht Fhrithshóisialta Eastáit Tithíochta
3. Slándáil Páirceanna / Fodhlíthe
Bhí cruinnithe rialta ar siúl in 2016 chun tabhairt faoi
shaincheisteanna ar fud Ghort na Silíní ag úsáid Fóram
do Chleachtais Aisiríocha. Leanann Soláthróirí Seirbhís
d’Aos Óg (Familibase) le teicnící cleachtas aisiríocha
chun dul i dteagmháil leis an óige i nGort na Silíní.
Bhí seacht gcruinniú ar siúl in 2016 den Fochoiste
Sábháilteachta agus Sláinte na bPáirceanna agus
rinneadh díospóireacht ar mhíreanna agus cuireadh
gníomhartha i bhfeidhm: cuadrothair agus rothair
streachailte; Capaill ar Seachrán; Úsáid alcóil
i bpáirceanna; Soláthar Boscaí Bruscair.
Tháinig Fochomhchoistí Póilíneachta
Lárdheisceart Bhaile Átha Cliath le chéile ar 6 ócáid
le linn 2016 agus bhí na tosaíochtaí mar a bhí leagtha
síos sa Phlean Straitéiseach (2015-2021):
1. Iompraíocht frithshóisialta timpeall na Samhna
a laghdú
2. Ceadúnú/Siopaí eischeadúnais
3. Tacaíocht d’Íospartaigh
Bhí 3 chruinniú ar siúl ag an nGrúpa Oibre um
Oíche Shamhna chun pleanáil d’Oíche Shamhna
slán agus taitneamhach. Cigireacht leanúnach ar
áitreabh ceadúnaithe agus saincheisteanna ag éirí
astu pléite. Déanann foireann tacaíochta
d’íospartaigh teagmháil le híospartaigh na
coireachta go léir agus tugann na Gardaí Síochana
Ceantair Bheaga cuairt orthu.
Tháinig Fochomhchoiste Póilíneachta
Lárthuaisceart Bhaile Átha Cliath le chéile ar
4 ócáid in 2016. Bhí na tosaíochtaí mar a bhí leagtha
síos sa Phlean Straitéiseach (2015-2021):
1. Póilíneacht/Coireacht
2. An geilleagar oíche gnó
3. Graifítí/Dumpáil
Bileog um chosc ar choireacht atheisithe ag Garda.
Tuarascáil tugtha ag cruinniú Comhchoiste
Póilíneachta in Iúil ar gheilleagar oíche. Trí chruinniú
ar siúl ag Grúpa um Pháirc Dharndál a Athnuachan ag
tabhairt faoi iompraíocht fhrithshóisialta agus tá
pleananna chun úsáid páirce a mhéadú.
Tháinig Fochomhchoiste Póilíneachta
Lárdheisceart Bhaile Átha Cliath le chéile ar 4 ócáid
le linn 2016 agus bhí na tosaíochtaí mar a bhí leagtha
síos sa Phlean Straitéiseach (2015-2021):
1. T.C.I. i bhFeidhm
2. Foghrúpa bunaithe chun athbhreithniú
a dhéanamh ar Sheirbhísí don Aos Óg
i gCeantar an Iarthuaiscirt
3. Grúpa Tacaíochta um Meabharshláinte
Teaghlaigh
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Obair leanúnach maidir le hathbhreithniú a dhéanamh
ar bheartais, caighdeáin agus próisis bainteach le
T.C.I. a chur i bhfeidhm ar fud na cathrach agus
tuarascáil le bheith réidh don fhochomhchoiste
póilíneachta i Márta 2017.
Seirbhísí don Aos Óg i gCeantar an Iarthuaiscirt tugadh torthaí eatramhacha don fhochomhchoiste
Póilíneachta i mí na Nollag 2016 tar éis sonraí
déimeagrafacha a chur le chéile (in éineacht le
Comhpháirtíocht an Iarthuaiscirt).
Athbhreithniú ar Sheirbhísí Meabharshláinte
i gCeantar an Iarthuaiscirt chun bearnaí i soláthar
seirbhíse déanta ag grúpaí tacaíochta a aithint agus
cuireadh na torthaí faoi bhráid an Fhochomhchoiste
Póilíneachta i Meán Fómhair 2016.
Cuir i Láthair/Tionscnaimh/Dul chun cinn do 2016
 Pleanáil Slándáil Chuimsitheach do Lár na
Cathrach do Lá ‘Le Pádraig agus
Cuimhniúcháin na Cásca 1916.
 Coimisiúnú déanta ar roinnt tuarascálacha ag
tabhairt faoi shaincheisteanna sráide a bhí ina
n-ábhair imní.
 Tionscnamh graifítí “Smaoinigh ná Cuir Clib”.
 Athbhreithniú ar Oíche Shamhna 2016.
Cuireadh an Tuarascáil Bhliantúil ag déanamh
achoimre ar ghníomhaíochtaí Fochomhchoiste
Póilíneachta go léir don bhliain sin faoi bhráid na
Comhairle Cathrach in 2016.
Fóram Gnó Lár Chathair Bhaile Átha Cliath
(FGLCBÁC)
Bhí 7 gcruinniú ag Fóram Gnó Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath.
Ballraíocht: Cathaoirleach Michael McCarthy, An
Garda Síochána, Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath, Cumann Fíoncheannaithe Cheadúnaithe, Baile
Átha Cliath, Comhlacht Bharra an Teampaill, Cumann
Bialanna an hÉireann, Comhlachas Tráchtála Bhaile
Átha Cliath, Cónaidhm Óstán na hÉireann.
Dul chun cinn in 2016
 Feachtas Feasachta Alcóil dhá sheachtain ar
siúl i Márta 2016 (roimh cheiliúrtha na Cásca
2016/Lá ‘Le Pádraig).
 Coimisiúnú déanta ar staidéar um déirce
a iarraidh ar an tsráid.
 Aighneacht os comhair an Aire ar Shaoráid
Insteallta faoi Mhaoirseacht mholta a thabhairt
isteach (freagairt faighte in Eanáir 2017).
Grúpa Ardleibhéil ar Shaincheisteanna Sráide
(Bhí 8 gcruinniú ar siúl ag an ngrúpa seo in 2016)
Comhaltaí An Garda Síochána, Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath, Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte, Feidhmeannacht do Dhaoine ar Easpa Dídine
Réigiún Bhaile Átha Cliath.
Ionadaithe Tionscadal Drugaí Ana Liffey chun
nuashonraí a chur ar fáil nuair a iarrtar.
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Dul chun cinn 2016


Ár socruithe comhpháirtíochta le
gníomhaireachtaí agus le grúpaí
reachtúla agus deonacha
a bheachtú agus a fhorbairt
a thuilleadh i ndáil le tacú le pobail
shábháilte agus i ndáil le díriú ar
earnálacha i mbaol lena n-áirítear
teaghlaigh faoi mhíbhuntáiste,
daoine scothaosta agus daoine eile
Comhairle agus treoir a chur ar fáil
chun cur le sábháilteacht na bpobal
Reachtaíocht ábhartha maidir le
Sábháilteacht Dóiteáin a chur
i bhfeidhm i bhfoirgnimh nua agus
sna foirgnimh atá ann cheana
chun cleachtais ar shábháilteacht
dóiteáin agus cleachtais
bhainistíochta ar shábháilteacht
dóiteáin a fheabhsú

Ullmhacht agus freagairt maidir
le Bainistíocht Mhóréigeandála
a chomhordú agus a éascú, go
háirithe maidir le pleanáil
anachaine agus tarlúintí de
bharr drochaimsire

Sheol an tAire Pobail agus Straitéise Drugaí
Náisiúnta Catherine Byrne tuarascáil Foireann
Bainistíochta Cáis Treallúsaigh i mí na
Samhna 2016
 Patróil bhreise phoiblí bunaithe Samhradh
2016 ag feidhmiú i láithreacha achrainn i lár
na cathrach oíche Déardaoin - an Satharn
san áireamh
 Leathnaíodh scéim Boscaí Bruscair Sharps go
láithreacha eile in 2016.
Curtha i gcrích trí struchtúir na gComhchoistí
Póilíneachta agus Fhóraim Ghnó Lár Chathair Bhaile
Átha Cliath (féach thuas le haghaidh dul chun cinn).
Bíonn Seachtain Sábháilteachta ar siúl i ngach ceann
de na 5 cheantar.

Déileáiltear leis seo faoi fhochomhchoistí Póilíneachta
trí na fochoistí via Fóraim Shábháilteachta áitiúla.
In 2016 soláthraíodh blaincéid dóiteáin agus
Pleananna Aslonnaithe Éigeandála ó Dhóiteán don
chuid is mó de thionóntaithe Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath.
Phróiseáil Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath in 2016
 1,259 Deimhnithe Sábháilteachta ó Dhóiteáin
agus 1,383 iarratais ar cheadúnas. Ina
theannta sin, rinneadh 1524 iniúchadh ar
áitribh de réir córais bunaithe ar riosca chun
comhlíonadh na rialúchán ábhartha a mheas,
is é sin, tithe altranais, óstáin, scoileanna, tithe
tábhairne agus bialanna.
 Cainteanna ar Shábháilteacht ó Dhóiteáin
i measc an Phobail
 cuireadh teachtaireachtaí Sábháilteachta
ó Dhóiteán in iúl ar fud ardáin na
meán sóisialta






Tacú leis an bhFórsa Cosanta
Sibhialta nuair a bhíonn oibrithe
deonacha á n-oiliúint agus
á n-úsáid aige agus é ag tacú le
pobail i gcásanna éigeandála






Tá Grúpa Stiúrtha agus Oibrithe um
Bainistíocht Ghéarchéimeanna curtha
i ngníomh chun ullmhú do Mhóréigeandálaí
a bhainistiú agus don aslonnú
Liosta Teagmhálaithe Mórphráinnfhreagartha –
nuashonraithe agus curtha i gcrích
Socruithe Bainistíocht Riosca – in ionad
Dréachtphlean oibre i gcás tuillte agus plean
truailliú ola in ionad
Tá Grúpa Stiúrtha um Bainistíocht
Ghéarchéimeanna curtha i ngníomh chun tacú
leis an bhFórsa Cosanta Sibhialta agus é ag
tacú le pobail i gcásanna éigeandála.
Liosta Teagmhálaithe Mórphráinnfhreagartha –
nuashonraithe agus curtha i gcrích
Socruithe Bainistíocht Riosca – in ionad
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An Áit chun Dul i mBun Gnó
Is é Baile Átha Cliath ár bpríomhchathair – is inneall agus is mol é don fhorbairt
gheilleagrach. Is é ár n-uaillmhian an bonneagar a chothú agus cur leis, gníomhaíochtaí
a fhorbairt agus an oiread leasa agus is féidir a bhaint as teicneolaíochtaí chun
a chinntiú go mbeidh ár gcathair ar thús cadhnaíochta ó thaobh an ghnó agus an
rathúnais eacnamaíochta de.
Sprioc 1
An buntáiste iomaíoch atá ag Baile Átha Cliath a fhorbairt mar phríomhchathair
laistigh de réigiún cathrach trí phleanáil chomhtháite agus trí chomhoibriú
i mórcheantar Bhaile Átha Cliath.
Cuspóir
Dul chun cinn
A chinntiú go mbainfidh
comhordú leis an
mbonneagar straitéiseach
i réigiún na cathrach chun
soláthar d’fhás sóisialta,
fisiceach agus
eacnamaíoch sa todhchaí

Tá beartais agus cuspóirí sa Phlean Forbartha chun
a chinntiú go ndéantar bonneagar straitéiseach
a chomhordú d’fhás inbhuanaithe na cathrach, lena
n-áirítear an Luas traschathrach, línte nua DART agus
Bóthar Rochtana an Oirthir, agus go mbeidh siad go léir
i gcomhréir le straitéis iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair
do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath suas go dtí 2035.
Críochnaíodh Plean Pobail agus Eacnamaíoch Áitiúil
Chathair Bhaile Átha Cliath 2016-2021 i gCeathrún 1 2016.
Aithníonn an Plean an gá le hinfreastruchtúr a chur
i bhfeidhm a dhearbhaíonn gur áit sábháilte, inbhuanaithe
i ndáil leis an timpeallacht, beoga, éagsúil agus mealltach
chun cónaithe, oibrithe, chun teacht ar cuairt agus infheistiú
inti is ea Baile Átha Cliath agus tá 36 gníomhartha curtha
chun cinn in 2016 chun an cuspóir sin a bhaint amach.
Phléigh baill an Choiste um Bheartais Straitéiseacha (SPC)
Fiontar agus Forbairt Eacnamaíoch toradh eacnamaíoch na
gceithre phríomhthionscadal pleanáilte don chathair le
pearsanra sinsearacha ó Údarás na nDugthailte, Ospidéal
San Séamas, Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach
Ghormáin agus an Mol Digiteach.
D’éascaigh rannpháirtíocht leis an Roinn Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, an díospóireacht ar
riachtanais leathanbhanda do Bhaile Átha Cliath agus an
gá le feabhas a chur ar na háiseanna nascachta
leathanbhanda ar fud na cathrach.
Aithnítear i bPróifíl Shocheacnamaíoch PÁEP an ról atá ag
Aerfort Bhaile Átha Cliath agus ag Port Bhaile Átha Cliath
i Réigiún na Cathrach, agus thaispeáin na príomhshonraí
faoi líon na bpaisinéirí agus faoin méadracht tonnáiste tríd
an Aerfort agus tríd an bPort gur tháinig méadú ar an dá
tháscaire sin araon in 2016.
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An Plean Gníomhaíochta
don Fhorbairt
Gheilleagrach do Réigiún
na Cathrach a thabhairt
chun dáta agus a chur
i bhfeidhm, agus líonra
de chnuasaigh
eacnamaíochta a chur
san áireamh ann de réir
mar is gá

Comhaontas éifeachtach
a bhunú idir lucht gnó
réigiún na cathrach,
an rialtas áitiúil,
gníomhaireachtaí stáit
agus na hearnálacha tríú
leibhéal chun tuilleadh
suntais a thabhairt do
phróifíl agus do bhranda
idirnáisiúnta Bhaile Átha
Cliath, trí Dublinked agus
líonraí eile

Tá an Plean Gníomhaíochta Eacnamaíochta á chur ar
fáil den chuid is mó trí PÁEP (an Plean Áitiúil
Eacnamaíochta agus Pobail) agus tríd an bPlean
Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíochta.
Chuir an Grúpa Oibre Eacnamaíoch leis an nócha
gníomhartha eacnamaíocha sa Phlean Gníomhaíochta
PÁEP 2016 a sheachadadh
D’oibrigh na Coistí Um Beartas Straitéiseach chun
aidhmeanna, cuspóirí agus gníomhartha an PÁEP
a tháinig faoina gclár oibre a chur i bhfeidhm.
Cuireadh próiseas comhairliúcháin i gcrích i gceathrún
4 de 2016 chun Gníomhartha Eacnamaíocha a aithint
do 2017. Mar chuid den obair seo cuireadh chun cinn
Monatóir Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath agus suíomh
gréasáin Dublin.ie agus bunaíodh tuiscint níos fearr ar
chuspóirí agus aidhmeanna príomheagraíochtaí roinnte
agus an chaoi a bhfuil siad ailínithe le cuspóirí
eacnamaíocha na cathrach. Aithníodh líon tionscadal
comhoibríocha agus cuirfear san áireamh iad i bPlean
Gníomhaíochta PÁEP 2017
Tá forbairt á déanamh ar Dublinked agus ar líonraí eile
sa réigiún.
Rátáil idirnáisiúnta Ináitrithe Bhaile Átha Cliath
a fheabhsú trí Straitéis Réimse Phoiblí Chathair Bhaile
Átha Cliath a chur i bhfeidhm.
Lean an tAonad um Caidreamh Idirnáisiúnta ag obair le
comhaontais reatha ar fud na cathrach ar nós Nuáil
Bhaile Átha Cliath, Digiteach Bhaile Átha Cliath,
Cruthaitheacht Éireann agus Fáilte Éireann chun próifíl
idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath a ardú. Fuair naoi
gcomhdháil ghnó idirnáisiúnta tacaíocht airgeadais agus
fuair cinn eile tacaíocht i bhfoirm comhairle agus
atreoruithe. D’oibrigh an tAonad go dlúth freisin le
hinstitiúidí tríú leibhéil in 2016 go háirithe le Coláiste na
Tríonóide agus Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.
Gníomhaíonn an suíomh gréasáin Dublin.ie a seoladh
i bhFeabhra 2016 mar shuíomh gréasáin bhrandála ag
cur Baile Átha Cliath chun cinn mar áit chónaithe, mar áit
oibrithe agus foghlama le rannán Cad atá ar Siúl ag
sárthaispeáint iliomad imeachtaí ar fáil ar fud réigiún
Bhaile Átha Cliath. D’fhorbair an suíomh a chuid ábhar
agus a phróifíl meán sóisialta agus bhunaigh comhoibriú
le gníomhaireachtaí eile in 2016. Aithníodh tairiscint
uathúil Dublin.ie trí na Dámhachtana Gréasáin
a d’ainmnigh an suíomh mar bhuaiteoir sa chatagóir
rialtais/rialtais áitiúil is fearr.
Lean an Oifig Fiontar Áitiúil ag tacú le hobair oifig an
Choimisinéara Thionscanta Bhaile Átha Cliath chun
réimse tionscadal uathúla a sheachadadh ag proifíliú
agus ag cur chun cinn Baile Átha Cliath mar áit
doshéanta chun gnó tionscanta a dhéanamh agus le
bunú is le fás cuideachtaí teicneolaíochta scálaithe, fad
is ag mealladh infheistíochta ionas gurb fhéidir leo
ardphoitéinseal fáis a bhaint amach.
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Cuireadh gníomhartha chun cinn faoi Phlean
Gníomhaíochta Réigiún Bhaile Átha Cliath do Phostanna
agus d’fhorbair na ceithre Oifig Fiontar Áitiúil agus Aonaid
Fiontair, Straitéis Fiontar Réigiún Bhaile Átha Cliath.
Infheistíocht Dhíreach Choigríche (IDC) –
Tagarmharcáil Baile Átha Cliath
Ghlac an Oifig Fiontar Áitiúil páirt i Suirbhé Eorpach
ar Infheistíocht Dhíreach Choigríche (IDC) a raibh rangú
an-dearfach do chathair Bhaile Átha Cliath agus don
réigiún dá bharr. Tá cathair Bhaile Átha Cliath rangaithe
sa deich mórchathair is fearr i gceithre réimse agus bhí
Réigiún Bhaile Átha Cliath liostaithe mar an deich gcinn
is fearr faoi cheithre cheannteideal freisin. Foilsíodh alt
i bhforlíonadh (IDC) Infheistíocht Dhíreach Choigríche
den Financial Times agus foilsíodh ailt san Irish
Independent agus san Herald ag díriú ar Infheistíocht
Dhíreach Choigríche i mBaile Átha Cliath.
Cuidiú leis an Tionól
Réigiúnach nua chun
Plean Réigiúnach
Spásúlachta agus
Eacnamaíochta nua
a ullmhú

Comhoibriú leis na
hÚdaráis Áitiúla in aice
láimhe chun an t-athrú
aeráide a mhaolú, ar
bhealach comhordaithe,
agus aird faoi leith
á tabhairt ar fhuinneamh,
ar phatrúin lonnaíochta,
ar iompar, ar bhainistíocht
dramhaíola agus ar
bhealaí glasa

Tionóladh cruinnithe le hoifigigh an Údaráis/Tionóil
Réigiúnaigh maidir leis sin.
Forbrófar Plean Réigiúnach Spásúlachta agus
Eacnamaíochta nua do Thionól Réigiúnach an Oirthir
agus Lár na Tíre chun é a chur in ionad na dTreoirlínte
Réigiúnacha Pleanála reatha.
Níl tús curtha leis an bpróiseas ullmhúcháin agus
oiriúnaithe don Straitéis: ní mór treoir aireachta a fháil
chun tús oifigiúil a chur leis an bpróiseas sin. Meastar go
gcuirfear tús leis an bpróiseas nuair a dhéanfar an Creat
Náisiúnta Pleanála a ullmhú agus a ghlacadh, nó ina
dhiaidh sin. Cuirfear an Creat Náisiúnta Pleanála
i bhfeidhm in ionad na Straitéise Náisiúnta Spásúlachta
agus beidh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
Áitiúil freagrach as an gcreat a fheidhmiú. Cuirfear
Ceannaire Fiontair na Comhairle ar an eolas ag an
Tionól Réigiúnach faoin bpróiseas agus faoi na hamlínte
atá i gceist chun ullmhú do na Straitéisí Réigiúnacha
Spásúlachta agus Eacnamaíochta agus chun glacadh
leo, sa chás go bhfuil an t-eolas sin ar fáil.
Táthar ag dul i dteagmháil i gcónaí leis na hÚdaráis
Áitiúla in aice láimhe maidir le ceisteanna áirithe.
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Sprioc 2
Cumas Bhaile Átha Cliath ó thaobh geilleagair agus fiontair de a fhorbairt
d’fhonn slite beatha a bheith ar fáil inti ar mhaithe le daonra atá ag dul
i líonmhaire a chothú
Cuspóir
Dul chun cinn
Plean Áitiúil Eacnamaíochta
agus Pobail nua a ullmhú,
a bhféadfar é a úsáid chun
téapróifílnamh
socheacnamaíoch na
Cathrach a bhrú chun cinn
Méadú na hearnála
miondíola a éascú chun
a chinntiú gurb é an Lár
príomhionad miondíola an
réigiúin fós, agus tacú le
forbairt na turasóireachta

Críochnaíodh an Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus
Pobail 2016-2021 Chathair Bhaile Átha Cliath in 2016
ina raibh próifíl socheacnamaíoch san áireamh.

Rinneadh dul chun cinn maidir le feabhsúcháin Réimse
Phoiblí ar Shráid Grafton agus ar an gceantar máguaird.
Tá an ceantar miondíola á shíneadh chomh fada le
Faiche an Choláiste (agus an Plaza atá molta don
Fhaiche) agus le Sráid Nassau. Tá dul chun cinn
á dhéanamh maidir le tionscadal Dubline.
Tá dul chun cinn á dhéanamh maidir le hathfhorbairt
Mhargaí Chathair Bhaile Átha Cliath: rinneadh dearadh
agus leagan amach an Charrchlóis agus an Limistéir
Ilúsáide Cluichí (C.I.Ú.C.) in aice leis na Margaí
a sholáthar agus cuireadh tús freisin le sonraí deartha
a fhorbairt go hinmheánach d’fhoirgneamh an Mhargaidh
féin, obair a bhfuil sainghnéithe ag teastáil ina leith.
Tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha, tugtar gach aon
tacaíocht do spás urláir breise miondíola a chruthú agus
a chur ar fáil sa Lár, go háirithe ar mhórshráideanna
siopadóireachta Sráid Grafton agus Sráid Anraí nó in
aice leo, rud a léirítear i gceadanna áirithe pleanála
a deonaíodh le linn na bliana seo caite.
Bhí clár forbartha miondíola i bhfeidhm do roinnt gnónna
ag oibriú sa Lárchathair Thuaidh.
Bhunaigh an Coiste um Beartais Straitéiseacha
Eacnamaíocha agus Fiontar grúpa Oibre Caifé agus
Bialainne agus grúpa Oibre Turasóireachta.

Earnálacha fáis atá ag teacht
chun cinn a shainaithint agus
tuilleadh Pleananna Ceantair
Áitiúil a chur i dtoll a chéile
chun fás sóisialta agus
geilleagrach na cathrach
a thabhairt ar aghaidh
Sraith beartas forbartha
eacnamaíochta agus fiontar
atá cothrom le dáta a chur
i dtoll a chéile sa Phlean
Forbartha nua don Chathair,
2016-2022

Ceantair fáis a aithníodh in iarthar Leithinis an Phoill
Bhig, timpeall ar Ospidéal San Séamas agus Gort na
Silíní, a bhfuil PCÁnna/CSFAnna molta ina leith.

Tá caibidil sa Phlean Forbartha Cathrach 2016 go 2022
ar gheilleagar agus fiontar na cathrach.
Léirítear sraith nua beartas eacnamaíochta sa Phlean,
lena n-áirítear an earnáil sláinte, an t-oideachas tríú
leibhéal agus méadú ar an ngnó turas mara a aithint mar
rudaí a spreagann geilleagar na cathrach.
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Forbairt rathúil na
bPríomhearnálacha Fáis sa
Chathair a chinntiú tríd an
bPlean Forbartha, trí na
Pleananna Ceantair Áitiúil,
trí Chrios Forbartha
Straitéisí (CFS) na
nDugthailte agus trí CFS
Ghráinseach Ghormáin
a chur i bhfeidhm

Aithníodh sa phlean 18 gCeantar Forbartha Straitéise
agus Athbheochana, 7 bPlean Ceantair Áitiúil, 1 Chrios
Forbartha Straitéise agus 31 Phlean Áitiúil um Fheabhsú
an Chomhshaoil. Nuair a chuirfear iad sin go léir
i bhfeidhm, tiocfaidh athrú ollmhór ar chaighdeán na
príomhchathrach.
Tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha, tugadh cead
pleanála do mhóráiseanna/mhórbhloic ag Gráinseach
Ghormáin (an Chearnóg Lárnach agus an Chearnóg
Oirthearach), agus do mhórfhorbairtí úsáide measctha
i nDugthailte Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear
príomhláithreáin ag Muilte Uí Bheoláin, Cé Sir John
Rogerson agus Cé an Phoirt Thuaidh.
Nuashonrú ar Chrios Forbartha Straitéisí na nDugthailte
agus an Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach
Ghormáin ag baill an Choiste um Beartais Straitéiseacha
Eacnamaíoch agus Fiontar ar dhul chun cinn
phríomhtionscadail infreastruchtúrtha le linn 2016.
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Sprioc 3
Soláthar do ghluaiseacht shábháilte, inbhuanaithe agus éifeachtach daoine,
agus gluaiseacht éifeachtach earraí agus iompair sa chathair a bhainistiú ar
bhealach inbhuanaithe
Cuspóir
Dul chun cinn
A chinntiú go soláthrófar
acmhainní leordhóthanacha
don phleanáil iompair
a sheasfaidh le leas Bhaile
Átha Cliath nuair a bheidh
ionchur lárnach le ceapadh
chun cur isteach
i bpleananna forbartha
áitiúla agus náisiúnta
A chinntiú go gcuirfear
tionscnaimh náisiúnta agus
áitiúla don tsábháilteacht ar
bhóithre i bhfeidhm ionas go
bhfágfar go mbeidh Baile
Átha Cliath ar cheann de na
cathracha is sábháilte san
Eoraip do choisithe
Tús áite a thabhairt do
choisithe i ndáil leis an
bpleanáil iompair, agus an
rothaíocht, feithiclí iompair
phoiblí, earraí agus eile ina
ndiaidh sin

Barr feabhas a chur ar ár
n-infheistíocht i gCórais
Iompair Chliste (CICanna)
chun a chinntiú go ndéanfar
gluaiseacht tráchta
a bharrfheabhsú
Na moltaí do phlean
bainistíochta tráchta atá sa
staidéar straitéiseach a
rinneadh do Chathair Bhaile
Átha Cliath a chur i bhfeidhm
A chinntiú go leanfar an
Lámhleabhar Deartha do
Bhóithre agus Sráideanna
Uirbeacha i ndáil leis an
bpleanáil iompair, agus
a chinntiú go mbeidh an
phleanáil ag teacht le
beartais an Rialtais “Taisteal
Níos Cliste – Todhchaí
Inbhuanaithe Iompair”

Is í straitéis Údaráis Iompair Náisiúnta (NTA) 2035
chomh maith le Staidéar Lár na Cathrach is bonn le
tionscadail sa chathair go dtí 2019.

Grúpa um Shábháilteach ar Bhóithre curtha ar bun,
páirtithe leasmhara bainteach agus measúnú ar thimpistí
bóthair mharfacha go léir le comhlíonadh ag CCBÁC
agus An Garda Síochána le chéile. Déanfar
monatóireacht ar laghdú an teorann luais go 30Kph chun
éifeachtúlacht a chinntiú.

Leanann dearthaí go léir an leibhéal seo tosaíochta.
Athdhearbhaítear ord tosaíochta na gluaiseachta
i Máistirphlean Réimse Phoiblí Lár Chathair Bhaile
Átha Cliath agus i bPlean Iompair an Láir agus tugtar
breac-chuntas sna pleananna freisin ar roinnt moltaí
agus tionscadal lena mbainfidh an leas is mó do
ghluaiseacht na gcoisithe agus rothaithe i gcroílár na
Cathrach, rud a dhéanfaidh cathair atá cairdiúil do
choisithe de Bhaile Átha Cliath. Cuirtear i láthair sa
Mháistirphlean áireamhán spáis choisithe Bhaile Átha
Cliath, trína ndéantar leithdháileadh an spáis choisithe
a nascadh le líon na n-úsáideoirí den chéad uair.
Cuirtear chun cinn sna pleananna freisin a thábhachtaí
is atá suíocháin agus spásanna chun fanacht thart sa
chathair chun inrochtaineacht do chách a chinntiú.
Infheistíocht in SCATS agus rialaitheoir nua. Tugadh
isteach an chéad rialaitheoir VC6 in 2016 agus chuaigh
an Rialaitheoir beo agus nascadh é le SCATS.

In 2016 ceapadh innealtóir sinsearach i bhfeighil foireann
tionscadal lár na cathrach, ainmníodh lucht foirne agus
tosaíodh obair ar Fhaiche an Choláiste agus tionscadail
lánaí bus na gCéanna Thuaidh agus Theas.
Tá LDBSU mar chaighdeán anois.
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An tseirbhís pháirceála is
éifeachtaí a chur ar fáil do
mhuintir agus d’úsáideoirí
na cathrach agus na
mbóithre agus na
sráideanna sa
chomharsanacht

Na moltaí do Chathair
Bhaile Átha Cliath atá
i líonra Rothaíochta
Mhórcheantar Bhaile Átha
Cliath a chur i bhfeidhm

Shínigh 37,166 thiománaí eile suas do sheirbhís
Pháirceála gan Airgead Tirim na Comhairle, Clib
Pháirceála, in 2016 ag tabhairt na ballraíochta iomláin go
145,676 thiománaí le breis is 3.8 mhilliún idirbhearta gan
airgead tirim in 2016. Ghlac 46,700 custaiméir leis an
rogha íocaíocht pháirceála miondíola in 2016 le breis is
100,000 custaiméirí ag úsáid na saoráide aon uaire ag
muirearú móibíle nó cárta dochair/creidmheasa.
Eisíodh 12,041 ceadanna páirceála cónaithe in 2016 le
breis is 255,000 ceadanna páirceála do chuairteoirí
arna n-eisiúint.
Tharla breis is 24 mhilliún teagmhas páirceála i gCathair
Bhaile Átha Cliath in 2016. Bhí gníomhartha
forfheidhmiúcháin mar thoradh ar 56,172 (0.2%)
theagmhais pháirceála go léir le baint ag 42% de
choireanna d’fhorfheidhmiúcháin go léir le cionta tráchta.
Rinneadh achomharc in aghaidh 5% de na
forfheidhmiúcháin ach ní bhfuarthas aisíocaíocht iomlán
ach i gcás 17%, nó 455, de na hachomhairc sin. Sin níos
lú ná 0.002% de na teagmhais pháirceála uile in 2016.
Cuireadh i gcrích próiseas soláthair chun seanmhéadair
a athchur in 2015 agus seoladh 300 meaisín nua
úrscothacha faoi dheireadh 2016.
Baineadh na nithe seo a leanas amach i rith 2016:
 Lean bealach rothaíochta na Life ag teacht suas
le roghanna le meá.
 D’ullmhaigh Fionnradharc go lár na cathrach
doiciméid agus dearthaí cuid VII.
 Lean Glasbhealach na Dothra le hobair dheartha
ar an rannán comhéadain leis na cosaintí ar
thuillte.
 Leanadh le hobair thógála ar bhealach S go S ar
an scéim le súil go n-osclófar é in 2017.
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Tionscadail oiriúnacha
do Chathair Chliste
a fhiosrú le
príomhchuideachtaí
idirnáisiúnta T.F.

Ag gabháil i mbun tionscadail Vavel, Flow agus Iscape,
tionscadal Interreg BE GOOD um chathracha Cliste H2020.
Úsáid Taighde Nuálaíochta um Ghnónna Beaga (TNGB) do
thionscadal faisnéise iompair phoiblí.
Áirítear i gcomhoibriú tionscail comhpháirtíochtaí
straitéiseacha le IBM (soghluaiseacht), Intel (monatóireacht
chomhshaoil), Kingspan, ARUP/MITSUI (soilsiú cliste)
agus Vodafone.
Ba í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an chéad údarás
áitiúil in Éirinn chun tionscadal Taighde Nuálaíochta um
Ghnónna Beaga a sheachadadh á dtacú ag Fiontar Éireann
agus deartha chun réiteacha nualaíochta ar ísealchostas do
dhúshláin phríomhchathrach a fhoinsiú. Dhírigh an chéad
tionscadal ar réiteacha nua a fháil chun cabhrú le rothaíocht
i mBaile Átha Cliath a mhéadú de réir scála le ciste €150,000.
Chríochnaigh cúig chuideachta an chéad chéim den chlár in
2016 ag forbairt réiteacha ar nós rianairí gada ar ísealchostas,
soilse cliste rothaíochta agus cloigíní cliste. Tá maoiniú breise
€25,000 do cheithre chuideachta do Chéim 2, ag tosú in 2017.
Bhunaigh CCBÁC comhoibriú ilbhliana le Fondúireacht
Eolaíochta Éireann agus le CONNECT - ionad taighde
náisiúnta do chomhcheangailteacht amach anseo (bunaithe
i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath) chun turgnamh
a dhéanamh le bealaí nua nuálaíochta chun líonraí braiteoirí
mórscála a úsáid i gcathracha ag díriú i dtús báire ar
mhonatóireacht a dhéanamh ar thuillte. Bhuaigh CCBÁC
i gcomhar le Intel agus ZooDigital gradam na bliana do
Nuálaíocht Digiteach Accenture as ardán monatóireachta
tuillte idirghníomhach a fhorbairt.
Baile Átha Cliath Cliste: Thug an Chomhairle Cathrach
tacaíocht don tionscnamh réigiúnach chun ‘Baile Átha Cliath
Cliste’ a rolladh amach; seoladh comhpháirtíocht de na
ceithre Údarás Áitiúla go léir i Márta 2016.
www.smartdublin.ie Chuir Fóram TM, Baile Átha Cliath ar an
ngearrliosta mar nuálaí Chathair Chliste Dhomhanda na
bliana 2016.
Cuireadh Baile Átha Cliath Cliste ar an ngearrliosta do
ghradaim barr feabhas rialtas áitiúil de chuid Chomhlachais
na hÉireann mar an comhthionscnamh Údarás Áitiúil
is fearr, 2016.

A chinntiú go dtabharfar
aghaidh ar cheisteanna
a bhaineann leis an
tsábháilteacht áitiúil trí
leas éifeachtúil a bhaint
as córas an Ghrúpa
Chomhairligh ar
Thrácht (GCT)

Próiseas an Ghrúpa Chomhairligh ar Thrácht (TAG) a bheachtú
agus úsáid an Chórais um Bainistíocht Sócmhainní Iompair
(CBSI) a chaighdeánú do cheisteanna go léir.
Bhí 1,860 iarratas faighte in 2016 le breithniú faoi phróiseas
an Ghrúpa Chomhairligh ar Thrácht.
D’eisigh na hInnealtóirí Ceantair 897 cinntí (445 moltaí agus
423 neamhmholtaí).
Cuireadh 829 bearta reachtúla nua i bhfeidhm le linn
during 2016.
Tá próiseas an Ghrúpa Chomhairligh ar Thrácht (TAG) faoi
bhreithniú leanúnach leis an aidhm feabhsúcháin agus
éifeachtúlachtaí breise a thabhairt isteach.
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GLUAIS TÉARMAÍ
FBCT
GTF
BCC
DART
CBCBÁC
CCBÁC
FGCCBÁC

OCBÁC
BDBÁC
RTPPRÁ
DMURS
TTBÁC
FDEDRBÁC
ROLT
EOECNA
BCTE
AE
FAI.
IDC
MBÁC
STG
HAP/ÍCT
FSS
CP
CCÚÁ
PCÁ
LTC
CFÁP
TCB
PÁEP
PÁFC
OFÁ
PRM
LIÚC
ENR
CCCN
ÚNI
ONSTT
GBCN
CCTSA
LRP
RFF
RTÉ
TNGB
SCATS
SCS
CFSA
CFS
CGCS
OSS
CBS
CIDU
GCT
CBSI
UCD
VC 6
CDRB

Foireann Bainistíochta Cáis Treallúsaigh
Gníomhaireacht Tithíochta Faofa
Bainistíocht Caidreamh Custaiméirí
Mearlíne Átha Cliath
Comhpháirtíocht Bhithsféir Chuan Bhaile Átha Cliath
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Fóram Gnó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath
An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil
Lámhleabhar Deartha do Bhóithre agus Sráideanna Uirbeacha
Tarraingt Thuaisceart Chathair Bhaile Átha Cliath
Feidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath
Réigiún an Oirthir-Lár Tíre
Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe
Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile
An tAontas Eorpach
Cumann Peile na hÉireann
Infheistíocht Dhíreach Choigríche
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath
Scéim Tithíochta Ghrúpa
Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Comhchoistí Póilíneachta
Cumann Chomhaltaí na nÚdarás Áitiúil
Plean Ceantair Áitiúil
Luas Traschathrach
Coiste um Fhorbairt Áitiúil Pobail
Tionscnamh na Cathrach Beo
Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 2016 – 2021
Pleananna Áitiúla Feabhsúcháin Chomhshaoil
Oifig Fiontair Áitiúil
Próiseas um Réiteach Morgáiste
Limistéar Ilúsáide Cluichí
Eagraíocht Neamhrialtasach
Creat Caighdeán Cáilíochta Náisiúnta
An tÚdarás Náisiúnta Iompair
Oifig Náisiúnta um Sheoladh Trasteorann
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Córas Cóiríochta agus Tacaíochta Slí Abhaile
Líonra Rannpháirtíochta Pobail
Rátáil Fuinnimh Foirgnimh
Raidió Teilifís Éireann
Taighde Nuálaíochta um Ghnónna Beaga
Córas Comhordaithe Oiriúnaitheach Tráchta Sydney – córas bainistíochta tráchta
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Soláthar Comhdheiseanna sna Scoileanna
Ceantar um Fhorbairt Straitéiseach agus um Athghiniúint
Crios Forbartha Straitéisí
Clár Gníomhachtaithe um Chuimsiú Sóisialta
Ospidéal San Séamas
Coiste um Beartais Straitéiseacha
Córais Inbhuanaithe Draenála Uirbí
Grúpa Comhairleach ar Thrácht
Córas um Bainistíocht Sócmhainní Iompair
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
leagan breisithe de na bogearraí a rialaíonn soilse tráchta
Corn Domhanda Rugbaí an mBan
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