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FÁILTE ÓN ARDMHÉARA

Mar a deirtear sa seanfhocal “Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine”. Bímid go léir ag
brath ar a chéile agus is í an chathair an áit is mó ina bhfeictear sin. Toghadh mar
Ardmhéara Bhaile Átha Cliath mé, ar an 26 Meitheamh 2017 agus gá lá ó shin, cuirtear ina
luí orm níos mó go gcaithfimid, mar phobal cathrach, oibriú le chéile agus ar son a chéile.
Is é Teach an Ardmhéara féin an chéad ionad pobail sa Chathair. Go leor uaireanta sa
tseachtain óstálann muid grúpaí pobail, clubanna spóirt, scoileanna, clubanna do
dhaoine breacaosta, eagraíochtaí feachtais, carthanais, ealaíontóirí, údair agus gach
cineál grúpa agus duine aonair. Tagann siad chun a gcuid éachtaí a cheiliúradh, chun
ómós a thabhairt do bhaill den scoth, tuairiscí agus foilseacháin a sheoladh, spriocanna
nua a shocrú, agus léargas níos fear a fháil ar chúrsaí. Tagann siad freisin chun foghlaim
faoi stair an Tí seo agus faoin ról a bhí aige is stair Bhaile Átha Cliath agus na hÉireann.
Ar bhealach tá an Teach seo mar bhaile do na saoránaigh go léir agus is áit é ina gcuirtear fáilte roimh as gach
cearn d’Éirinn agus ón gcoigríoch. Agus anois, níos mó ná riamh, tá ‘baile’, ar an uile bealach, ina choincheap
fíorthábhachtach. Tá gá ag líon mór saoránach lena dtithe féin agus an ghéarchéim tithíochta ag leanúint ar
aghaidh. Dúshlán dúinn go léir é an ghéarchéim seo. Tá sé mar thosaíocht dom féin mar Ardmhéara agus mar
thosaíocht do baill tofa, d’fheidhmeannaigh agus bhaill foirne Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chomh maith.
Tá dul chun cinn á dhéanamh, ach ní mór i bhfad níos mó a dhéanamh. Is gá dúinn tuiscint níos fearr a chothú
i measc dhéantóirí beartais agus iad siúd a chuireann beartas i bhfeidhm ar leibhéal náisiúnta, áitiúil agus
réigiúnach, áit a bhfuil aon teaghlach nó aon duine amháin gan baile deas, go mbaintear ón ‘mbaile’ coitianta
poiblí agus náisiúnta. Áit a bhfuil géarghá forleathan le tithíocht is gá iarracht láidir náisiúnta, poiblí agus pobail
chun athrú a chur ar chúrsaí. Creidim go daingean gur féidir é sin a dhéanamh agus go ndéanfar é agus molaim
obair iad siúd go léir i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath atá i gceannas ar an iarracht sin.
I bpost an Ardmhéara tá radharc ón aer agam ar an raon leathan seirbhísí a chuireann Comhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath ar fáil, mar atá leagtha amach sa Tuarascáil seo. Ní aithnítear cuid mhór de na seirbhísí sin agus is
minic go ndéantar talamh slán díobh. Ach murach iad, is fíor nach bhfeidhmeodh ár gCathair. Ina measc tá
seirbhísí bunúsacha mar bhóithre, ghlanadh agus soilse, seirbhísí mar pháirceanna a chuireann cuma álainn ar ár
gcathair, chomh maith lenár gcuid leabharlann, ár dtacaíocht do phobail idir sean agus nua, do ghnóthais agus do
na healaíona. Gabhaim buíochas ó chroí leis na baill foirne go léir a sholáthraíonn an raon leathan seirbhísí.
Is mian liom buíochas a ghabháil le baill tofa Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus táim ag tnúth le bheith
ag obair leo agus le baill foirne go léir na Comhairle, agus le muintir Bhaile Átha Cliath, chun Cathair níos fearr
agus níos córa a dhéanamh den chathair seo.

Ardmhéara Bhaile Átha Cliath.
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FÁILTE ÓN BPRÍOMHFHEIDHMEANNACH

D’fheidhmigh geilleagar Bhaile Átha Cliath go maith arís eile in 2017 agus méaduithe ar
fhostaíocht, ar ghníomhaíocht ghnó agus ar líon na dturasóirí. Freisin tháinig feabhas
ar sheasamh airgeadais na Comhairle i rith na bliana. D’éascaigh sé sin méadú ar
ár bhfórsa oibre den chéad uair riamh ó 2008 agus chuir sé ar chumas na Comhairle
Cathrach céimeanna a ghlacadh chun na seirbhísí a sholáthraíonn sí a fheabhsú.
Bliain dhúshlánach ab ea 2017 don Chomhairle Cathrach ó thaobh na tithíochta, agus
muid ag déileáil leis an ngéarchéim tithíochta leanúnach sa réigiún. Rinne baill foirne na
Comhairle lear mór oibre i dteannta le comhlachtaí tithíochta faofa i rith na bliana chun
moil teaghlaigh, aonaid tithíochta mearthógála, cóiríocht éigeandála i mbrúnna agus
raon seirbhísí eile a sholáthar le dul i ngleic leis an bhfadhb.

Thosaigh Saoráid Dramhaíl go Fuinneamh Bhaile Átha Cliath ag feidhmiú ag deireadh 2017. Beidh sí ag freastal
ar 600,000 tona de dhramhaíl teaghlaigh neamh-inathchúrsáilte in aghaidh na bliana. Tá an tsaoráid ag gineadh
dóthain leictreachais chun freastal ar riachtanais suas go 80,000 teach. Tá an Chomhairle Cathrach geallta chun
córas téimh ceantair a chruthú agus úsáid á baint as dramh-theas ón tsaoráid, rud a sholáthróidh téamh do
50,000 teach. Cé go raibh conspóid ag baint léi i gcónaí, tá an tsaoráid Dramhaíl-go-Fuinneamh ag croílár
éachtaí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus cuspóirí beartais náisiúnta maidir le dramhaíl, athrú aeráide
agus fuinneamh.
Le glacadh leis an Scéim Pleanála um Chrios Forbartha Straitéisigh an Phoill Bhig Thiar tógadh céim
thábhachtach i dtreo mórchomharsanacht uirbeach inbhuanaithe nua a chruthú gar do lár na cathrach ar Leithinis
an Phoill Bhig. Nuair a bheidh sé críochnaithe beidh os cionn 3,500 aonad cónaithe ann lena gcuimseofar
2
tithíocht shóisialta agus inacmhainne, chomh maith le idir 80,000 agus 100,000 m de spás gnó/miondíola.
Céim mhór i dtreo córas comhtháite iompair phoiblí do Bhaile Átha Cliath ab ea oscailt an Luais Traschathrach
i mí na Nollag 2017. Tá sé ina nasc tarraingteach idir príomhcheantair siopadóireachta lár na cathrach ar Shráid
Anraí agus Shráid Grafton agus freisin soláthraíonn sé seirbhís iompair phoiblí ardchaighdeáin do phobail Bhaile
Phib agus na Cabraí. Ar an drochuair, tá moill le cur i gcrích Phlás Fhaiche an Choláiste agus na bearta um
bainistíocht tráchta a ghabhann leis, atá ríthábhachtach d’oibriú rathúil an Luais Traschathrach.
In 2017, lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar aghaidh ag tacú le clár bliantúil d’éagsúlacht imeachtaí
agus féilte. Is í aidhm an chláir ná tairbhí sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíocha a bhaint amach don chathair agus
fá ar líon turasóirí agus cuairteoirí áitiúla a chur chun cinn le himeachtaí lárnacha mar Fhéile Phádraig, Tradfest,
Maratón Cathrach Bhaile Átha Cliath, Féile Bram Stoker agus Duais Liteartha Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath.
Is ina foireann a fhaightear neart eagraíochta. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Ardmhéara, leis na
Comhairleoirí agus go háirithe baill foirne na Comhairle Cathrach as a dtacaíocht agus a n-obair chrua i rith
na bliana. Murach a dtiomantas, ní bheifí in ann tionscadail agus seirbhísí na Comhairle Cathrach a chur i gcrích.

Owen P Keegan
Príomhfheidhmeannach
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BAILL CHOMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH 2017

Comhairleoirí an Cheantair Láir Thuaidh
Comhairleoir

Cleamhnú Páirtí

Toghcheantar

An Comhairleoir Larry O’Toole

Sinn Féin

Beaumont/Domhnach Míde

An Comhairleoir Tom Brabazon

Fianna Fáil

Beaumont/Domhnach Míde

An Comhairleoir John Lyons

An Comhaontas Pobal seachas Brabús

Beaumont/Domhnach Míde

An Comhairleoir Mícheál MacDonncha

Sinn Féin

Beaumont/Domhnach Míde

An Comhairleoir Edel Moran

Sinn Féin

Beaumont/Domhnach Míde

An Comhairleoir Declan Flanagan

Fine Gael

Beaumont/Domhnach Míde

An Comhairleoir Michael O’Brien

Solidarity - The Left Alternative

Beaumont/Domhnach Míde

An Comhairleoir Paddy Bourke

Neamhpháirtí

Beaumont/Domhnach Míde

An Comhairleoir Alison Gilliland

Páirtí an Lucht Oibre

Beaumont/Domhnach Míde

An Comhairleoir Damian O’Farrell

Neamhpháirtí

Cluain Tarbh

An Comhairleoir Séan Paul Mahon

Fianna Fáil

Cluain Tarbh

An Comhairleoir Naoise Ó Muirí

Fine Gael

Cluain Tarbh

An Comhairleoir Jane Horgan-Jones

Páirtí an Lucht Oibre

Cluain Tarbh

An Comhairleoir Deirdre Heney

Fianna Fáil

Cluain Tarbh

An Comhairleoir Ciarán O’Moore

Sinn Féin

Cluain Tarbh

Comhairleoirí an Cheantair Thiar Thuaidh
Comhairleoir

Cleamhnú Páirtí

Toghcheantar

An Comhairleoir Noeleen Reilly

Neamhpháirtí

Baile Munna

An Comhairleoir Cathleen Carney-Boud

Sinn Féin

Baile Munna

Comhairleoir Norma Sammon

Fine Gael

Baile Munna

An Comhairleoir Andrew Montague

Páirtí an Lucht Oibre

Baile Munna

An Comhairleoir Paul McAuliffe

Fianna Fáil

Baile Munna

An Comhairleoir Andrew Keegan

An Comhaontas Pobal seachas Brabús

Baile Munna

An Comhairleoir Áine Clancy

Páirtí an Lucht Oibre

Baile Munna

An Comhairleoir Cieran Perry

Neamhpháirtí

An Chabrach/Fionnghlas

An Comhairleoir Anthony Connaghan

Sinn Féin

An Chabrach/Fionnghlas

An Comhairleoir Emma Murphy

Sinn Féin

An Chabrach/Fionnghlas

An Comhairleoir Séamas McGrattan

Sinn Féin

An Chabrach/Fionnghlas

An Comhairleoir Brendan Carr

Páirtí an Lucht Oibre

An Chabrach/Fionnghlas

An Comhairleoir David Costello

Fianna Fáil

An Chabrach/Fionnghlas

An Comhairleoir Teresa Keegan

Neamhpháirtí

An Chabrach/Fionnghlas

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2017 Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Leathanach 9

Comhairleoirí an Cheantar Thoir Theas
Comhairleoir

Cleamhnú Páirtí

Toghcheantar

An Comhairleoir Chris Andrews

Sinn Féin

Baile an Fheamrógaigh/An Duga Theas

An Comhairleoir Mannix Flynn

Neamhpháirtí

Baile an Fheamrógaigh/An Duga Theas

An Comhairleoir Dermot Lacey

Páirtí an Lucht Oibre

Baile an Fheamrógaigh/An Duga Theas

An Comhairleoir Frank Kennedy

Fianna Fáil

Baile an Fheamrógaigh/An Duga Theas

An Comhairleoir Claire Byrne

An Páirtí Glas

Baile an Fheamrógaigh/An Duga Theas

An Comhairleoir Paddy McCartan

Fine Gael

Baile an Fheamrógaigh/An Duga Theas

An Comhairleoir Kieran Binchy

Fine Gael

Baile an Fheamrógaigh/An Duga Theas

An Comhairleoir Sonya Stapleton

Neamhpháirtí

Baile an Fheamrógaigh/An Duga Theas

Comhairleoir Anne Feeney

Fine Gael

Ráth Garbh/Ráth Maonais

An Comhairleoir Patrick Costello

An Páirtí Glas

Ráth Garbh/Ráth Maonais

An Comhairleoir Claire O’Connor

Fianna Fáil

Ráth Garbh/Ráth Maonais

An Comhairleoir Mary Freehill

Páirtí an Lucht Oibre

Ráth Garbh/Ráth Maonais

An Comhairleoir Paddy Smyth

Fine Gael

Ráth Garbh/Ráth Maonais

An Comhairleoir Ruairí McGinley

Neamhpháirtí

Ráth Garbh/Ráth Maonais

Comhairleoirí an Cheantair Láir
Comhairleoir

Cleamhnú Páirtí

Toghcheantar

An Comhairleoir Janice Boylan

Sinn Féin

Lár na Cathrach Thuaidh

An Comhairleoir Christy Burke

Neamhpháirtí

Lár na Cathrach Thuaidh

An Comhairleoir Nial Ring

Neamhpháirtí

Lár na Cathrach Thuaidh

An Comhairleoir Gaye Fagan

Sinn Féin

Lár na Cathrach Thuaidh

An Comhairleoir Ciarán Cuffe

An Páirtí Glas

Lár na Cathrach Thuaidh

Comhairleoir Gary Gannon

Daonlathach Sóisialta

Lár na Cathrach Thuaidh

An Comhairleoir Ray McAdam

Fine Gael

Lár na Cathrach Thuaidh

An Comhairleoir Éilis Ryan

Workers Party

Lár na Cathrach Thuaidh

Comhairleoirí an Cheantair Lárdheiscirt
Comhairleoir

Cleamhnú Páirtí

Toghcheantar

An Comhairleoir Daithí Doolan

Sinn Féin

Baile Formaid/Droimeanach

Comhairleoir Hazel De Nortúin

An Comhaontas Pobal seachas Brabús

Baile Formaid/Droimeanach

An Comhairleoir Greg Kelly

Sinn Féin

Baile Formaid/Droimeanach

An Comhairleoir Paul Hand

Neamhpháirtí

Baile Formaid/Droimeanach

An Comhairleoir Vincent Jackson

Neamhpháirtí

Baile Formaid/Droimeanach

An Comhairleoir Daithí de Róiste

Fianna Fáil

Baile Formaid/Droimeanach

An Comhairleoir Críona Ní Dhálaigh

Sinn Féin

Cromghlinn/Camaigh

An Comhairleoir Tina MacVeigh

An Comhaontas Pobal seachas Brabús

Cromghlinn/Camaigh

An Comhairleoir Ray McHugh

Sinn Féin

Cromghlinn/Camaigh

An Comhairleoir Rebecca Moynihan

Páirtí an Lucht Oibre

Cromghlinn/Camaigh

Comhairleoir Michael Mullooly

Fianna Fáil

Cromghlinn/Camaigh

An Comhairleoir Pat Dunne

An Eite Chlé Aontaithe

Cromghlinn/Camaigh
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FOIREANN BAINISTÍOCHTA SINSEARAÍ

Owen P. Keegan

Príomhfheidhmeannach

Brendan Kenny

Leas-phríomhfheidhmeannach, Tithíocht agus Pobal

Dick Brady

Leas-phríomhfheidhmeannach, Comhshaol agus Iompar

Declan Wallace

Leas-phríomhfheidhmeannach Gníomhach, Seirbhísí Cultúr, Áineasa
agus Eacnamaíochta

John Flanagan

Innealtóir na Cathrach, Gníomhach

Richard Shakespeare

Leas-phríomhfheidhmeannach, Pleanáil agus Forbairt Maoine

Kathy Quinn

Ceannasaí Airgeadais le freagracht as TF

Mary Pyne

Ceannasaí Acmhainní Daonna agus Seirbhísí Corparáideacha

Terence O’Keeffe

Gníomhaire Dlí
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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 lena gcuimsítear Ardmhéara Bhaile Átha Cliath,
63 Chomhalta Thofa agus 7 gCathaoirleach ar na Coistí um Beartais 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 atá leagtha amach sa Phlean
Corparáideach 2015-2019 agus tá réimse leathan gníomhaíochta iontu a dhéanann an Chomhairle Cathrach.

Seo a leanas na 3 théama:



An áit LE MAIREACHTÁIL



An áit LE BHEITH



An áit LE Haghaidh 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

Fáiltithe Cathartha


Ar an Máirt an 4 Aibreán 2017, tionóladh Fáiltiú Cathrach chun Cuairt Stáit an Uasail Nicos Anastasiades
Uachtarán Phoblacht na Síne chomóradh. Ba é €2,302.79 méid na gcostas a tabhaíodh ag an gComhairle maidir
leis an bhFáiltiú Cathrach.



Ar an Luan, an 18 Meán Fómhair 2017, reáchtáladh Fáiltiú Cathrach sa Seomra Ciorclach i dTeach an
Ardmhéara chun bua Fhoireann Shinsearach na bhFear i gCluiche Ceannais Peile na hÉireann a chomóradh.
Ba é €19,822.69 méid na gcostas a tabhaíodh ag an gComhairle maidir leis an bhFáiltiú Cathrach.



Ar an Máirt, an 26 Meán Fómhair 2017, reáchtáladh Fáiltiú Cathrach i Halla na Cathrach chun Bua Fhoireann
Shinsearach na mBan i gCluiche Ceannais Peile na hÉireann a chomóradh. Ba é €6,778.50 méid na gcostas
a tabhaíodh ag an gComhairle maidir leis an bhFáiltiú Cathrach.



Ar an Luan, an 9 Meán Fómhair 2017, reáchtáladh Fáiltiú Cathrach sa Seomra Ciorclach i dTeach an Ardmhéara
chun cuairt Ardmhéara Londain, an Dr Andrew Parmley, a chomóradh. Ba é €31,249.00 méid na gcostas
a tabhaíodh ag an gComhairle maidir leis an mBéile sin.

Gradam an Ardmhéara
Sa bhliain 2017, bronnadh Gradam an Ardmhéara ar na daoine seo a leanas:
 Ellen Keane – mar aitheantas dá cuid éachtaí den scoth i ndomhan an spóirt agus don chaoi a spreag sí
do dhaoine óga, faoi seach, a n-acmhainn iomlán a chomhlíonadh.


Cumann Lúthchleas Gael, Coiste Átha Cliath (Bord Contae CLG Bhaile Átha Cliath) – mar aitheantas do
na saorálaithe iomaí, idir óg agus aosta, a mbíonn ról dearfach acu i gcabhrú le pobail láidre agus
bhríomhara a thógáil ar fud Bhaile Átha Cliath.



Joe Duffy – as deis a thabhairt dóibh siúd a d’fhéadfadh nach gcloisfí a nguth murach sin, labhairt
i gcoinne ábhar imní agus ar an mbealach sin cur le sochaí níos trédhearcaí agus níos córa.



Oibrithe Bhaile Átha Cliath – mar aitheantas dá ról stairiúil agus leanúnach i sochaí níos córa a chuir ar
chumas Baile Átha Cliath bheith ina háit níos uileghabhálaí agus níos fearr um chónaí agus obair araon.

Bronnadh na duaiseanna ar an gCéadaoin, an 14 Meitheamh 2017, le linn Dhinnéar Fleáchais agus an
tArdmhéara Brendan Carr ina óstach air, i Seomra Ciorclach Theach an Ardmhéara. Chosain na duaiseanna
€60,472.75ina iomláine.
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Íocaíochtaí le Comhaltaí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Speansais Bhliantúla na gComhairleoirí

€ 488,143

Liúntas íoctha do Chathaoirligh ar Choisí Beartais Straitéiseacha

€

36,000

Liúntas an Ardmhéara

€

50,055

Liúntas Leas-Ardmhéara

€

3,372

Íocaíochtaí Ionadaíocha na gComhaltaí

€

21,907

Cruinnithe na Comhairle Cathrach
Cruinnithe Míosúla

11

Cruinnithe Buiséid

1

Cruinnithe Speisialta

5

Cruinniú Bliantúil

1

Coiste Prótacail

9

An Grúpa Beartais Chorparáidigh (GBC)
Sa Ghrúpa Beartais Chorparáidigh (GBC) tá an tArdmhéara agus Cathaoirligh ó na 7 gCoiste Beartais
Straitéisigh chomh maith le Cathaoirleach an Coiste um Fhorbairt Áitiúil Pobail. Tacaíonn an
Príomhfheidhmeannach leis an nGrúpa Beartais Chorparáidigh. Áirítear i ról an Ghrúpa Beartais Chorparáidigh
comhairle agus cabhair a thabhairt don Chomhairle Tofa chun beartas a cheapadh, 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 Beartais
Chorparáidigh moltaí a dhéanamh gnó a leithdháileadh idir Coistí Beartais Straitéisigh agus do chomhordú
ginearálta gnó den sórt sin.
Bhí 11 chruinniú ag an GBC in 2017.
Bhí na hábhair seo a leanas ar na téamaí ar fhéach an GBC le linn na gcruinnithe:


Nuashonruithe ó Chathaoirligh na gCoistí Beartais Straitéisigh maidir le gnó na gcoistí sin



Nuashonrú ar Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail
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Ballraíocht agus Tinreamh an Ghrúpa um Beartas Corparáideach Eanáir 2017 – Nollaig 2017:

Ball

Cruinnithe
i dTeideal
Freastal Orthu

Cruinnithe ar
Freastalaíodh
Orthu

Andrew Montague

11

10

%
Cruinnithe ar
Freastalaíodh
Orthu
91%

Brendan Carr

7

2

29%

Ciarán Cuffe

11

7

64%

Mícheál
MacDonncha

4

3

75%

Naoise Ó Muiri

11

9

82%

Paul McAuliffe

11

8

73%

Deirdre Heney

5

3

60%

Ruairi McGinley

11

7

64%

Daithi Doolan

11

10

91%

Rebecca Moynihan

7

6

86%

D’éirigh as mar Chathaoirleach an
CBS ar Chultúr, Chaitheamh Aimsire
agus Sheirbhísí Eacnamaíocha
i Meán Fómhair 2017

Vincent Jackson

4

2

50%

Ceaptha mar Chathaoirleach ar an
CBS ar Chultúr, Chaitheamh Aimsire
agus Sheirbhísí Eacnamaíocha
i Meán Fómhair 2017

Trácht

Chríochnaigh an Téarma mar
Ardmhéara i Meitheamh 2017

Tofa mar Ardmhéara i Meitheamh
2017

Ceaptha mar Chathaoirleach ar an
CBS ar Fhorbairt Eacnamaíoch agus
Fhiontraíocht i Meitheamh 2017

Fodhlíthe
Rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath na fodhlíthe seo a leanas in 2017:


Fodhlíthe Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar Rialú Fhruiliú Rothar Eas-Sráide ina Stad 2017

Caidreamh leis na Meáin Chumarsáide
Sa bhliain 2017, bhí bliain an-ghnóthach ag an Rannóg um Chaidreamh leis na Meáin agus iad ag déileáil le os
cionn 1,600 ceist ó na meáin chlóite, chraolta agus ar líne. An-chuid de na ceisteanna sin, bhí siad casta agus
bhain siad le réimsí éagsúla saineolais. Dá bhrí sin, theastaigh dlúthobair idir na Rannóga ar fad sa Chomhairle
Cathrach chun freagraí eolacha a chinntiú a léireodh spriocanna ár bplean chorparáidigh.

I gcaitheamh na bliana, foilsíodh níos mó ná 300 fógra nuachtáin, a chuimsigh fógraí reachtúla, feachtais eolais
agus cur chun cinn imeachtaí. Rinne an rannóg seo dhá fheachtas fógraíochta a bhainistiú a bhí an-rathúil.
An feachtas ‘Make May Dublin’ ar thacaigh Ardmhéara an ama sin, Brendan Carr leis, agus an feachtas ‘Think
Don’t Tag’ a bhí mar thionscnamh ag Oifig Ceantair an Oirdheiscirt. Rinneadh an dá fheachtas a sheachadadh ag
Caidreamh leis na Meáin trínár gcuid comhpháirtithe fógraíochta.
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Le linn na bliana 2017, d’oibrigh an oifig go dlúth le Rannóg Imeachtaí na Comhairle Cathrach, le
gníomhaireachtaí seachtracha tábhachtacha, agus le heagraíochtaí agus comhpháirtithe imeachtaí chun
imeachtaí a chur chun cinn sa Chathair. Cuireadh comhairle maidir le himeachtaí ar fáil le haghaidh go leor
imeachtaí móra idirnáisiúnta, a reáchtáladh i mBaile Átha Cliath. Ina measc siúd bhí Féile Phádraig, Cruinniú na
Cásca, Duais Liteartha Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath, Corn Domhanda Rugbaí na mBan, Féile Bram Stoker,
Clár na Nollag i mBaile Átha Cliath agus Féile NYF Bhaile Átha Cliath.

Cumarsáid:
Is tairseach é suíomh idirlín Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath www.dublincity.ie trínar féidir le daoine eolas
a aimsiú faoi na seirbhísí uile atá á dtairiscint ag an gComhairle. Is féidir leis an bpobal tairbhe a bhaint as na
féidearthachtaí seo a leanas chomh maith:


Tuairisciú a dhéanamh ar fhadhbanna san fhearann poiblí, mar shampla, poill sna bóthair, dumpáil
mhídhleathach agus rudaí eile nach iad



Íoc as seirbhísí áirithe



Foirmeacha iarratais a íoslódáil

Feicfidh tú thíos tuairisc Google Analytics don láithreán gréasáin le haghaidh 2017:
Líon Seisiún

3,052,122

Líon Amharc Leathanaigh

12,572,304

% de Chuairteanna Nua

54.44%

% d’Athchuairteanna

45.56%

Meán-am a caitheadh ar an Láithreán Gréasáin

00:02:08

Leathanaigh is Mó a raibh Tóir orthu


Leathanach baile



Cuardach Pleanála



Leabharlanna



Folúntais Reatha



Mótarcháin



Dúnadh Sealadach Bóithre



Páirceáil i mBaile Átha Cliath

Lá na dTvuíteanna 2017
D’eagraigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tionscnamh Twitter seo ar an 7 Márta 2017. Is imeacht
náisiúnta é a nglacann údaráis áitiúla ó cheann ceann na tíre páirt ann. Is é aidhm an tionscnaimh ná bheith
i dteagmháil leis an bpobal, ligean do na baill foirne an cineál oibre a dhéanann siad gach lá a chur faoi bhráid an
phobail agus aird daoine a tharraingt ar an réimse leathan seirbhísí atá á gcur ar fáil ag na húdaráis áitiúla.
Baineadh úsáid as na haischlibeanna #OurCouncilDay agus #ÁrLáSaChomhairle. Fuarthas 5,473 tvuít an lá sin
ó 1,481 duine agus rinneadh teagmháil le 2.7 milliún cuntas.
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Tuarascáil Dul Chun do Chathair Chliste 2017
Bhí go leor torthaí rathúla ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (tríd an gclár um Baile Átha Cliath
cliste - comhiarracht ag na ceithre húdarás áitiúil i mBaile Átha Cliath) i rith 2017. Cuireadh tús le clár Smart
Dublin chun déanamh cinnte go mbaineann Baile Átha Cliath leas iomlán as roinnt treochtaí ardteicneolaíochta
atá ag athrú ó bhonn an chaoi ina maireann agus a n-oibríonn muid. Áirítear leis na treochtaí sin
Néalríomhaireacht Shoghluaiste, Idirlíon na nEarraí (IOT), Sonraí Móra, Meaisínfhoghlaim, Intleacht Shaorga.
Ceann de na príomh-choincheapa ná dúshláin ár gcathrach a thiontú go deiseanna um nuáil, agus aghaidh
á tabhairt ar réimsí mar bhrú tráchta agus shoghluaisteacht, an chaoi a bhfreagraíonn muid ar imeachtaí aimsire
troma, éifeachtúlacht fuinnimh agus feidhmíocht chomhshaoil a fheabhsú mar shampla. Ag croílár sin freisin tá an
chaoi a bhfeabhsaíonn muid ról saoránach agus a stiúrann muid soláthar níos éifeachtaí seirbhíse.
Chríochnaigh 2017 go dearfach agus ‘Smart Dublin’ ainmnithe don Ghradam do Chathair Chliste na Bliana ag
Taispeántas agus Comhdháil Dhomhanda na gCathracha Cliste sa Bharsalóin agus maoiniú suas go €1 milliún
curtha ar fáil chun deiseanna nua a chruthú do ghnóthais nua agus d’fhiontraithe.

I gcomhpháirt le Smart Dublin agus Fiontraíocht Éireann tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag tacú le
fiontraithe chun dúshláin chathrach a réiteach agus tá siad ag soláthar ceann de na cláir is mó ar fud an domhain
um nuáil cathrach cliste. Tá an clár seo á chur ar fáil trí chlár Fiontraíocht Éireann um Taighde Nuálaíochta do
Ghnóthais Bheaga (TNGB). I rith 2017 seoladh ceithre dhúshlán chun teacht ar réitigh chun cabhrú le rothaíocht
a mhéadú, aghaidh a thabhairt ar dhumpáil mhídhleathach, monatóireacht níos fearr a dhéanamh ar riosca tuilte
ar fud Bhaile Átha Cliath agus é a dhéanamh níos éasca do dhaoine taisteal timpeall na cathrach. Go dtí seo tá
leas bainte ag 23 chuideachta as maoiniú de idir €12,500 agus €25,000 in aghaidh na cuideachta chomh maith le
bheith ag obair taobh le foirne údaráis áitiúil chun a gcuid réiteach a dhearadh agus a thriail ar fud Bhaile Átha
Cliath, rud a chruthaíonn deiseanna nua chun a gcuid réiteach a chur ar fáil go hidirnáisiúnta.

Éacht lárnach ab ea forbairt an tionscnaimh Smart Docklands. Ionad tástála nua don chathair chliste i mBaile
Átha Cliath é ‘Smart Docklands’ agus é mar aidhm go mbeadh sé mar an gceantar gnó agus cónaithe is nasctha
ar an domhan. Agus béim láidir ar nascacht agus cásanna úsáide; stiúrtha ag plé le cuideachtaí móra
teicneolaíochta, taighdeoirí agus nuálaithe, gníomhóidh sé mar ardán chun teicneolaíocht úrnua den chéad scoth
a tharraingt go hÉirinn. Taispeánfaidh an ceantar sin an méid is féidir a bhaint amach nuair a fhorbraíonn ceantar
cathrach an leibhéal de dhlús agus de nascacht braiteora chun céim mhór a thógáil sa cháilíocht bheatha do
gach duine sa cheantar.

Leis an gCeantar Smart Docklands, ina bhfuil go leor foirgneamh úrnua, cuideachtaí teicneolaíochta domhanda,
sócmhainní cliste agus raon de roghanna nascachta, cuirtear ardán uathúil ar fáil do FBManna agus d’fhiontraithe
chun réitigh nua agus nuálacha a fhorbairt a athróidh ó bhonn an chaoi a n-oibríonn ár gcuid cathracha. Freisin
feidhmeoidh sé mar shamhail do go leor ceantar eile de réir mar a ghlacann siad leis na réitigh cathrach cliste is
fearr a n-oireann dá gcuid cúinsí uathúla.

Nochtadh Cosanta
Fuair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath trí nochtadh cosanta in 2017 agus pléadh leo siúd i gcomhréir le
Nós Imeachta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath um Nochtadh Cosanta.
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Aonad um Athrú ó Bhonn
Tá an tAonad um Athrú ó Bhonn freagrach as clár um athrú ó bhonn a chur i bhfeidhm san eagraíocht, agus é ag
obair i ndlúthpháirt le gach rannóg. Is í aidhm an chláir um athrú ó bhonn ná déanamh cinnte go gcuirtear
seirbhísí ar fáil ar an mbealach is éifeachtaí do shaoránaigh agus ar an mbealach is éifeachtúla don eagraíocht.

Freastal ar Chustaiméirí & Soláthar Seirbhísí a Fheabhsú
I rith 2017, bhí an tAonad um Athrú ó Bhonn, agus é ag obair le príomhrannóga inmheánacha, i gceannas ar roinnt
tionscnamh a bhí deartha chun ár seirbhís do chustaiméirí agus soláthar seirbhíse a fheabhsú. Ina measc siúd, bhí:
An Plean Bliantúil um Sholáthar Seirbhísí a fhorbairt le haghaidh 2018
Taighde agus comhchomhairle chúlra chun Plean Gníomhaíochta nua um Sheirbhísí do Chustaiméirí, lenar
cuimsíodh Your Dublin Your Voice, suirbhéanna ar Chomhairleoirí agus Bhaill Foirne, chun dea-chleachtas agus
réimsí um feabhas a aithint
Catalóg Seirbhísí don eagraíocht a fhorbairt agus a phíolótú ionas go mbeadh sé níos éasca do chustaiméirí
a mbealach a dhéanamh trínár gcuid seirbhísí agus rochtain a fháil orthu
Forbairt tionscadal um sheirbhísí nua mar áis ar líne chun ionaid, imeachtaí agus áiteanna na Comhairle
Cathrach a chur in áirithe
Líonra tras-rannóige um Athrú Eagraíochta a bhunú chun eolas a chur chun cinn agus a mhalairt faoi
thionscnaimh um athrú atá ar siúl ar fud na Comhairle Cathrach
Tionscadal um Chomhdhlúthú Iostaí – Iosta Oibríochtaí na Cathrach Thuaidh
I rith 2017 rinneadh cuid mhór dul chun cinn ar phleananna d’Iosta Oibríochtaí na Cathrach Thuaidh (IOCT) mar atá
beartaithe, ar Bhóthar Theampaill Mhaighréide. Ceapadh Foireann Deartha Chomhtháite i mí Aibreáin chun campas
an iosta nua a dhearadh agus, le linn na bliana, d’oibrigh an Fhoireann Deartha agus an tAonad um Athrú ó Bhonn
i ndlúthpháirt leis na rannóga oibríochta chun a gcuid riachtanas don Iosta seo a shocrú. Lóisteáladh iarratas
pleanála le Comhairle Contae Fhine Gall i mí na Nollag 2017 agus deonaíodh cead pleanála i bhFeabhra 2018.

Soláthróidh an IOCT áiseanna ardchaighdeáin oifige agus leasa do níos mó ná 600 ball foirne chomh maith le
stórais roinnte saincheaptha, áiseanna ceardlainne agus saincheaptha. Soláthróidh an campas íosta nua
seirbhísí riachtanacha mar chothabháil bóithre agus tráchta, bainistíocht dramhaíola, cothabháil tithíochta,
seirbhísí uisce dromchla agus tuilte agus soilse poiblí don chathair thuaidh. Tá ionad athchúrsála conláiste
chathartha nua beartaithe freisin taobh leis an íosta nua.

DCC BETA
I Meán Fómhair 2017, rinneadh BETA CCBÁC a chur i ngníomh arís agus é suite san Aonad um Athrú ó Bhonn.
Is é BETA meicníocht bheo na Comhairle Cathrach chun bealaí a shamhlú, a thástáil agus a chur i bhfeidhm le
taithí an tsaoil sa Phríomhchathair a fheabhsú. I rith 2017, rinneadh an réiteach agus forbraíodh na próisis chun
tionscadail a chur i bhfeidhm agus a thástáil:
Rinneadh nuashonrú agus feabhsú ar láithreán gréasáin DCC BETA chun tairseach um moltaí ar líne a chuimsiú
Rinneadh beachtú ar na critéir agus ar an bpróiseas chun tionscadail BETA féideartha a roghnú agus forbraíodh
creat de chineálacha tionscadail – City Challenge agus Quick Trickle – agus bainfear úsáid as in 2018 chun
cabhrú le tionscadail le triail a fhorbairt agus a chur in ord tosaíochta.
Roghnaíodh an Dúshlán Cathrach le haghaidh 2018 – Bainistíocht Dramhaíola agus Dumpáil Mhídhleathach - trí
phróiseas comhchomhairle leis na baill foirne agus an lucht bainistíochta.
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TITHÍOCHT AGUS SEIRBHÍSÍ POBAIL

Tharla go raibh 2017 ina bliain rathúil agus thairgiúil do Sheirbhísí Tithíochta agus Pobail i gComhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath, d’ainneoin na ndúshlán iomaí atá romhainn fós. Oibríonn Seirbhísí Tithíochta agus Pobail go
comhsheasmhach chun tithíocht shóisialta a sholáthar do dhaoine nach féidir cóiríocht a chur ar fáil lena gcuid
acmhainní féin.
Rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath soláthar agus fáil cóiríochta oiriúnaí a uasmhéadú agus leanfaidh
siad ar aghaidh á dhéanamh trí chomhar méadaithe le Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta (CCTanna) agus trí
fháil agus thógáil leanúnach tithíochta sóisialta.

Éileamh ar Thithíocht
In 2017 bhog 1,158 iarratasóir agus a dteaghlaigh isteach i dtithe arna gcur ar fáil tríd an gComhairle Cathrach,
agus 483 de na tithe sin ar cíos ag dul go daoine gan dídean agus a dteaghlaigh. Cuireadh timpeall 41% de na
tithe sin ar fáil trí Chomhlachtaí Ceadaithe Tithíochta. D’aistrigh 479 duine agus clann eile thar an tréimhse seo le
1,637 leithdháileadh san iomlán le linn na bliana. Faoi dheireadh na bliana 2017, bhí 19,390 duine aonair agus
teaghlach ar an liosta tithíochta.
Bunaíodh Grúpa Oibríochtaí Ilghníomhaireachta i bhFeabhra 2016 mar príomhstiúrthóir sa phleanáil, dearadh
agus leithdháileadh cóiríochta do dhaoine faoi mhíchumas. In 2017, rinneadh 267 leithdháileadh do dhaoine faoi
mhíchumas; is ionann sin agus 16.3% 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.
Sa bhliain 2017, chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus na Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta
(CCTanna) aonaid ar fáil do 823 teaghlach breise trí chláir thógála, Cuid V, cláir sheilbh a fháil ar réadmhaoin
agus trí chláir léasaithe. Tá béim leagtha sa Straitéis Tithíochta ar ról leanúnach tábhachtach na hEarnála Cíosa
Phríobháidigh. Ag deireadh 2017 bhí 1,264 tionóntacht ag an gComhairle faoin Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC)
agus 87 dtionóntacht i réadmhaoine faoin Tionscnamh um Léasú Fadtéarmach.
Tar éis an Chomhairimh Bhliantúil ar an Lucht Taistil in 2017 fuarthas amach go raibh líon na dteaghlach ón lucht
taistil i gceantar riaracháin Chathair Bhaile Átha Cliath méadaithe faoi 39 go 736. I 148 teach in ocht ngrúpscéim
tithíochta agus 91 bhá i gcúig láithreán stad cuireadh cóiríocht sonrach don lucht taistil ar fáil do 239 teaghlach.
In 2017 rinne an tAonad um Chóiríocht don Lucht Taistil próiseáil ar 1,115 glao maidir le cothabháil.

Airgeadas do Thithíocht
I rith 2017 bhailigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath díreach os cionn €78.3m d’ioncam cíosa.
In 2017 bhain Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ráta bailithe 66.4% amach, arbh ionann é agus
€21.1m mhilliún, a d’fhág riaráistí €10.7m san iomlán.
Braitheann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go mór ar mhaoiniú ón Státchiste i gcomhair deontais chaipitil
agus freisin i gcomhair mhaoiniú ioncaim a bhaineann le tithíocht shóisialta, le léasú agus leis an scéim cóiríochta
cíosa (SCC).
In ainneoin go bhfuil níos mó deacrachtaí ag baint le haisíocaíocht iasachtaí morgáiste, bhain an Chomhairle ráta
bailithe 66.1% amach, arbh ionann é agus €21.1 milliún, a d’fhág riaráistí €11.3 milliún san iomlán.
Is rogha mhaith í an Scéim Morgáiste go Cíos (MGC) 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
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a dteaghlaigh. Go dtí seo, tá 239 n-úinéir tí tar éis iarratas a chur isteach faoin scéim thuas, agus is tionóntaí iad
siúd anois de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath; tá 70 úinéir eile ag gabháil do phróiseas an Scéim
Morgáiste go Cíos faoi láthair.

Stoc Tithíochta
Bainistíocht Tithe Foilmhe
Rinne Cothabháil Tithíochta bainistíocht ar athchóiriú thart ar 900 aonad réadmhaoine folamh in 2017. Rinneadh
cóiríocht ar na cineálacha réadmhaoine seo a leanas in 2017:

Cineál Réadmhaoine

Líon Athchóirithe

Teach

265

Árasán

330

Seanóir

281

Iomlán

876

Leanadh le Cothabháil Tithíochta freisin leis an gclár chun aonaid réadmhaoine a oiriúnú agus síneadh a chur leo
do thionóntaí faoi mhíchumas. San iomlán críochnaíodh 251 oiriúnú don stoc tithíochta in 2017. Orthu sin tá:


15 shíneadh



43 hardaitheoir staighre



33 rampa



142 cithfholcadán íseal/rochtana cothroime



18 oiriúnú inmheánach a chuimsigh ardaitheoir, córais iontrála etc.

Glacadh gníomh maidir le 252 moladh eile ó Theiripeoirí Saothair chun ráillí, urláir a sholáthar agus athruithe eile
a dhéanamh do theaghaisí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath in 2017.

Clár um Mionárasán Sheanóirí Ar Fud na Cathrach a Cónascadh
Áirítear leis na hoibreacha cónasctha sin iarfheistiú fuinnimh, deisithe coincréite agus miotail más gá, cur in
oiriúint seirbhísí agus fóntas 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 2017, athchóiríodh 54 haonad nua i réigiúin lena n-áirítear Cúirt Ascaill an
Ghleanntáin, Páirc Bhricín, agus Cúirt Verschoyle.

Sláinte Chomhshaoil
In 2017 rinne Oifigigh Sláinte Chomhshaoil cigireacht ar 2,137 teach príobháideach ar cíos. I ngach cás ina
ndearnadh iniúchadh ar áitribh neamhchomhlíontacha ar cíos, glacadh le beart cuí forfheidhmiúcháin. Mar thoradh
ar na bearta sin, bhí ar thiarnaí talún 533 áitreabh neamhchomhlíontach ar cíos caighdeán na n-áitreabh sin
a fheabhsú chun an reachtaíocht a chomhlíonadh ag cinntiú áitribh níos sláintiúla agus níos sábháilte dá dtionóntaí.
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Plean Ceantair Áitiúil Bhaile Munna
Ghlac an Chomhairle Cathrach le Plean Ceantair Áitiúil (PCÁ) Bhaile Munna ar an 27 Deireadh Fómhair 2017. Sa
phlean leagtar amach na cuspóirí do na 33 heicteár de thalamh neamhfhorbartha sa cheantar.
Is iad príomhphrionsabail an PCÁ ná:


Láithreáin atá fágtha a fhorbairt ar bhealach inbhuanaithe



Na láithreáin chónaitheacha atá fágtha a fhorbairt um meascán de chineálacha tí agus tionóntachta chun
an daonra a mhéadú agus tacú leis na seirbhísí agus na gnóthais reatha sa cheantar



Gníomhaíocht eacnamaíochta a tharraingt agus bealaí úsáide nua chun fostaíocht a ghiniúint
a spreagadh sna trí phríomhcheantar fostaíochta



Áiteanna uirbeacha sainiúla a chruthú



Bonneagar atá fágtha a chríochnú



Áiseanna sóisialta agus pobail reatha a chomhdhlúthú agus tacú leis an bpobal áitiúil tríd an bplean um
Athnuachan Shóisialta a chur i bhfeidhm



Áiseanna spóirt agus caithimh aimsire agus spás oscailte reatha a chomhdhlúthú



Páirceanna tírdhreachtaithe, faichí agus sráideanna le crainn ar gach taobh a sholáthar agus
a chothabháil



Leanúint den Mháistirphlean Uisce Dromchla a chur i bhfeidhm
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OIFIGÍ CEANTAIR
An Ceantar Láir
Árais Mhuire
Athlonnaíodh gach tionónta a bhí fágtha agus aistríodh St. Mary’s Mansions go Clúid Housing, atá ag forbairt an
choimpléisc anois. Tá aistriú an láithreáin ar Shráid an Iarnróid go Circle Housing beagnach críochnaithe.

Gairdíní Uí Dhuibheannaigh
Ullmhaíodh pleananna sonracha chun 56 haonad nua Tithíochta Sóisialta agus tabharfar cuireadh do thairiscintí
um thógáil ag tús 2018. Bunaíodh Fóram Comhchomhairle Ghairdíní Uí Dhuibheannaigh, atá déanta suas de
chónaitheoirí, ionadaithe ó phobail chomharsanacha agus ionadaithe pobail áitiúla agus bhí cúig chruinniú aige
go dtí seo. Beidh ról tábhachtach le glacadh ag an bhFóram i dtograí a thabhairt chun críche um forbairt an
chothroim ar láithreán Uí Dhuibheannaigh.

Páirc Bhrícín
Cuireadh chun cinn Céim a Dó den chlár athchóirithe “2 go 1” i rith 2017 agus ba cheart go mbeadh sé réidh um
chónaí ag tús 2018. Déanfar oibreacha ar Chéim 3, lena n-áireofar oibreacha um feabhsú ceantair agus suiteáil
chóras CCTV uasghrádaithe, i rith 2018. Is é an toradh a bheidh ag an tionscadal sa deireadh go mbeidh árasáin
nua-aimseartha le fairsinge agus aon seomra leapa curtha in áit gach aonad mionárasáin.

Fearann Poiblí
Tionscnamh CCTV
Laghdaíodh sé sin go mór tarlúintí dumpála. Fanfaidh na ceamaraí i bhfeidhm ar feadh roinnt seachtainí chun
íomhánna inúsáidte a dhearbhú agus dumpáil sa cheantar a dhíspreagadh.
Cuireadh suas comharthaí um fógairt CCTV sular thosaigh an oibríocht CCTV. Tá na comharthaí sin ilteangach
(Gaeilge, Polainnis, Rómáinis, Sínis agus Béarla).
Chomh maith le sonraí teagmhála an Oifig Ceantair chun cur in iúl do dhaoine:
“Má dhéanann tú dumpáil mhídhleathach cuardóidh muid tú, aimseoidh muid tú…agus cuirfidh muid an dlí ort”.
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An Ceantar Thoir Theas
Comhpháirtíocht Phoiblí Phríobháideach Shráid Charlemont
Tá an tionscadal seo um thithíocht shóisialta faoin gComhpháirtíocht Phoiblí Phríobháideach suite ar láithreán
árasáin Bhóthar Thomáis Uí Cheallaigh, Baile Átha Cliath 2. Síneann an láithreán seo go 5 acra.
Tá Céim a haon den athnuachan déanta anois. Sa chéim sin tógadh 79 n-aonad tithíochta sóisialta
ardchaighdeáin (árasáin agus árasáin dhá leibhéal) ar a dtugtar Teach Ffrench-Mullen chomh maith le háiseanna
pobail den chéad scoth. Chuaigh na chéad tionóntaí chun cónaí iontu i mí na Samhna 2017 agus tá siad ag socrú
isteach go maith.

Deontais Phobail 2017
Deontais Dhroichead Thomáis UÍ Chléirigh

33 deontas do mhéid iomlán

€61,950

Oideachas Aosach Neamhfhoirmiúil

29 deontas do mhéid iomlán

€15,471

Deontais Ghinearálta Phobail

170 deontas do mhéid iomlán

€63,500

Tugadh cúnamh agus comhairle faoi Dheontais Aviva agus próiseas Chiste Gnóthachain Phobail Bhaile Átha
Cliath um Dhramhaíl go Fuinneamh.

An Ceantar Theas-Láir
Tá thart ar 105,000 ina gcónaí sa cheantar agus tá sé suite sa cheathrú thiar-theas de Chathair Bhaile Átha Cliath
ann. Tá go leor pobal agus comharsanachtaí seanbhunaithe ann, lena n-áirítear Na Saoirsí, Inse Chór, Séipéal
Iosóid, Baile Formaid, An Cloigín Gorm, Droimeanach, Rialto, Cromghlinn, Baile Bhailcín agus an Carnán.

Sráid na Craenach/Lána Theach an tSiúcra
Cuireadh tús le hoibreacha, a chuimsigh leathnú ar na cosáin reatha agus cúngú an charrbhealaigh, chun
rochtain coisithe a fheabhsú ar an mbealach tábhachtach agus gnóthach seo do thurasóirí, ar an 21 Lúnasa 2017
agus críochnaíodh iad i bhFeabhra 2018.

Cearnóg an Mhargaidh Nua
Aontaíodh ar Iarratas Pleanála Chuid 8 ag cruinniú na Comhairle Cathrach i mí Iúil 2017 chun úsáid agus
tarraingteacht Chearnóg an Mhargaidh Nua agus a phurláin a fheabhsú.

Sráid San Proinsias
Aontaíodh ar Iarratas Pleanála Chuid 8 ag cruinniú na Comhairle Cathrach i mí Mheán Fómhair 2017 chun soláthar
do thimpeallacht níos áisiúla do choisithe a spreagann do dhaoine cuairt a thabhairt de shiúl na gcos ar Shráid San
Proinsias agus a phurláin. Freisin tacaíonn an plean le hoibriú leanúnach gnó an cheathrú Ealaíon agus seandachtaí.

Páirc San Audoen, An tSráid Ard
Cuireadh tús i nDeireadh Fómhair 2017 le hoibreacha chun Páirc San Audoen trí inrochtaineacht, tréscaoilteacht
agus trácht a fheabhsú agus tá siad le bheith críochnaithe i mí Aibreáin/Bhealtaine 2018

Páirc Shráid Bhun Droichid
Aontaíodh ar iarratas pleanála Chuid 8 um páirc phoiblí nua ar Shráid Bhun Droichid ag cruinniú Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath. Sa pháirc atá beartaithe beidh áiteanna tírdhreachtaithe crua agus boga, plandáil
crann, spás ilfheidhmiúil taibhléirithe, áiteanna spraoi agus cuibhrinn/gairdíní pobail. Is dóchúil go gcuirfear tús le
hoibreacha foirgníochta in 2018.
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An Ceantar Thiar Thuaidh
SCúirt San Eiléana
Cuireadh tús le hoibreacha ar an 18 Aibreán 2016 agus críochnaíodh an chéim dheireanach ar an 3 Deireadh
Fómhair 2017.
Tógadh agus leithdháileadh 39 dteaghais in 2017. Aonaid 3 leapa iad 27 gcinn de na teaghaisí sin agus aonaid
2 leapa iad 12 theaghais.
Clár Tithíochta Fhionnghlaise 2017
Cuireadh tús leis an gclár seo mar gheall ar ghearáin a fuarthas ó ionadaithe áitiúla agus chónaitheoirí áitiúla faoi
mhéid na n-aonad réadmhaoine/na láithreán príobháideach a bhí folamh/dearóil i gceantar Fhionnghlaise. Go dtí
seo tá 5 aonad réadmhaoine réitithe againn agus tá muid i mbun plé le húinéirí eile.

Ligin Bunaithe ar Rogha
Ligeadh 6 theach ar cíos faoin Scéim Rogha Tithíochta. Bhí na haonaid fhoilmhe sin i gCeantar Fhionnghlaise
Theas go príomha:


61 Bóthar na Plásóige Aoibhne Fionnghlas Theas

Iarratais ar 39



1 Gairdíní Chroit an Choill

Fionnghlas Theas

Iarratais ar 27



55 Bóthar Choill Fhionnghlaise

Fionnghlas Thiar

Iarratais ar 53



49 Páirc na nGleanntach

Fionnghlas Theas

Iarratais ar 57



24 Bóthar Ghort na Sméar

Fionnghlas Theas

Iarratais ar 44



25A Gairdíní an Ghleanna

Fionnghlas Theas

Iarratas ar 50

Rinne 270 iarratasóir iarratas tríd an scéim seo.
Lóiste Broome
D’oscail an tArdmhéara agus an tAire Paschal Donohoe Lóiste Broome ar an Luan, an 27 Samhain. Cuireann
an coimpléasc agus na tailte go mór leis an gcomharsanacht agus cuirfidh an tírdhreachadh ag an tús lenár
n-iarrachtaí cuma Ascaill an Fhásaigh a fheabhsú de réir mar a rachaidh sé in aibíocht.
Tá 35 x aonad 1 sheomra leapa agus 8 x aonad 2 sheomra leapa.
Bóthar na Cabraí
I dteannta le hIontaobhas Peter McVerry d’oscail Feidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa Dídine Réigiún Bhaile
Átha Cliath aonad tithíochta éigeandála ag uimhir 57-61 le haghaidh 60 leaba fir.
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An Ceantar Thuaidh-Láir
Páirc na bhFearbán
Le tógáil 35 theach nua le 3 sheomra leapa i bPáirc na bhFearbán, Darndál, ar cuireadh tús leis in 2015,
soláthraíodh 26 haonad críochnaithe in 2017. Déanfar na 9 n-aonad eile a sholáthar i Ráithe 2 2018.
Belcamp Láithreán H
38 dTeach Mearthógála. Próiseas tairisceana tugtha chun críche. 26Xaonad 2 sheomra leapa. 12Xaonad
3 sheomra leapa. Bhuail an Lucht Bainistíochta áitiúil le Comhairleoirí agus le hionadaithe pobail chun pleananna
a chur i láthair mar chuid de phróiseas comhchomhairle. Tá na 38 n-aonad go léir ceaptha le haghaidh Daoine
gan dídean atá i gcóiríocht éigeandála in óstáin. Cuireadh tús leis an tionscadal i mí na Nollag 2016. Tá an
tionscadal sin críochnaithe anois agus na tionóntaí go léir ina gcuid tithe.
Gleann na Rós
Tar éis dóiteáin i nGleann na Rós agus rún ina dhiaidh sin ag coiste ceantair, forbraíodh straitéis um
shábháilteacht ó dhóiteáin inár gcoimpléisc do dhaoine breacaosta.


Scaipeadh pluideanna dóiteáin agus bileog faoi nósanna imeachta molta um aslonnú do gach
duine breacaosta.



Rinneadh Measúnú Riosca um Shábháilteacht ó Dhóiteáin i gCúirt Gharrán na Rós agus faoi láthair
táthar ag déanamh na n-oibreacha a moladh sa mheasúnú sin. Táthar chun doirse dóiteáin PVC aon uair
an chloig a chur in áit doirse tosaigh ar bhalcóiní uachtair agus táthar chun doirse dóiteáin a chur in ionad
doirse istigh chomh maith, tá doirse agus frámaí cistine á chur isteach (ní raibh doirse cistine ann roimhe
sin) agus táthar chun bac dóiteáin a chur in áiléir. Tar éis dóiteáin eile i gCúirt an Ráithín déanfar
oibreacha sábháilteachta dóiteáin sa choimpléasc sin.



Tugadh cainteanna faoi shábháilteacht dóiteáin do Ghleann na Rós, Cúirt an Ráithín, Cúirt Chlann
Chárthaigh, Cúirt Clanmaurice agus Cúirt Eoin le cabhair ó Oifigeach Sábháilteachta Dóiteáin Bhriogáid
Bhaile Átha Cliath. Leanfar ar aghaidh leis an bpróiseas sin sa chuid eile dár gcoimpléisc do
dhaoine breacaosta.



Freisin rinneadh druileanna dóiteáin i ngach ceann dár gcuid aonad do dhaoine breacaosta.

Ráth Eanaigh Aoisbháúil
Ullmhaíodh an Plean um Shráidbhaile Aoisbháúil in 2014 le haghaidh Ráth Eanaigh i gcomhpháirt le Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath, Gardaí Rath Eanaigh, FSS, Seirbhísí Sóisialta Kare, Grúpa Sráidbhailte
Slachtmhara Ráth Eanaigh agus an pobal áitiúil. Le cúnamh ó shaorálaithe áitiúla as Ráth Eanaigh, soláthraíonn
Coiste Stiúrtha Ráth Eanaigh Aoisbháúil tae/caife, bácáil bhaile agus comhrá cairdiúil le gach duine breacaosta
i Ráth Eanaigh.
Le déanaí d’eagair Ráth Eanaigh Aoisbháúil ceardlann i dteannta le Cumann Gnó Ráth Eanaigh agus ceardlann
Homestead ar Chúram do Dhaoine Breacaosta ar Ghnó do Dhaoine a bhfuil Néaltrú orthu. D’fhreastail 30 úinéirí
siopa agus gnóthais áitiúil i Ráth Eanaigh ar an gceardlann. Fuarthas freagairt agus aiseolas an-dearfach.
Bhain Ráth Eanaigh Aoisbháúil amach an Gradam Aitheantais i mí Eanáir 2014 agus ainmníodh é le haghaidh
ghradam LAMA in 2017.
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Seirbhísí do Dhaoine 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 5,258 i mí na Nollag 2016 go 6,097 i mí na Nollag 2017. As an líon sin daoine fásta singile
a bhí i 2,150 agus daoine fásta a bhí i 1,562 agus 2,385 leanbh san iomlán.
Chaith an Fheidhmeannacht do Dhaoine ar Easpa Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath (DRHE) €130 milliún ar son
na 4 hÚdaráis Áitiúil ar thacaí do dhaoine gan dídean agus cuimsiú tithíochta in 2017. Tá an chuid is mó de na
tacaí sin curtha ar fáil trí chomhaontuithe leibhéal seirbhíse le hEagraíochtaí Neamhrialtais (ENRanna) agus
áirítear leo Easpa Dídine a Chosc; Cóiríocht Éigeandála agus Sealadach faoi Thacaíocht; Cóiríocht
Fhadtéarmach faoi Thacaíocht agus Seirbhísí Lae.
Osclaíodh 8 saoráid bhreise i rith 2017 inar cuireadh 218 leaba éigeandála ar fáil do dhaoine singile agus
lánúineacha. Léiríodh an acmhainn bhreise atá ar fáil sa líon méadaithe daoine a bhí ag fáil rochtana ar
chóiríocht éigeandála agus chuaigh líon na ndaoine a chodlaíonn amuigh i laghad. Ina theannta sin faoi
dheireadh 2017 bhí 17 mol teaghlaigh ag oibriú ar fud réigiún Bhaile Átha Cliath inar cuireadh ar fáil 437 aonad
teaghlaigh, leis na moil sin cuirtear ar fáil cóiríocht shealadach níos oiriúnaí do theaghlaigh atá gan dídean agus
laghdaítear an brath ar óstáin phríobháideacha chun cóiríocht éigeandála a sholáthar.
In 2017 fuarthas 2,772 tionóntacht san iomlán do theaghlaigh (1,749) agus do dhaoine singile / lánúineacha
(1,023) trí thionóntachtaí faoin Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta nó leithdháileadh tithíochta sóisialta. D’imigh
1,434 teaghlach cóiríocht éigeandála chun glacadh le tionóntachtaí agus tugadh cabhair do 1,338 teaghlach agus
cabhraíodh leo le cóiríocht éigeandála a sheachaint.
Rinneadh dhá chomhaireamh ar dhaoine ina gcodladh amuigh in 2017 agus fuarthas 161 duine san iomlán ina
gcodladh amuigh in Aibreán agus 184 duine ina gcodladh amuigh i Samhain 2017.
Lean an tseirbhís An Tithíocht ar dTús do dhaoine faoi riosca codladh amuigh ag oibriú sa réigiún. Áirítear leis an
tseirbhís foireann for-rochtana sráide 365 lá in aghaidh na bliana, ar foireann thiomnaithe threallúsach í. Ar an
iomlán bhí ráta ard de choimeád tithíochta arís eile ag Tithíocht ar dTús i measc 91% de na 181 duine ar ghlac
páirt ann; astu siúd níor fhill 164 duine ar chodladh amuigh / cóiríocht éigeandála.
Thug Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tithíocht do bhuaicmhéid teaghlach gan dídean in 2017. Faoi
dheireadh 2017 bhí tithíocht faighte ag 483 teaghlach trí thithíocht shóisialta (lenar áiríodh le Comhlachtaí
Ceadaithe Tithíochta). Áirítear leis an bhfigiúr sin roinnt tionscnamh sonrach chun líon na ndaoine gan dídean atá
in óstáin ghnó nó a chodlaíonn amuigh, a laghdú.
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SEIRBHÍS DÓITEÁIN, TARRTHÁLA & OTHARCHARRANNA ÉIGEANDÁLA BHAILE
ÁTHA CLIATH
Mar sheirbhís chomhtháite éigeandála leighis & tarrthála atá bunaithe ar dhóiteán soláthraíonn Briogáid Dóiteáin
Bhaile Átha Cliath (BDBÁC) raon seirbhísí do dhaoine, phobail, ghnóthais, bonneagar agus tionscal le haghaidh
na gceithre cheantar údaráis áitiúil i mBaile Átha Cliath agus iad ag clúdach achair de 356 ciliméadar cearnach,
le daonra de 1.35 milliún cónaitheoir. Tá BDBÁC i bhfeidhm ón mbliain 1862 agus tá an t-Otharcharr Éigeandála
i bhfeidhm ón mbliain 1898

Ba í an bhliain 2017 an bhliain ba ghnóthaí d’Ionad Cumarsáide Réigiún an Oirthir BDBÁC agus dhéileáil sé le
breis agus 161,000 glao éigeandála. Nuair a tharla Stoirm Ophelia ar an Luan, an 16 Deireadh Fómhair
2017 tháinig méadú mór ar líon na nglaonna 999/112 ar dhéileáil an ERCC leo. Dhéileáil an tIonad le níos mó ná
620 glao 999/112 i gcaitheamh 24 uair an chloig. Nuair ba mheasa an stoirm, bhí an t-ionad ag fáil ghlaonna
999/112 gach 55 shoicind. Mar gheall ar an méadú sin ar ghníomhaíocht bhí méadú 150% ar ghnáthghlao
seirbhíse ag an mbriogáid dóiteáin i gcaitheamh ghnáth-Luain. Tá creidiúnú ag an ICRT fós mar Ionad Barr
Feabhais faoi stiúir an Acadaimh Idirnáisiúnta um Sheoladh Leighis Éigeandála.
In 2017 bhí 49,115 slógadh Dóiteáin agus Tarrthála ar éirigh leo réadmhaoin ar luach suntasach €79m a shábháil
ar fud na gceithre údaráis áitiúil. Bíonn ár seirbhís ag plé leis na heachtraí a mbeifeá ag súil leo, mar shampla,
tinte agus timpistí bóthair, ach áirítear freisin eachtraí as an ngnáth a bhaineann, mar shampla, le hábhar
guaiseach agus tarrtháil uisce.


Tarrtháladh 233 duine ó theagmhais éigeandála



Freastalaíodh ar 70 tarrtháil ó abhainn



Freastalaíodh ar 79 dtarrtháil ag timpistí bóthair

Sa bhliain 2017, tharla 86,405 slógadh den tseirbhís leighis éigeandála. Tá gach Comhraiceoir Dóiteáin
lánaimseartha traenáilte mar Pharaimhíochaineoirí agus déanann siad sealanna i gcónaí idir comhrac dóiteáin
agus an tSeirbhís Leighis Éigeandála. I bhflít BDBÁC tá 12 otharcharr éigeandála a bhfuil beirt
pharaimhíochaineoirí i ngach ceann acu, agus bíonn siad ar fáil le freastal ar éigeandálaí de lá agus d’oíche gach
lá den bhliain. Ina theannta sin tá 21 fhearas dóiteáin túslíne ar fáil, mar aon le thart ar 120 paraimhíochaineoir
a bhíonn ar fáil chun freastal ar éigeandálaí gach lá. Bíonn gach Comhraiceoir Dóiteáin lánaimseartha traenáilte
de réir chaighdeán paraimhíochaineora agus ceanglaítear orthu a gclárú leis an gComhairle um Chúram
Éigeandála Réamhospidéil (PHECC) mar chleachtóirí paraimhíochaine a choimeád. Bíonn gach comhraiceoir
dóiteáin coimeádta traenáilte ar leibhéal Céad Fhreagróra Éigeandála. Seo a leanas na torthaí cliniciúla
follasacha in 2017 a léiríonn a éifeachtaí is atá an tSeirbhís Éigeandála Leighis i gcás dóiteáin:


Cuireadh cóireáil ar 61,462 othar agus tógadh chuig an ospidéal iad



Déileáladh le 3,527 teagmhas míochaine criticiúla



Déileáladh le 435 stad cairdiach



Chabhraigh BDBÁC le 12 leanbh a shaolú sular sroicheadh an t-ospidéal

Tá sábháilteacht Dóiteáin Pobail ina gné lárnach d’oibríochtaí na seirbhíse dóiteáin sa lá atá inniu ann. Oibríonn
BDBÁC i ndlúthpháirt leis na pobail a mbíonn muid ag freastal orthu chun go mbeidh Cathair & Contae Bhaile
Átha Cliath níos sábháilte um chónaí, obair agus chuairt. In 2017
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ceapadh 104 phlean réamhtheagmhais, tugadh cuairt ar áitribh agus rinneadh na háitribh sin
a bhailíochtú



Eagraíodh Cuairteanna Stáisiúin trí ghrúpaí pobail áitiúla



Feachtais um Shábháilteacht Dóiteáin sa Phobal – Oíche Shamhna, an Nollaig, Oíche Cinn Bliana,
Tionscnamh na n-Aláram Deataigh, Teachtaireacht i mBuidéal, Sábháilteacht Dóiteáin do Pháistí,
Comórtas Ealaíne ar Shábháilteacht Dóiteáin, cuairteanna Scoile



Scaipeadh ginearálta eolais faoi shábháilteacht dóiteáin sa Phobal agus úsáid á baint as gach modh
cumarsáide i.e. na meáin sóisialta, scoileanna, ionaid phobail áitiúla, tionscadail, na meáin chumarsáide,
oifigí ceantair etc.



Oideachas agus iniúchtaí maidir le sábháilteacht dóiteáin ar láithreáin stad



20 cuairt scoile, inar ghlac 1,500 mhac léinn páirt



Ag obair le hoifigigh ón gComhairle agus leis na Gardaí agus an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre
chun feasacht faoi shábháilteacht ar bhóithre do rothaithe a mhéadú

Baineann DFB úsáid as ardáin meán sóisialta, mar Facebook agus Twitter, chun plé leis an bpobal trí
theachtaireachtaí a bhaineann le Sábháilteacht Dóiteáin agus trí fhreastal ar Imeachtaí ina gcuirtear béim ar
Shábháilteacht Dóiteáin agus ar fheasacht ina leith. Fógraítear feachtais Sábháilteachta Dóiteáin freisin. Tá tóir
an phobail ar an dá ardán meáin sóisialta sin imithe i méid agus meastar iad mar phróiseas riachtanach chun ár
dteachtaireacht faoi Shábháilteacht ó Dhóiteán a thabhairt don phobal, anois agus amach anseo.

Bliain an-ghnóthach ab ea 2017 d’Ionad Traenála BDBÁC. Chríochnaigh 1 Rang Earcaithe a gcuid traenála agus
astu siúd rinne 48 traenáil do Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath agus 2 do Sheirbhís Dóiteáin Phort Láirge.
Eagraíodh thart ar 11,391 lá traenála agus teagascóra san Ionad Oiliúna, agus is laethanta oiliúna seachtracha
a bhí i 1,571 de na laethanta sin
I mí Iúil 2017, ghlac 48 intéirneach Paraimhíochaineora ó Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath agus ó Údarás
Aerfort Bhaile Átha Cliath páirt i gcleachtas olltaismí le 40 taismeach mar chuid dá gclár traenála
paraimhíochaine. Ba é téama an chleachtais ná ionsaí sceimhlitheora ar an Luas. Is é sprioc an chleachtais ná
cumais mac léinn a thástáil maidir le go leor taismí a thriáiseáil, a mheasúnú agus a chóireáil go héifeachtach
agus gan ach acmhainní teoranta acu. Anuas air sin, tugann sé taithí do dhaltaí ar chriosanna iomaí a eagrú
agus a bhainistiú ar shuíomh mórtheagmhais agus nochtann sé iad d’fhachtóirí brú ionsamhlaithe éagsúla
a d’fhéadfadh freagróirí d’aon teagmhas den sórt sin a bheith ag súil leo go réasúnta. Imeacht ilghníomhaireachta
ab ea an cleachtadh seo a chuimsigh rannpháirtithe mar Aonad Práinnfhreagartha agus Aonad Freagartha faoi
Airm an Gharda Síochána, Cosaint Shibhialta Bhaile Átha Cliath, foireann Rannóg Éigeandála Ospidéal Uí
Chonghaile, TransDev-LUAS agus Bus Éireann.
Is é cuspóir an chosc dóiteáin ná feasacht faoi shábháilteacht ó dhóiteán a chur chun cinn i measc an phobail agus
tacú le forbairt ordúil an dea-chleachtas tógála maidir le sábháilteacht ó dhóiteán i ngach foirgneamh nua agus
reatha arna n-úsáid ag an bpobal. Tugann Cigirí um Shábháilteacht ó Dhóiteán eolas chun cabhrú le
húinéirí/bainisteoirí áitribh nach áitribh teaghlaigh iad cloí leis na caighdeáin riachtanacha um chosc dóiteáin agus
shábháilteacht ó dhóiteán. Is í an aidhm atá i gceist ná oideachas agus eolas a thabhairt ach, áit is gá, forfheidhmiú
a dhéanamh nó i ndeireadh na dála an dlí a chur i gcás nach gcomhlíontar na riachtanais um shábháilteacht
ó dhóiteán. in 2017, phróiseáil BDBÁC 1407 deimhniú sábháilteachta ó dhóiteán agus 1868 iarratas ar cheadúnas
agus rinne siad 1343 cigireacht um shábháilteacht ó dhóiteán le córas bunaithe ar riosca chun comhlíontacht faoi na
rialacháin ábhartha a mheas i.e. tithe altranais, óstáin, scoileanna, tithe tábhairne agus bialanna.

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2017 Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Leathanach 30

I rith 2017 bronnadh deimhniú OHSAS 18001 ar Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath ag an Údarás um
Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI). Le OHSAS 18001, atá aitheanta ar fud an domhain mar an
gcaighdeán idirnáisiúnta is airde um Chórais Bhainistíochta do Shláinte agus Shábháilteacht Cheirde, cuirtear
creat ar fáil chun na rioscaí a ghabhann le gníomhaíochtaí seirbhíse éigeandála a aithint, a smachtú agus
a mhaolú. Fuarthas an gradam sin mar thoradh ar iarrachtaí leanúnacha Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath
seirbhísí éigeandála a sholáthar ar bhealach sábháilte agus freagrach agus iad geallta chun leas na foirne agus
an phobail i gcoitinne a chosaint.

Déanann BDBÁC cinnte go bhfuiltear réidh i gcomhair freagartha comhordaithe idirghníomhaireachta ar
mhóréigeandálaí a eascraíonn ó imeachtaí réigiúnacha & Náisiúnta mar dhóiteán, tionóiscí iompair, teagmhais
lena mbaineann substaintí guaiseacha agus aimsir chrua ar aon dul leis an gCreat um Bainistiú Móréigeandálaí.
In 2017 rinne BDBÁC comhordú ar chruinnithe agus ghníomhaíochtaí Choiste Stiúrtha CCBÁC um Bainistíocht
Géarchéime lenar áiríodh athbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean Móréigeandála agus Pleananna Aimsire Crua.
Freisin bhí ról mór ag BDBÁC in oibriú le Meitheal Oibre an Oirthir chun Clár Oibre Idirghníomhaireachta
a dhéanamh i gcomhréir leis an gclár oibre náisiúnta.

Faoi láthair oibríonn Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath aerfheithiclí gan foireann, ar a dtugtar dróin sa
ghnáthchaint, ina haonad aerthacaíochta. Bíonn na haerfheithiclí sin gan fhoireann (AFGFanna) ar fáil ar bhonn
glao-dhualgais chun seoladh chuig teagmhais de réir mar is gá. De ghnáth bheadh drón á úsáid i gcás aon
dóiteáin ar scála mór sa chathair nó chontae nó i gcás teagmhais ina mbeadh gá le radharc iomlán d’oibríochtaí.
Faoi láthair tá sé de chumas ag an tseirbhís dóiteáin féachaint ar theagmhais trí cheamaraí solais an lae nó
ceamaraí infridhearga teirmeacha. Fuarthas gurb iad na ceamaraí teirmeacha na cinn is éifeachtaí ó thaobh
príomhionaid i ndóiteáin struchtúracha a aithint. Is féidir ceamaraí teirmeacha a úsáid le cuardach i gcomhair
daoine ar iarraidh ar thalamh & uisce. Le ceamara sholas an lae tugtar radharc iomlán don cheannasaí
teagmhais ar oibríochtaí idir lámha, rud a fheabhsóidh a gcinnteoireacht trí mhéadú ar fheasacht staide.
Cabhraíonn sé sin le sábháilteacht don phobal agus do chomhraiceoirí dóiteáin mar gur féidir guaiseacha
a aithint go tapa.

Cabhraíonn an Chosaint Shibhialta leis na seirbhísí éigeandála túslíne le linn tubaistí nádúrtha agus/nó
staideanna móréigeandála. Soláthraíonn Aonad Cosanta Sibhialta Bhaile Átha Cliath tacaíocht dara líne do gach
údarás áitiúil sa réigiún i gcás éigeandálaí. Freisin soláthraíonn an tAonad tacaíochta dara líne do bhriogáid
dóiteáin Bhaile Átha Cliath agus bíonn sé rannpháirteach ar bhonn leanúnach i slua-rialú, Tarrtháil Uisce,
Clúdach Dóiteáin agus Tacaíocht Leighis a sholáthar ag raon imeachtaí ar fud Chathair agus Chontae Bhaile
Átha Cliath. Bliain an-ghnóthach ab ea 2017 do Chosaint Shibhialta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus
iad rannpháirteach i 332 Imeacht pobail, 16 hoibríocht Cuardaigh agus Tarrthála (5 chorp aisghafa), agus 2 Ghlao
amach le haghaidh Tuilte.

Glaodh amach Max - an madra um Brath Taisí Daonna (BTD) 26 huaire ar leithligh anuraidh lenar áiríodh cabhrú
leis na Gardaí ag láithreacha coire go leor uaireanta.
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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 Náisiúnta Iompair tá dul chun cinn fós á dhéanamh maidir le Faiche an
Choláiste, Bealach Rothaíochta na Life, cosáin á leathnú, laghdú tráchta agus feabhas ar thosaíocht bhus.
Tugadh tograí ábhartha Fhaiche an Choláiste atá sa staidéar Lár Cathrach ar aghaidh mar chuid den iarratas
a lóisteáladh leis an mBord Pleanála i mBealtaine 2017.
Forbraíodh agus cuireadh i bhfeidhm dearaí do na Céanna Thuaidh agus Theas.
Cuireadh tús leis an scéim um Feabhsú Cheantar Shráid Chatham/Shráid Harry i Meán Fómhair 2017 agus nuair
a bheidh sé sin críochnaithe feicfear pábháil chothrom ó bhalla go balla agus cosáin níos leithne.
Tugadh faomhadh pleanála Chuid 8 do scéim Shráid Clarendon/Rae Clarendon i nDeireadh Fómhair 2017.
Cuireadh tús leis an dearadh sonrach ar an scéim sin. Sa scéim sin beidh pábháil chothrom i roinnt áiteanna
& cosáin níos leithne thar fhad iomlán na scéime chun freastal ar líon níos mó coisithe & siopadóirí a meastar go
n-úsáidfidh siad Ceathrú Shráid Grafton. Rinneadh comhchomhairle leis an bpobal faoin iarratas pleanála Chuid
8 ar Shráid na hArdeaglaise/Phlás Sackville i mí na Nollag 2017. Is é atá i gceist leis an scéim ná pábháil
chothrom eibhir ó bhalla go balla a sholáthar chomh maith le cosáin níos leithne thar an dá shráid chun soláthar
don mhéadú ar líon na ndaoine ar na sráideanna seo mar thoradh ar sheirbhís lua Traschathrach an Luais.

Téamh Ceantair
Rinneadh dul chun cinn le Córas Téimh Cheantar Bhaile Átha Cliath (CTCBÁC) in 2017 agus na héachtaí seo
a leanas bainte amach:


Cuireadh isteach bonneagar nua um Théamh Ceantair (TC) ar Champas an Point sna Dugthailte



Idirchaidreamh le forbróirí chun déanamh cinnte go bhfuil forbairtí nua ‘cumasaithe do Théamh Ceantair’



Rinneadh obair le Codema a rinne trí cháipéis arbh í an aidhm a bhí leo ná inmharthanacht airgeadais an
DDHS a dhearbhú a chuimsíonn (1) Anailís ar Indéantacht Theicneolaíoch-Eacnamaíoch (2) Measúnú
Airgeadais Sonrach (3) Dréachthuarascáil Taighde Margaidh agus Straitéis Chumarsáide



Fógraíodh fógra tairisceana um fostú Comhairleora chun ‘Samhail Ghnó agus Athbhreithniú
Innealtóireachta’ a Sheachadadh



Reáchtáladh Ceardlann ar CTCBÁC le páirtithe leasmhara saoránaigh agus stáit atá ag obair sa tionscal
agus mar thoradh air sin bunaíodh Grúpa Oibre TC mar atá thíos



Bunú Mheitheal Oibre Náisiúnta ar Théamh Ceantair le hoifigigh ón Roinn Cumarsáide, Gníomhú ar son
na hAeráide agus Comhshaoil agus ó Ranna Rialtais eile



Gnóthaíodh an Gradam TC idirnáisiúnta ag searmanais Celsius Smart Cities um thionscadail nua CT.



Tugadh coimisiún do chomhairleoir airgeadais neamhspleách chun imscrúdú a dhéanamh ar roghanna
maoinithe maidir le rochtain ar an margadh airgeadais bonneagair agus rioscaí tionscail a bhaineann leis
sin. Mar thoradh air sin rinneadh cumarsáid thosaigh leis an mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI) le
haghaidh maoinithe
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Bainistíocht Dramhaíola
In 2017 mhéadaigh an rannóg Bainistíochta Dramhaíola a líon foirne i lár na cathrach agus é mar aidhm cinntiú
go gcoimeádfaí sráideanna na príomhchathrach de réir na gcaighdeán ab airde. Freisin tugadh isteach pátrúin
nua seala ar fud na rannóige chun go n-úsáidfí acmhainní ar an mbealach ab éifeachtaí. Cuireadh tús le híosta
Bhóthar Mhic Dháibhéid a athfhorbairt chun oibríochtaí Ráth Maonais agus Bóthar Mhic Dháibhéid a thabhairt le
chéile in aon íosta amháin chun freastal ar cheantair bhruachbhailteacha Dheisceart Bhaile Átha Cliath.
Tugadh conradh chun críche chun araidí dlúthóra gréine a sholáthar, tá 50 araid in situ ar Shráid Bhagóid,
i nDumhach Trá agus i mBarra an Teampaill agus tá 100 aonad breise le seachadadh. Greamaíodh cóid QR le
gach araid phoiblí chun go bhféadfaí fadhbanna a thuairisciú le fón cliste, freisin rinneadh ionaid agus sonraí
araide a léarscáiliú níos fearr chun bainistíocht níos fearr sócmhainní a cheadú. Cuireadh isteach 138 araid
shonrach do shalú madraí ar fud na cathrach
Ghlac an rannóg páirt i dTionscnamh Frithdhumpála 2017 agus cuireadh i bhfeidhm feachtas um monatóireacht
CCTV agus forfheidhmiú ar Shráid Dorset i dteannta leis an Lároifig Ceantair agus leis an gcumann gnó áitiúil
D’oibrigh an rannóg i gcomhpháirt le Smart Ireland agus Fiontraíocht Éireann chun dúshlán beag um thaighde ar
nuáil ghnó a chur i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar dhumpáil mhídhleathach. Tugadh maoiniú céad chéime
do 6 chuideachta chun táirgí a fhorbairt sna réimsí anailísíocht sonraí, CCTV ar chostas íseal agus anailísíocht
físe agus teicneolaíocht dróin
Cuireadh i bhfeidhm patróil mhéadaithe um bruscair agus shalú madraí sna háiteanna is measa ar fud na
cathrach. Tugadh tacaíocht do 1909 glanadh pobail ar fud na cathrach agus fuarthas 287 iarracht do ghradaim na
gcomharsanachtaí cathrach. I gcomhar le hoifigí ceantair d’eagair an rannóg lá Glantachán Fhoireann Bhaile
Átha Cliath ar an 14 Aibreán 2017.
Dhéileáil an roinn le 16,000 iarratas seirbhíse in 2017
I dteannta leis an Rannóg Córas Faisnéise agus an tIonad Seirbhísí Custaiméara i R4 2017 rinneadh sreafaí oibre
a shruthlíniú chun déanamh cinnte go seolfaí iarratais seirbhíse díreach chuig na baill foirne oibriúcháin ábhartha.
Tugadh chun críche 1132 iarratas ar sheirbhísí um baint dramhaíola téagartha tí in 2017.
Freastalaíodh ar 405 gearán faoi stoc-charnadh do thinte cnámh agus i dteannta le rannóg na bpáirceanna rinneadh
níos mó ná 450 tonna d’ábhar a atreorú ó thinte cnámh le linn ghníomhaíochtaí freagartha Oíche Shamhna
Fuarthas méadú 13% ar ábhair inathchúrsáilte measctha tirime tríd an líonra d’ionaid beir leat agus aisghabhadh
23,000 tonna san iomlán.
Rinneadh 170 Tona de chrainn Nollag a athchúrsáil. Cuireadh seirbhísí bainistíochta dramhaíola ar fáil do
62 himeacht spóirt agus siamsaíochta náisiúnta agus idirnáisiúnta sa chathair a raibh ina measc
ceolchoirmeacha, maratóin, rugbaí, imeachtaí sacair agus CLG.
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 2000 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 freisin le gníomhaireachtaí eile, le hÚdaráis Áitiúla eile agus leis na Gardaí agus
déanann sé idirchaidreamh le hÚdaráis Chustaim agus Chalafoirt, le Northern Ireland Environment Agency
(NIEA) agus le húdaráis idirnáisiúnta inniúla eile. In 2017 rinne an NTFSO an Plean um Imscrúdú Sheoladh
Dramhaíola 2017 go 2019 ina dtugtar sonraí ar ghníomhaíochtaí beartaithe le haghaidh na tréimhse.
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Cosaint ar Thuilte
Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirt le hOifig na nOibreacha Poiblí (OOP) agus Údaráis
Áitiúla comharsanacha le cosaintí ar thuillte ag roinnt suíomhanna in 2017 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. Le linn na bliana 2017, thionóil an Grúpa Comhairleach ar Thuilte (GCT) de chuid na Comhairle
Cathrach cruinnithe chun rioscaí maidir le réamhaisnéisí aimsire a mheas agus chun beartais maolaithe tuilte
a chur i bhfeidhm nó a mholadh de réir na réamhaisnéisí aimsire. Cuireadh i bhfeidhm Córas Báistí Bhaile Átha
Cliath in 2017. Go dtí seo tá 25 mhéadar báistí, 4 stáisiún aimsire, 3 cheamara sciath bruscair, 15 mhéadar
leibhéal abhann agus 1 mhonatóir taoide ar an gcóras sonraí réadáma

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 athrú rialta spásanna ríthábhachtach chun cuairteoirí, siopadóirí agús úsáideoirí fóillíochta
a mhealladh isteach sa Chathair agus dá réir tacú le gnóthais 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. Le laghdú ar
an líon spásanna páirceála ar an tsráid ó 60,000 i 1998 go tuairim is 29,000 in 2017 is tosaíocht í bainistiú na
spásanna sin. Shínigh beagnach 29,000 tiománaí suas do sheirbhís Pháirceála gan Airgead Tirim na Comhairle,
Clib Pháirceála, in 2017 ag tabhairt an bhallraíocht iomlán go 175,985 tiománaí le breis is 4.48 milliún idirbhearta
gan airgead tirim déanta in 2017. Rinneadh breis is 165,000 idirbheart agus úsáid á baint as an áis um íocaíocht
aonuaire, trína ngearrtar táille díreach go fón póca/cárta nó dochair/creidmheasa. Rinneadh beagnach 74% de na
híocaíochtaí Chlib Páirceála go léir tríd an Aip Chlib Páirceála. Eisíodh 12,840 Cead páirceála do Chónaitheoirí in
2017 agus eisíodh freisin níos mó ná 269,000 cead Páirceála Cuairteora.
Tharla 23,000,000 imeacht pháirceála i gCathair Bhaile Átha Cliath in 2017. Bhí gníomhartha forfheidhmiúcháin mar
thoradh ar 55,618 (0.2%) teagmhas páirceála 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 16%, nó 487, de na hachomhairc sin. Sin níos lú ná 0.0002% de na teagmhais pháirceála uile in 2017.
Tugadh isteach 550 Meaisín Ticéid nua Íoc agus Taispeáin ar an tsráid faoi dheireadh 2017, a nglacann 60 díobh
le boinn airgid nó íocaíocht chárta dochair/creidmheasa le haghaidh páirceála

Córas um Bainistíocht Sócmhainní Iompair
Rinneadh dul chun cinn maith ar chur i bhfeidhm an chóras TAMS in 2017. Tá na modúil go léir Beo anois agus
gach Rannán den Rannóg Comhshaoil agus Iompair a bhí le cur i bhfeidhm faoin gclár ag úsáid an Chórais anois.
Áirítear leis seo; Seirbhísí Cothabhála Bóthair, Dearadh agus Tógáil Bóithre, Riar agus Bainistíocht Tráchta agus
Seirbhísí Soilse Poiblí. Tá úsáid á baint as an gCóras chun Iarratais Seirbhíse a thaifeadadh agus a bhainistiú
i ngach ceann de na Rannáin sin agus freagairt na Comhairle a chur ar aghaidh do gach rannán trí na
himscrúduithe agus an mbainistíocht oibreacha a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil. Tá an Córas curtha
i gcomhéadan faoi láthair leis an gcóras CRM um Sheirbhísí Cothabhála Bóthair amháin agus leathnófar é sin in
2018 chun na rannóga go léir a úsáideann an Córas a chlúdach. Tá úsáid á baint as an gCóras ag Seirbhísí
Cothabhála Bóthair chun riocht na gcosán a bhainistiú trí úsáid a bhaint as Córas Bainistíochta Cosáin cuimsithe
agus suirbhéanna Meaisín ar Riocht Bóthair chun é sin a éascú. Cé go bhfuil gach modúl beo anois, leantar ar
aghaidh le tréimhse “socraithe” agus athbhreithnithe ina bhfaightear aiseolas ó Baill Foirne atá ag úsáid an chórais
agus ina réitítear fabhtanna. Táthar ag díriú sa tionscadal anois le bogadh ar aghaidh ó chur i bhfeidhm go
Tacaíocht agus i rith 2017 dréachtaíodh Plean Tacaíochta chun déileáil le fiosruithe úsáideora, feabhsúcháin agus
uasghráduithe ar an gcóras bainistíochta sonraí agus bunú Aonad Tacaíochta TAMS agus déanfar athbhreithniú air
agus cuirfear i bhfeidhm é in 2018.
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Luas Traschathrach
In 2017 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.

Rialú Oibreacha Bóthair
Teastaíonn ceadúnas arna eisiúint ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ó chuideachtaí fóntais a théann
i mbun oibreacha ar bhóithre poiblí. I rith 2017, thug an Chomhairle timpeall 11,181 ceadúnas amach a raibh
coinníollacha ag gabháil leo. Rinne Aonad Rialaithe Oibreacha Bóthair na Comhairle monatóireacht ar na láithreáin
go léir agus glacadh beart cuí i gcásanna inar sáraíodh coinníollacha an cheadúnais. Tá an obair sin ar siúl go fóill.

Monatóireacht ar Cháilíocht Aeir agus Torann
Cuireann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tairseach gréasáin ar fáil fós 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. Freisin tugadh rochtain don phobal ar Léarscáileanna Torainn Chathair Bhaile Átha
Cliath le haghaidh 2016 ar an láithreán sin. Léiríonn an mhonatóireacht a rinneadh ar chaighdeán an aeir i mBaile Átha
Cliath in 2016 go bhfuil caighdeáin aeir AE á gcomhlíonadh. In 2017 chuir an Chomhairle tús le staidéar atá fós ar siúl
ar an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) chun ionaid fhéideartha a aithint um stáisiún bhreise um
monatóireacht ar cháilíocht an aeir sa chathair agus cuireadh tús freisin le hoibreacha chun stáisiúin mhonatóireachta
reatha a uasghrádú. Is é a bheidh i gceist leis na huasghráduithe sin ná acmhainn monatóireachta a fhorbairt chun
tuairisciú fíor-ama ar cháilíocht an aeir a dhéanamh ar bhonn leanúnach don phobal. Cuirtear caighdeáin aeir
i bhfeidhm go réamhghníomhach agus, mar thoradh air sin, réitíodh 84% de na gearáin a fuarthas in 2017 maidir le
truailliú an aeir. Tá imscrúdú gníomhach á dhéanamh ar na cásanna atá ar oscailt go fóill. Tháinig méadú suntasach ar
líon na ngearán faoin aer a fuarthas i rith 2017 i gcomparáid le 2016 (204 i gcomparáid le 141).

Plean Gníomhaíochta Torainn
Ba é 2017 an ceathrú bliain den phlean Gníomhaíochta Torainn cúig bliana ó 2013. Rinneadh agus foilsíodh
ú

Léarscáileanna Torainn 2017 i mí Iúil 2017 mar a éilíodh de réir an dlí agus mar chuid den 1 céim den
Athbhreithniú ar Phlean Gníomhaíochta Torainn Cheirtleán Bhaile Átha Cliath - atá le bheith críochnaithe in 2018

Plean Réigiúnach Bainistithe Dramhaíola
Cuirtear creat ar fáil le Plean Bainistíochta Dramhaíola an Oirthir agus 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. Is í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, mar an bPríomhúdarás don Phleanáil
Réigiúnach Bainistithe Dramhaíola, atá ag déanamh maoirseachta ar Phlean Réigiúnach Bainistithe Dramhaíola
an Oirthir-Lár Tíre, 2015-2021, a chur i bhfeidhm.
I measc cuid de na príomhghníomhaíochtaí ar thug an Oifig Réigiúnach fúthu in 2017 bhí:


Feachtais Fheasachta Náisiúnta (Araid Dhonn, Earraí Inathchúrsáilte Tirime)



Mí Náisiúnta na hAthúsáide



An Feachtas Conscious Cup chun fáil réidh le cupáin chaife aonuaire a spreagadh



Clár chun feabhsú Láithreán Líonta Talún Stairiúil a chur chun cinn



Clár um Ghlanadh Bonn



An Scéim Náisiúnta um Bailiú Dramhaíola Guaisí
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Dramhaíl go Fuinneamh
Tugadh oibreacha chun críche agus osclaíodh an tsaoráid Dramhaíola go Fuinneamh in 2017. Lean oifig áitiúil
eolais ag feidhmiú ar feadh 2017 i Leabharlann na Rinne. Lean an Coiste Idirchaidrimh um Shochar Pobail
(CISP) ar aghaidh ag eisiúint deontas i rith 2017.

Oibríochtaí agus Cothabháil i dtaca le Comhaontuithe Seirbhíse
Tar éis do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Comhaontú Seirbhíse (CS) 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 2017 lean an Chomhairle ar aghaidh ag comhlíonadh na
ngealltanas i dtaobh seirbhísí uisce a chomhlíonadh de réir mar atá leagtha síos sa Chomhaontú Seirbhíse (CS)
idir an Chomhairle agus Uisce Éireann. I rith 2017, lean Seirbhísí Uisce ar aghaidh ag tabhairt tuairisce ar gach
Iarratas Pleanála agus ag cur comhairle ar an Rannóg Pleanála faoi na cinntí cuí chun déanamh cinnte go gcuirfí
i bhfeidhm beartais na Comhairle maidir le Córais Inbhuanaithe Draenála Uirbí (CIDU). Freisin bhunaigh Seirbhísí
Uisce Grúpa Idir-roinne in 2017 lenár gcomhghleacaithe i dTithíocht agus Páirceanna chun déanamh cinnte go
gcuimseofaí prionsabail CIDU sna céimeanna is luaithe de dhearadh foriomlán eastát tithíochta agus béim faoi
leith curtha ar Thailte Tithíochta faoi úinéireacht CCBÁC. Aontaíodh ar Mheabhrán Tuisceana le hUisce Éireann
chun an comhar riachtanach maidir le CIDU agus ceisteanna bainteacha a cheadú idir an Chomhairle agus
Uisce Éireann.

Tionscnaimh Rothaíochta
Cuid 8 don bhealach nua rothaíochta agus coisithe ar bhruacha na Canála Ríoga. Críochnaíodh dearadh sonrach
do Chéim 2 agus Chéim 3 de Scéim na Canála Ríoga in 2017. Tá an tairiscint sceidealaithe le haghaidh 2018
agus cuirfear tús le tógáil in 2018. in 2017 cuireadh tús le roghanna um dhearadh bhealach rothaíochta ar an
Dothra. Cuireadh tús le hobair dheartha agus tógála ar an gcuid comhéadain leis na Cosaintí ar thuilte in 2017.
Leantar ar aghaidh ag oibriú amach roghanna do bhealach rothaíochta na Life.
In 2017, d’oibrigh na Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha 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
Tugadh feidhm d’Fhodhlíthe Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar Rialú Rothar Eas-sráide ar an 1 Nollaig
2017 agus meastar go gcuirfear i bhfeidhm na scéimeanna nua um fruiliú rothar i lár 2018.
I mí Aibreáin 2017 tar éis gur fógraíodh gur éirigh leis an tairiscint comhdháil rothaíochta Velo-city le haghaidh
2019 a óstáil, faoi stiúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, go reáchtálfaí an chomhdháil i mBaile Átha
Cliath i Meitheamh 2019. Is í sraith comhdhálacha Velo-city an cruinniú rothaíochta bliantúil domhanda ag an
gCónaidhm Eorpach Rothaithe arna n-eagrú ag an CER agus óstchathracha roghnaithe. Meastar go forleathan
gurb iad comhdhálacha Velo-city na comhdhálacha rothaíochta idirnáisiúnta is fearr agus tugtar deis leo dul
i bhfeidhm ar chinnteoirí agus gníomhaíonn siad mar ardán eolais. Féachtar leis na comhdhálacha chuig feabhas
a chur ar bheartais, ar phleanáil agus sholáthar do rothaíocht agus ar úsáid laethúil an rothair i dtimpeallacht
uirbeach. Is gnách go mbíonn ionadaithe ó rogha leathan de chumainn, d’ollscoileanna, chuideachtaí,
eagraíochtaí neamhrialtais, agus gníomhairí sóisialta agus déantóirí beartais rannpháirteach sna comhdhálacha.
Tarraingíonn na comhdhálacha go nádúrtha iad siúd ag a bhfuil spéis sa rothaíocht, ach freisin iad siúd atá sna
réimsí teicneolaíocht, sláinte, athrú iompraíochta, beartais uirbeacha agus bhonneagair, soghluaisteacht agus iad
siúd a mbíonn acu le hiompar go ginearálta. Meastar go dtógfaidh an chomhdháil líon mór toscairí go Baile Átha
Cliath agus go mbeidh sí ina dheis mhaith chun rothaíocht a chur chun cinn sa chathair chomh maith.

Seirbhísí Cothabhála Bóthair
Chomh maith le hoibreacha cothabhála agus aisghabhála a rinneadh ag aonaid saothair dírigh, chabhraigh
conraitheoirí le cothabháil bóithre/cosán in 2017.
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An Chreat-treoir Uisce
In 2017 bhunaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Creat-treoir Uisce agus chuir siad acmhainní ar fáil dó
ú

chun ár gcuid oibleagáidí reachtúla a chomhlíonadh faoin 2 timthriall den Chreat-treoir Uisce.
D’oibrigh an oifig go gníomhach leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, le hOifig Pobail Uisce na
n-Údarás Áitiúil agus leis an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil chun tréithriú corp uisce
ú

a fhorbairt, chomh maith leis an 2 timthriall den Dréachtphlean Bainistíochta Abhantraí agus roghnú corp uisce
tosaíochta le cuimsiú sa Phlean seo. Chomhlíon an oifig ceanglais maidir le plé agus eolas don Dréachtphlean
Bainistíochta Abhantraí i dteannta le hOifig Pobail Uisce na n-Údarás Áitiúil chun ábhar an dréachtphlean a chur in iúl
don phobal. Cuireadh tús le hoibre iniúchta sonracha ar Abhainn Sheantraibh agus Abhainn na Dothra i dteannta le
húdaráis áitiúla agus gníomhaireachtaí taobh leo chun déanamh cinnte go mbaintear amach gníomhartha agus
gealltanais tomhais faoin bPlean Bainistíochta Abhantraí. Rinneadh lear mór oibre chun feasacht faoin uisce mar
oidhreacht do Bhaile Átha Cliath a chur chun cinn, chun ról a thabhairt don phobal i bhfeabhsú agus i gcothabháil
cháilíocht ár n-uiscí agus chun oideachas a chur ar scoileanna faoi thábhacht an uisce ghlain trí chomhiarrachtaí Oifig
an Chreat-treoir Uisce, Páirceanna agus Oifig Pobail Uisce an Údaráis Áitiúil laistigh d’Abhantrach na Dothra in 2017,
agus mar chríoch reáchtáladh imeachta 3 lae an-rathúil, Cruinniú na Dothra. Cuirfear an cur chuige sin i bhfeidhm
i ngach abhantrach. Soláthraíonn an oifig ról comhordaithe trí chruinnithe faoin gCreat-treoir Uisce a óstáil
i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath leis an Rannóg Pleanála, an Lárshaotharlann, Rialú Truaillithe, Draenáil,
Tuilte, Bithéagsúlacht agus Speicis Ionracha etc. chun an cur chuige comhtháite i dtreo bainistíochta abhantraí
a ghlacadh le feabhas a chur ar cháilíocht uisce ár gcuid aibhneacha, uiscí cósta, uiscí idircheantair agus
screamhuisce. Tá Córas Faisnéise Geografaí tiomanta forbartha ag an oifig um Bainistíocht Chomhtháite Abhantraí.
Fuarthas 107 gearáin ar an iomlán sa Rannóg Truailliú Uisce in 2016 agus fiosraíodh agus dúnadh gach gearán.

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide
In 2017 i gcomhpháirt le húdaráis eile Bhaile Átha Cliath agus trí mheán Codema thosaigh Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath ag ullmhú Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide le haghaidh 2018 go 2023. Sa phlean leagfar
amach an ról atá ag an gComhairle Cathrach ó thaobh aghaidh a thabhairt ar rioscaí athrú aeráide don réigiún faoi
láthair agus amach anseo agus na gníomhartha atá á nglacadh chun dianseasmhacht aeráide a bhaint amach. Tá
an Chomhairle ag súil go gcuirfear an dréachtphlean faoi bhráid an Choiste Beartais Straitéisigh don Chomhshaol
i R4 2018 agus go ndéanfar comhchomhairle pobail faoin bplean i R4 2018. Freisin tá comhaontú ann faoi agus
maoiniú ann le haghaidh bhunú Oifige um Athrú Aeráide do Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath chun na
gníomhartha ar aontaíodh orthu sna Pleananna um Athrú Aeráide a chur i bhfeidhm, a bhainistiú agus a chomhordú

Tionscnaimh Tosaíochta do Choisithe
Trína cuid oibre leanúnaí déanann an rannóg Pleanála Iompair cinnte maidir le gach forbairt, máistirphlean, plean
ceantair áitiúil agus CFS nua, go gcuirfear an coisí ag barr an ordlathais ghluaiseachta i gcomhréir leis an
mbeartas náisiúnta, réigiúnach agus cathrach. Tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha, suitear foirgnimh siar
chun cosáin níos leithne a sholáthar, cuirtear trasrianta coisithe nua ar fáil, cuirtear feabhas ar thrasrianta coisithe
atá ann cheana agus méadaítear an spás poiblí. Is í aidhm Croí na Cathrach, an máistirphlean fearainn phoiblí do
lár na cathrach ná lár cathrach atá áisiúil do choisithe a sholáthar chomh maith le níos mó spáis agus roghanna
bealaigh do choisithe i lár na cathrach. Oibríonn an fhoireann Fhógraíochta i gcomhpháirt le Scoileanna Uaine
chun aghaidh a thabhairt ar bhaic roimh shiúl ar scoil ag leanaí. I rith 2017, chuir an Roinn feabhas ar bhealaí
chuig go leor scoileanna agus cuimsíodh saoráidí trasnaithe, comharthaí agus marcanna líne níos fearr.
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PLEANÁIL AGUS FORBAIRT RÉADMHAOINE

Ba bhliain ghnóthach í 2017 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 geilleagrach
agus aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim tithíochta.

Plean Forbartha Cathrach 2016 – 2022
Sa Phlean Forbartha Cathrach tá straitéis lárnach chun soláthar do dhlúthchathair nasctha de chomharsanachtaí.
Tá fás ar dhaonra chathair Bhaile Átha Cliath ó 506,000 in 2006 go 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 ábhar 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 ardchaighdeáin, i gcomhréir leis an gCreat Pleanála Náisiúnta 2040.
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 an Plean Forbartha Cathrach comhthéacs straitéiseach amach d’ullmhú mórchuid Pleananna Ceantair
Áitiúil, 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 in 2017


Cuireadh an Scéim CFS le haghaidh na Lotaí Thuaidh agus Dhuga na Canála Móire chun cinn in 2017, 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
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Forfheidhmiúcháin nua curtha ar bun i gCeantar na nDugaí chun dlús a chur leis an Scéim. Tá suas le 70%
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.


Cuireadh tús le hobair ar PCÁ nua a réiteach le haghaidh Ghort na Silíní/na Páirce Thiar; leathnaíodh
saol Bhóthair an Náis agus PCÁnna Chluain Ghrífín/Belmayne agus i gcás an dara phlean rinneadh
staidéar miondíola a choimisiúnú agus fuarthas maoiniú faoin gCiste Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh
Tithíochta a Ghníomhachtú chun an Phríomhshráid a chríochnú.



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 san áireamh.
Freastalaíonn an líne Luais a osclaíodh le déanaí ar an gcampas.



D’fhaomh an Chomhairle Cathrach PCÁ nua le haghaidh Bhaile Munna i nDeireadh Fómhair 2017 chun
athghiniúint an cheantair sin a chríochnú. Rinneadh staidéar miondíola agus Iniúchadh Caithimh Aimsire
a chabhraíonn le cur i bhfeidhm an PÁC nua, lena n-áirítear soláthar 2,000 tí nua.



Shainigh an rialtas scéim CFS Leithinis an Phoill Bhig i mBealtaine 2016. Sa Scéim Phleanála nua ina
ndéantar soláthar do Cheathrú cathrach nua a chuimsíonn thart ar 3,500 teach agus 80,000 méadar
d’úsáid tráchtála i dteannta le méadú calafoirt, a d’fhaomh an Chomhairle Cathrach i bhFómhair 2017, tar
éis comhchomhairle fairsinge. Déanfaidh an Bord Pleanála éisteacht bhéil maidir leis an CFS in 2018.



Tascfhórsa Tithíochta Bhaile Átha Cliath (Tionscnamh Tógála 2020): Tá an Rannóg Pleanála & Forbairt
Réadmhaoine tar éis bheith ag comhoibriú le hÚdaráis Áitiúla Bhaile Átha Cliath, an Ghníomhaireacht
Náisiúnta um Bhainistíocht Sócmhainní agus an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil chun
tithíocht a mhéadú sa chathair. Cuirtear tuairiscí ráithiúla ar fáil anois ionas gur féidir treochtaí a anailísiú
agus feidhmiú dá réir.



Tháinig méadú mór ar thógáil árasán i rith 2017.



D’fheidhmigh scéim dublinbikes de chuid Just Eat in 2017 agus níos mó ná 4.1 milliún tugtha ag 84,500
suibscríobhaí. Ciallaíonn sé sin gur tógadh beagnach 22 mhilliún turas ó cuireadh tús leis an scéim
i Meán Fómhair 2009. Bhí 96% de thurais faoi bhun 30 nóiméid agus mar sin bhí siad saor in aisce do
shuibscríobhaithe. Le dearbhú ‘Just Eat’ mar urraí i mí Lúnasa i gcomhpháirtíocht trí bliana, tógfar faoin
scéim a mhéadú chun 15 stáisiún a chur leis an líonra, lena n-áirítear i nGráinseach Ghormáin.



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.
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Oidhreacht
Leanfar d’oidhreacht na cathrach a chur chun cinn. Sa bhliain 2017, d’fhaomh an Chomhairle Cathrach roinnt
mhaith Limistéar Comhaontais Ailtireachta (LCA). Tá dul chun cinn déanta maidir le Staidéar na gCearnóg
Seoirseach um Feidhmeanna Inoiriúnaithe.


Cuireadh 18 bhfoirgneamh le Taifead na Struchtúr Cosanta.



Bronnadh €384,250 de mhaoiniú deontais ar 54 thionscadal faoin Scéim Infheistíochta um Oidhreacht
Thógtha 2017 chomh maith le €15,000 ar aon tionscadal amháin faoi mhaoiniú um Struchtúir i mBaol.



Cuireadh tús le hoibreacha in 2015 i Reilig Shéamais, Séadchomhartha Náisiúnta.



Cuireadh i gcrích mórthionscadal oidhreachta pobail faoi sheandálaíocht na Mainistreach Meánaoise
Caillte de chuid San Tomás an Mairtíreach sna Libeirtí.



Cuireadh tús le hoibreacha i Reilig agus Páirc Phoiblí Lúcáis i mí Eanáir 2017.



Tar éis chlár mór caomhantais in 2016/2017 osclófar Músaem na dTionóntán Baile Átha Cliath in 2018.

Iarratais Phleanála, Forfheidhmiú agus Rialúchán Tógála
Sa bhliain 2017, chuaigh Rannóg Pleanála Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i ngleic leis na gníomhartha
seo a leanas:


2,715 iarratas pleanála bhailí agus 2,567 an uimhir iarratais a cinneadh.



Déileáladh le 1522 ngearán nua i ndáil le forbairtí neamhúdaraithe sa chathair.



Cláraíodh 1,437 Fógra um Thosach Feidhme agus 7 Lá agus bhí 541 Iarratas Teastas Rochtana do
Dhaoine faoi Mhíchumas agus Cuid M.

An Chathair s’Agaibhse, an Spás s’Agaibhse; Straitéis Réimse Poiblí Chathair Átha Cliath
Straitéis Réimse Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath foilsithe in 2012 agus athbhreithnithe in 2015/2016. 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. Cuspóir de chuid
Phlean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 2016 go 2022 is ea an Straitéis a chur i bhfeidhm. Foilsíodh
Máistirphlean an Lár Cathrach in 2016 chun aidhm shoiléir a leagan amach maidir le réimse poiblí ár
bpríomhchathair. 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. Sainítear sa
Mháistirphlean seo cur chuige, cuspóirí agus tionscadail tosaíochta a chuimseofar sa Tionscnamh An Chathair
s’Agaibhse, an Glór s’Agaibhse; Straitéis Réimse Poiblí Chathair Átha Cliath. Tá clár tionscadail uaillmhianach
beartaithe atá ar aon dul leis an bPlean Forbartha Cathrach maidir lena bhéim i gcaitheamh na 20 bliana
romhainn; tréimhse na dtrí Phlean Forbartha Cathrach a thiocfaidh i ndiaidh an chinn seo. Tá roinnt Tionscadal
tosaithe anois nó tógadh chuig céim sceitseála deartha iad chun ár bhfís um lár na cathrach a léiriú go soiléir.
Leanann Grúpa Oibre an Réimse Phoiblí ar aghaidh ag cur leis na tionscadail sin agus á dtreorú ar aghaidh go
céim na foirgníochta. D’fhéadfadh go n-athrófaí an céimniú nó ord an chur i gcríche, ag brath ar thionscadail
náisiúnta, agus ar fháil acmhainní airgeadais agus daonna agus é mar aidhm an chathair a choimeád ag bogadh
agus croí eacnamaíoch an láir mhiondíola a choimeád.
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Ranníocaíochtaí Forbraíochta
Mar thoradh ar Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, bailíodh tobhaigh
fhorbartha ar luach €34m i dtreo bonneagair agus áiseanna poiblí a bheidh chun tairbhe na forbartha sa chathair,
agus cuirtear é sin ar fáil, nó tá sé beartaithe go gcuirfear ar fáil é, ag an gComhairle Chathrach nó thar a ceann.
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.

An Rannán Réadmhaoine
Cuimsítear timpeall 2,550 léas in Eastát na Cathrach, óna shaothraítear cíos bliantúil thart ar €5.2m.

Pléann na Rannáin um Fáil Réadmhaoine agus Dhiúscairtí le Rannóga CCBÁC agus le forbróirí príobháideacha
chun úsáid na talún forbartha sa Chathair a uasmhéadú.

Dul Chun Cinn in 2017


Bainistíocht Athghiniúint Bhaile Mhunna Teo (BRL) Aistríodh Léasaí Gnó go Bainistíocht Réadmhaoine
na Forbartha agus cuimsíodh na cuntais cíosa ghnó áit ar tugadh chun críche punann réadmhaoine
reatha CCBÁC.



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



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



Plé le féichiúnaithe chun riaráistí a laghdú trí mheán chomhaontuithe tráthchoda.



Tá líon beag cásanna curtha ar aghaidh chuig an Rannóg Dlí, a dhéanfaidh imeachtaí dlí a thionscnamh.



Diúscairt roinnt láithreán forbartha de phróifíl ard gar do Lár na Cathrach.



Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh chun ullmhú i gcomhair roinnt láithreán straitéiseach.

Láithreáin Tréigthe
Tosaíocht lárnach don Chomhairle é fáil réidh le láithreáin tréigthe sa Chathair agus láithreáin tréigthe a bheith
á n-úsáid arís. Mar chuid de Thionscnamh Bhainistíocht Ghníomhach Talún na Comhairle chuaigh an tAonad na
Láithreán Tréigthe (ALT) i mbun straitéise leanúnaí um fáil i rith 2017 agus tá torthaí an-dearfacha bainte amach
faoin straitéis sin. In 2017 fuair an Chomhairle go héigeantach aon cheann déag d’aonaid réadmhaoine tréigthe
a bhí curtha ar Chlár na Láithreán Tréigthe (CLT). Choimeád an Chomhairle deich gcinn de na haonaid
réadmhaoine faoi smacht an Rannóg Tithíochta & Seirbhísí Cónaitheacha. Tá athchóiriú á dhéanamh ar na
haonaid réadmhaoine faoi láthair agus úsáidfear iad le haghaidh tithíochta sóisialta, díoladh an réadmhaoin eile
i gceant agus rinneadh réadmhaoin neamhthréigthe di agus athchóiriú fairsing á dhéanamh ag na húinéirí nua air
faoi láthair. Chun socrú cén láithreáin ar cheart a fháil tugann Rannán na Láithreán Tréigthe tosaíocht do na
haonaid réadmhaoine sin is éasca a mbeifear in ann úsáid chónaitheach a bhaint astu arís.
Is í taithí an ALT ná, agus fáil éigeantach i ndán dóib, go ndearnadh láithreáin neamhthréigthe de go leor
láithreán eile agus baineadh ó Chlár na Láithreán Tréigthe iad agus cuireadh na láithreáin ar an margadh,
rud a thugann deis iad a athfhorbairt agus úsáid ghníomhach a bhaint astu arís.
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Clár na Láithreán Folamh:
Faoin Acht um Athghiniúint Uirbeach agus Thithíocht 2015 ceanglaítear ar gach údarás pleanála ‘Clár Láithreán
Folamh’ a bhunú agus a choimeád arb é atá ann ná clár de thailte ina cheantar atá oiriúnach do thithíocht, ach
atá folamh (agus a bhí folamh ar feadh 12 mhíosa ar a lú sular cuireadh ar an gclár é). Gearrfar tobhach na
Láithreán Folamh (a bhíonn iníoctha i riaráistí gach bliain) áit is cuí ó mhí Eanáir 2019 ar aghaidh agus é bunaithe
ar luacháil ar an láithreán folamh.

Bunaíodh Clár na Láithreán Folamh’ ar an 1 Eanáir 2017 ar féidir féachaint air ar láithreán gréasáin Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath. Faoi dheireadh 2017, bhí 135 fhógra eisithe faoi iontráil bheartaithe chun láithreáin
a chur ar an gclár. Bhí 90 aighneacht faighte agus próiseáilte maidir leis na hiontrálacha beartaithe sin agus bhí
86 láithreán curtha ar Chlár na Láithreán Tréigthe. Astu siúd bhí 16 cinn faoi úinéireacht Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath.

Scéim Dreasachta Cánach na Cathrach Beo (DCB):

Rinneadh an scéim dreasachta cánach DCB a tugadh isteach in 2015 ag an Roinn Airgeadais, a athbhreithniú in
2017 chun tiarnaí talún a chuimsiú, le go méadófaí an líon a ghlacann leis an scéim i dtaobh réadmhaoine
cónaithí ar cíos. Baineadh roinnt srianta faoin scéim nua seo agus anois ní gá go sáródh an t-íosmhéid
caiteachais ach €5,000 chun cáiliú don scéim.

Bunaíodh aonad DCB faoin Rannán Bhainistíocht Ghníomhach Talún, chun an scéim a chur chun cinn agus thug
lucht an aonaid faoi fheachtas um ardú feasachta, a chuimsíonn oibriú le príomhpháirtithe leasmhara, leis an
bpreas náisiúnta & áitiúil agus bileoga eolais a dhéanamh le scaipeadh chuig aonaid réadmhaoine sa Limistéar
Speisialta Athnuachana. Taispeánadh comharthaí chun an scéim a chur chun cinn sa Chathair, ar mheirgí chuaillí
solais agus painéil mheitreo.

Freisin d’fhorbair an t-aonad eolaí éasca le húsáid, chun cabhrú le húinéirí réadmhaoine agus le hinfheisteoirí
leas a bhaint as an scéim agus tá léarscáil idirghníomhach nua ina n-aithnítear aonaid réadmhaoine sa Limistéar
Speisialta Athnuachana ar fáil ar láithreán gréasáin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Bhunaigh an t-Aonad DCB Foireann Chomhairleach Ilfhreastail ina bhfuil baill foirne ábhartha oilte ó Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath a bhfuil cur amach acu ar gach próiseas rialála mar Pleanáil, Caomhantas, Cosc
Dóiteáin, Rialú Tógála agus Luachálaithe. Bíonn an Fhoireann ar fáil le bualadh le húinéirí agus le hinfheisteoirí
chun comhairle a chur orthu faoi cheanglais reachtúla phleanála agus fhorbartha mar na Rialacháin Phleanála
agus na Rialacháin Tógála i ndáil le haon oibreacha beartaithe athchóirithe nó tiontaithe sula gcuirtear tús leis na
hoibreacha sin. Seirbhís shaor in aisce atá inti ar féidir rochtain a fháil uirthi acu glaoch a chur ar an aonad DCB
chun coinne a dhéanamh.
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SEIRBHÍSÍ CULTÚIR, ÁINEASA AGUS EACNAMAÍOCHTA

SEIRBHÍSÍ PÁIRCEANNA AGUS TÍRDHREACHA
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.

Tá ról tábhachtach freisin ag an tSeirbhís Páirceanna maidir le bithéagsúlacht na cathrach a chosaint agus a chur
chun cinn trí oideachas, feasacht a spreagadh agus teagmháil leis an bpobal. Tá éagsúlacht uathúil na speiceas
agus na ngnáthóg ar Oileán an Bhulla agus i mBá Bhaile Átha Cliath aitheanta ag EOECNA mar speicis agus
gnáthóga a bhfuil tábhacht idirnáisiúnta ag baint leo.

Pleanáil Straitéiseach
Bhí comhairliúcháin poiblí cuimsitheach ar Dhréachtstraitéis Pháirceanna Chathair Bhaile Átha Cliath in 2017.
Déanann an straitéis athbhreithniú agus measúnú ar na hacmhainní agus seirbhísí curtha ar fáil ag Seirbhísí
Páirceanna agus Tírdhreacha Chathair Bhaile Átha Cliath agus ceapann sí beartas agus réamhghníomhartha 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 in 2018.

Seomraí Tae
Rinne Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha dul chun cinn lenár dtionscnamh leanúnach maidir le foirgnimh
níos sine a athchóiriú i bpáirceanna Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus chun seomraí tae/caiféanna
a dhéanamh astu faoi bhranda “Seomra Tae”. Is é an branda ár marc cáilíochta, a bhfuil sé mar aidhm aige
fiontar áitiúil a chur chun cinn agus tá sé inaitheanta le táirgí baile/bácáilte agus earraí nádúrtha áitiúla, úra agus
ar ardchaighdeán. D’éirigh go han-mhaith leis an tionscnamh seo agus cuireann na háitribh go mór leis na
páirceanna ina bhfuil siad suite, le hoibreoirí aonair ag tabhairt a gcuid blas agus atmaisféar uathúil féin chuig
gach Seomra Tae agus ag cur le tarraingt na háise pobail d’úsáideoirí na bpáirceanna.

Ath-osclaíodh Café Pháirc Phádraig faoi bhainistíocht nua ag deireadh mhí an Mheithimh 2017. Osclaíodh caifé
“container” nua freisin, Happy Out, ag Oileán an Bhulla, Cluain Tarbh i Lúnasa 2017 tar éis tairiscint phoiblí. Tá
Seomraí Tae reatha suite sna suíomhanna seo a leanas:


The Tram Café ag Páirc Wolfe Tone



Lolly & Cook Café ag Páirc Hoirbeaird



Noshington’s ag Páirc Chrois Araild



Olive’s Room ag Páirc Naomh Áine (Na Stáblái Dearga)
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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.
An Taisce a riarann an scéim dámhachtana. In 2017, chuir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath iarratas
isteach le haghaidh stádas an Bhrait Ghlais don a cúig pháirc cathrach seo a leanas: Páirc Chrann Phapáin,
Páirc na dTor, Páirc Markievicz, Abhantrach Shráid Bhaile Coimín agus Páirc Naomh Áine agus d’éirigh linn
Gradam an Bhrait Ghlais a choinneáil don chúig pháirc.
Clár Cúram Crann
Cuireadh clár suntasach plandáil chrann i bhfeidhm ar bhóithre áitiúla agus eastáit tithíochta ar fud na cathrach.
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 2016 - 2020.
Clár Tionscadal Caipitiúil Páirceanna
Tá clár 3 bliana de thionscadail chaipitiúla atá spreagúil agus uaillmhianach ag Seirbhísí Tírdhreacha agus
Páirceanna a bhfuil na tionscadail seo a leanas curtha chun cinn trí phleanáil in 2017.
Tionscadal

Ionad

Togra le haghaidh seomra tae nua a thógáil

Páirc na dTor, Tír an Iúir, Baile Átha Cliath 6W

Sráid-dreach a athchóiriú i gcomhréir le Glasú

Sráid Phroinséis, Na Saoirsí, Baile Átha Cliath 8

na Saoirsí
Seomra tae nua a thógáil agus oibreacha

Páirc Chearnóg Mhuirfean, Cearnóg Mhuirfean, Baile

tírdhreacha tánaisteacha

Átha Cliath 2

Plás poiblí agus sráid-dreach a athchóiriú

Cearnóg Bharra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2

i gcomhréir le Máistirphlean Réimse Poiblí Lár
na Cathrach
Páirc ceantair nua a fhorbairt i gcomhréir le

Páirc Shráid Bhun Droichid, Na Saoirsí, Baile Átha Cliath 8

Straitéis um Ghlasú na Saoirsí
Páilliúin gléasta a athchóiriú agus a shíneadh

Páirc Markievicz, Bóthar Bhaile Formaid, Baile Átha Cliath 10

Tionscadail Chríochnaithe
D’oscail an tArdmhéara Mícheál Mac Donncha páirc nua go hoifigiúil sna Saoirsí, Baile Átha Cliath ar an
2 Deireadh Fómhair 2017. Tá Páirc an Fhíodóra suite ar an suíomh a bhí iar-Chúirt an tSeomraigh agus tá ionad
árasáin Chúirt an Fhíodóra suite ag an acomhal idir Sráid Chorcaí agus Sráid Urumhan. Mar pháirt de Straitéis
um Ghlasú na Saoirsí, is é an suíomh folamh de 0.6 heicteár athraithe an chéad pháirc shaintógtha i mBaile Átha
Cliath 8 le breis agus 100 bliain. I measc na n-áiseanna tá faiche mhór le haghaidh cluichí agus gníomhaíochtaí,
clós súgartha, páirc scata agus peargóla. Is áis iontach í an pháirc do chónaitheoirí an cheantair agus tá sí mar
pháirt den phlean fadtéarmach atá ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath do cheantar Bhaile Átha Cliath
is stairiúla.
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Bliain ghnóthach a bhí i gceist le soláthar áiseanna spóirt i bpáirceanna agus le críochnú roinnt tionscadal
caipitiúil in 2017. Tá uasghrádú ar na cúirteanna leadóige agus soláthar áiseanna padel i bPáirc na dTor (oscailte
go hoifigiúil ar an 9 Samhain 2017) san áireamh leis seo chomh maith le críochnú na bpáirceanna uile-aimsire ag
Bóthar an Ghleanntáin Ghlais, Cill Bharróg, Páirc Naomh Áine, Béal Maighne agus ag Páirc Ghoirt na mBrící.
Críochnaíodh pailliúin sheomraí gléasta ag Bóthar Ghleanntán an Tobair, Páirc Ghleann na Tulchann agus Páirc
Chrann Phapáin.
Bhí tús curtha le hoibreacha i bPáirc San Audoen sa ráithe deiridh de 2017 agus cuireadh tús leis na “Follies”
i bPáirc Naomh Áine a chaomhnú agus a athchóiriú. San áireamh leis seo tá graifítí a bhaint, ath-phointeáil
a dhéanamh le pointeáil aoil speisialta agus iarracht a dhéanamh go ginearálta chun stad a chur le rudaí ag dul
chun raice. Leanfaidh an obair ar aghaidh in 2018.

Cuireadh tús le hoibreacha chun an tionscadal a bhaineann le hIonad Fionnachtana Bhá Bhaile Átha Cliath
EOECNA a chur chun cinn le soláthar mion-oibreacha éascaithe, lena n-áirítear innealtóirí struchtúracha
a cheapadh chun comhairle a thabhairt maidir le fiosrúcháin ar obair talún (a dhéanfar in 2018), agus
comhairleoirí comhshaoil a cheapadh chun measúnú scagtha a dhéanamh ar an togra i dtéarmaí Measúnachta
Iomchuí agus Measúnacht Tionchair Timpeallachta (MTT) araon.

Cuireadh tús le comhairliúchán le páirtithe leasmhara freisin le babhta cruinnithe le Comhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath (CCBÁC), eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRanna), ionadaithe tofa, agus grúpaí páirtithe
leasmhara áitiúla ar siúl anois agus leanfaidh siad ar aghaidh thar na seachtainí atá amach romhainn. Eiseofar
achoimre ar dhearadh mionsonraithe don Ionad Fionnachtana le haghaidh tairisceana in 2018, agus ceapfar
foireann dearaidh ina dhiaidh sin.

Bloom 2017
Don chéad uair riamh, chuir Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
gairdín isteach ar Fhéile Bloom 2017. I measc clár spreagúil de 22 ghairdín inspioráideacha, chuir gairdín
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, deartha ag Dara O’Daly, obair na Seirbhísí Páirceanna agus
Tírdhreacha i nglasú na cathrach chun cinn. Bronnadh an Gradam Órú Airgid ar an ngairdín seo agus bhí na
ráitis ó na cuairteoirí an-dearfach i leith Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Ba é coincheap an ghairdín ná sláinte, folláine agus tairbhí comhshaoil eile a eascraíonn ó thionscnaimh
a bhaineann le ‘Glasú na Cathrach’ atá á déanamh ag Comhairle Cathrach Baile Átha Cliath a chur chun cinn.

Dearadh an gairdín mar ghairdín uirbeach inbhuanaithe agus ildaite le crann darach ollmhór mar an phríomhghné is siombail é an crann d’intinn Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (CCBÁC) chun méid na gcrann sa Chathair
a mhéadú. Chuir Dara binse darach a bhí deartha go speisialta isteach sa ghairdín freisin, bhí sé déanta as crann
darach a thit leis an ngaoth, léirigh é seo aidhm na Comhairle maidir le níos mó suíocháin phoiblí a sholáthar
ar fud na cathrach. Léirigh an gairdín luach crainn agus luach tionscnamh um ghlasú amhail Córais Dhraenála
Uirbí Inbhuanaithe (CDUI). Feidhmíonn an córas seo mar thaiscumar d’uisce báistí a thagann ó chosáin
neamhscagadh crua.

Athúsáideadh gach eilimint den ghairdín a bhuaigh duaiseanna i dtionscadail éagsúla Páirceanna ar fud na
cathrach, le tús áite ag an gcrann darach mór i bPáirc an Fhíodóra nua-oscailte.
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Bithsféar agus Bithéagsúlacht Chuan Bhaile Átha Cliath EOECNA
Lean Foireann Bithéagsúlachta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag seachadadh ar roinnt tionscnamh
agus gníomhartha i bPlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta 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.

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 agus
a chuireann daoine ar an gcumas breathnú ar ghnáthóga agus speicis iontacha Chuan Bhaile Átha Cliath i bhfad
ón láthair, ag laghdú tionchair eiceolaíochta dá bharr.
Le linn Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair tugadh treoir d’fhoireann ó na hIonaid Spóirt agus mic léinn
ó Gharraithe Náisiúnta na Lus maidir le Suirbhé Bliantúil um Fhaire Cósta a stiúradh ar fad Chladaigh Chnocán
Doirinne agus ar Bhóthar Ailf Uí Bhroin. Rinneadh measúnú ar stádas an chladaigh maidir le bruscar, truailliú,
creimeadh cósta agus bithéagsúlacht. Rinneadh suirbhé amháin ar an lá sula dtarlódh iar-hairicín Ophelia agus
rinneadh an ceann eile ar an lá tar éis Stoirm Brian agus mar sin bhí na torthaí suimiúil agus fágadh Bá Bhaile
Átha Cliath slán. Tá na rannpháirtithe tiomanta don tsuirbhé a dhéanamh ag na suíomhanna seo arís agus d’ofráil
siad léirmhíniú bithéagsúlachta a sholáthar do scoileanna agus don phobal ar bhonn leanúnach mar pháirt d’obair
agus d’oiliúint.
Earcaíodh páistí scoile agus daoine den phobal i mí na Samhna agus i mí na Nollag mar Ambasadóirí Cadhain
lena chinntiú nach gcuirfí isteach ar ealtaí Cadhain a bheathaíonn inár bpáirceanna agus ar spásanna oscailte le
linn a dtréimhsí beathaithe criticiúla. Bhain níos mó ná 250 páiste scoile agus duine den phobal taitneamh as
seomraí ranga taobh amuigh le foireann Páirceanna, Cairde Éanlaith Éireann agus iascairí baoite áitiúla ag cur
cainteanna maisithe agus sainthreoir ar fáil ar lapairí geimhridh, Cadhain agus Bithéagsúlacht Mara.
Ghlac go leor scoileanna páirt sna himeachtaí seo ó gach cearn den Chathair. Tugadh tacaíocht do rang a sé
ó Scoil Mhuire, Dumhach Thrá chun tionscadal a chur isteach ar Éicea-Ghradam EOECNA Gníomhaí
Timpeallachta Óig ar fheasacht a spreagadh maidir le Cadhain trí scéalaíocht agus chuir siad tús le teagmháil le
Scoil Umimmak in Grise Fjjord in Artach Aird Ceanadach.
Fuair daltaí ó Fhoghlaim le Chéile Bhéal Maighne gradaim ón Ard-Mhéara de bharr a gcuid oibre ar an gclár
Ambasadóra um Chadhan 2017 i rith an earraigh. Ar an lá, chuir an tArd-Mhéara litreacha cur in aithne ar fáil
d’Ambasadóir Cheanada don tionscadal.
Ar an 11 Samhain d’fhreastail níos mó na 100 duine ar Lá Oscailte Cadhain ag Oileán an Bhulla le féachaint
treoraithe ar Chadhain ag beathú, cainteanna maisithe agus taispeántais idirghníomhacha ar Scéal Beatha na
gCadhan. D’fhreastail daoine ón bpobal ar an lá lena n-áirítear ionadaithe ón bpobal Surfáil Eitleoige áitiúil, Bailte
Slachtmhara Áitiúla, ‘I love St Anne’s, Éici- EOECNA agus ó eagraíochtaí gasógaíochta áitiúla. Chláraigh breis is
20 duine chun a bheith ina n-ambasadóirí. Úsáidfear na léamha fáinne a thóg Cairde Éanlaith Éireann i rith na
sainbhreathnóireachtaí chun monatóireacht a dhéanamh go heolaíoch ar imirce na gcadhan.
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Galfchúrsaí / Cúrsaí Galf Dhá Mhaide
Tá 3 chúrsa Galf Dhá Mhaide agus 2 ghalfchúrsa timpeall na cathrach ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
faoi láthair agus déanann foireann Páirceanna Comhairle Cathrach cothabháil orthu. Bíonn go leor daoine ag
freastal ar na cúrsaí seo le linn na n-amanna atá siad oscailte agus tá meas mór ag na pobail orthu. Léiríonn an
méid seo a leanas líon na gcustaiméirí a tháinig trí na doirse in 2017.
Ainm an chúrsa

Ionad

Freastal in 2017

Galf Dhá Mhaide

Páirc Éadan Mór

759 (go dtí deireadh mhí Dheireadh
Fómhair 2017)

Gleann Lansdún

155 (Eanáir – Lúnasa)

Galf Dhá Mhaide

Gleann na Tulchann

4,865 (Eanáir – Deireadh Fómhair)

Galf

Páirc San Anna

5,985 (Eanáir – Deireadh Fómhair)

Galf

Páirc Shaileoige

23,511 (Eanáir – Deireadh Fómhair)

Galf Dhá Mhaide
(Dé Domhnaigh amháin)

Forbairt Súgartha
ú

Reáchtáil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an 12 imeacht ‘La Súgartha’, rud a bhíonn ar siúl go traidisiúnta
i bPáirc Chearnóg Mhuirfean ar an gCéad Domhnach i mí Iúil. Bá é téama an imeachta i mbliana ná ‘Súgradh
Spraíúil agus Gníomhach’ - d’fhreastail breis is 2,000 clann ann agus bhain siad taitneamh as an imeacht spraíúil
agus saor in aisce seo.
Lean Forbairt Súgartha ar aghaidh lena rannpháirtíocht i ‘bhFéile na Rós Naomh Áine’ i mí Iúil trí ghné spraíúil an
imeachta seo a thacaíonn le gasúir a chomhordú agus a reáchtáil.
Tar éis rath na n-imeachtaí Cuimhneacháin 2016, fuair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath cuireadh chun dhá
chlár gníomhaíochta súgartha a reáchtáil agus a chomhordú mar chuid de Chlár Cóisire Gairdín in Áras an
Uachtaráin ‘Picnic Teaghlaigh’ agus ‘Fáilte a chur roimh Leanaí/Saoránaigh Nua ó Uchtuithe Eachtracha’. Bhain
breis is 600 páiste agus duine óg ó gach cearn den tír agus an chuid eile den domhan taitneamh as a bheith ag
súgradh i gcúlghairdín an Uachtaráin, Michael D. Higgins.
I rith na bliana, d’éascaigh Oifigeach Forbartha Súgartha CCBÁC comhairliúcháin phobail agus poiblí maidir le
dearadh na n-áiseanna súgartha i gceantair áitiúla agus san fhearann poiblí go ginearálta. Bhain sé seo le hoibriú
idir-rannach agus comhoibríoch agus soláthar tacaíochta praiticiúla agus saineolas maidir le cur chuige ‘súgradh
treoraithe’ a fhorbairt maidir le bonneagar súgartha ar fud na cathrach a fhorbairt. Bhain cuid de na tionscadail
seo leas as iarratais rathúla ar chistiú caipitil, mar gheall ar sin bhí siad á maoiniú i bpáirt ag an Roinn Leanaí
agus Gnóthaí Óige (RLGO) agus tá siad san áireamh freisin le Buiséad an Chláir Páirceanna Caipitiúla agus
buiséad um ‘Uasghrádú Clóis Súgartha’; Clós Súgartha Nádúrtha Pháirc Mount Bernard, Clós Súgartha Dhún an
Cheanntaigh, Gairdín Súgartha Cuimhneacháin 1916 agus Clós Súgartha Pháirc Herzog. Chomh maith le sin,
ghlac Forbairt Súgartha páirt in obair leanúnach le hOifigí Tithíochta agus le Ceantair Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath. Tá aghaidh á dtabhairt ar na tionscadail shúgartha seo a leanas faoi láthair; ‘Spás Súgartha
Bhóthar an Rosa’, Ascaill Ráth Maonais, Páirc Labré, Sráid Poole/Sráid Braithwaite, Sráid an Taiscumair, Lána
Mhuire Mhaith, Clós Súgartha Shráid an tSirriam, Athdhearadh agus Athlonnuithe.

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2017 Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Leathanach 49

Thug an tAonad Forbartha Súgradh tacaíocht d’Fheidhmiúcháin do Dhaoine gan Dídean i mBaile Átha Cliath trí
thacaíocht agus comhairle phraiticiúil a sholáthar maidir le haghaidh a thabhairt ar dheiseanna súgartha
inrochtana agus cuimsitheacha do leanaí agus do dhaoine óga atá gan dídean, mar shampla croílár teaghlaigh
Pháirc na Faiche, Croílár Teaghlaigh Bhóthar Chluain Ioraird, Croílár Teaghlaigh Bhóthar na Páirce Airde, Croílar
Teaghlaigh Theach an tSáirséalaigh agus limistéar fáiltithe atá oiriúnach le haghaidh súgartha a fhorbairt ag
Ionad Coinneála do Dhaoine gan Dídean Pháirc Halla an Gheata.

Bhí dhá thionscnamh nua i gceist le cláir thacaíochta tionscadail samhraidh in 2017 a bhí dírithe ar rochtain
leanaí agus daoine óga ar ‘súgradh saor’ faoin aer a chur chun cinn agus a éascú. Ina dhiaidh sin, bhain breis is
1,000 páiste agus duine óg taitneamh as cuairteanna fóirdheontaithe chuig Zú Bhaile Átha Cliath agus as costas
urraithe na mbusanna do thart ar 22 ghrúpa tionscadail samhraidh chun taisteal chuig láithreacha a sholáthraíonn
timpeallachtaí súgartha bithéagsúlachta iomlána.

Cuirtear acmhainní limistéir áitiúla le haghaidh súgartha ar fáil trí thacaíocht phraiticiúil agus airgeadais
a sholáthar d’oifigí áitiúla chun cuidiú a thabhairt dóibh chun trealaimh shúgartha a bhaint amach go háitiúil, ionas
gur féidir leo na trealaimh sin a thabhairt do ghrúpaí pobail áitiúla, clubanna, scoileanna, srl, ar iasacht le
haghaidh imeachtaí súgartha áitiúla.

Ar an iomlán, le linn 2017, bhí baint ag an Aonad Forbartha Súgartha le hobair leanúnach maidir le súgradh
a mholadh tríd an ‘Tionscnamh Cathrach atá Oiriúnach do Leanaí’ UNCRC (1996) a ghlacadh chun Baile Átha
Cliath a chur chun mar chathair spraíúil atá oiriúnach do leanaí agus inar féidir le leanaí agus daoine óga go léir
taitneamh a bhaint as an gceart súgartha.

Imeachtaí agus Beochan Páirceanna
In 2017, d’éascaigh Páirceanna feidhmiú roinnt margaí i bpáirceanna cathrach mar seo a leanas:


Cearnóg Mhuirfean

- Am lóin ar an Déardaoin



Margadh na bhFeirmeoirí Pháirc Hoirbeard

- Dé Domhnaigh



Margadh an bhFeirmeoirí Pháirc San Anna

- Dé Sathairn



Margadh Pháirc na dTor

- Dé Sathairn Márta go Deireadh Fómhair



Margadh Ceardaíochta Pháirc San Anna, Stáblaí Dearga

- 1 Dé hAoine den mhí

ú

Deis iontach is ea iad 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.

Fásann tóir i gcónaí ar Fhéile na Rós bliantúil a reáchtáiltear i bPáirc Naomh Áine, Ráth Eanaigh ar an 15 agus
an 16 Iúil, 2017, agus is buaicphointe dár gclár imeachta bliantúil í leis an líon cuairteoirí ag méadú bliain ar
bhliain. Tá an-tóir ar pháirceanna agus spásanna oscailte go deo fós ar imeachtaí áitiúla agus ar mhórscála le
404 iarratas ar an iomlán faighte in 2017.
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Cineál Imeachta

Méid Iarratas

Ceol

4

Dhreas Fótaghrafaíochta

70

Féilte

10

Imeachtaí Spóirt

53

Bainiseacha

16

Scannánaíocht

74

Imeachtaí Carthanachta

26

Ealaíon & Cultúr

10

Tráchtála

52

Pobal & Teaghlach

89

Iomlán

404

Oibríonn foireann Riaracháin Páirceanna i gcomhar leis na comhordaitheoirí imeachta chun a chinntiú go
gcomhlíonann gach imeacht leis an bprótacal atá leagtha síos ag Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha maidir
le himeachtaí a reáchtáil i bpáirceanna na cathrach.

Mar chuid den Fhéile Bram Stoker, cuireadh fáilte roimh taibheoirí chuig Páirc Phádraig agus chuig na Stáblaí
Dearga i bPáirc San Anna. I measc na n-imeachtaí a bhfuil tóir orthu i bpáirceanna agus ar Oileán an Bhulla, tá
Laya City Spectacular, The Big Grill, Battle for the Bay, Pictiúrlann faoin aer ‘Happenings’, Opera in the Open,
Féile Eitleoige Bhaile Átha Cliath agus thug Banna Ceolchoirm Bhaile Átha Cliath léirithe i bPáirc San Anna, Páirc
Chrois Araild, Páirc Phádraig agus Páirc Hoirbeaird.

Chomh maith le himeachtaí agus féilte a óstáladh i bpáirceanna na cathrach, bhí roinnt tob-thaispeántán
cruthaitheach i bpáirceanna na cathrach in 2017 lena n-áirítear An Tionscadal Crannteorann - taispeántán ealaín
sráide sealadach i bPáirc na Saoirse i gcomhar le hOifig na hEalaíona agus le healaíontóirí áitiúla, áit a raibh
roinnt imeachtaí pobail ar siúl i rith an tsamhraidh.
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LEABHARLANNA
Chuir seirbhís Leabharlainne Poiblí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath réimse leathan de sheirbhísí ar fáil trí
aon bhrainse is fiche agus trí leabharlann soghluaiste agus roinnt seirbhísí speisialta, amhail seirbhísí digiteacha
agus ábhar digiteach, Ionad Faisnéise Gnó, Ionad um Fhoghlaim Oscailte, Wi-Fi saor in aisce, rochtain ar an
idirlíon, agus seirbhísí don phobal, do dhaoine óga agus do scoileanna.
Staitisticí don bhliain 2017 ar bhallraíocht leabharlainne, líon cuairteoirí, iasachtaí agus imeachtaí
Líon earraí eisithe d’iasachtaithe in 2017

3,420,261

Líon cuairteanna leabharlainne in 2017

2,602,289

Líon cuairteanna fíorúla leabharlainne in 2017

817,972

Líon daoine a d’fhreastail ar imeachtaí 2017

24,524

Córas Bainistíochta Leabharlann Comhroinnte Náisiúnta
Le linn 2017 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 3 den tionscadal bhí trí sheirbhís
leabharlainne dhéag imithe beo tríd an gcóras nua Márta 2017 ag tabhairt an iomlán go tríocha seirbhís
leabharlann rannpháirteach. Bhí foireann Chathair Bhaile Átha Cliath chun tosaigh sa tionscadal agus chuir
oiliúint ar fáil do 200 lucht foirne ó sheirbhísí leabharlainne timpeall na tíre. In 2017 chuaigh ceithre sheirbhís
ú

leabharlann Bhaile Átha Cliath leis an scéim seachadadh píolótach ón 1 Márta 2017, ag soláthar do bhailiú agus
seachadadh iasachtaí idir-leabharlainne (i.e. iasachtaí idir údaráis leabharlainne éagsúla) ó gach brainse dhá uair
sa tseachtain. Ar an mbealach seo tá rochtain ag iasachtaithe Chathair Bhaile Átha Cliath ar stoc na seirbhísí
leabharlainne ar fad sa tír (agus vice versa) le ham seachadadh brainse go brainse de chúig lá.
Forbairtí sa tSeirbhís Leabharlainne
Tugadh isteach roinnt seirbhísí digiteach nua d’úsáideoir leabharlainne in 2017, lena n-áirítear roinnt seirbhísí
nua ar líne, amhail new online resources, Oxford University Press Dictionary of Family Names in Britain and
Ireland, Grove Music agus Grove Art Online i measc rudaí eile. Lainseáil Leabharlanna aip nua saor in aisce
freisin, a sholáthraíonn bealach tapa agus áisiúil chun cuardach a dhéanamh ar chatalóg na leabharlainne, do
chuntas leabharlainne a bhainistiú, earraí a chur in áirithe agus a athnuachan, seiceáil a dhéanamh ar imeachtaí
leabharlainne agus ríomhleabhair, ríomhchlosleabhair, ríomhirisleabhair, ríomhghreannáin agus ríomh-úrscéalta
grafacha a íoslódáil
Chinntigh na leabharlanna a bheith gan pháipéar in 2017 mar fhreagra ar an méadú ar tháillí postais agus ar
úsáid fhorleathan ríomhphoist agus fón phóca. Chuireamar stop le fógraí thar téarma priontáilte a sheoladh
i Meitheamh 2017, anois cuirimid pátrúin ar an eolas trí ríomhphost nó teachtaireacht téacs a sheoladh.
Comóradh
Ag tógáil ar an rath a bhí ag comóradh céad bliain 2016 an Éirí Amach 2016, reáchtáil an tSeirbhís Leabharlanna
agus Cartlainne tionscadal nua staire poiblí a bhí bainteach le Deich mBliana Cuimhneacháin ar a dtugtar Is Cuimhin
le Baile Átha Cliath: Tá sé mar aidhm ag Is Cuimhin Linn stair a dhéanamh inrochtana agus taitneamhach do chách.
Bhí seisear staraithe (ceaptha i mí na Bealtaine) i gceist leis an tionscadal, ag obair leis an bpobal i gcoitinne, le
grúpaí pobail, agus le scoileanna sna cúig cheantar riaracháin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (staraí
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amháin in aghaidh an limistéir) agus ceann amháin le bheith lonnaithe i Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile
Átha Cliath, Sráid an Phiarsaigh. Ag obair go dlúth le hoifigí ceantair CCBÁC chun rannpháirtíocht éifeachtach agus
éifeachtúil a chinntiú leis an bpobal, bhuail na staraithe le staraithe agus grúpaí áitiúla (lena n-áirítear grúpaí
seideanna na bhfear agus grúpaí saoránaigh shinsearacha) agus le foirne forbartha pobail CCBÁC, turais siúlóide
eagraithe, labhair siad ar an raidió áitiúil, phleanáil siad tionscadail staire, ghlac siad grianghraif de
shéadchomharthaí/leachtanna cuimhneacháin áitiúla agus rinne siad thaighde stairiúil, lena n-áirítear taighde stair
áitiúil. Thug siad sraith léachta ar Réabhlóid na hÉireann 1917-1923 i gceithre bhrainse déag de na leabharlanna ar
fud na cathrach i mí an Mheithimh, thug beirt staraithe an tsraith léachta arís i bPríosún Mhuinseo i mí Iúil. Chuir
siad ceardlanna foinsí ar fáil do dhaltaí dara leibhéal, d’éascaigh siad ceardlanna idirghiniúna i leabharlanna (leanaí
scoile agus cónaitheoirí i dtithe altranais), tionscadal “Stair ar do Thairseach” chun léargas a thabhairt ar stair
a bhaineann le ceantair áitiúla ar na sráideanna (Samhain) agus podchraoltaí staire.

Féile na Staire Bhaile Átha Cliath
Imeachtaí

91

Freastal

7,700

Bhí an clár don Fhéile 2017 ar siúl ón 29 Meán Fómhair go dtí an 14 Deireadh Fómhair in Printworks i gCaisléan
Bhaile Átha Cliath agus i leabharlanna agus ionaid eile ar fud na cathrach. Bhí breis is 90 cainte, seimineár,
siúlóid, taispeántas agus scannán saor in aisce ann le cainteoirí Éireannacha agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear lá
stair mhaireachtála do theaghlaigh agus do leanaí i mBeairic Richmond ar an Satharn an 7 Deireadh Fómhair.

Leabharlann Nua Chathrach ag Ceathrún Cultúrtha Chearnóg Pharnell
Cuireadh tús le hoibreacha imscrúduithe ar an suíomh i mí Feabhra 2017 agus críochnaíodh iad i mí na Bealtaine
2017. Tar éis tréimhse sosa tionscadail, chuaigh an fhoireann dearaidh ar ais ag obair d’fhonn iarratas pleanála
a chur isteach chuig an mBord Pleanála in Iúil 2018.

Éire Ildánach
Ar iarratas ón Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus faoi phlean náisiúnta an Rialtais maidir le hÉire
Ildánach, tionóladh Foireann Chomhairle Cathrach um Éire Ildánach in 2017. Tá leabharlannaí na Cathrach
i gceannas ar an bhfoireann. Reáchtáladh roinnt seisiún comhairliúcháin phoiblí agus d’óstáil Foireann Chathair
um Éire Ildánach ceardlann le baill foirne CCBÁC an 27 Deireadh Fómhair chun cur le Clár Éire Ildánach i mBaile
Átha Cliath/Clár Éire Ildánach 2017 - 2022 agus chun tosaíochtaí a phlé chun iad a chur san áireamh i Straitéis
Cultúir agus Cruthaitheach do Chathair Bhaile Átha Cliath 2018 - 2022. Ghlac leabharlanna páirt san imeacht
‘Cruinniú na Cásca’ ar Luan Cásca, le leabharlann taistil, dochtúir leabhair agus seó puipéad i gCaisleán Bhaile
Átha Cliath. Lainseáil An Taoiseach Plean Cultúir agus Cruthaitheach do Chathair Bhaile Átha Cliath 2017 chomh
maith le pleananna eile údaráis áitiúil ag imeacht an 25ú Bealtaine.

Athchóiriú Leabharlann Shráid Chaoimhín
Thosaigh oibreacha tógála ar an 8 Feabhra 2017 agus lean siad ar aghaidh i rith 2017. Tar éis an fheistithe
inmheánaigh dheireanaigh agus an chéim dheireanach den tionscadal, táthar ag súil go n-osclófaí Leabharlann
Shráid Chaoimhín arís in Aibreán 2018.
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Pacáiste Coigilte Fuinneamh Baile
Bhuaigh an Pacáiste Coigilte Fuinneamh Baile, comhpháirtíocht idir gníomhaireacht fuinneamh Bhaile Átha Cliath
agus Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath, dhá ghradam in 2017: gradam CCÚÁ don Tionscnamh
Fuinnimh Cliste is Fearr agus Catagóir na dTomhaltóirí ag na Dámhachtainí Eorpacha um Fhuinneamh
Inbhuanaithe. Lainseáladh céim 2 den Phacáiste Coigilte Fuinneamh Baile i Márta.

Coder Dojo
Cuireadh clár Coder Dojo i bhfeidhm i Meal Charleville agus sa Lárleabharlann in 2017, le maoiniú ón Tionscadal
Ionchathrach Oirthuaiscirt agus comhoibriú ón bhFondúireacht Coder Dojo agus thosaigh na seisiúin i mí
Aibreáin. Rinne an tionscadal ionadaíocht ar Leabharlanna na hÉireann ag an gCód Giniúna i bParlaimint AE i mí
Dheireadh Fómhair nuair a tugadh forléargas ar an tionscadal d’ionadaithe ó raon de Chumainn Leabharlainne
AE agus do FPEanna agus daoine eile a oibríonn sna tionscail leabharlainne agus teicneolaíochta.

AN CHATHAIR LITRÍOCHTA - CATHAIR LITRÍOCHTA EOECNA BHAILE ÁTHA CLIATH
Tascfhórsa Ionchathrach Oirthuaiscirt Bhaile Átha Cliath - Léitheoirí-cónaithe
Mar chuid de Thionscnamh Ionchathrach Oirthuaiscirt Bhaile Átha Cliath, sholáthair Leabharlanna Chathair
Bhaile Átha Cliath triúr Léitheoirí Cónaithe do scoileanna agus clubanna óige sa cheantar. Ba é aidhm an
tionscadail ná grá le léamh mar chaitheamh aimsire a chur chun cinn agus teagmháil a spreagadh idir páistí,
a dteaghlaigh agus an leabharlann áitiúil. Bhí an tionscadal á bainistiú ag oifig Chathair Litríochta EOECNA
Bhaile Átha Cliath.

Scríbhneoir Cónaithe Chathair Bhaile Átha Cliath :
Chuaigh iarratais amach le haghaidh Scríbhneoir Cónaithe go luath i Meán Fómhair. Tugadh cuireadh do
scríbhneoirí foilsithe a bhfuil taithí acu le dualgas poiblí chun iarratas a chur isteach. Rinneadh dhá cheapachán
de Scríbhneoirí Cónaithe agus thosaigh siad ag tús mí na Samhna, agus mairfidh siad ar feadh bliana. Sholáthair
Ionad na Scríbhneoirí Éireannach spás oifige. Reáchtáil an bheirt scríbhneoirí ceardlanna agus máisitir-ranganna
le grúpaí scríbhneoireachta bunaithe i mbrainsí leabharlainne ar fud na cathrach, chomh maith le hobair
a dhéanamh ar a gcuid scríbhneoireachta féin le linn na bliana.

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 nua gach mí i rith
na bliana ar an suíomh gréasáin www.dublincityofliterature.ie.

Cathair Amháin, Leabhar Amháin
Imeachtaí

58

Freastal

1475

Ba é Echoland le Joe Joyce an rogha do Bhaile Átha Cliath do 2017: Cathair Amháin, Leabhar Amháin. Bhí an
fhéile ar siúl i mí Aibreáin agus bhí léachtaí, turais siúlóide, léirithe scannáin agus plé painéil san áireamh ann.
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Feachtas Léitheoireachta ar fud na Cathrach
Ba é Knight of the Borrowed Dark le Dave Rudden an leabhar faoi thrácht den fheachtas in 2017, a bhí ar siúl ó Eanáir
go Márta le breis is fiche imeacht i mbrainsí leabharlainne, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, An Hugh Lane,
Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath, agus Big Day Out mar chuid de Fhéile Lá Fhéile Phádraig i gCearnóg Mhuirfean.
Focail i mBéal an Phobail- Oíche Litríochta na hEorpa
ú

Bhí Focail i mBéal an Phobail 2017 ar siúl ar an 7 Deireadh Fómhair. D’fhreastail 1,479 nduine ar an tráthnóna
litríochta bliantúil, ina mbíonn pearsantachtaí iomráiteacha ann amhail Sharon Ní Bheoláin, Bryan Murray, Rick
O’Shea, Johnny Ward agus Katherine Lynch ag léamh ó oibreacha aistrithe litríochta na hEorpa. Tá an t-imeacht
i gcomhpháirt le Alliance Francaise, Ambasáid na hOstaire, The British Council, Instituto Cervantes Baile Átha
Cliath, Ambasáid na Danmhairge, Goethe Institut, Istituto Italiano di Cultura, Ambasáid Mhálta, Ambasáid na
Polainne agus Ambasáid na Rómáine.
Dámhachtain Liteartha Bhaile Átha Cliath
Bronnadh an dara dámhachtain Liteartha Bhaile Átha Cliath is fiche i Meitheamh 2017 ar údar Angólach, José
Eduardo Agualusa, as a úrscéal A General Theory of Oblivion, aistrithe ó Phortaingéilis ag Daniel Hahn.
Ainmníodh 147 teideal sna leabharlanna i 109 gcathair agus 40 tír ar fud an domhain. Aistriúcháin ab ea trí cinn is
daichead de na leabhair agus bhí naoi dteanga déag léirithe.
Cláir agus Imeachtaí
Fógraíodh na cláir leabharlainne i mbróisiúir an Earraigh, an tSamhraidh agus an Fhómhair agus, mar is gnáth, tá
siad nasctha le cláir théamacha náisiúnta agus chathrach. D’fhreastail 21,545 dhuine ar an iomlán ar 661 imeacht
i mbrainsí leabharlainne.
Saoránaigh ar Líne a Chur Chun Cinn
Faoin Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, seachadadh an tionscnamh
Saoránaigh ar Líne a Chur Chun Cinn thar líonra an bhrainse leabharlainne. Chuir an clár 10 n-uaire de theagasc
ar fáil saor in aisce do ghlan-tosaitheoir. D’fhoghlaim na rannpháirtithe conas an t-idirlíon a úsáid chun r-phost
a bhunú, conas innill chuardaigh a úsáid agus conas glaonna a dhéanamh ar an idirlíon. Bhí ábhar eile an chúrsa
bainteach le seirbhísí sonracha rialtais ar líne, na meáin shóisialta, scannáin teagaisc ar YouTube agus
fótagrafaíocht dhigiteach.
Bealtaine
Bhí an clár Bealtaine i mBealtaine 2017 mar chuid den chlár cruthaitheach ar fud na tíre 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. Ba é téama an chláir do 2017 ná ‘Gach Duine le Chéile Anois’ – glao ar chomhghníomhaíocht.
Clár Léitheoireacht an tSamhraidh
Lainseáil Clár Réaltaí an tSamhraidh i Meitheamh agus bhí sé ar siúl sna brainsí leabharlainne go léir go dtí an
31ú Lúnasa. Léigh 1,409 bpáiste 8 leabhar mar chuid den chlár chun súil a choinneáil ar a léitheoireacht i rith
laethanta saoire an tSamhraidh.
Chuir líonra an bhrainse clár leathan ar fáil ar imeachtaí teaghlaigh, leanaí agus déagóra ar cheardlanna léamh
scéalta, ealaíon agus ceardaíochta agus ceoil. D’fhreastail 11,121 dhuine ar 337 n-imeacht.
Chríochnaíomar an bhliain le fócas ar Fhéile na Leabhar Bhaile Átha Cliath, Féile Leabhar Leanaí agus
Seachtain na hEolaíochta.
Chuir leabharlanna léitheoireacht i measc leanaí chun cinn agus chuir siad cúig cheardlann déag ar fáil do
scoileanna DEIS, ag sroicheadh 558 rannpháirtí i rith an tsamhraidh.
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D’oibrigh muid i gcomhpháirt leis an Oifig Ealaíon chun Ealaíon na Leanaí a chomhordú i leabharlanna, rud
a thugann seans dóibh tuiscint iomlánaíoch a fháil ar a dtimpeallacht trí dhamhsa, drámaíocht, ealaín agus ceol.
Ghlac 296 pháiste páirt in 19 n-imeacht. I rith 2017 bhí Leabharlann na Cúlóige ina hionad cruthaitheach um
Ealaín Leanaí sna Leabharlanna.
Seachtain na hOidhreachta
Bhí Seachtain na hOidhreachta fós mar chuid lárnach de clár na Leabharlann don Fhómhair le cainteanna agus
plé suimiúla. Ghlac 750 rannpháirtí in 17 n-imeacht le linn Sheachtain na hOidhreachta.
I nDeireadh Fómhair cheiliúir na Leabharlanna céad bliain ó Réabhlóid na Rúise. Rinne sraith am lóin Chartlann
na Cathrach i Halla na Cathrach iniúchadh ar thionchar na réabhlóide in Éirinn.
I mí na Samhna, thug Leabharlanna ómós do scríbhneoir agus aorthóir, Jonathan Swift le taispeántas chun
ú

a chomóradh Swift 350 a cheiliúradh.

Spórt
D’oscail Ionad Spóirt agus Chorpacmhainne Markievicz don phobal arís in Eanáir 2017 tar éis athchóiriú agus
uasghrádú a dhéanamh ar an áis agus ar an trealamh.
In ionaid Spóirt agus Chorpacmhainne Chathair Bhaile Átha Cliath, liostaíodh an Conradh Feidhmíochta
Fuinnimh d’ionaid fhóillíochta mar iomaitheoirí sa bhabhta ceannais i ndámhachtainí fuinnimh inmharthana
a bhíonn á reáchtáil ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI).
In Ionad Spóirt Pobail Naomh Caitríona rinneadh uasghrádú suntasach ar an seomra comhdhála agus is stiúideo
damhsa é anois de réir Chaighdeáin na hEorpa le Coláiste Damhsa ag glacadh cónaithe ann.
Lean an t-athchóiriú leanúnach ar an linn snámha ar Shráid Sheáin Mhic Dhiarmada ar aghaidh in 2017.
In Ionaid Spóirt agus Chorpacmhainne Bhaile Munna, Fhionghlaise agus Bhaile Formaid, leanann ranganna
snámha na bpáistí an-rathúil a bheith curtha in áirithe go hiomlán chomh luath agus a fhógraítear iad.
Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag soláthar, i gcomhpháirtíocht le FSS, clár péine ainsealaí agus
míchumais idirghníomhaireachta agus clár athshlánaithe scamhóige in ionaid Bhaile Munna agus Fhionnghlas.
Spreagtar na rannpháirtithe a réimeas/traenáil corpacmhainne nua a choinneáil trí chuairt a thabhairt ar na
hionaid tar éis dóibh a bheith críochnaithe lena gclár.
Ar an gCéadaoin 10 Bealtaine 2017 tar éis tine i mbloc árasán in Vermont, Baile Bhlainséir, bhí ar 35 theaghlach
an áit a fhágáil. Ba é Ionad Spóirt agus Pobail na Cabraí ‘Parkside’ an tIonad Tarrthála sainithe do na teaghlaigh
sin. Ba thionscadal mór é seo a bhain le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Comhairle Contae Fhine Gall,
Cosaint Shibhialta, Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath agus An Garda Síochána.
D’fhreastail an tAire Simon Coveney ar an áis níos déanaí san oíche sin agus mhol sé gach duine a bhí
bainteach le rath an tionscadail.
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Ionaid Chaithimh Aimsire Pobail

Tugadh faoi athchóiriú, athphéinteáil agus athnuachan ar threalamh sna háiseanna seo a leanas



Ionad Chaitheamh Aimsire Pharóiste Phóil, Paráid Blackhall
Ionad Chaitheamh Aimsire Shráid Dhoiminic

Bhí Páirc Limistéir Ilúsáide Cluichí nua curtha isteach ag;


Ionad Chaitheamh Aimsire Lorcáin Uí Thuathail, Sráid an tSirriam

Bhí cláir á reáchtáil ag na hIonaid Chaithimh Aimsire Pobail thar na bliana agus bhí cláir shéasúrach á reáchtáil
acu freisin, mar shampla:


Clár um Théarma na Cásca



Tionscadail agus Campaí Samhraidh 5/6 seachtaine



Cláir agus Imeachtaí Oíche Shamhna



Cláir Nollag do pháistí



Tionscadail Nollag do shaoránaigh shinsearacha



Paráidí pobail i gcomhpháirtíocht le pobail áitiúla

Comhpháirtíocht Spóirt agus Folláine
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,
gníomhaireachtaí stáit agus ceannairí gnó.

Tá sé deartha chun go nglacfaí le cur chuige daingnithe maidir le conas a sholáthrófar seirbhísí agus cláir spóirt
agus gníomhaíochtaí fisiciúla trasna na cathrach le béim bhreise ar shláinte agus folláine.
In 2017 lainseáil 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
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.



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 saolta a fheabhsú.



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.
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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. Thosaigh
an cur i bhfeidhm ag tús 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, chomh maith le hoifigeach FSS a chuireann ghníomhaíocht fhisiciúil chun cinn.
San áireamh leis na príomhthioscnaimh a chur an Chomhpháirtíocht ar fáil in 2017 tá:


Siúlóidí ‘Operation Transformation’: I gcomhar le Spórt Éireann agus an clár RTÉ, reáchtáladh trí
shiúlóid ar an Satharn, an 13 Eanáir i bhFionnghlas, Droichead na hInse agus Ráth Eanaigh. D’fhreastail
thart ar 100-200 rannpháirtí ar gach siúlóid.



Clár Athrú don Bheatha: tionscnamh sláinte agus folláine dírithe ar dhaoine fásta i gceantair atá faoi
mhíbhuntáiste i gcomhar le clár RTÉ ‘Operation Transformation’ le beagnach 100 rannpháirtí.



Dúshlán 5 Alive an Ardmhéara: 5 Rás, 2 go 6 mhíle an ceann, le 400 rannpháirtí.



Clár na Seaimpíní: clár spóirt ilghníomhaíochta do dhaoine le míchumas intleachtúil nó fisiciúil lena n-áirítear
lá spóirt le breis is 200 rannpháirtí.



Aclaí go Deo agus Lá Spóirt do Dhaoine Fásta Níos Sine: Freastalaíonn gníomhaíochtaí do dhaoine
fásta ar fud na cathrach ar breis is 1000 rannpháirtí ar bhonn bliantúil. Ghlac breis is 200 duine páirt i lá
spóirt bliantúil do dhaoine fásta níos sine a bhí ar siúl i gColáiste na Tríonóide.



Sraitheanna Déanach san Oíche: tionscnamh i gcomhar le Cumann Peile na hÉireann agus Gardaí mar
chlár athstiúrtha do dhaoine óga faoi riosca le breis is 600 rannpháirtí.



Mór-Rothaíocht Bhaile Átha Cliath: Tháinig ardú ar líon na ndaoine a ghlacann páirt san imeacht, atá
cómhaoinithe ag CCBÁC, ó 3200 in 2015 go 6000 in 2017. D’éirigh le 340 rothaí a bheith chun tosaigh sa
chlár agus chuaigh 150 dóibh siúd ar aghaidh chun páirt a ghlacadh san imeacht MRBÁC (GDBR).



Get Going Get Rowing: clár rámhaíochta chomhpháirtíochta faoi dhíon i gcomhar le Rámhaíocht
Éireann dírithe ar chailíní ina ndéaga le breis is 3,000 rannpháirti.



Beat the Street: idirghabháil bunaithe ar fhianaise atá deartha chun leibhéil ghníomhaíochta fisiciúla
a mhéadú sa phobal. Cuireadh buillebhoscaí ar fud na gceantar roghnaithe i mBaile Átha Cliath 8, 10
agus 12 chun rannpháirtithe a spreagadh chun tapáil le cártaí nó le fobanna chun pointí a scóráil agus
duaiseanna a bhuachan. Carnadh níos mó pointí ag brath ar an achar a taistealaíodh. Ghlac beagnach
11,000 duine páirt sa tionscnamh a bhí maoinithe ag Spórt Éireann trí Chiste na gCuntas Díomhaoin,
Healthy Ireland agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.



StartBox: comhpháirtíocht le Cumann Dornálaíochta Amaitéarach na hÉireann chun blaiseadh den
spórt dornálaíocht a thabhairt do dhaltaí bunscoile agus meánscoile i dtimpeallacht shábháilte agus
spraíúil - beagnach 7000 rannpháirtí.



Ón tolg go rith sa pháirc: Clár reatha do thosaitheoirí le 500 rannpháirtí. Inbhuanaitheacht bainte
amach trí thacaíocht a thabhairt do rannpháirtithe chun páirt a ghlacadh ina rith sa pháirc áitiúil. Tacaíonn
an chomhpháirtíocht le rith sa pháirc trí mhaoiniú agus cur chun cinn agus in 2017 bunaíodh 3 rith sa
pháirc sa bhreis i gCathair Bhaile Átha Cliath.



Imeacht Trastíre na mBunscoileanna: I gcomhar le scoileanna agus cumainn lúthchleasaíochta,
freastalaíonn an t-imeacht seo ar thart ar 700 rannpháirtí.
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Oifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath
I bPlean Ealaíon Chomhairle Cathrach 2014-2018 leagtar amach cuspóir agus réimsí oibre Oifige Ealaíon
Chathair Bhaile Átha Cliath. Déanann sé cur síos ar an tiomantas na hOifige Ealaíon, mar aon le Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath, ‘d’fhreagracht 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’. Ghlac an Chomhairle Cathrach leis an mBeartas Ealaíona agus
Oideachais in 2017.
Seo thíos cuid de na cláir agus na tionscadail a sholáthair Oifig na nEalaíon in 2017:


Ceoldráma faoin Aer – 4 imeacht.



Féile Bhliain Nua na Síneach – 52 imeacht.



Ag Féile Musictown – d’fhreastail 15,000 duine ar níos mó ná 50 imeacht



An Fhéile Litríochta Idirnáisiúnta – d’fhreastail 9,800 ar 70 imeacht.



Taispeánadh saothair 39 n-Ealaíontóra sa Ghailearaí Lab



D’eagraigh leanaí ón Ionchathrach Oirthuaiscirt an taispeántas IAWATST ag LAB i gcomhar le hOifig na
nOibreacha Poiblí agus chuaigh sé ar camchuairt go náisiúnta agus i dTuaisceart Éireann



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



Gradam Spáis Gorlainne do 5 chomhar Taighde agus Forbartha a bhain le Ceol, leis na
hAmharcealaíona agus le hAmharclannaíocht



Ealaín do Pháistí mar chuid de Chlár na Leabharlann – ghlac 500 páiste páirt sa chlár



Clinicí Oifigeach Ealaíon



Oíche Chultúir – 330 ionad, 450 imeacht.



Dáileadh €530,000 i nDeontais Ealaíon



Dáileadh €20,000 i sparántachtaí



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



Tacaíodh le Clár Poiblí na nEalaíon trí aire a thabhairt do bhailiúchán poiblí ealaíne Chathair Bhaile Átha
Cliath agus trí chothabháil a dhéanamh ar an mbailiúchán sin. Chuala 172,000 cuairteoir ‘Voices of
Memory Sound’ le i Christine Kubisch i nGairdíní Náisiúnta Cuimhneacháin Cogaidh na hÉireann
coimisiúnaithe ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus ag Goethe-Institut Irland.



Beartas Oideachais Ealaíon arna glacadh ag comhairle cathrach



Faoin tionscadal Straitéisí Smaoinimh Físe cuireadh oiliúint ar 40 múinteoir, ealaíontóir agus oideoir ealaíne



Deonaíodh maoiniú Erasmus Plus ar luach €246,000 don tionscadal “Permission to Wonder”

Dánlann an Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath
Tá ceann de na trí bhailiúchán is mó de nua-ealaín agus ealaín chomhaimseartha in Éirinn suite i nDánlann an
Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá 2068 saothar ealaíne sa bhailiúchán, chomh maith le Cartlann Harry
Clarke agus Stiúideo agus Cartlann iomráiteach Francis Bacon. Tá clár seacht mbliana pleanáilte ag an
nGailearaí faoin téama Artist as Witness (2016 – 2023). In 2017, bhí na cláir dírithe ar Artist as Witness:
Migrations. Bunaithe ar an téama seo, bhain taispeántais an bhailiúcháin leas as doimhneacht agus fairsing an
bhailiúcháin a tháinig ó dheireadh na 1890idí go dtí an lá atá inniu ann agus bhí trí thaispeántas aonair agus
taispeántas grúpa amháin le healaíontóirí Éireannacha agus idirnáisiúnta san áireamh le clár bliantúil na
dtaispeántas sealadach.
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Rinne na taispeántais seo iniúchadh ar choincheap an imirce sa saol réadúil agus sa mhiotaseolaíocht freisin; an
gá atá le himircí le haghaidh léargais agus malartú smaointe; an chaoi ina bhfuil sé éascaithe ag talamh agus
muir agus tragóid na himirce éigeantaí freisin. Tugann na taispeántais sin an deis do lucht féachana féachaint ar
shaothair ar iasacht ó institiúidí agus daoine aonair eile, agus soláthraíonn sainléiriú spreagadh le haghaidh
machnaimh agus plé. Chuir an Clár Oideachais agus For-Rochtana le téama na nImircí trí cheardlanna, ranganna
ealaíne, cainteanna, léachtaí agus léirithe, trí rannpháirtíocht leis na taispeántais agus na bailiúcháin a chur chun
cinn agus a eascú, agus tuiscint ar na hamharc-ealaíona.
In 2017, ghlac an gailearaí Plean Straitéiseach cúig bliana nua 2018-2023. Is í ár bhfís ná “Forbairt a dhéanamh
ar uaillmhian an Hugh Lane - príomh-ghailearaí ealaíne do shaoránaigh agus cuairteoirí Bhaile Átha Cliath”.

D’fhonn an fhís seo a sholáthar, díríonn an straitéis ar ghnó an ghailearaí sna réimsí seo a leanas:


Gailearaí atá bainteach le Baile Átha Cliath agus a Mhuintir



Timpeallacht Chultúrtha Mhealltach



Bailiúchán atá ag Fás agus atá faoi Chosaint



Gailearaí Nuálach a bhfuil a Cháil Aitheanta agus a bhfuil Ardmheas air go Forleathan



Gailearaí atá aitheanta mar áit iontach chun cuairt a thabhairt air agus chun a bheith ag obair ann

In 2017, chuir an gailearaí clár leathan agus cuimsitheach ar fáil le ceardlanna, léachtaí, turais, ranganna,
taispeántais agus imeachtaí lena n-áirítear:


4 thaispeántas mór (beirt ealaíontóirí Éireannacha agus beirt ealaíontóirí Idirnáisiúnta), catalóg ag
gabháil le gach ceann acu



8 gcúrsa líoníochta agus priontaíochta do dhaoine fásta (is é 4-6 seachtaine den chuid is mó fad na gcúrsaí)



82 léacht poiblí, seimineár, comhrá caife, léiriú agus léiriú scannáin



118 gceartlann do leanaí lena n-áirítear for-rochtain pobail



25 léacht ar stair na healaíne agus léachtaí Peoples College



377 dturas treoraithe lena n-áirítear 66 thuras poiblí saor in aisce



1 léiriú Dopplereffekt díolta amach



5 thaispeántas de shaothar ealaíne na leanaí



1 chúrsa ar ullmhú portfóilió (20 seachtaine)



Sraith ceolchoirme ar an Domhnach ag meán lae.

Chomh maith leis an gclár leathan 2017 de cheardlanna inmheánacha, turais, léachtaí agus comhráite caife, lean
an Roinn Oideachais agus For-Rochtana ag mealladh lucht féachana nua leis an ngailearaí agus leis an
mbailiúchán. Mar thoradh ar shíneadh den tionscadal píolótach phobalbhunaithe 2016 bhí comhoibriú leis an
Lárcheantar chun clár amhairc-ealaíona a chur ar fáil do dhaoine óga ar Shráid an tSirriam. Cuireadh an clár seo ar
fáil trí cheardlanna in Ionad Pobail Shráid an tSirriam, chomh maith le cuairteanna ar an ngailearaí. Bhí taispeántas
den saothar a bhí déanta curtha ar taispeáint sa ghailearaí, in éineacht le scannán gearr ag léiriú an phróisis.

Cuireadh tús le comhoibriú leis an Foundations Project (tionscadal maoinithe ag FSS do theaghlaigh gan dídean)
in 2017 agus tá sé ag dul ar aghaidh fós.
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Is iad na ceithre phríomh-thaispeántas sealadacha in 2017 ná:


“Eugeen van Mieghem, Port Life” le healaíontóir Beilgeach, Eugeen van Mieghem, i gcomhar le Eugeen
van Mieghem Museum Antwerp agus urraithe ag Údarás Poirt Bhaile Átha Cliath



“Colours of the Wind – Adriadne’s Thread” le healaíontóir Éireannach Anne Madden



“Tableau” le hEalaíontóir Éireannach Eithne Jordan



Taispeántas grúpa idirnáisiúnta “Ocean after Nature” i gcomhar le Independent Curators International
Nua-Eabhrac.

Bhí catalóg ag gabháil le gach taispeántas, in éineacht le cainteanna dírithe ar phlé agus díospóireacht ar na
téamaí a spreagadh.

Bhuail an Ceannasaí Caomhnaithe leis an bhFoireann Caomhnaithe ó Dhánlann Náisiúnta Londain a tháinig
chuig Baile Átha Cliath chun athbhreithniú a dhéanamh ar na pictiúir Hugh Lane ar taispeáint sa Ghailearaí. Ba
é an príomhthionscadal caomhnaithe in 2017 ná athchóiriú a dhéanamh ar shaothair le Cecil King a athchóiriú,
a bheidh ar taispeáint in 2018.

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

D’éirigh go hiontach leis an gclár 2017.


180,171 chuairteoir chuig an nGailearaí in 2017



18,000 ag glacadh páirte sa chlár oideachais



12,000 cuairteoir ag baint sult as Clár Ceolchoirme Dé Domhnaigh
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Caidreamh Idirnáisiúnta
Lean an tAonad um Caidreamh Idirnáisiúnta caidreamh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a chothabháil
agus a bhreisiú lenár gcomhchathracha agus iad siúd lena bhfuil comhaontais chomhoibrithe againn.
Thug an tArd-Mhéara cuairt ar Nice ar iarratas ó Ambasadóir na Fraince chun a gCarnabhal Earraigh a lainseáil,
an chéad ócáid phoiblí ón ionsaí sceimhlitheoireachta in 2016. Thaistil sé go hIarúsailéim freisin i mí na Bealtaine
chun an Chairt Idirchreidimh a chur chun cinn. Rinne Clr. Paul McAuliffe ionadaíocht ar an Ard-Mhéara ag an
ú

4 cruinniú na hÁise/na hEorpa i Liospóin i mí na Bealtaine, a bhí dírithe ar thrí réimse:
1. soghluaisteacht agus inbhuanaitheacht chomhshaoil
2. nualaíocht agus fiontraíocht
3. cuimsiú agus idirchultúrachas
Chothaigh an tAonad um Chaidreamh Idirnáisiúnta caidreamh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath leis an
Rúis agus shínigh sé Meabhrán Tuisceana feabhsaithe le Moscó i mí Feabhra agus comhoibrigh sé ar fhóram um
chomhchainteanna ar an téama “Moscó agus Baile Átha Cliath - deiseanna agus poitéinseal maidir le caidrimh
ghnó, turasóireacht agus oideachas”. Chomhoibrigh an tAonad um Chaidreamh Idirnáisiúnta le Misean Trádála
B2B Éireannach-Rúisis i mí an Mhárta i gCaisleán Chluain Tarbh agus d’óstáil sé toscaireacht d’oifigigh
shinsearacha sa chathair i mí Iúil.
Bhí an tArd-Mhéara, Brendan Carr, i gceannas ar mhisean trádála agus cultúrtha chuig San José i mí an Mhárta in
éineacht le hUachtarán agus Príomhfheidhmeannach an Dublin Chamber, 5 ghnóthas beag Bhaile Átha Cliath,
comhairleoirí cathrach agus oifigigh. Bhí bricfeastaí gnó san áireamh sa sceideal le hoifigigh chathair San José agus
An Comhlachas Tráchtála, bhí seacht chuairt ar shuíomhanna lena n-áirítear cuairt ar LinkedIn agus Facebook,
searmanas bronnta Spirit of Ireland, ceardlann in San José Stage Company agus in Sacred Heart Community Centre.
I rith 2017, bhí Caidreamh Idirnáisiúnta bainteach le:


socrú scoláireachta Máistreachta le hOllscoil Stáit San José a fheabhsú trí fháilte a chur roimh mhac
léinn Máistreachta ceoil ó San José go Baile Átha Cliath ar feadh tréimhse staidéir 3 mhí in Ollscoil
Chathair Bhaile Átha Cliath agus intéirneacht 4 mhí san Oifig Ealaíon ina dhiaidh sin. Chomh maith leis
ú

sin, chuaigh an 7 mac léinn Máistreachta Eolaíochta ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath go San José
faoi socrú cosúil leis an gceann sin.


taispeántas fótagrafacha de ghrianghrafadóirí gairmiúla ó San José a óstáil sna hOifigí Cathartha ar
feadh míosa, agus cuairt a thabhairt ar leabharlanna na cathrach ar leith ina dhiaidh sin.



chomhoibrigh sé le:





an tseirbhís leabharlainne a bhí ag ullmhú teachtaireacht físe do Montreal de bharr go raibh
Bloomsday á gceiliúradh acu
Dublin Chamber chun fáilte a chur roimh thoscaireacht ardleibhéil ó Bhéising go Baile Átha
Cliath i mí an Mheithimh.

a bheith ag obair le foireann Smart Dublin ar chomhdháil ghnó i Halla na Cathrach i mí na Bealtaine do
ghnóthais Smart Tech ó Bhúdaipeist a bhí i mBaile Átha Cliath le haghaidh Futurescope.



fáilte a chur roimh 9 dtoscaireacht chuig an gcathair in 2017, lena n-áirítear toscaireachtaí ó Hamburg,
Shanghai agus an Chóiré Theas, ar mian le gach ceann an staidéar a dhéanamh ar ghnéithe éagsúla
den saol agus den ghnó i mBaile Átha Cliath.



tacaíocht a thabhairt do sé chomhdháil ghnó idirnáisiúnta chuig an gcathair mar pháirt dár misean chun
turasóireacht ghnó a fhorbairt i gcomhar le Fáilte Ireland.



páirt ghníomhach a ghlacadh in imeachtaí eagraithe ag na líonraí idirnáisiúnta Eurocities agus
Intercultural Cities.
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Shínigh an tArd-Mhéara Conradh Cairdis le Dublin, Ohio i Lúnasa.
Chuir an Príomhfheidhmeannach fáilte roimh an bPríomhfheidhmeannach ó Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste
le haghaidh cruinniú gnó chun na nithe seo a leanas a phlé; tionscnaimh thacaíocht gnóthas beaga,
gníomhaíochtaí caidrimh idirnáisiúnta, Brexit, monatóir eacnamaíoch, turasóireacht a chur chun cinn agus
a thairiscint ar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa. Ghlac an tArd-Mhéara páirt i gcomhdháil i mBéal Feirste.
Straitéis Lánpháirtithe, 2016-2020
Lean an obair ar aghaidh maidir le níos mó de na 54 ghníomh a chur i bhfeidhm i Straitéis Lánpháirtithe Chathair
Bhaile Átha Cliath 2016 go 2020 i gcomhpháirt le raon leathan de ghrúpaí. I measc cuid de na
Príomhghníomhaíochtaí bhí:


Comhdháil Idirchreidimh i mBeairic Richmond a óstáladh i mí Mheán Fómhair ag tarraingt aird ar chuidiú
an chreidimh do shochaí shibhialta, i gcomhar le Fóram Idirchreidimh Chathair Bhaile Átha Cliath



Comhoibriú ar éagsúlacht Bhaile Átha Cliath a cheiliúradh i dtéarmaí cultúir, creidimh agus daoine
(MEASC) i gCearnóg Mhuirfean i mí Mheán Fómhair



Baile Átha Cliath a fhógairt mar “Chathair Fháilteach” ag tús ceithre seachtaine de chuimsiú sóisialta
a cheiliúradh



Comhoibriú i gceardlann chun feasacht a chur chun cinn maidir le cearta imirceach chun vóta
a chaitheamh i dtoghcháin áitiúla



Tacaíocht a thabhairt do Chosantóirí ar an líne thosaigh ina bhféile um chearta daonna i mí Dheireadh
Fómhair



Tacaíocht

a

thabhairt

don

tseirbhís

leabharlainne

maidir

leis

an

treoir

“Knowing

Dublin”

a tháirgeadh a bhfuil béim láidir aici ar conas vóta a chaitheamh agus cén fáth go bhfuil sé chomh
tábhachtach go n-úsáideann saoránaigh a vóta


Leanadh le tacaíocht a thabhairt d’Ionad Idirchultúrtha do Bhéarla in Ionad Pobail an Bhaile Bocht agus
áis eile den sórt sin a oscailt in Ionad Pobail San Caitríona, Sráid Thomáis



Méadaíodh na turais siúil ilteangacha sa chathair

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 t-ábhar oibre 2017 don Chomhairle ná Easpa Dídine na hÓige le béim ar Dhaoine Óga faoi Chúram. Ag
tabhairt faoin ábhar seo, bhí 26 chruinniú ag comhaltaí na Comhairle agus bhuail siad le heagraíochtaí amhail
EPIC (Daoine Óga faoi Chúram a Chumasú), Túsla, Feidhmeannacht Réigiúnach gan Dídean Bhaile Átha Cliath,
Focus Ireland, Peter McVerry Trust, Simon Community, Spunout.
Thaifead siad físeán dar teideal “Tá tacaíocht ag teastáil uainn go léir”, a lainseáil siad ag taispeántas in Amharclann
Smock Alley i mí Mheán Fómhair ag cur torthaí a gcuid taighde i láthair dá dtuismitheoirí, do na Comhairleoirí,
d’fhoireann CCBÁC agus d’eagraíochtaí éagsúla a dhéileálann le daoine gan dídean. Lainseáil siad Cairt Iarchúraim
a dhéanann cur síos ar shé mholta maidir leis na tacaíochtaí a theastaíonn daoine óga nuair a fhágann siad cúram.
I measc cuid eile de na Príomhghníomhaíochtaí bhí:


Taispeánadh ar www.dublin.ie agus www.thehumansofdublin.ie



Chuaigh siad ar thuras neartaithe foirne thar oíche chuig Kippre



Ghlac siad páirt i ndian-turas seoltóireachta óige ar feadh seachtaine le Sail Training Ireland
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Reáchtáil siad seastán ag an gcomhdháil óige Zeminar a bhí ar siúl sa Chumann Ríoga Bhaile Átha
Cliath thar dhá lá



Labhair siad faoina n-obair ar RTE News2Day

Chuaigh comhaltaí na Comhairle i gcomhairle leis na grúpaí/daoine seo a leanas nó chuaigh na grúpaí/daoine
seo a leanas i gcomhairle léi:


CFS an Phoill Bhig



Robert Chaskin ó OÉ na Gaillimhe faoin ngaol atá ag daoine óga leis an bpolaitíocht



Culture Connects Bhaile Átha Cliath



Comhordaitheoir PPN (Líonraí Rannpháirtíochta Pobail) ar chonas daoine óga a mhealladh le PPN

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.
Bhí ceiliúradh an Chuimsithe Shóisialta thar thréimhse ceithre seachtaine in 2017. Cuireadh tús leis ar an
14 Meán Fómhair trí Bhaile Átha Cliath a fhógairt mar “Chathair Fháilteach”

Bhí níos mó ná 20 imeacht agus gníomhaíocht ar a freastalaíodh go maith ar siúl le linn na míosa ar fud na
cathrach go léir.

Áiríodh sa chlár:


Ceardlanna drumadóireachta i scoil na mbodhar



Taispeántas fótagrafacha



Gníomhaíochtaí do dhaoine fásta le deacrachtaí meabhairshláinte



Feachtas chun feasacht a spreagadh maidir leis na dúshláin agus na deacrachtaí a bhaineann le “teacht
amach”



Comhdháil oideachais, cumhachtaithe agus folláine do dhaoine idir 15 go 20 bliain d’aois



Féile na Soilse Diwali



Lá spóirt do dhaoine os cionn 55 bliana d’aois



Turas ceoil ar Dhún Richmond



Tionscadal scéalaíochta idirchultúrtha



Taispeáint sa phictiúrlann de dhrámaí raidió gairide do dhaoine dalla agus do dhaoine a bhfuil lagú
radhairc orthu

Chomhoibrigh Cuimsiú Sóisialta ar thionscadal san Ionad Lae Capuchin chun ranganna ealaíne a sholáthar do
leanaí de na teaghlaigh a bhaineann leas as an tseirbhís béilí.
Lean an tsraith an rathúla “Let’s Walk and Talk” ar aghaidh in 2017 le 18 siúlóid speisialta lena n-áirítear
Jonathan Swift & A Shaoirsí, the Wild Side of the Dodder, Nostalgic O’Connell St., Baile Átha Cliath Rómánsúil,
agus siúlóidí seachtainiúla as Gaeilge, Spáinnis agus Fraincis.
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Culture Connects Bhaile Átha Cliath
Tá Culture Connects Bhaile Átha Cliath dírithe ar dhaoine as Baile Átha Cliath a cheangal lena gcathair.
Is iad na ceithre phríomhchlár a seachadadh in 2017 ná:


An Chomharsanacht Náisiúnta



Iniúchadh agus Léarscáil Chultúrtha



Páirtí an Lucht OibreLANN AE



Comhaltacht Mhaoinithe, Baile Átha Cliath

Is comhpháirtíocht í An Chomharsanacht Náisiúnta idir Culture Connects Bhaile Átha Cliath, Oifig Ealaion
Chathair Bhaile Átha Cliath, Dánlann An Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath, Leabharlanna Poiblí Chathair
Bhaile Átha Cliath agus 5 Oifig Réigiúnacha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

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

In 2017, bhí 450 imeacht le breis is 100 ealaíontóir agus cleachtóir cruthaitheacha agus 86 ghrúpa pobail


Ghlac 200 léiritheoir páirt in The Passion Project i gcaitheamh 2 lae ar shráideanna Bhaile Formaid



Bhí Amharclann na Mainistreach lán go doras agus lucht féachana ag baint taitnimh as drámaí, amhráin
agus taibhléirithe cóir ag grúpa as an Halla Bán, an gCabhrach, Baile Munna agus Fionnghlas



I gcaitheamh 4 hoíche, thaisteal bus trí hionaid sa Rinn, sa Bhaile Gaelach, i nDumhach Trá agus ar
Shráid an Phiarsaigh agus léiritheoirí agus lucht éisteachta ar bord agus i bpáirceanna, tithe tábhairne
agus ionaid stad eile ar an mbealach



Phleanáil roinnt grúpaí slí bia sna Dugthailte agus i Lár na Cathrach Thuaidh bunaithe ar sheantraidisiúin
agus ar thraidisiún nua bia



Chuaigh léiritheoirí ar stáitse an Cheolárais Náisiúnta chun scannán a rinne siad i nDroimeanach, an
ceoldráma a chum siad i gCromghlinn, na dánta a cheap said i mBaile Formaid agus an clár faisnéise
a rinne siad le grúpaí ó Rialto agus ón gCuarbhóthar Theas a thaispeáint



D’fhoilsigh grúpa ón gCúlóg leabhar faoin áit ina bhfuil siad ina gcónaí



Thug grúpa ó Ráth Eanaigh, Béal Maighne, Coill an Phrióra, Domhnach Míde agus Bán an Aeir cuairt le
healaíontóirí ar IMMA agus d’athnuaigh siad a gceangal le cultúr na cathrach

Iniúchadh agus Léarscáil Chultúrtha
Ceapadh an tIniúchadh agus Léarscáil Chultúrtha le tionchar ó chomhpháirtithe cultúrtha agus gnó agus
ó 13 earnáil laistigh de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath trí ghrúpa stiúrtha agus grúpaí oibre fardail.

Cuireadh tús le haimsiú sonraí ó earnálacha de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, ó chomhlachtaí poiblí
agus ón bpobal. Beidh an fhaisnéis nasctha le córas faisnéise geografaí d’úsáid inmheánach Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath agus beidh an fhaisnéis mapáilte ar shuíomh gréasáin d’úsáid an phobail. Tá obair ar
siúl chun soláthróir a cheapadh chun ceanglais theicniúla a chur i bhfeidhm toisc go bhfuil siad socraithe anois.
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Lab AE
Cuireann Lab AE comhpháirtithe le leasanna coiteanna chun cuidiú a thabhairt dóibh tionscadail a thógáil agus
maoiniú Eorpach a fháil. Rinneadh na hiarratais seo a leanas in 2017:


Urbact le hoifig Ceantair an Iarthuaiscirt (deonaithe ach tarraingthe siar ina dhiaidh sin)



Clár Comhair na hÉireann-na Breataine Bige leis an rannán Páirceanna (diúltaíodh dó)



An Eoraip ar son na Saoránach leis an rannán Cuimsithe Shóisialta (diúltaíodh dó)



Erasmus+ le rannán Oifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath (deonaíodh €244,618)

Comhaltacht Mhaoinithe, Baile Átha Cliath
Líonadh ceithre phost Comhaltachta Tiomsaithe Airgid i bhFéile Amharclann Bhaile Átha Cliath, Helium Arts,
Fishamble New Play Company agus Gailearaí agus Stiúideonna Bharra an Teampaill. Tá na Comhaltaí ag obair
trí chlár foghlama 24 mí sna réimsí urraíochta, margaíochta agus tiomsaithe airgid le tacaíocht ó 12 shaineolaí
margaíochta agus tiomsaithe airgid seachtracha.

Imeachtaí
Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag forbairt agus ag tacú le clár bliantúil d’éagsúlacht imeachtaí agus
féilte in 2017. Táirgeadh an clár seo go rathúil i gcomhpháirt le gníomhaireachtaí reachtúla eile na Cathrach,
a chinntíonn go gcuirtear imeachtaí éagsúla, cuimsitheacha agus a thacaíonn le teaghlaigh ar fáil. Cé go bhfuil sé
mar aidhm ag an gclár imeachtaí agus féilte tairbhí sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíochta a thabhairt don
Chathair, tá béim mhéadaithe anois ar líon na gcuairteoirí agus na cuairteoirí áitiúla a mhéadú, i ndlúthchomhar le
Fáilte Ireland. Leanann an Rannóg Imeachtaí ar aghaidh le húsáid spásanna poiblí i mBaile Átha Cliath
a bhainistiú agus a chur chun cinn, lena n-áirítear tacaíocht thábhachtach a thabhairt do thionscal na scannán.
Ba í 2017 an bhliain is mó agus is rathúla maidir le seachadadh na Féile Bram Stoker agus seachadadh Fhéile na
Bliana Nua. Tá Féile Bram Stoker fite fuaite anois i bhféilire saoire bainc Deireadh Fómhair, agus is traidisiún
teaghlaigh nua-aimseartha é anois freastal ar an bparáid Macnas bliantúil trí Lár Chathair Bhaile Átha Cliath.
D’éirigh le Féile na Bliana Nua in 2017 Baile Átha Cliath a chur ar an stáitse ar fud an domhain mar áit saoire do
chuairteoirí, agus ag an am céanna bhí imeachtaí nuálacha agus spreagúla ar siúl do dhaoine áitiúla. D’fhill
imeachtaí eile ar scála mór ar ais go Baile Átha Cliath in 2017, lena n-áirítear imeachtaí den chéad scoth amhail
Féile Naomh Pádraig, Riverfest agus Tradfest.
Mar thoradh ar bhogadh Mharatóin Chathair Bhaile Átha Cliath go dtí an Domhnach arís, bhí leibhéal ollmhór de
rannpháirtithe ó thíortha thar lear ann. Ghlac níos mó daoine ná riamh páirt sa tríú bliain den trí-atlan Ironman
70.3. D’éascaíodh agus tugadh tacaíocht do roinnt imeachtaí spóirt eile in 2017, lena n-áirítear Mór-Thuras
Rothair Bhaile Átha Cliath, Sráideanna Bhaile Átha Cliath 5k agus Leathmharatón Rac is Roll.
D’éirigh le himeachtaí eile as an ngnáth in 2017. Bhí Hotter than July, the Big Slide Home, Peataí sa Chathair,
the Street Velodrome agus Féile na hEitleoige san áireamh leo siúd.
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 2016.
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Corrthrádáil
 Ní athraíonn Ceadúnais Chorrthrádála bhliantúla mórán ó bhliain go bliain. Eisítear iad le haghaidh trádáil
sainithe. Eisíodh 300 in 2017.


Eisíodh 2,674 Cheadúnas Trádála d’Imeachtaí in 2017. Ba é seo méadú de 465. Bhí an méadú seo mar
gheall ar ár gceathrar Cigirí Cúnta ag déanamh cinnte go bhfuil ceadúnas ag na trádálaithe go léir. Bíonn na
himeachtaí ar siúl in ionaid ar fud na cathrach amhail an 3 Arena, an Staid Aviva agus Páirc an Chrócaigh.

Taibhiú Sráide
Is traidisiún atá ann le fada é Taibhiú Sráide ar Shráid Grafton agus Sráideanna eile Chathair Bhaile Átha Cliath
agus tugann sé dath agus beocht don cheantar. Aithníonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tarraingt seo
do thurasóirí agus saoránaigh araon. Cruthaíonn Fodhlíthe Taibheoirí Sráide 2016 timpeallacht buscála dearfaí
do ghnóthais, cónaitheoirí agus cuairteoirí chuig an gcathair. Soláthraíonn na Fodhlíthe comhdheiseanna do gach
taibheoir chun leas a bhaint as na suíomhanna is mó a bhfuil tóir orthu ar Shráid Grafton agus i gceantair eile sa
Chathair. Cinntíonn teorainneacha ar am agus ar fhuaim go bhfuil na taibhithe fós taitneamhach do gach duine.
Faoina Fodhlíthe Taibheoirí Sráide 2016, ní mór do thaibheoir ceadúnas a bheith aige agus coinníollacha an
cheadúnais a chomhlíonadh. Eisíodh 372 cheadúnas bliantúla in 2017. Fuair 182 díobh seo cead breise chun
aimplitheoir a úsáid. Is féidir le cuairteoir ar an gcathair iarratas a dhéanamh ar chead cuairteora ar feadh tréimhse
dhá sheachtain. Eisíodh 125 chead cuairteora in 2017. Bhí úsáid amplitheora san áireamh le 32 dóibh siúd.

Rialú Capall
Cuireann an tAonad Ceadúnaithe an tAcht um Rialú Capall 1996 agus na Fódhlíthe um Rialú Capall i bhfeidhm.
Gabhadh 122 chapall in 2017.
Aonach Capall Mhargadh na Feirme
Bhí dhá aonach in 2017, ceann amháin i mí an Mhárta agus ceann eile i mí Mheán Fómhair i gcomhréir leis na
Fodhlíthe Aonach Capall Mhargadh na Feirme 2013. Eisíodh ceadúnas do 45 chapall i mí an Mhárta agus 15 i mí
Mheán Fómhair.
Rialú Madraí
Cuireann an tAonad Ceadúnaithe an tAcht um Rialú Madraí, 1986, an tAcht um Rialú Madraí (Leasú) 1992 agus
Rialacháin um Rialú Madraí 1998 i bhfeidhm. Tháinig laghdú de bheagnach 50% ar líon na madraí seachráin le
6 bliana anuas, méadaíonn sé seo an seans go dtabharfar baile nua do na madraí seachráin. Tugadh baile nua
nó aisghabhadh breis is 96% de na madraí.
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An Oifig Forbartha Eacnamaíochta agus Fiontair
Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail Bhaile Átha Cliath, 2016 - 2021
As próiseas comhairliúcháin agus aiseolais maidir le Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (LECP) tháinig foilsiú
an Plean Gníomhaíochta 2017, a ullmhaíodh le tacaíocht ó bhaill an Ghrúpa Comhairleach. Thug an comhairliúchán
maidir leis na gníomhaíochtaí eacnamaíocha an deis le haghaidh plé aonair grúpa le bainisteoirí sinsearacha
i gCathair Bhaile Átha Cliath, agus ansin sainaithníodh sraith de chomhghníomhaíochtaí. Thug baill d’Fhiontar agus
Forbairt Eacnamaíoch an Choiste um Beartais Straitéiseacha (CBS) treoir don phróiseas agus sinne siad
maoirseacht air agus d’aithin siad roinnt gníomhaíochtaí le cur san áireamh i bPlean 2017. Tionóladh treorú
samhraidh, le díospóireachtaí ag díriú ar an obair a dhéantar go comhoibríoch faoi phróiseas LECP le Cathaoirligh
Fiontair agus Forbartha Eacnamaíoch CBS agus LCDC i gceannas ar na díospóireachtaí. Coimisiúnaíodh sraith
físeán arna dtaifeadadh dul chun cinn roinnt gníomhaíochtaí ardleibhéil. Cuireadh an Tuarascáil Bhliantúil 2016
i gcrích agus foilsíodh í le nuashonruithe ar na 399 ngníomhaíocht agus na 12 sprioc ardleibhéil.
Monatóir Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath
Foilsíodh ceithre eagrán de Mhonatóir Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath, ag cur láidreachtaí Bhaile Átha Cliath
mar réigiún chun cinn agus ag aibhsiú na gceantar atá acmhainní breise ag teastáil uathu chun rath leanúnach an
réigiúin a chinntiú maidir le tacú le saoránaigh, poist a chruthú agus saincheisteanna a bhaineann le caighdeán
na beatha do dhaonra atá ag méadú agus do thurasóirí.
Cruinniú Mullaigh Pendulum 2017
Bhí seastán ag an Aonad um Fhorbairt Eacnamaíoch ag an gCruinniú Mullaigh Pendulum an-rathúil a bhí ar siúl
san Ionad Comhdhála an 11 agus 12 Eanáir. Cuireadh fógraíocht i mbróisiúr an imeachta lena gcuirtear
geilleagar Bhaile Átha Cliath chun cinn, scaipeadh cóipeanna de na bróisiúir i measc an luchta freastail.

Showcase 2017
I Limistéar Fiontraíocht le tacaíocht ó Oifigí Fiontair Áitiúla (OFA), bhí gnóthais ag cur a gcuid táirgí chun cinn ag
Showcase, a d’oscail sa RDA an 22 Eanáir. Thug Oifig Fiontair Chathair Bhaile Átha Cliath tacaíocht airgeadais
do ghnóthais a chríochnaigh an clár gnó ceardaíochta agus dearaidh, a sheachaid OFA Bhaile Átha Cliath
i gcomhar le Comhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann.
Design4Growth
Bhí seóthaispeántas Design4Growth ar siúl an 16 Feabhra, chun aird a tharraingt ar an obair a rinneadh le linn an
chláir phíolótach nuálaíoch. Taispéanadh físeán de na cuideachtaí rannpháirteacha agus de na straitéisithe
dearaidh den chéad uair ag an imeacht, ag insint an scéil maidir le tionchar agus tairbhí an chláir do gach duine
a bhfuil páirteach sa chlár. Rinne na Straitéisí Dearaidh Sinsearach agallamh le cuideachtaí rannpháirteacha
agus d’éascaigh sé ceardlann idirghníomhach don lucht freastail ar fad, rud a chuirfidh le cur chun cinn an chláir
sa chéad chéim eile den chur i bhfeidhm.
Cruinniú Mullaigh Bonneagair Chathair Bhaile Átha Cliath 2017
D’óstáil cathaoirleach an Choiste um Beartais Straitéiseacha (CBS) um Fhiontar agus Forbairt Eacnamaíoch
Cruinniú Mullaigh Bonneagair Bhaile Átha Cliath, a bhí ar siúl ar an 23 Bealtaine i Halla Chathair Bhaile Átha
Cliath, ag tabhairt páirtithe leasmhara le chéile a phléigh na saincheisteanna bonneagair atá ann faoi láthair agus
a mhol agus a phléigh réitigh fhéideartha agus chun freastal ar riachtanais na cathrach amach anseo. Foilsíodh
tuarascáil ar thoradh an chruinnithe mullaigh in 2017.
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Dublin.ie
Is é Dublin.ie ná suíomh gréasáin brandála do chathair Bhaile Átha Cliath. Ceapadh é chun na daoine atá
bunaithe anseo a spreagadh chun lántairbhe a bhaint as an gcathair agus as an réigiún, agus chun daoine ar
mian leo athlonnú a mhealladh chun cónaí, obair nó staidéar a dhéanamh i mBaile Átha Cliath. D’fhoilsigh an
suíomh 200 alt, lena n-áirítear sraith ar dhaoine suimiúla as Baile Átha Cliath (sean agus óg) agus seoda Bhaile
Átha Cliath amhail Amharclann Phuipéad Lambert agus Abhantrach Bhaile Coimín. Lean an chuid ‘Cad atá ar
Siúl’ den suíomh gréasáin ar aghaidh ag tarraingt líon ard úsáideoirí, le fócas athnuaite ar imeachtaí faoi stiúir nó
tacaithe ag an gComhairle amhail Féile Lá Fhéile Pádraig, Pride agus Féile Bram Stoker. Lainseáil nuachtlitir
ríomhphoist i Q4 a bhí deartha chun cuairteoirí ar an suíomh a mhealladh níos mó, ag cur nuashonruithe ar fáil
uair sa choicís le naisc chuig na hailt is déanaí agus na liostaí ‘Cad atá ar Siúl’. Tá Dublin.ie ag brath ar ábhar
físeáin agus íomhánna ardchaighdeáin agus de bharr sin, cuireadh bogearraí bainistíochta acmhainne digiteach
in áit chun an t-ábhar seo a bhainistiú agus a chatalógú. Rinneadh athbhreithniú ar an Straitéis Margaíochta
Digiteach i lár na bliana agus mar thoradh ar an athbhreithniú, cruthaíodh persona úsáideora beachtaithe agus
sraith moltaí a chuirfear i bhfeidhm chun eispéireas an úsáideora a fheabhsú.
Plean Gníomhaíochta Bhaile Átha Cliath le haghaidh Post: Coiste Feidhmithe
D’óstáil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tríú cruinniú den Choiste Feidhmithe maidir le Plean
ú

Gníomhaíochta Bhaile Átha Cliath le haghaidh Post an 27 Meitheamh. Rinneadh cur i láthair ar athchruthú
Bhaile Átha Cliath 1 agus ar na pleananna chun “maker-space” ar mórscála a chruthú do réigiún Bhaile Átha
Cliath. Bhí treorú ag an gcruinniú freisin maidir le ciste forbartha fiontair de €60m, a bhí oscailte d’iarratais
a fhaigheann tacaíocht ón bPlean Gníomhaíochta le haghaidh Post.
Seachtain Fiontair Áitiúil – 5 go 11 Márta 2017
Cuireadh tús le Seachtain Fiontair Áitiúil le babhta ceannais d’Fhiontraí Óg is Fearr in Éirinn a bhí ar siúl
i gCeanncheathrú Google Bhaile Átha Cliath. Bhuaigh beirt iomaitheoirí ó Bhaile Átha Cliath an duais do
bhuaiteoirí náisiúnta. Lainseáil an tArd-Mhéara seachtain imeachtaí OFA Bhaile Átha Cliath go hoifigiúil, le Pink
King Studios roghnaithe mar bhuaiteoir de Dhámhachtain Fiontair Chathair Bhaile Átha Cliath 2017. Chríochnaigh
an clár seachtaine, pacáilte le himeachtaí ó luath ar maidin go deireanach sa tráthnóna, le grodchúrsa ‘Start Your
Own Business’ ar an Satharn. Tharraing imeachtaí dírithe ar múnlaí gnó inbhuanaithe, mná i ngnó, airgeadas,
líonrú, meantóireacht agus cur chun cinn, le 700 rannpháirtí tuairisciú sa phreas áitiúil agus náisiúnta.
Dámhachtainí Baile Fhiontraigh Náisiúnta 2017
D’oibrigh an Oifig um Fhorbairt Eacnamaíoch le hoifigí ceantair an Chomhairle Cathrach chun tacaíocht
a thabhairt d’iarratais ó Cheantar Dugaí Bhaile Átha Cliath, óna Saoirsí agus ó Bhaile Munna mar chuid de scéim
nua a bhaineann le Dámhachtainí Baile Fhiontraigh Náisiúnta agus tacaithe le Bank of Ireland. Ag obair
i gcomhar le ceannairí pobail agus gnó, rinneadh cur i láthair do phainéal breithiúna agus tógadh iad ar thuras de
gach ceantar. Ag searmanas na ndámhachtainí ainmníodh Ceantar Dugaí Bhaile Átha Cliath mar bhuaiteoir i dhá
chatagóir agus tá Dámhachtain Baile Fhiontraigh do 2017 aige anois don “Réigiún is Fearr i mBaile Átha Cliath”
agus “Réigiún Cathrach is Fearr”.
Píolótach: Start Your Own Music Business (SYOB) (Cuir Tús Le Do Ghnó Ceoil Féin)
Bhí féile The Hard Working Class Heroes (HWCH) á reáchtáil ag First Music Contact (FMC) ar siúl i mí Mheán
Fómhair le tacaíocht ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Fógraíodh an cinneadh maidir le clár Start Your
Own Business (SYOB) Music ag an bhféile. Tá an clár, atá dírithe ar fhorbairt na scileanna gnó a theastaítear
chun rath a bheith agat i dtionscal an cheoil, deartha bunaithe ar thaighde a rinne LEO Bhaile Átha Cliath a chuir
in iúl forbairt cláir saindeartha a reáchtálfar in 2018, i gcomhar le FMC.
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Féile Uprise 2017
Bhí an Fhéile Uprise ar siúl don dara uair i mBaile Átha Cliath i mí Dheireadh Fómhair le stáitse Fintech agus
Fiontraíochta, tacaithe ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. D’fhreastail breis is 900 duine ar an bhféile.
Bhí 23 chainteoir ar stáitse Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, a ghlac páirt in 8 bplé painéil, ag tarraingt
breis is 200 rannpháirtí i rith an lae. Bhí breis is 50% den lucht freastail ó thíortha thar lear agus chuir an
t-imeacht le Baile Átha Cliath a chur chun cinn mar shuíomh den scoth do ghnólachtaí nuathionscanta nuálacha.
Lá Fiontraíochta Ban Náisiúnta (LNFB) – 12 Deireadh Fómhair 2017
D’oscail an tAire Stáit a bhfuil freagracht ar leith aici as Ardoideachais, an tUas. Mary Mitchell O’Connor an t-imeacht,
agus bhí seisiúin ar ‘An Ceannaire Meabhrach’, ‘Brexit’ agus ‘Tóg do Lucht Féachana Digiteach Féin’, chomh le
seisiúin agus plé painéil ar ‘Buail leis an bhFiontraí’.
Ba í Roisin Hogan ó Hiro By Roisin www.hirobyroisin.com an príomhchainteoir. Is iar-rannpháirtí den Food
Academy í Roisin agus ghlac sí páirt freisin sa chlár The Apprentice ar BBC in 2014.

Buail leis an gCeannaitheoir, 25 Deireadh Fómhair, Ospidéal Ríoga Chill Mhaighneann
Bhí seastán faisnéise ag OFA Bhaile Átha Cliath ag an imeacht seo chun a seirbhísí a chur in iúl don lucht
freastail na deiseanna gnó a cruthaíodh le tógáil an ospidéil nua do leanaí. Thug Fiontraíocht Éireann, i gcomhar
leis an mBord Forbartha Ospidéil Péidiatraigh Náisiúnta, cuireadh do chláraitheoirí chun bualadh le conraitheoirí
an ospidéil nua do leanaí - BAM Building Ltd, Jones Engineering Group agus Mercury Engineering Ireland - ag
tabhairt deis líonraithe do ghnólachtaí áitiúla. Bhí cuideachtaí tógála, innealtóireachta, meicniúla agus leictreacha,
chomh maith le cuideachtaí in earnálacha gaolmhara, i láthair.
Margadh Míol na Nollag Bhaile Átha Cliath – Sráidbhaile an Iosta – 8 go 11 Nollaig 2017
D’oibrigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhar leis an ngrúpa seachbhrabúsach ‘Dublin Flea’, chun
an margadh fíor-rathúil Margadh Míol na Nollag Bhaile Átha Cliath a sheachadadh, a tharraing breis is 30,000
cuairteoir ar an tairiscint fhéiltiúil uathúil seo i mBaile Átha Cliath. Reáchtáladh Margadh na Nollag i Sráidbhaile
an Iosta thar 4 lá le breis is 125 stainnín ag tairiscint a gcuid earraí de dhearadh comhaimseartha na hÉireann,
ceardaíocht lámhdhéanta, ealaín, leabhair, seandachtaí, réada ealaíne, seanré, troscán agus seodra nach raibh
le fáil ar an mórsráid. D’oibrigh foireann eacnamaíoch leis an aonad Imeachta agus Dublin.ie chun an margadh
na Nollag a chur chun cinn, a raibh freastal air saor in aisce agus chuir sí le tairiscint uathúil mar chuid de shraith
margaí na Nollag sa chathair.
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Oifig Fiontar Áitiúil (OFÁ) Cathair Bhaile Átha Cliath
Bhí bliain an-ghníomhach agus ghnóthach ag OFA Chathair Bhaile Átha Cliath, an chéad stad do thacaíochtaí
fiontraíochta, maidir le bheith ag obair chun an cultúr fiontraíochta i gCathair Bhaile Átha Cliath a threisiú trí thacaíocht
a thabhairt do raon leathan fiontraithe ag iarraidh forbairt a dhéanamh ar a gcuid gnóthas. Le linn 2017, thacaigh OFA
le gnóthais Bhaile Átha Cliath trí réimse deontas agus tacaíochtaí airgeadais, cúrsaí oiliúna fóirdheonaithe agus
cúnamh meantóireachta a sholáthair agus sheachaid OFA na tacaíochtaí seo a leanas i rith na bliana:

Méadracht na hOifige Fiontraíochta Áitiúla 2017
OFA Seirbhísí Bhaile Átha Cliath

Méadracht

2017

Oiliúint

Líon na gcúrsaí

113

Líon na ndaoine

2390

Meantóireacht

Líon na n-uaireanta

874

Imeachtaí

Líon na n-imeacht

63

a reáchtáladh
Líonraí

Imeachtaí líonraí a tacaíodh

17

Deontais

Líon na nDeontas a

60

Formheasadh
Cúnamh Teicniúil do Micri-

Líon na nDeontas TAME

Easpórtálaithe (TAME)

a Formheasadh

Dearbhán Trádála ar Líne (ToV)

ToV a Formheasadh

30

146
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CÓRAIS FAISNÉISE

Soláthraíonn Rannóg Córas Faisnéise (CF) Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 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. Le linn 2017, tháinig méadú ar líon na mbainisteoirí atá deimhnithe go proifisiúnta go dtí 5.
Le linn na bliana 2018, rinne an t-aonad seo 12 thionscadal 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 bhí le déanamh in
2017 ná cur i bhfeidhm an uasghrádaithe Financials r12 a chríochnú agus tús a chur le huasghrádú na bainistíochta
ar chaidreamh le custaiméirí (CRM). Rinneadh uasghrádú ar roinnt córas roinne in 2017 freisin.
Leanann rannóg an Chórais Faisnéise ar aghaidh ag baint úsáide as creataí na hOifige um Sholáthar Rialtais
(OGP) agus as tairiscintí dírithe CCBÁC lena soláthairtí TFC in 2017.
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
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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 (CFG) agus d’éirim ghnó chorparáidigh, a cuireadh
i bhfeidhm i roinnt bpríomhréimsí i mbliana.

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. 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 TFC
a sholáthar ar son na heagraíochta, agus oibríonn an tAonad go dlúth le grúpaí bainistíochta riosca trasna na
heagraíochta chun é sin a chomhordú.

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. Rinneadh
athbhreithniú ar na seirbhísí agus conarthaí seo mar chuid den timthriall soláthair i rith na bliana.

Bainistíocht Seirbhíse
Cuirtear seirbhísí ar fáil faoi Chomhaontuithe Seirbhíse (CS) arna n-aontú leis na rannóga cliaint bunaithe ar
chaighdeáin LBTF. In 2017, dhéileáil deasc freastail na Rannóige Córas Faisnéise (CF) le thart ar 25,000
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 99.86%, agus bhí sé sin ag teacht go sásúil leis an spriocfhigiúr de 95%.
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ACMHAINNÍ DAONNA AGUS SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA

Acmhainní Daonna
Le linn 2017, 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.
Ar an 31 Nollaig 2017, bhí líon iomlán de 5,741 dhuine fostaithe ag an gComhairle (comhaireamh daoine). Ba
é 5,401 an choibhéis fostaithe lánaimseartha (agus socruithe postroinnte á gcur san áireamh).
Ionadaíonn líon iomlán an fhórsa saothair de 5,741 mion-mhéadú de 2% ar léibhéil fhoirne ach laghdú de 22%
ó mhí na Nollag 2008. Tháinig méadú beag ar líon lárnach na bhfoirne cléireachais agus riaracháin, chomh maith
leis an bhfoireann ghairmiúil agus theicniúil (mar shampla, grád innealtóra, pleanálaí, ailtire) agus Briogáid
Dóiteáin Bhaile Átha Cliath ó 2016 go 2017 le laghdú ar líon na bhfostaithe i bpoist Bhainistíochta agus
Oibriúcháin. Ó 2008 i leith, is é an laghdú is suntasaí a tháinig ar acmhainní fós an laghdú a tháinig ar na gráid
bhainistíochta (36 faoin gcéad), ina dhiaidh sin tá na gráid oibríochta (30 faoin gcéad), foireann chléireachais
agus riaracháin (25 faoin gcéad) agus foireann ghairmiúil agus theicniúil (16 faoin gcéad).
Chuir an Chomhairle Cathrach roinnt comórtas earcaíochta ar bun in 2017 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. Méadú beag ar líon foirne i gcomparáid leis na léibhéil in 2016 an
toradh a bhí ar an earcaíocht seo.
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.
In 2017, thacaigh an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil le Plean d’Fhórsa Saothair na Comhairle
Cathrach. Cuireann an Plean seo creat ar fáil chun tabhairt faoi thosaíochtaí agus dúshláin lucht oibre agus
a chinntiú go leanann an Chomhairle ag seachadadh trínár gcuid fostaithe.

Oifig Comhionannais
Le linn 2017, chuir Oifig Chomhionannas na Comhairle sraith tionscnamh i bhfeidhm chun a chinntiú go
ndéileáiltear le gearáin maidir le Dínit san Ionad Oibre ar bhealach éifeachtach agus go réitítear iad go tapa agus
go sásúil. D’fhoilsigh an Oifig beartas athbhreithnithe maidir le Dínit san Ionad Oibre i mí Lúnasa 2017 agus
cuireadh ríomhmhodúl i bhfeidhm idir Meán Fómhair agus Samhain i measc na bhfostaithe ar leibhéil 6, 7, 8 agus
gráid den chineál céanna chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le próisis Réitigh Áitiúil
a dhéanamh. Cuireadh obair i gcrích chomh maith maidir le dearadh an chórais Tuairiscithe agus Monatóireachta
chun na gearáin go léir maidir le Dínit san Ionad Obair a fuarthas go corparáideach a logáil.
D’oibrigh an Oifig Comhionannais le bainistíocht Acmhainní Daonna agus le Líonra Foirne LADT na Comhairle
chun an chéad Straitéis um Chuimsiú LGBT na Comhairle a ullmhú. Lainseáil an tArd-Mhéara Brendan Carr an
straitéis 3

bliana

seo i dTeach an Ard-mhéara ar an 11 Bealtaine 2017.

Ainmníodh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath do dhámhachtain GALA (Dámhachtain aerach agus Leispiach)
agus bhuaigh an Chomhairle an dámhachtain i gcatagóir Fhostóra na Bliana ag searmanais a bhí ar siúl sa
Seomra Cruinn i dTeach an Ard-Mhéara an 21 Deireadh Fómhair 2017.
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An tAonad Caidrimh idir an Fostóir agus Fostaithe
Le linn na bliana 2017, 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 cinn seo a leanas san áireamh orthu:


Athbhreithniú ar an Lárionad Éilimh d’fhonn an rannóg a athstruchtúrú



Tabhairt isteach an chórais um chlogáil isteach sa Rannán Bainistíochta Dramhaíola



Athbhreithniú ar an Rannóg Airíochas Tithíochta, Rannóg Cothabhála Tithíochta d’fhonn athstruchtúrú
a dhéanamh uirthi



Athbhreithniú ar an Rannóg Spóirt agus Fóillíochta d’fhonn athstruchtúrú a dhéanamh uirthi

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 2018 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
Cothaíonn agus caomhnaíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath cultúr d’fheabhsú leanúnach ina tiomantas
do shábháilteacht, sláinte agus leas na bhfostaithe, i gcomhréir le reachtaíocht Sláinte agus Sábháilteachta agus
dea-chleachtais. Le linn 2017, lean an Oifig Sláinte agus Sábháilteachta Corparáidí ag déanamh monatóireachta
ar fheidhmíocht Sábháilteachta, Sláinte agus Leas ag an Obair i gcomparáid le caighdeáin idirnáisiúnta.

In 2017, rinne an Chomhairle níos mó forbartha ar a chóras bainistíochta sábháilteachta i gcomhréir leis an
gcaighdeán idirnáisiúnta le feabhsuithe iarmhartacha ar sheirbhísí sláinte agus sábháilteachta i rannóga ar fud na
Comhairle. In 2017, bhí forbairt ar struchtúir foirne sláinte agus sábháilteachta agus ceapadh roinnt Oifigeach
Feidhmiúcháin Sláinte agus Sábháilteachta. Sannadh na hoifigigh sláinte agus sábháilteachta go léir do Rannóga
faoi mhaoirseacht agus treoir dhíreach d’Oifigeach Feidhmiúcháin Sláinte agus Sábháilteachta Sinsearach.

Leanann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar aghaidh lena hionadaíocht le príomhpháirtithe leasmhara
seachtracha ábhartha amhail an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta, cuideachtaí Fóntais agus Grúpaí
a bhaineann leis an nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil. Eagraíodh breis is 500 lá oiliúna éigeantacha
in 2017. Bhí 140 cás faireachais sláinte ceirde agus cásanna atreoraithe bainistithe ag an soláthraí seirbhíse
sláinte ceirde a bhí ceaptha.
Seirbhísí Tacaíochta Foirne
In 2017,choinnigh an Chomhairle a cuid soláthar seirbhísí ar thacaíocht foirne mar chuid de chlár cúnaimh
fostaithe foriomláin.
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Bainistíocht Foghlama, Forbartha agus Feidhmíochta
Is príomhghné é traenáil agus forbairt foirne chun a chinntiú gur féidir leis an gComhairle agus a fostaithe
freagairt go tapa agus go héifeachtach ar chúinsí a bhíonn ag athrú.

Le linn 2017, d’fhorbair an tAonad Feidhmíochta agus Forbartha roinnt clár forbartha agus chuir sé iad i bhfeidhm
chun cabhrú le fostaithe ag leibhéil éagsúla laistigh den eagraíocht a gcuid dualgas a chomhlíonadh. San
áireamh leis seo, bhí cláir d’fhostaithe ag Grád 5, ag Grád 6/7 agus Clár Forbartha do Bhainistíocht Shinsearach
d’fhostaithe ag Grád 8. Forbraíodh modúl ríomhfhoghlama freisin chun cúnamh a thabhairt do bhainisteoirí líne
agus gearáin maidir le Dínit san Ionad Oibre á ndéileáil agus á réiteach acu. Cuireadh raon idirghabhálacha
oiliúna agus forbartha eile ar fáil don fhoireann, lena n-áirítear Scéim um Chúnamh Oideachais, oiliúint
ionduchtúcháin agus clár A-Z de chlár rialtais áitiúil.

Seirbhísí Corparáideacha
An Ghaeilge
Sa bhliain 2017, lean an tAonad Forbartha Gaeilge dá chuid oibre maidir le tacaíocht agus soláthar seirbhísí
ardcháilíochta trí Ghaeilge do chustaiméirí i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. 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.
Lean an tAonad Forbartha Gaeilge le linn 2017 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 toilteanach agus in ann gnó a dhéanamh
trí Ghaeilge má iarrtar orthu. D’éascaigh cumas feabhsuithe na foirne maidir le Gaeilge a labhairt soláthar líne
thiomnaithe do chustaiméirí ar mian leo déileáil leis an gComhairle as Gaeilge.
Ó cuireadh tús leis na cúrsaí oiliúna seo in 2015, bhain iomlán de 73 bhall foirne gradam CDBO amach ag
leibhéal 3, 4 agus 5, ag méadú líon foriomlán na foirne a d’fhéadfadh cabhrú le custaiméirí de réir mar is gá. I mí
Mheán Fómhair 2017, bronnadh na gradaim ar an bhfoireann i dTeach an Ard-Mhéara. Ionadaíonn na baill foirne
sin thart ar 23 limistéar seirbhíse laistigh den Chomhairle.
Chomh maith le soláthar oiliúna maidir le scileanna teanga, chuir an t-Oifigeach Forbartha Gaeilge 10 seisiún
oiliúna maidir le Feasacht Teanga ar fáil le linn na bliana d’Oifigigh Cléireachais nua, Cúntóirí Leabharlainne agus
foireann i Seirbhísí Custaiméara. 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.
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Seirbhísí Custaiméara
Soláthraíonn Ionad Seirbhísí Custaiméara i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 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.
Chríochnaigh Seirbhísí Custaiméara breis agus 370,000 idirbhearta le linn 2017 ar fud réimse bealach, mar
shampla ríomhthacaíocht, fón, ríomhphost.

Sa bhliain 2017, d’fhreagair Seirbhísí Custaiméara 182,915 glaoch, 60% acu sin laistigh de 30 soicind, agus bhí
moill 49 soicind i gceist ar an meán i gcás gach glao a bhí le freagairt. Ba é 74% an Ráta Réitigh ag an gCéad
Phointe Teagmhála (.i. nuair a fhaigheann an custaiméir an cúnamh a theastaíonn uathu gan aon ghá leis an
nglao a aistriú go háit eile).
In 2017, d’éirigh le Seirbhísí Custaiméara an Gradam “Q-mark” a bhuachan don 9ú bliain as a chéile, sa
chatagóir Córas Bainistíochta Caighdeán, agus léiríonn an scór 82% a baineadh amach méadú ar scór 2016
agus go bhfuil ardchaighdeáin á mbaint amach ag an ionad i gcónaí. Lean Seirbhísí Custaiméara dá
rannpháirtíocht i ‘Lá na dTvuíteanna’ na Comhairle Áitiúla in 2017 agus chuir comhairle ar chustaiméirí faoi conas
déileáil lena saincheisteanna.

Lainseáil na Seirbhísí Custaiméirí Seirbhís nua Chomhrá Gréasáin Bhaile Átha Cliath i mBealtaine 2017. Chomh
maith leis an tseirbhís seo a thairiscint d’úsáideoirí dár seirbhísí atá liteartha go digiteach, cuireann Comhrá
Gréasáin réiteach den scoth ar fáil do dhaoine a mhothaíonn níos compórdaí ag déanamh teagmhála trí Bhéarla
scríofa seachas ar an bhfón, de bharr deacrachtaí a bhaineann le bacainní teanga. Tá Comhrá Gréasáin á chur
ar fáil ar dtús d’iarratasóirí Cead Páirceála agus tá sé i gceist acu leathnú de réir a chéile go réimse níos leithne
de sheirbhísí comhairle.
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Bainistíocht Faisnéise
Le linn 2017, chomhordaigh an t-aonad bainistíochta faisnéise le Ranna i ndáil le 661 iarratas faighte faoin
reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise.

Bhog an tAonad a dhéanann maoirseacht ar Shaoráil Faisnéis ó Sheirbhísí Corparáideacha go dtí Roinn an Dlí ar
an 6 Samhain 2017. Mar thoradh ar sin, sannadh ról nua an Oifigigh um Chosaint Sonraí don Ghníomhaire Dlí.

Léiríonn na staitisticí thíos an bhliain iomlán 2017, a bhí á mbainistiú ag na Seirbhísí Corparáideacha den chuid is mó.

Staitisticí 2017 maidir le Saoráil Faisnéise
Pearsanta

195

Neamhphearsanta

461

Measctha

5

Líon na n-iarratas a próiseáladh in 2017

661

Iarratais a ceadaíodh

281

Iarratais a ceadaíodh i bpáirt

194

Iarratais ar diúltaíodh dóibh

95

Iarratais a aistríodh

7

Iarratais a tarraingíodh siar

40

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

12

Iarratais a fuarthas i gcomhair
athbhreithniú inmheánach

33

Achomhairc a cuireadh chuig an
gCoimisinéir Faisnéise

9

Líon na gcásanna beo ar an 31/12/2017

62

Foinse na n-iarratas
An preas

216

Gnó

43

An tOireachtas

24

Baill foirne

24

Cliaint

320

Eile

34

Tá líon na n-iarratas saorála faisnéise chuig Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag ardú i gcónaí. Tháinig
méadú 29% ar iarratais in 2017 agus bhí méadú 8.5% ar líon na n-iarratas ón bPreas.
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Gluais Téarmaí
AE
AFF
ALT
ARÁÉ

An tAontas Eorpach
Aerfheithicil gan Foireann
Aonad na Láithreán Tréigthe
Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann

ATD
BAD
BCC
BDBÁC
BRL
CBS

Aimsiú Taisí Daonna
Bainistíocht Acmhainne Digiteach
Bainistíocht Caidreamh Custaiméirí
Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath
Athghiniúint Bhaile Munna Teo.
Coiste um Beartais Straitéiseacha

CBSI
CCBÁC
CCCP
CCERO
CCP
CCÚÁ

Córas um Bainistíocht Sócmhainní Iompair
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Ceathrú Cultúrtha Chearnóg Parnell
Comhairle Cúraim Éigeandála Réamh-Ospidéil
Comhchoiste Póilíneachta
Cumann Chomhaltaí na nÚdarás Áitiúil

CDBO
CEBT
CÉTS
CF
CFÁP
CFG

Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna
Corpas Eolais um Bainistíocht Tionscadal
Comhairle na hÉireann um Thithíocht Shóisialta
Córais Faisnéise
Coiste um Fhorbairt Áitiúil Pobail
Córais Faisnéise Geografaí

CFS

Crios Forbartha Straitéisí

CFSA

Ceantar um Fhorbairt Straitéiseach agus um Athghiniúint

CFT
CGLC
CIDU
CIM

Gníomhaireacht Tithíochta Faofa
An Coiste Idirchaidrimh um Shochar Pobal
Córais Inbhuanaithe Draenála Uirbí
Scéim ‘Cíos in Ionad Morgáiste’

CL
CLT
CNACL
CODEMA
CS
DDHS

Coibhéis Lánaimseartha
Clár na Láithreán Tréigthe
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh
Gníomhaireacht Bainistíochta Fuinnimh Chathair Bhaile Átha Cliath
Comhaontú Seirbhíse
Córas Téimh Cheantar Bhaile Átha Cliath

DH
DHPLG
ECF
ÉG
ÉG
EIB

Téamh Ceantair
An Roinn Tithíochta, Pobail agus Rialtais Áitiúil
An Chónaidhm Eorpach Rothaithe
Éirim Ghnó
Éirim Ghnó
An Banc Eorpach Infheistíochta

ENR
EPIC
EOECNA
FAI
FBM
FDEDRBÁC

Eagraíocht Neamhrialtasach
Daoine Óga faoi Chúram a Chumhactú
Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe
Cumann Peile na hÉireann
Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide
Feidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath
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FFBN
FLAG
FMC
FOFÉ
FOI
FPE

Foirgneamh Fuinnimh Beagnach Náid
An Grúpa Comhairleach ar Thuilte
First Music Contact
An Fiontraí Óg is Fearr in Éirinn
Saoráil Faisnéise
Feisire de Pharlaimint na hEorpa

FSS (HSE)
GBC
GBRÁ
GCC
GCTE
GÓBÁC

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
An Grúpa Beartais Chorparáidigh
Gníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Gníomhaireacht Chomhshaoil Thuaisceart Éireann
An Roinn Sláinte agus Leanaí

GNBS
HWCH
IAWATST
ICRT
ÍCT
IOT

An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní
Hard Working Class Heroes
Interesting and Weird at the same time
Ionad Cumarsáide an Réigiúin Thoir
Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta
Idirlíon na n-Earraí

IOTC
LBTF
LCA
LIÚC
LNFB
LRP

Iosta Oibríochtaí Thuaisceart na Cathrach
Leabharlann Bhonneagair Teicneolaíocht Faisnéise
Limistéar Comhaontais Ailtireachta
Limistéar Ilúsáide Cluichí
Lá Náisiúnta Fiontraíochta na mBan
Líonra Rannpháirtíochta Pobail

MBÁC
MEBÁC
MTT
NSAI
OCBÁC
OCS

Mórcheantar Bhaile Átha Cliath
Monatóir Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath
Measúnacht Tionchair Timpeallachta
An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Oifigeach um Chosaint Sonraí

OFÁ
ONSTT
OOP
OSR
PÁEP
PÁFC

Oifig Fiontair Áitiúil
Oifig Náisiúnta um Sheoladh Trasteorann
Oifig na nOibreacha Poiblí
Oifig um Sholáthar Rialtais
Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail
Pleananna Áitiúla Feabhsúcháin Chomhshaoil

PCÁ
ROLT
SBIR
SCC
SCS (DEIS)
SMSSC

Plean Ceantair Áitiúil
Réigiún an Oirthir-Lár Tíre
Taighde Nuálaíochta um Ghnónna Beaga
Scéim um Chóiríocht ar Cíos
Soláthar Comhdheiseanna sna Scoileanna
Sraith Measúnaithe Sláinte agus Sábháilteachta Ceirde

SYOB
TCB
TFC
UFIE
ÚNI

Start Your Own Business
Tionscnamh na Cathrach Beo
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide
Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann
An tÚdarás Náisiúnta Iompair
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Réamhrá do na Ráitis Airgeadais Bhliantúla

RÁITEAS MAIDIR LE BEARTAIS
CHUNTASAÍOCHTA

Réamhrá
Tá áthas orm Ráitis Bhliantúla Airgeadais Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath don bhliain dar críoch an
31 Nollaig 2017 a chur faoi bhur mbráid. Tugtar figiúirí
comparáideacha don bhliain 2016. Is é Cathair Bhaile
Átha Cliath mol eacnamaíochta Réigiún Bhaile Átha
Cliath arb é sin, ar a sheal, mol eacnamaíochta an Stáit.
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 gníomhaíochtaí
miondíola, airgeadais, ardoideachais, míochaine, cultúir
agus siamsaíochta.

Athbhreithniú ar Fheidhmíocht Airgeadais
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath in 2017
Bhí easnamh foriomlán de €2.9m fágtha ag Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath don bhliain, agus d’fhág sé
sin cúlchiste deiridh de €23.2m nuair a cuireadh an
t-easnamh le cúlchiste ginearálta tosaigh de €26.1m. Ag
deireadh na bliana 2017 bhí iarmhéid sochair €1.5m ag
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath sa chuntas bainc,
agus bhí an Chomhairle ag feidhmiú le creidmheas ar
feadh 365 lá in 2017. Faoin tréimhse deireadh bliana, bhí
infheistíocht €130.9m déanta ag an gComhairle le
hInstitiúidí Airgeadais ar ár son agus i bhfoirm
comhéarlaise. Chuimsigh iarmhéid bainc/infheistíochta na
Comhairle Cathrach airgead ar láimh ar luach €2.4m
a bhain le Fuascailt Iasachtaí agus Athiasachtú, mar aon
le hairgead tirim caipiteal oibre ar luach €2.9m a fuarthas
ó Uisce Éireann maidir le feidhmiú an Chomhaontaithe
Seirbhíse, agus €8.9m ó éarlaisí in-aisíoctha. Tá sonraí
breise ar fáil sa Ráiteas faoi Shreabhadh Cistí.

Mhéadaigh luach na bhféichiúnaithe trádála ag deireadh
na bliana 2017 go €320m comhlán ó €235m in 2016,
agus go €185.3m glan ó sholáthar in aghaidh drochfhéich
ó €130.3m in 2016. Baineann an méadú seo den chuid is
mó le méadú a tháinig ar líon na bhféichiúnaithe rialtais
ag deireadh na bliana 2017 de €80.4m, ó €55.9m in 2016
go €136.4m in 2017.

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 2017
I rith na bliana 2017, 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 den chlár sin isteach sa todhchaí. 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 2018 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 an aidhm atá leis an Ráiteas Bliantúil Airgeadais
léiriú cruinn a thabhairt ar staid airgeadais Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath mar a bhí ag deireadh 2017.
Déantar an léiriú sin trí na Ráitis, na Nótaí agus na
hAguisíní a ullmhaítear, de réir mar a cheanglaítear faoin
gcreat rialála cuntasaíochta atá leagtha amach ag an Aire
Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Athruithe ar Pholasaithe Cuntasaíochta
Níl aon athrú ar pholasaithe Cuntasaíochta i bhfeidhm do
Ráiteas Airgeadais Bhliantúil 2017.
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Caiteachas Ioncaim

Tábla 3: Anailís ar Ioncam 2017

I rith 2017, bhí €874.4m ann mar Chaiteachas Ioncaim
(i.e. oibríochtaí ó lá go lá) agus €871.5m mar ioncam. Dá
bharr sin, bhí breis is €2.9m ag caiteachas ar ioncam
(féach Tábla 1). Léiríonn sé sin laghdú €2.9m sa
Chúlchiste Ginearálta

Ioncam

523.6

Ioncam Rátaí

321.5

Tábla 1: Caiteachas Ioncaim 2017

An Cháin Mhaoine Áitiúil

23.1

Tobhach Pinsin

0.0

Ioncam roimh Aistrithe

868.2

Móide Aistrithe ón gCúlchiste

3.3

Ioncam Deiridh

871.5

€m
Caiteachas Ioncaim ar Sheirbhís
na Comhairle Cathrach

874.4

Ioncam

871.5

(Deontais Rialtais,
Muirir ar Sheirbhísí)

Rátaí

€m

agus

Breis Caiteachais thar Ioncam

(2.9)

Caiteachas Caipitil

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 2017 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.

Sa bhliain 2017, bhí caiteachas €333.1m ar thionscadail
chaipitil agus ar infheistíocht i ndiaidh aistrithe
inmheánacha. Is cuid é an caiteachas sin de Chlár Caipitil
2017 go dtí 2019 de €1,088m. Rinneadh an caiteachas
€333.1m sin a mhaoiniú trí ioncam iar-aistrithe de €376.1m
agus glanaistriú de €23.4m, a d’fhág barrachas caiteachais
thar ioncam de €66.4m. (Féach Tábla 4).

Tábla 4: Cuntas Caipitil 2017
€m
Iarmhéid tosaigh (Dochar)

(35.4)

Caiteachas ag an 31 Nollaig 2017

333.1

Ioncam

376.1

€m

Glanaistrithe (€26.7 - €3.3)

23.4

Caiteachas

834.8

31.0

Aistrithe chuig an gCúlchiste

39.6

Iarmhéid deiridh 31 Nollaig 2017
(Sochar)

Caiteachas Deiridh

874.4

Tábla 2: Anailís ar Chaiteachas 2017

Luaitear ioncam in RAB fosta gan aistrithe chuig cúlchistí
a bheith san áireamh, mar a léirítear i dTábla 3.
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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.

Tar éis athbhreithnithe ar Scéim 2010-2017, ghlac na
Comhaltaí Tofa leis an Scéim do Ranníocaíocht
Forbartha, 2013-2016, i mí na Nollag 2012. Rinneadh
athbhreithniú ar scéim 2013-2016 in 2016 agus is í an
Scéim do Ranníocaíocht Forbartha 2016-2020, ar ghlac
na Comhaltaí Tofa léi i mí na Nollag 2016. An scéim sin
atá i bhfeidhm faoi láthair. Mar chuid den Ráiteas
Airgeadais Bliantúil do bhliain airgeadais 2017, tá
luachanna le haghaidh ranníocaíochtaí forbartha mar atá
leagtha amach i dTábla 5.

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. Cuireadh tús le hiniúchóireacht na
bliana airgeadais 2017 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
Átha Cliath. Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
faoi réir iniúchta maidir le maoiniú AE, maoiniú ón Údarás
um Bóithre Náisiúnta, comhlíonadh dualgais chánach
agus iniúchtaí a bhfuil cuspóir luach an airgid leo tríd an
tSeirbhís Iniúchóireachta Rialtais Áitiúil.

I mí na Nollag 2017, mar chuid de hathshannadh
Iniúchóra i gcomhréir le dea-rialachas, sannadh an tUas.
Richard Murphy, Príomh-Iniúchóir Rialtais Áitiúil, d’údarás
áitiúil eile. Bhí an tUas. Murphy i gceannas ar iniúchadh
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le blianta beaga
anuas, agus thug sé proifisiúntacht agus dícheall don ról.
Is í an tUas. Ita Howe an Príomh-Iniúchóir Rialtais Áitiúil
sannta do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le
héifeacht ó mhí na Nollag 2017. Tugann an tUas. Howe
taithí shuntasach ón earnáil rialtais áitiúil don ról.

Tábla 5: Féichiúnaithe Ranníocaíochtaí Forbartha
2017
€m
Ranníocaíochtaí Forbartha Gan Íoc
ag Deireadh na Bliana

40.2

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 €321.5m ar rátaí in 2017, agus is é an t-ioncam
sin is acmhainn do 37% 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).

RANNÍOCAÍOCHTAÍ FORBRAÍOCHTA

Faoi Alt 48 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000,
tugtar an chumhacht do Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath, agus í ag tabhairt cead pleanála faoi Alt 34
den Acht, coinníollacha a chur san áireamh chun
a cheangal go n-íocfar ranníocaíocht. Beidh an
ranníocaíocht i leith bonneagair phoiblí agus saoráidí
poiblí a théann chun tairbhe d’fhorbairt i limistéar an
údaráis pleanála agus a sholáthraítear, nó a bhfuil ar
intinn go soláthrófar iad, ag údarás áitiúil nó thar
a cheann (ar neamhaird le foinsí eile maoiniúcháin don
bhonneagar agus do na saoráidí). Tháinig an chéad
Scéim do Ranníocaíocht Forbartha de chuid Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath i ngníomh faoin Acht 2000 ar
an 1 Eanáir 2004, agus tháinig scéim dá éis (2010-2017)
i ngníomh ar an 1 Eanáir 2010.
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Tábla 6: Ioncam Rátaí 2014–2017
Bhí go leor brú ag baint le cúinsí trádála do ghnó in 2017
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.
Tháinig méadú ar bhailiúchán Chomhairle Cathrach Bhaile den
mhuirear don bhliain reatha ó 90% go 91.4% in 2017. Tháinig
laghdú ar riaráiste ó €41.1m ag an 1/1/2017 go €32.4m ag an
31/12/17. (Féach Tábla 7)

2016, agus is ionann é agus luach thart ar€ 7m. Tá an
laghdú ar riaráiste go €32.4m in 2017 go príomha mar
thoradh ar fheabhas ar an% bailiúchán bliantúil, cur
chuige fócasaithe ar bhainistiú fiachais, feabhas ar
chúinsí
eacnamaíocha
agus
críochnú
cásanna
leachtaithe / glacadóireachta. Tháinig laghdú de 56% ar
riaráiste ó 2013. Cé go bhfuil an feabhas ar bhailiúchán
tugtha faoi deara, admhaítear freisin nach bhfuil tairbhe
bainte ag roinnt earnálacha agus áiteanna as cúinsí
eacnamaíocha atá ag feabhsú.

Tábla 7: Riaráiste Rátaí 2013–2017

Ba é bailiúchán de 89.5% an sprioc do 2017 a bhí ag
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Sháraigh an
olltoradh dáiríre na spriocleibhéil le bailiúchán de 91.4%
agus riaráiste deireadh bliana de €32.4m, laghdú de
€8.7m (21%) ar olltoradh riaráiste 2016. Léiríonn
bailiúchán CCBÁC 2017 ag 91.4% feabhas de 2% ar
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BAINISTÍOCHT AIRGEADAIS



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. Tá ar chumas na gcóras seo
deimhniú réasúnta a thabhairt, ach ní deimhniú iomlán,
go bhfuil cosaint dhóthanach sócmhainní i bhfeidhm, go
ndéantar idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh mar is
cuí, agus go gcuirtear cosc le hearráidí nó le mírialtachtaí
ábhartha, é sin nó go mbraitear iad in am. 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:












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
Obair na hOifige Tacaíochta um Thionscadail
Chorparáideacha
An Cód Caiteachais Phoiblí
Iniúchóireacht sheachtrach agus grinnscrúdú ar
an-chuid bealaí lena n-áirítear tríd an gCoimisiúin
Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta.





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.

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. In 2017, eisíodh
5 thuairisc Iniúchóireachta Inmheánaigh, lena n-áirítear
3 mhionthuairisc seiceála mar a éilítear faoin gCód
Caiteachais Phoiblí.

BAINISTEOIRÍ AGUS BAILL FOIRNE
Is láidir agus is cuimsitheach an tuairisciú ar bhainistíocht
airgeadais i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Baintear úsáid as córas dian monatóireacht airgeadais ar
bhonn míosúil chun cinnte a dhéanamh go n-aithnítear
aon athraitheas suntasach buiséid, agus cuirtear na
bearta riachtanacha i bhfeidhm chun tionchar diúltach
maidir le cúrsaí airgeadais a laghdú. Tá an córas
rialúchán airgeadais inmheánaigh bunaithe ar chreat
gnáthshonraí bainistíochta, nósanna imeachta riaracháin
lena n-áirítear deighilt dualgas, agus córas tarmligin agus
freagrachta. Cuimsítear leis an gcóras na gnéithe seo
a leanas go háirithe:


Córas buiséadú cuimsitheach le buiséad bliantúil
a athbhreithníonn agus a chomhaontaíonn comhaltaí
tofa

Aithníonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
tiomantas na mball foirne dá gcuid oibre. Is de bharr
a ndúthrachta agus fheabhas 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. Ba mhian le Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath go bhféachfaí uirthi mar fhostóir ceann
scríbe, comhdheiseanna, ar féidir leis togha na
bhfostaithe a mhealladh chun ár bhfís do Chathair Bhaile
Átha Cliath a chur i gcrích. 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.

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2017 Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Leathanach 87

AN COISTE UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA
AIRGEADAIS

Cuireann an Coiste um Beartais Straitéiseacha
Airgeadais (SPC) 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 2017, bhí:

Saincheisteanna maoiniúcháin:














Maoiniú Dheontais Ioncaim d’Údaráis Áitiúla
2016 – 2017
Athbhreithniú ar Aisíocaíocht Rátaí Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath um Áitribh Fhoilmhe
Tuarascáil inar tugadh sonraí faoi fheidhmíocht
maidir le bailiú rátaí dlite ar aonaid réadmhaoine
foilmhe
Athluacháil Rátaí – an tionchar ar Ioncam Rátaí
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Tuarascáil ar Fhéichiúnaithe Rátaí ag deireadh
na bliana 31/12/2016
Creat Reachtaíochta do Rátaí - nuashonrú
Dliteanais Rátaí – Aonaid Réadmhaoine NAMA
Cuntais Rátaí – Imeachtaí Dlí 2016 agus costais
dlí na bhféichiúnaithe rátaí
Tuarascáil
faoi
aonaid
réadmhaoine
a d’fhéadfadh gur luacháladh iad mar aonaid
réadmhaoine gnó roimhe sin, atá áitithe ag nó
faoi úinéireacht an Stáit anois, rud a chiallaíonn
cailliúint ioncaim ó rátaí do Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath
Tuarascáil faoin gCiste Roghnach Ceantair
Díolúintí ó CMÁ d’aonaid réadmhaoine nua agus
nach bhfuil in úsáid
An Geilleagar Digiteach – cur i láthair ag Stephen
Brennan, an Príomhchomhairleoir Digiteach

Saincheisteanna Rialachais:





Ráiteas Airgeadais Bhliantúil 2016 lena n-áirítear
Tuarascáil Féichiúnaithe 2016
Díscaoileadh Údarás Forbartha Dugthailte
Bhaile Átha Cliath - nuashonrú
Ligean ar Cíos agus Cheadúnais do Ghrúpaí
Pobail – nuashonrú
Miontuairiscí an Choiste Iniúchóireachta le
hathbhreithniú

Saincheisteanna Forbartha:




An Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha - nuashonrú
bliantúil
Ranníocaíochtaí Forbartha – luach is airde agus
is ísle na Ranníocaíochtaí Forbartha
Comhlíonadh le ceanglais na rialachán tógála –
nuashonrú

Saincheisteanna Soláthair:


Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta maidir le
hoibreacha feabhais píríte, comhlíonadh le
reachtaíocht a bhaineann leis an ionad oibre





d’fhostaithe na bhfochonraitheoirí ar chonarthaí
poiblí (cibé acu soláthairtí, seirbhísí nó
oibreacha) agus struchtúr conarthaí tógála san
earnáil phoiblí maidir le héilimh a bhaineann le
conarthaí a dhéanamh agus a shocrú.
Costas Oibreacha Píríte – nuashonrú ón Roinn
Seirbhísí Tithíochta agus Pobail
Ionad Fóillíochta Bhaile Formaid – nuashonrú
Clásal um Chuimsiú Sóisialta i Soláthar Poiblí –
cur i láthair ag Jeanne Copeland | Greenville
Procurement Partners Ltd.

Saincheisteanna Mótarchánach:



Tuarascáil Speisialta an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste - Mótarcháin a Riar agus a Bhailiú
Fáil réidh le Dioscaí Mótarchánach sa Ríocht
Aontaithe – nuashonrú

Saincheisteanna Acmhainní:



Tuarascáil
Speisialta
an
Phríomhfheidhmeannaigh ar Acmhainní –
cáipéis plé
Plean um Sholáthar Seirbhíse agus Meitheal
Oibre ar Acmhainní – Nuashonrú

Rúin ar déileáladh leo:

An Comhairleoir Dermot Lacey
‘Iarann an Chomhairle seo ar an Rialtas an Bille Cróinéirí
2015 a chur chun cinn ar bhonn práinne, agus a chinntiú
go bhforáiltear leis an mBille Cróinéirí ionchoisne
uathoibríoch i dtaobh GACH Bás Máthartha sa Stát’.

FORBHREATHNÚ AR THOSAÍOCHTAÍ 2018
An Cháin Mhaoine Áitiúil

Déileáladh go mion leis an ioncam a bhí ag súil leis
ó Cháin Mhaoine Áitiúil (CMA) in 2018 nuair a chinn na
Comhaltaí Tofa an ráta CMÁ do limistéar Chomhairle
Cathrach in 2018 (déanann tuairisc 309/2017 tagairt de).
Is cúis díomá í tionchar an chur chuige a ghlac an Roinn
maidir le leithdháileadh fáltas CMÁ ar Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath ós rud é gur tháinig méadú
ar leithdháileadh CMÁ atá ar fáil do Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath ar luach 2017 de € 16k, mar a leagtar
amach i dTábla 2. Tugtar faoi deara go suntasach an
tsaincheist a bhaineann le caillteanas ioncaim
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha mar thoradh ar an
bhfíric go bhfuil na tithe nua don tréimhse 2013-2019
díolmhaithe ó cháin agus de bharr sin tá caillteanas
measta de €15m. Teastaíonn an fhoráil seo aird go pras
chun an t-éagothromas i measc sealbhóirí tí a bhaint
agus chun aghaidh a thabhairt ar chaillteanas na gcistí.
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Tábla 8 – Leithdháileadh CMÁ glan

héileamh. Tá bunús maith le treochtaí in éileamh ar
sheirbhísí bainteach le daoine gan dídean agus
díospóireacht déanta orthu le déanaí. Tá aghaidh
a thabhairt ar an bhfadhb maidir le daoine gan dídean
mar chroílár de Phlean an Rialtais don Tithíocht agus do
Dhaoine gan Dídean: Atógáil Éireann. Tá tiomantas
doshéanta an Rialtais chun tabhairt faoin easpa dídine
agus do sheirbhísí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath freisin maidir le dóibh siúd ag teacht i láthair mar
dhaoine gan dídean soiléir.

SEIRBHÍS DÓITEÁIN, TARRTHÁLA AGUS
OTHARCHARRANNA ÉIGEANDÁLA BHAILE
ÁTHA CLIATH
Rátaí Tráchtála

Tá mionsonraí na n-íocóirí rátaí tráchtála i gCathair Bhaile
Átha Cliath de réir banda leagtha amach i dTábla 3.
Bhí muirear rátaí de €10k nó níos lú ag beagnach 77%
d’íocóirí rátaí tráchtála in 2017, bhí muirear rátaí de €5k
nó níos lú ag beagnach 58% in 2017 agus bhí muirear
rátaí de níos lú ná €3,000 ag beagnach 40% de na
híocóirí rátaí tráchtála. I gcodarsnacht, d’íoc 2% d’íocóirí
rátaí tráchtála nó 436 chuntas beagnach 50% de na rátaí
iomlán dochair. Níor tháinig aon ardú ar an Ráta Bliantúil
ar Luacháil i mBuiséad 2018.

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. In 2017 d’fhoráil
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ioncam breise de
€ 4m ó FSS i leith costas na seirbhíse i.e. ioncam de €
13.18m a léiríonn an costas a tabhaítear chun an
tseirbhís a sholáthar. Leanann FSS ar aghaidh ag íoc as
an méid níos ísle, áfach. Bhí easnamh de €4m in 2017
mar thoradh air sin agus coigeartaíodh an buiséad
ioncaim chun é seo a léiriú.

Tábla 9 – Bandaí na nÍocóirí Rátaí Tráchtála

Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean
Tháinig méadú ar líon na ndaoine gan dídean in 2017
mar gheall ar ghanntanais sholáthair tithíochta agus
ganntanais luachanna cíosa. Tá méadú ar chostais
soláthar seirbhíse do dhaoine gan dídean ar aon dul le
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Párolla - Maoiniú na gComhaontuithe Náisiúnta Pá
LE CUR I BHFEIDHM CHOMHAONTÚ NA SEIRBHÍSE
POIBLÍ
(BÓTHAR
HADDINGTON)
AGUS
CHOMHAONTÚ COBHSAÍOCHTA NA SEIRBHÍSE
POIBLÍ TIOCFAIDH MÉADÚ DE €16.8M AR
CHAITEACHAS A BHAINEANN LE PÁ IN 2018. NÍOR
MHAOINIGH AN RIALTAS GNÉITHE DE NA COSTAIS
SIN GO HIOMLÁN (RÁTA 84% DE CHOSTAIS FAOI
LÁTHAIR). TÉITEAR SA TÓIR AR CHOSTAIS PHÁ
NEAMHCHISTITHE
A
EASCRAÍONN
AS
COMHAONTUITHE NÁISIÚNTA PÁ, GO HÁIRITHE
MAIDIR LE COMHRAICEOIRÍ DÓITEÁN (ARB IONANN
É AGUS € 2.6M).

as rátaí ar na háiseanna a aistríodh chuig an gcuideachta
ó údaráis áitiúla a raibh dliteanas rátaí acu roimhe sin.
Íocadh an deontas in ionad rátaí caillte a bhain leis na
réadmhaoine seo in 2015, in 2016 agus in 2017. Suim
€14.4m atá sa deontas sin. Tá gealltanas breise tugtha
ag an Roinn maidir le hioncam rátaí a géilleadh trí
dhíolmhú na réadmhaoine inrátáilte a bhaineann le UE in
2018 amháin a mhaoiniú i.e. níl aon chinnteacht ann tar
éis 2018. Tá sé tábhachtach go n-aithneoidh an Roinn
nach mbeidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath in ann
teacht slán ó chaillteanas maoinithe i leith na ceiste sin
agus gur cheart an maoiniú seo a dheimhniú don todhchaí.

CONCLÚID
Coistí Ceantair
Is gné ríthábhachtach de rialachas na Cathrach
é struchtúr an Choiste Ceantair, mar tá coistí ceantair
níos dlúithe le tionscnaimh a thugann sochair áitiúla
pobail agus gnó áitiúil don cheantar. D’éascaigh maoiniú
ceantair lánroghnaigh acmhainní a bheith spriocdhírithe
ar thosaíochtaí áitiúla i bpróiseas oscailte agus
trédhearcach. Mhéadaigh maoiniú do choistí ceantair atá
lánroghnach do gach ceantar go €6.3m in 2018 do na
ceantair go léir ó €1m in 2014.

Árachais
Bhog Comhairle Cathair Bhaile Átha Cliath ó bhunús
‘féinárachais’ i mí Feabhra 2017 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.
Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar shocruithe árachais,
bhog Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go clúdach
árachais ‘ground up’ thar na limistéir riosca uile. Mar
thoradh ar an athrú seo, bhog an Chomhairle
ó phréimheanna ísle, barrachas ard agus luachanna
eisíocaíochtaí arda go préimheanna níos airde ar leibhéal
suntasach, barrachas íseal nó barrachas ar bith agus
luachanna eisíocaíochtaí íseal nó ceann ar bith.
Soláthraítear maoiniú sa bhuiséad seo chun costais
phréimhe an chlúdaigh ‘ground up’ agus costais éilimh
ó shocruithe féinárachais a chumhdach. Déanfar
athbhreithniú go rialta ar mhaoiniú don cheist seo chun
riachtanais amach anseo a mheasúnú.

Uisce Éireann
Le bunú Uisce Éireann (UE), níl na húdaráis áitiúla
freagrach as seirbhísí uisce agus draenála shalach
a thuilleadh. Tá sócmhainní seirbhísí uisce, a bhí i seilbh
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath roimhe seo
á n-aistriú chuig UE. D’ordaigh an Roinn Tithíochta,
Pleanála agus Rialtais Áitiúil nach mbeidh UE freagrach

Tacaíonn seirbhísí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath leis an lucht gnó, le cónaitheoirí agus le cuairteoirí
sa Chathair. D’ainneoin brúnna eacnamaíochta, bhí
éileamh mór i rith an ama ar sheirbhísí in 2017 agus is
amhlaidh a bheidh an scéal arís sa bhliain 2018.
Leanfaidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath de
dhlúthcheangal a dhéanamh idir soláthar seirbhísí agus
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 bliain anuas, 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
2017. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin le baill
an Choiste Iniúchóireachta as an gcion oibre a rinne siad
agus le Brendan Foster, Cathaoirleach an choiste sin. 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, FCPFA
Ceann Airgeadais
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RÁITEAS MAIDIR LE BEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA

1. Ginearálta
Réitíodh na cuntais de réir Chód Cleachtais na Cuntasaíochta maidir le cuntasaíocht na n-údarás
áitiúil, mar atá athbhreithnithe ag an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil (DHPCLG)
ar an 31 Nollaig 2017. Ní mór neamhchomhlíonadh na mbeartas cuntasaíochta mar tá leagtha amach
i gCód Cleachtais na Cuntasaíochta a lua sna Beartais agus sna Nótaí leis na Cuntais.
2. Ráiteas faoi Shreabhadh 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 Chód Cleachtais na Cuntasaíochta.
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. 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.
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 Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
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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
Rinneadh soláthar sna cuntais chuí in aghaidh drochfhiach agus fiach amhrasach.
8. Sócmhainní Seasta
8.1 Rangú na Sócmhainní
Rangaítear sócmhainní seasta ina gcatagóirí de réir mar atá leagtha amach sa Ráiteas ar Staid an
Airgeadais (Clár Comhardaithe). Tá miondealú eile de réir chineál sócmhainne leagtha amach i óta
1 a ghabhann 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 roimh 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:

Ní ghearrann an Chomhairle aon mhuirear de bharr dímheasa i mbliain diúscartha na sócmhainne.
Gearrtar dímheas bliana iomláine i mbliain fála na sócmhainne.
* Tá luach láithreáin líonadh talún san áireamh i nóta 1 faoi ‘talamh’. Ciallaíonn dímheas ídiú 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 tobhaigh forbartha gearrthéarma 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 idir Lámha 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 an Údaráis 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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Tabhair do d’aire: Tá Ráitis Airgeadais Bliantúil Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (lena n-áirítear Nótaí
agus Aguisíní dá dtagraítear) ar fáil ar www.dublincity.ie.
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AGUISÍNÍ

Aguisín 1

Comhaltaí de Choistí um Beartais Straitéiseacha

Aguisín 2

Gníomhaíochtaí na gCoistí um Beartais Straitéiseacha

Aguisín 3

Táscairí Seirbhíse de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Aguisín 4

Scéim do Ranníocaíocht Forbartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Aguisín 5

Comhdhálacha agus Seimineáir

Aguisín 6

Comórtais Earcaíochta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Aguisín 7

Baill de Scéim Comhchoiste Póilíneachta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Aguisín 8

Plean Corparáideach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2015-2019: Tuarascáil ar Dhul
Chun Cinn 2016
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Aguisín 1 Comhaltaí de Choistí um Beartais Straitéiseacha

An Coiste um Beartais Straitéiseacha Airgeadais
Cathaoirleach: Clr. Ruairi McGinley (Nsp)
An tArdMhéara Mícheál MacDonncha (SF)
Clr. Paddy Bourke (Nsp)
Clr. Tom Brabazon (FF)
Clr. Brendan Carr (L. Oib)
Clr. Dermot Lacey (L. Oib)
Clr. Ray McAdam (FG)
Clr. Paddy McCartan (FG)
Clr. Larry O’Toole (SF)
Clr. Noeleen Reilly (SF)
Clr. Nial Ring (Nsp)
Clr. Hazel De Nortúin (CPB)

Leasanna Earnála
An tUas. Morgan O’Regan, Fóram Gnó Dugthailte Bhaile Átha Cliath
An tUas. Eric Fleming, Comhdháil na gCeardchumann
An Dr Caroline McMullan, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
An tUas. Aebhric McGibney, Comhlachas Tráchtála Bhaile Átha Cliath
An tUas. Joanna Piechota, PPN – Cumann Polainne na hÉireann
An tUas. 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 Glan)

Leasanna Earnála
An tUas. John McGrane, Comhlachas Tráchtála na Breataine/na hÉireann
An tUas.Graeme McQueen, Cumann Tráchtála Bhaile Átha Cliath
An tUas. Valerin O’Shea, An Taisce
An tUas. Odran Reid, Ionadaí an Líonra Rannpháirtíochta Pobail
An tUas, Öznur Yücel-Finn, Institiúid Pleanála na hÉireann (a d’éirigh as i mí Iúil 2017)
An tUas. Ann Mulcrone, Institiúid Pleanála na hÉireann
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An Coiste um Beartais Straitéiseacha Ealaíon, Cultúir agus Áineasa
Cathaoirleach: Clr. Vincent Jackson (Nsp) toghadh é ar an 3 Iúil 2017
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 (Nsp)
Clr. Claire Byrne (Comhaontas Glas)
Clr. Séan Paul Mahon (FF)
Clr. Claire O’Connor (FF)
Clr. Anne Feeney (FG)

Leasanna Earnála
An tUAs. Gerry Kerr (Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill)
An tUas. Willie White (Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath)
An tUas. Ciara Higgins (Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann)
An tUas, Maurice Ahern (An Chomhairle Spóirt)
An tUas. Sarah Costigan (Músaem Beag Bhaile Átha Cliath) (tháinig sí in ionad Simon O Connor i mí na
Samhna 2017)
An tUas. Elaina Ryan (Leabhair Leanaí na hÉireann)
An tUas. Conor McQuillan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)tháinig sé in ionad Sarah O Neill mí na Samhna 2017)
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An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Tithíocht
Cathaoirleach: Clr. Daithi Doolan (Sinn Fein),
Clr. Chris Andrews (Sinn Féin),
Clr. Christy Burke (Nsp.)
Clr. Cieran Perry (Nsp.),
Clr. Pat Dunne (Ollscoil Luimnigh),
Clr. Sonya Stapleton (Nsp.),
Clr. Ray McAdam (F.G.),
Clr. Anthony Connaghan (S.F),
Clr. David Costello (F.F),
Clr. Patrick Costello (G.P)
Clr. Alison Gilliland (F.G),
Clr. Críona Ní Dhálaigh (S.F),
Clr. Janice Boylan (S.F)
Clr. Eilis Ryan (Páirtí na nOibrithe)
Clr. Norma Sammon (Fine Gael)
Clr. Andrew Keegan (an Comhaontas Pobal seachas Brabús) tháinig sé in ionad Clr. Tina MacVeigh
(an Comhaontas Pobal seachas Brabús).

Leasanna Earnála
An tUas. Kevin White (Eagraíocht ‘Alone’)
An tUas. Francis Doherty (Peter McVerry Trust)
An tUas. Aoife Delaney (Cónaidhm na hÉireann um Míchumas),
An tUas. Aideen Hayden (Threshold Teoranta),
Le dearbhú (Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann)
An tUas. Pat Greene (Clann Shíomóin Bhaile Átha Cliath)
An tUas. Jill Young (Comhairle Tithíochta Sóisialta na hÉireann) (CTSÉ),
An tUas. Winnie McDonagh (Tionscadal Gníomhaíochta do Lucht Siúil i mBaile Formaid)
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An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Forbairt Gheilleagrach agus Fiontar
Cathaoirleach: Clr. Deirdre Heney (FF)
Clr. Paul McAuliffe (FF)
Clr. Paddy Bourke (Nsp)
Clr. Anne Feeney (FG)
Clr. Gerry Kelly (SF)
Clr. Alison Gilliland (L. Oib)
Clr. Garry Gannon (SD)
Clr. Gaye Fagan (SF)
Clr. Noeleen Reilly (SF)
Clr. Norma Sammon (FG)

Leasanna Earnála:
An tUas. John Lombard (Cumann Innealtóirí Comhairliúcháin na hÉireann)
An tUas. Denise Brophy (Dublinia)
An tUas. Evanne Kilmurray (Fiontraíocht Lár na Cathrach)
An tUas. Martin Harte (Cuideachta Bharra an Teampaill)
An tUas. Geraldine Lavin (Cumann na nGnólachtaí Beaga)
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An Coiste um Beartais Straitéiseacha Chomhshaoil
Cathaoirleach: Clr. Naoise O’Muiri (FG)
Clr. Claire Byrne (Comhaontas Glas)
Clr. Ciarán Cuffe (Comhaontas Glas)
Clr. Declan Flanagan (FG)
Clr. Mannix Flynn (Nsp)
Clr. Andrew Keegan (PSB)**
Clr. Tina MacVeigh (PSB)
Clr. Edel Moran (SF)
Clr. Michael Mullooly (FF)
Clr. Michael O’Brien (Dlúthpháirtíocht - an eite chlé malartach)
Clr. Ciaran O’Moore (SF)
(Tháinig Clr. Tina McVeigh in ionad Clr. Keegan Samhain 2017)

Leasanna Earnála:
An tUas. William Brennan (Saothróirí Pobal Bhaile Átha Cliath)
An tUas. Robert Colleran (Fóram Gnó Dugthailte Bhaile Átha Cliath)
An tUas. Joe McCarthy (An Taisce)
An tUas. Robert Moss (Fóram Pobail Chathair Bhaile Átha Cliath)
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An Coiste um Beartais Straitéiseacha Iompair
Cathaoirleach: Clr. Ciarán Cuffe (Comhaontas Glas)
Clr. Paul Hand (Nsp)
Clr. Teresa Keegan (Nsp)
Clr. Frank Kennedy (FF)
Clr. Paddy Smyth (FG)
Clr. Paddy McCartan (FG)
Clr. Larry O’Toole (SF)
Clr. Ray McHugh (SF)
Clr. Jane Horgan-Jones (L. Oib)
Clr. Kieran Binchy (FG)
Clr. Ciarán O’Moore (SF)
Clr. Mannix Flynn (Nsp)

Comhaltaí Earnála
An tUas. Fiona Kelty, Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill
An tUas. Frank Mulligan, Comhlachas Tarlú Bóthair na hÉireann
An tUas. Colm Ryder, Feachtas Rothaíochta Bhaile Átha Cliath (ionadaí nua ó mhí na Bealtaine 2017)
An tUas. Richard Guiney, Ceantar Feabhsaithe Ghnó Chathair Bhaile Átha Cliath t/a Baile Átha Cliath
An tUas. Keith Gavin, Cumann Páirceála na hÉireann
An tUas. Martin Hoey, Líonra Rannpháirtíochta Pobail (ionadaí nua ó mhí Feabhra, 2017)
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Aguisín 2 – Gníomhaíochtaí na gCoistí um Beartais Straitéiseacha
Gheofar tuairisc ar ghníomhaíochtaí na gCoistí um Beartais Straitéiseacha don bhliain 2017 anseo thíos.

An Coiste um Beartais Straitéiseacha Airgeadais
Líon na gCruinnithe a Tionóladh: 6
Tuairisc ar Ghníomhaíochtaí
Cuireann an Coiste um Beartais Straitéiseacha Airgeadais (SPC) 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 2017, bhí:
Saincheisteanna maoiniúcháin:


Maoiniú Dheontais Ioncaim d’Údaráis Áitiúla 2016 – 2017



Athbhreithniú ar Aisíocaíocht Rátaí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath um Áitribh Fhoilmhe



Tuarascáil inar tugadh sonraí faoi fheidhmíocht maidir le bailiú rátaí dlite ar aonaid réadmhaoine foilmhe



Athluacháil Rátaí – an tionchar ar Ioncam Rátaí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath



Tuarascáil ar Fhéichiúnaithe Rátaí ag deireadh na bliana 31/12/2016



Creat Reachtaíochta do Rátaí - nuashonrú



Dliteanais Rátaí – Aonaid Réadmhaoine NAMA



Cuntais Rátaí – Imeachtaí Dlí 2016 agus costais dlí na bhféichiúnaithe rátaí



Tuarascáil faoi aonaid réadmhaoine a d’fhéadfadh gur luacháladh iad mar aonaid réadmhaoine gnó
roimhe sin, atá áitithe ag nó faoi úinéireacht an Stáit anois, rud a chiallaíonn cailliúint ioncaim ó rátaí
do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath



Tuarascáil faoin gCiste Roghnach Ceantair



Díolúintí ó CMÁ d’aonaid réadmhaoine nua agus nach bhfuil in úsáid



An Geilleagar Digiteach – cur i láthair ag Stephen Brennan, an Príomhchomhairleoir Digiteach

Saincheisteanna Rialachais:


Ráiteas Airgeadais Bhliantúil 2016 lena n-áirítear Tuarascáil Féichiúnaithe 2016



Díscaoileadh Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath – nuashonrú



Ligean ar Cíos agus Cheadúnais do Ghrúpaí Pobail – nuashonrú



Miontuairiscí an Choiste Iniúchóireachta le hathbhreithniú

Saincheisteanna Forbartha:


An Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha – nuashonrú bliantúil



Ranníocaíochtaí Forbartha – luach is airde agus is ísle na Ranníocaíochtaí Forbartha



Comhlíonadh le ceanglais na rialachán tógála – nuashonrú
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Saincheisteanna Soláthair:


Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta maidir le hoibreacha feabhais píríte, comhlíonadh le
reachtaíocht a bhaineann leis an ionad oibre d’fhostaithe na bhfochonraitheoirí ar chonarthaí poiblí
(cibé acu soláthairtí, seirbhísí nó oibreacha) agus struchtúr conarthaí tógála san earnáil phoiblí
maidir le héilimh a bhaineann le conarthaí a dhéanamh agus a shocrú.



Costas Oibreacha Píríte – nuashonrú ón Roinn Seirbhísí Tithíochta agus Pobail



Ionad Fóillíochta Bhaile Formaid – nuashonrú



Clásal um Chuimsiú Sóisialta i Soláthar Poiblí – cur i láthair ag Jeanne Copeland, Greenville
Procurement Partners Ltd.

Saincheisteanna Mótarchánach:


Tuarascáil Speisialta an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste – Mótarcháin a Riar agus a Bhailiú



Fáil réidh le Dioscaí Mótarchánach sa Ríocht Aontaithe – nuashonrú

Saincheisteanna Acmhainní:


Tuarascáil Speisialta an Phríomhfheidhmeannaigh ar Acmhainní – cáipéis plé



Plean um Sholáthar Seirbhíse agus Meitheal Oibre ar Acmhainní – Nuashonrú

An Coiste um Beartas Straitéiseach d’Fhorbairt Phleanála agus Mhaoine
Líon na gCruinnithe a Tionóladh: 5
Tuairisc ar Ghníomhaíochtaí:
Tionóladh 5 chruinniú in 2017, lena n-áirítear comhchruinniú leis an gCoiste um Beartais Straitéiseacha
maidir le Tithíocht agus cruinniú speisialta maidir leis an Dréacht-Chreat Náisiúnta Pleanála 2040. I rith na
bliana, rinne an CBS roinnt fadhbanna tábhachtacha beartais a mheas agus mhol sé tograí luachmhara
i bpríomhréimsí straitéiseacha, lena n-áirítear:


Pleananna do Bhaile Átha Cliath 1



Lóistín do mhic léinn tríú leibhéal



Táillí Pleanála Comhaltaí



Éire 2040: Páipéar Saincheisteanna an Creata Náisiúnta Pleanála agus an Dréacht-Chreat
Náisiúnta Pleanála



CFS an Phoill Bhig



Dréacht SDRA12 – Creat Forbartha do Ghairdíní San Treasa an Ceantar Máguaird



Tuarascáil Grúpa Comhairliúcháín Shráid an Mhúraigh: Stair a Dhaingniú



Clár na Láithreán Folamh (10 láithreán is mó bunaithe ar luacháil le stair pleanála)



Boscaí Poist Stairiúla



Cruthú Áite

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2017 Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Leathanach 114

An Coiste um Beartais Straitéiseacha Ealaíon, Cultúir agus Áineasa
Líon na gCruinnithe a Tionóladh: 6
Déanann an Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir lena hEalaíona, Cultúr agus Fóillíocht maoirseacht ar
obair na Seirbhísí Cultúir, Fóillíochta agus Eacnamaíocha agus tá Clr. Vincent Jackson ina chathaoirleach ar
an gCoiste. Déileálann an Coiste le foirmiú, forbairt, monatóireacht agus athbhreithniú na mbeartas
a bhaineann le feidhmeanna an údaráis áitiúil agus comhairle a thabhairt don údarás áitiúil maidir leis na
nithe sin. Tá an Coiste comhdhéanta de 21 chomhalta, 14 chomhairleoir agus 7 gcomhalta earnála agus
bíonn cruinniú acu sé huaire sa bhliain.
Seo a leanas a chuid réimsí freagrachta:
 Cartlanna


Na hEalaíona



Rialú Capall agus Madraí



Cultúr



Imeachtaí agus Féilte



Gailearaithe



Deontais Ardoideachais



Caidreamh Idirnáisiúnta



Leabharlanna



Músaeim



Ceol



Páirceanna agus Spásanna Oscailte



Timpeallacht Nádúrtha



Béilí Scoile



Ionaid Spóirt agus Fóillíochta



Forbairt Spóirt



Cuimsiú Sóisialta

Phléigh an Coiste um Beartais Straitéiseacha Ealaíon, Cultúir agus Áineasa leis an méid seo a leanas le linn 2017.
Mí Eanáir 2017








Brendan Teeling, Leas-Leabharlannaí Cathrach – Cur i láthair ar Sheirbhísí Leabharlainne agus
Cartlainne – Bailiúchán Íomhánna Digiteach – Seirbhís Nua Ar Líne
Brendan Teeling, Tuarascáil an Leas-Leabharlanní Cathrach ar Thionscnaimh Chuimhniúcháin
Leabharlainne Cathrach Bhaile Átha Cliath
Brendan Teeling, Leas-Leabharlannaí Cathrach – Athbhreithniú ar Fhéile Lá Fhéile Pádraig 2016
agus Forléargas Réamh-Chláir 2017
Margaret Hayes, Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha Cliath - Cur i Láthair ar Leabharlann Nua na
Cathrach i gCearnóg Parnell.
Ray Yeates, Oifigeach Ealaíon Cathrach – Tuarascáil ar Dheontais Ealaíon Cathrach 2017 – Formheasta
ag an Chomhairle Cathrach ar an 9 Eanáir 2017.
Ray Yeates, Oifigeach Ealaíon na Cathrach – Nuashonrú ar Chur chun Feidhme na Straitéise
Cultúrtha
Jim Beggan, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach – Comhpháirtíocht Spóirt agus Folláine Chathair
Bhaile Átha Cliath STRIDE 2017 – 2020 – Lainseáilte Feabhra 2017
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Márta 2017


Ray Yeates – Cur i Láthair ar Théarmaí Tagartha do Ghrúpa Oibre Luke Kelly



Margaret Hayes, Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha Cliath – Cur i Láthair ar Leabharlann Nua na
Cathrach i gCearnóg Parnell – cuireadh tús le hoibreacha iniúchta láithreáin ar an 20 Feabhra.



Ray Yeates, Oifigeach Ealaíon na Cathrach – Nuashonrú ar Chur chun Feidhme na Straitéise Cultúrtha



Plean Pobail agus Eacnamaíoch Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath 2016 – 2021 – Fócasghrúpa le
bunú chun na cuspóirí atá leagtha amach i Sprioc 6 den Phlean a bhaint amach.

Bealtaine 2017
 Leslie Moore, Ceannfort na bPáirceanna Cathrach – Cur i Láthair ar Sheirbhísí Páirceanna sa Chathair


Ray Yeates, Oifigeach Ealaíon Cathrach – Tuarascáil ar Chur i bhFeidhm na Straitéise Cultúrtha – grúpa
oibre atá le bunú maidir le seachadadh an spáis chultúrtha sa chathair



Brendan Teeling, Leas-Leabharlannaí Cathrach – Dréacht-Doiciméad Beartais Athbhreithnithe
maidir le hAinmniú Bonneagair Cuimhneacháin agus Soláthar Séadchomharthaí, Cuimhneacháin
agus Plaiceanna – Formheasta ag an gComhairle Cathrach 2017



Shauna McIntyre – Tuarascáil ar Athstruchtúrú na nOifigeach Forbartha Spóirt sa Chathair

Iúil 2017
 Dr. Daniel O’Hare – Cur i Láthair ar an Tionscadal Náisiúnta Músaeim Eolaíochta do Leanaí


Aaron Copeland – Cur i Láthair ar Chathair Spraíúil



Ray Yeates, Oifigeach Ealaíon Cathrach – Tuarascáil agus moltaí ó Ghrúpa Oibre Luke Kelly



Ray Yeates, Oifigeach Ealaíon Cathrach – Tuarascáil ar sheachadadh spáis chultúrtha sa chathair
– SPRIOC 6 de Phlean Pobail agus Eacnamaíoch Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath 2016 – 2021



Brendan Teeling, Leas-Leabharlannaí Cathrach – Tuarascáil ar nuashonrú an tí George Bernard
Shaw – oibreacha iniúchta ailtireachta agus innealtóireachta críochnaithe



Margaret Hayes, Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha Cliath – Nuashonrú ar Leabharlann Nua na
Cathrach i gCearnóg Parnell

Meán Fómhair 2017


Kieran O Neill – Cur i Láthair ar an Dréacht-Straitéis do Pháirceanna Chathair Bhaile Átha Cliath
2017 – 2022- Curtha faoi bhráid ag 5 Choiste ceantair. Le bheith formheasta ag an gComhairle
Cathrach 2018



Declan Wallace – Tuarascáil ar Fhoghrúpa an Chomhchoiste Póilíneachta ar Iompraíocht
Fhrithshóisialta i bPáirceanna



Ray Yeates, Oifigeach Ealaíon na Cathrach – Tuarascáil ar Chur i bhFeidhm na Straitéise Cultúrtha
– Cur Chun Cinn Spáis Oibre an Ealaíontóra



Ruairí Ó Cuív, Bainisteoir Ealaín Phoiblí – Tuarascáil ar Ghrúpa Oibre Luke Kelly Formheasta ag an
gComhairle ar an 19 Meán Fómhair



Margaret Hayes, Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha Cliath – Nuashonrú ar Leabharlann Nua na
Cathrach i gCearnóg Parnell
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Samhain 2017


Alison Lyons, Stiúrthóir Bhaile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO – Cur i láthair ar Chathair
Litríochta UNESCO



Barbara Dawson, Stiúrthóir An Hugh Lane, Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath – Cur i láthair ar
Dréachtphlean Straitéiseach an Hugh Lane, Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath 2018 - 2023 ag an
gcruinniú ar an 4 Nollaig



Owen Keegan, Príomhfheidhmeannach – Tuarascáil faoi bhunú Chuideachta Chultúrtha Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath – Tuarascáil le dul chuig an gComhairle i mí Feabhra 2018.



Jim Beggan, Oifigeach Feidhmiúchán Sinsearach – Athbhreithniú ar an bPas Fóillíochta agus ar an
Scéim do Dhaoine os cionn 65



Brendan Teeling, Leasleabharlannaí Cathrach – Tuairisc suas chun dáta ar Theach George Bernard

Fochoistí:


Fochoiste Comóraidh



Coiste ar Ainmniú Comórtha (Fochoiste den Chomhairle Cathrach)



Grúpa Comhairliúcháin Ealaíon agus Cultúir



Fochoiste ar Spásanna Oibre d’Ealaíontóirí



Bord Comhairleach Chomhpháirtíocht Spóirt agus Folláine Bhaile Átha Cliath

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2017 Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Leathanach 117

An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Tithíocht

Líon na gCruinnithe a Tionóladh: 11

Reáchtáladh comhchruinniú de na CBSanna um Thithíocht & Phleanáil ar an 25 Aibreán chun creatphlean
forbartha nua le haghaidh SDRA 12 Gairdíní San Treasa agus a Phurláin chuig baill an dá CBS le sonrú.
Ba iad seo a leanas na príomhcheisteanna a ndearnadh iad a phlé agus a mheas ag an gCoiste:


An Clár Tithíochta



Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean



Cóiríocht don Lucht Siúil



An Straitéis Míchumais



Cur i láthair ar Irish Glass Bottle (IGB)



Tuairiscí Fhoghrúpa an CBS um Thithíocht



Nuashonruithe do Phlean Gníomhaíochta 2016 de Phlean Phobail agus Eacnamaíoch Áitiúil
Chathair Bhaile Átha Cliath 2016-2021



Cur i láthair ag an nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta: Nuáil, Comhoibriú & Tithe
a Sheachadadh



Scéim na Ligean



An Scéim ÍCT (Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta)



Airbnb



Athnuachan Ghairdíní San Treasa



Caighdeáin um Thithe ar Cíos



Cur i láthair ag Líonra na n-Úinéirí Árasáin

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:



Foghrúpa ar Chomhdhlúthú

Cuspóirí: Comhdhlúthú i Stoc na Comhairle Cathrach a mheas.

Tharla 4 chruinniú in 2017;


20 Iúil



27 Meán Fómhair



8 Samhain



12 Nollaig
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Comhaltaí
Comhairleoir

Daithi Doolan

Comhairleoir

Éilis Ryan

Comhairleoir

David Costello

Comhairleoir

Tina MacVeigh - Cathaoirleach

Comhairleoir

Janice Boylan

Innealtóir Feidhmiúcháin
Sinsearach
Ailtire Feidhmiúcháin
Sinsearach
Bainisteoir Feidhmiúcháin

Robert Buckle



Cecilia Naughton
Céline Reilly

Foghrúpa Scéim na Ligean

Cuspóirí: Athbhreithniú a dhéanamh ar Scéim na Leithdháiltí, ar glacadh leis in 2013.
Tharla 3 chruinniú in 2017;


12 Deireadh Fómhair



2 Samhain



16 Samhain

Áirítear le Saincheisteanna le hAthbhreithniú:


Cúrsaí Leighis



Easpa Dídine



Leas.



An Lucht Taistil:



Míchumas



An-iomarca daoine ann



Surrender Larger



Careleavers & Congregate Settings



Iarratais ar Rochtain

Comhaltaí
Oscailte do Chomhaltaí an CBS um Thithíocht.
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An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Forbairt Gheilleagrach agus Fiontar
Líon na gCruinnithe a Tionóladh: 4
Tacaíonn an Oifig um Forbairt Gheilleagrach & Fiontar, a chuimsíonn an Oifig Forbartha Eacnamaíochta, an
Oifig Fiontair Áitiúil (OFÁ) agus Idirchaidreamh Idirnáisiúnta le hobair an Choiste Beartais Straitéisigh (CBS)
um Forbairt Gheilleagrach & Fiontar, a ndéanann an Cmhlr Deirdre Heney cathaoirleacht air.

Pléann an Coiste le ceapadh, forbairt, monatóireacht agus athbhreithniú beartais a bhaineann le
feidhmeanna an údaráis áitiúil agus tugann comhairle don údarás áitiúil faoi na hábhair sin.
Tá 15 chomhalta ar an gCoiste, 10 Comhairleoirí agus 5 comhaltaí earnála, agus bhí ceithre chruinniú aige
in 2017 le himeacht bhreise, Cruinniú Mullaigh Chathair Bhaile Átha Cliath ar bhonneagar.
Seo a leanas a chuid réimsí freagrachta:


Forbairt Eacnamaíochta a Chur chun cinn



Maoirseacht ar Thacaí Fiontair do mhicreafhiontar



Corrthrádáil



Margaí



Turasóireacht



Caidreamh Idirnáisiúnta

Dhírigh An Coiste Beartais Straitéisigh um Forbairt Gheilleagrach agus Fiontar ar an méid seo a leanas le
linn 2017.
Mí Eanáir 2017:
Gníomhaireacht Fhorbartha Ghráinseach Ghormáin (GFG) Tuairisc agus cur i láthair An tUas. Ger Casey
Tuarascáil ar Chaiféanna & Bhialanna
Forbairt Gheilleagrach & Bainistíocht Fiontair Nuashonrú
Bainistíocht Caidreamh idirnáisiúnta Nuashonrú Bainistíochta

Aibreán 2017:
Ráiteas Straitéise Turasóireachta agus Clár Oibreacha 2017-2022
Dréachtphlean Gníomhaíochta um Margaí Chathair Bhaile Átha Cliath
Forbairt Gheilleagrach & Bainistíocht Fiontair Nuashonrú
Bainistíocht Caidreamh idirnáisiúnta Nuashonrú Bainistíochta

Iúil 2017:
D’óstaigh an CBS um Forbairt Gheilleagrach & Fiontar Cruinniú Mullaigh Chathair Bhaile Átha Cliath ar
Bhonneagar 2017 An Cmhlr Paul McAuliffe ina chathaoirleach air. Foilsíodh an tuarascáil Torthaí i mí
Lúnasa agus cuireadh faoi bhráid na comhairle iomláine í i mí Mheán Fómhair.

Meán Fómhair 2017:
ú

2 Dréachtphlean Gníomhaíochta um Margaí Chathair Bhaile Átha Cliath
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Tuarascáil ar Mhargadh na Míol i mBaile Átha Cliath um Nollaig
Tuarascáil ar an gCiste um Forbairt Réigiúnach Fiontraíochta
Bainistíocht Caidreamh idirnáisiúnta Nuashonrú Bainistíochta
Forbairt Gheilleagrach & Bainistíocht Fiontair Nuashonrú

Samhain 2017:
Dréacht-Fhodhlíthe ar Chorrthrádáil
Cur i láthair ar thuarascáil Torthaí Chruinniú Mullaigh Chathair Bhaile Átha Cliath ar Bhonneagar
Forbairt chlár oibre le haghaidh 2018
Bainistíocht Caidreamh idirnáisiúnta Nuashonrú Bainistíochta
Forbairt Gheilleagrach & Bainistíocht Fiontair Nuashonrú

An Coiste um Beartais Straitéiseacha Chomhshaoil
Líon na gCruinnithe a Tionóladh: 6
Tuairisc ar Ghníomhaíochtaí:


Bunaíodh Fochoiste ar Bhruscar chun tacú le cur i bhfeidhm an Phlean um Bainistíocht Bruscair
2016 – 2018.



Aithníodh ceantar píolótach um ghlanadh treisithe i gcomhar leis bpobal áitiúil agus le grúpaí cónaitheora.



Straitéis um Ghníomhú ar son na hAeráide le haghaidh 4 hÚdarás Áitiúil Bhaile Átha Cliath.



Pleananna um Ghníomhú ar son na hAeráide á bhforbairt.



Maoirseacht ar dhul chun cinn an Tionscadail Dramhaíl go Fuinneamh Bhaile Átha Cliath.



Coimisiúnú an Tionscadail Dramhaíl go Fuinneamh Bhaile Átha Cliath scrúdaithe.



Sonraí faoi dheontais an Chiste Gnóthachain Phobail foilsithe.



Beartas ar úsáid Gliofosáite á fhorbairt.



Plean Measúnaithe agus Bainistíochta Riosca i gcás Tuilte Dobharcheantair curtha i láthair.



Thug an Coiste aighneachtaí ar an Straitéis Náisiúnta um Aer Glan.
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An Coiste um Beartais Straitéiseacha Iompair
Líon na gCruinnithe a Tionóladh: 5
Tuairisc ar Ghníomhaíochtaí


Tuairiscí suas chun dáta ar thionscadail Iompar Lár Cathrach, agus an plás beartaithe i bhFaiche an
Choláiste, lenar áiríodh na Céanna Thuaidh agus Theas a mheas. Cuireadh i bhfeidhm pleananna
Bainistíochta Tráchta sular cuireadh tús leis an Luas Traschathrach.



Plé ar Rotharbhealach na Life.



Tar éis gur pléadh agus gur scrúdaíodh na saincheisteanna i rith 2017, reáchtáladh comhchomhairle
phoiblí ar na Fodhlíthe nua beartaithe chun oibriú na Scéimeanna um Rothair ina Stad sa chathair
a rialú mar thoradh air sin, ghlac an Chomhairle Cathrach i mí na Samhna, 2017, le Fodhlíthe
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar Rialú Fhruiliú Rothar Eas-sráide ina Stad 2017.



Athbhreithniú ar thionchar Chéim 1 agus 2 de na criosanna nua 30km/h tugtha isteach i gCathair
Bhaile Átha Cliath in 2017 ag Fodhlíthe Luasteorann Speisialta na Comhairle Cathrach, agus cur
i láthair ar athbhreithniú Chéim 3 ar na Fodhlíthe a thosófar go luath in 2018.



Cur i láthair ar an scéim phíolótach um sheachadtaí inbhuanaithe, a bhí bunaithe ar Shráid Wolfe Tone
i rith 2017, agus aighneacht don CBS um Iompar maidir le Fodhlíthe Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath um Rialú Éicea-Mhol Eas-sráide um Sheachadtaí Inbhuanaithe 2018 le cur faoi bhráid na
Comhairle Cathrach chun tús a chur le próiseas comhchomhairle poiblí faoi na Fodhlíthe beartaithe.



Tuarascáil Bhliantúil ó Oifigeach na nAchomharc Páirceála 2016.



Cur i láthair ag an tUas. Darragh Genockey, Go Car, ar oibriú ar an gclub carranna bunaithe ar
bhallraíocht i gcathair Bhaile Átha Cliath.



Cur i láthair ag Ms Anne Graham, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, an tÚdarás Náisiúnta Iompair,
faoi BusConnects, maidir le moltaí um athdhearadh bunúsach an chóras bus i mBaile Átha Cliath.



Cur i láthair ar chur i bhfeidhm Straitéis Réimse Poiblí na Comhairle Cathrach.



Tuarascáil ar ainmphlátaí Sráide Bhaile Átha Cliath.



Cur i láthair i mí na Samhna, 2017, ag Ms Grainne Mackin, an tÚdarás Náisiúnta Iompair, ar an Luas
Traschathrach, a cuireadh i mbun seirbhíse i mí na Nollag, 2017.



Moladh an CBS ar Iompar don Chomhairle Cathrach chun ballraíocht an Choiste a mhéadú.
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Aguisín 3 - Táscairí Feidhmíochta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Táscairí Feidhmíochta
01/01/2017 - 31/12/2017 (Bliantúil)
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Ábhar

Táscaire

Luach

Trácht

Tithíocht: T1, T2 & T4 A. Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht 24990
Faofa
an ÚÁ ar an 1/1/2017
B. Líon na dteaghaisí a cuireadh leis an 456
stoc faoi úinéireacht an ÚÁ i rith 2017
(bíodh go raibh siad tógtha nó faighte)
C. Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht 54
ÚÁ a díoladh in 2017
D. Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht 148
ÚÁ a leagadh in 2017
E. Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht 25244
an ÚÁ ar an 31/12/2017
F. Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht 166
ÚÁ a bhfuil sé beartaithe a leagan faoi
scéim atá faofa ag an DHPLG
A. Céatadán de líon na dteaghaisí faoi 4.40%
úinéireacht ÚÁ a bhí folamh ar an
31/12/2017
Líon na dteaghaisí ina stoc foriomlán 1104
nach raibh tionóntaí iontu ar an
31/12/2017

Tá an t-iomlán sin déanta suas
de 494 aonad réadmhaoine atá
ar fáil le ligean agus 610 aonad
arb é athchóiriú beartaithe atá
i gceist leo, atá le haistriú chuig
na Comhlachtaí Ceadaithe
Tithíochta
nó
leagan
bheartaithe

A. Caiteachas i rith 2017 ar dheisiú €2597.75
agus chothabháil tithíochta arna
ceannach nó arna tógáil ag an ÚÁ
tiomsaithe ar bhonn leanúnach ón
1 Eanáir 2017 go dtí an 31 Nollaig
2017, roinnt faoi líon na dteaghaisí
arna soláthar go díreach i stoc an ÚÁ
ar an 31/12/2017
Caiteachas ar dheisiú agus chothabháil €65146374
stoc ÚÁ a tiomsaíodh ar bhonn
leanúnach ón 1 Eanáir 2017 go dtí an
31 Nollaig 2017, a chuimsigh caiteachas
ar chothabháil bheartaithe ach gan
caiteachas faoi mhórscéimeanna faofa
athchóirithe san áireamh

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2017 Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Leathanach 123

Tithíocht: T3 & T5
Faofa

A. An t-am a tógadh ón dáta ar fágadh 18.93 wk
teaghais folamh go dtí an dáta in 2017
nuair a bhí tionóntacht nua tosaithe sa
teaghais, agus é meánaithe thar gach
teaghais a athligean ar cíos i rith 2017
B. An costas a caitheadh ar thionóntaí €18570.04
nua a chur sna teaghaisí in 2017 agus
iad réidh le ligean ar cíos arís, agus
é meánaithe thar gach teaghais
a ligeadh ar cíos arís in 2017
Líon na dteaghaisí ar cuireadh 876
tionóntaí nua ar dháta ar bith in 2017
(ach gan iad siúd san áireamh a bhí
folamh mar gheall ar scéim
athchóirithe ar fud eastáit)
Líon na seachtainí ón uair ar imigh an 16582.68 wk
tionónta a bhí ann roimhe sin ón
teaghais go dtí céad dhochar cíosa an
tionónta nua agus é iomlánaithe le
haghaidh gach teaghaise ar cuireadh
tionóntaí nua iontu in 2017
An caiteachas iomlán ar dheisiúcháin €16267351
a bhí riachtanach chun go bhféadfaí
teaghaisí a ligean ar cíos arís
A. A. Líon iomlán na dtionóntachtaí 75003
cláraithe i gceantar an ÚÁ ag deireadh
Meithimh 2017
B. Líon na dteaghaisí ar cíos 1361
a ndearnadh cigireacht orthu in 2017
C. Céatadán teaghaisí a rinneadh 85.01%
cigireacht orthu in 2017 a fuarthas gan
a bheith ag comhlíonadh le Rialacháin
Chaighdeán
D. Líon
na
neamhchomhlíontacha
comhlíontach le linn 2017

dteaghaisí 717
a
bhí

Líon na dteaghaisí a ndearnadh 1157
cigireacht orthu in 2017 a bhfuarthas
nach raibh siad ag comhlíonadh na
Rialachán Tithíochta (Caighdeáin um
Thithe ar Cíos)
Tithíocht: T6
Faofa

A. Líon na ndaoine fásta i gcóiríocht 62.11%
éigeandála atá gan dídean go
fadtéarmach mar% de líon iomlán na
ndaoine fásta gan dídean i gcóiríocht
éigeandála ag deireadh 2017
Líon na ndaoine fásta a aicmíodh mar 3489
bheith gan dídean agus i gcóiríocht
éigeandála ar oíche an 31 Nollaig 2017
mar atá taifeadta ar an gcóras PASS
Líon na ndaoine fásta as na daoine sin, 2167
a bhí, ar an 31/12/2017, i gcóiríocht
éigeandála ar feadh 6 mhíosa gan
bhriseadh, nó ar feadh 6 mhíosa go
carnach laistigh de na 12 mhí roimhe sin
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Bóithre: B1 & B2
Faofa

An céatadán de chiliméadair bóthair 100%
Réigiúnaigh a fuair rátáil PCSI sa
tréimhse 24 mhíosa roimh an
31/12/2017
An
céatadán
de
chiliméadair 34%
Príomhbhóthair Áitiúil a fuair rátáil
PCSI sa tréimhse 24 mhíosa roimh an
31/12/2017
An céatadán de chiliméadair Bóthair 11%
Áitiúil den Dara Grád a fuair rátáil PCSI
sa tréimhse 24 mhíosa roimh an
31/12/2017
An céatadán de chiliméadair Bóthair 59%
Áitiúil den Tríú Grád a fuair rátáil PCSI sa
tréimhse 60 míosa roimh an 31/12/2017
% De líon iomlán na gciliméadar de 0%
Bhóthair Réigiúnacha ag a raibh rátáil
PCSI de 1-4 ar an 31/12/2017
% De líon iomlán na gciliméadar de 3%
Bhóthair Réigiúnacha ag a raibh rátáil
PCSI de 5-6 ar an 31/12/2017
% De líon iomlán na gciliméadar de 9%
Bhóthair Réigiúnacha ag a raibh rátáil
PCSI de 7-8 ar an 31/12/2017
% De líon iomlán na gciliméadar de 88%
Bhóthair Réigiúnacha ag a raibh rátáil
PCSI de 9-10 ar an 31/12/2017
% De líon iomlán na gciliméadar de 3%
Phríomhbhóithre Áitiúla ag a raibh
rátáil PCSI de 1-4 ar an 31/12/2017
% De líon iomlán na gciliméadar de 10%
Phríomhbhóithre Áitiúla ag a raibh
rátáil PCSI de 5-6 ar an 31/12/2017
% De líon iomlán na gciliméadar de 9%
Phríomhbhóithre Áitiúla ag a raibh
rátáil PCSI de 7-8 ar an 31/12/2017
% De líon iomlán na gciliméadar de 37%
Phríomhbhóithre Áitiúla ag a raibh
rátáil PCSI de 9-10 ar an 31/12/2017
% De líon iomlán na gciliméadar de 7%
Bhóithre Áitiúla den Dara Grád ag a raibh
rátáil PCSI de 1-4 ar an 31/12/2017
% De líon iomlán na gciliméadar de 17%
Bhóithre Áitiúla den Dara Grád ag a raibh
rátáil PCSI de 5-6 ar an 31/12/2017
% De líon iomlán na gciliméadar de 11%
Bhóithre Áitiúla den Dara Grád ag a raibh
rátáil PCSI de 7-8 ar an 31/12/2017
% De líon iomlán na gciliméadar de 18%
Bhóithre Áitiúla den Dara Grád ag
a raibh rátáil PCSI de 9-10 ar an
31/12/2017
% De líon iomlán na gciliméadar de 6%
Bhóithre Áitiúla den Tríú Grád ag a raibh
rátáil PCSI de 1-4 ar an 31/12/2017
% De líon iomlán na gciliméadar de 21%
Bhóithre Áitiúla den Tríú Grád ag a raibh
rátáil PCSI de 5-6 ar an 31/12/2017
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% De líon iomlán na gciliméadar de 14%
Bhóithre Áitiúla den Tríú Grád ag a raibh
rátáil PCSI de 7-8 ar an 31/12/2017
% De líon iomlán na gciliméadar de 17%
Bhóithre Áitiúla den Tríú Grád ag a raibh
rátáil PCSI de 9-10 ar an 31/12/2017
A1. Ciliméadair
de
bhóithre 6.8 km
réigiúnacha a treisíodh i rith 2017
A2. An méid a caitheadh ar obair €3482204.00
threisithe ar bhóithre réigiúnacha i rith
2017
B1. Ciliméadair
de
bhóithre 0.0 km
réigiúnacha a athshéalaíodh i rith 2017
B2. An méid a caitheadh ar obair €0.00
athshéalaithe ar bhóithre réigiúnacha
i rith 2017
C1. Ciliméadair de bhóithre áitiúla 9.1 km
a treisíodh i rith 2017
C2. An méid a caitheadh ar obair €2779525.00
threisithe ar bhóithre áitiúla i rith 2017
D1. Ciliméadair de bhóithre áitiúla 0.0 km
a athshéalaíodh i rith 2017
D2. An méid a caitheadh ar obair €0.00
athshéalaithe ar bhóithre áitiúla i rith
2017
Mótarcháin: R3
Faofa

A. An
céatadán
d’idirbhearta 84.66%
mótarchánach ar déileáladh leo ar líne
(i.e. próiseáiltear an t-idirbheart agus
eisítear an diosca cánach) in 2017

Uisce: U1
Faofa

% de Scéimeanna Príobháideacha Ní bhaineann le
Uisce Óil atá ag feidhmiú de réir an dlí Comhairle Cathrach
i dtaobh na monatóireachta ar Bhaile Átha Cliath
cháilíocht
na
soláthairtí
príobháideacha uisce óil i rith 2017

Dramhaíl: C1
Faofa

A. Líon na dteaghlach, bunaithe ar 100470
Dhaonáireamh 2016, atá suite
i gceantar clúdaithe ag oibreoir
ceadúnaithe a sholáthraíonn seirbhís
3 araide ar an 31/12/2017
B. An% de theaghlaigh laistigh den 47.48%
údarás áitiúil (i gcomhréir le
Daonáireamh 2016 freisin) dá seasann
an uimhir ag A

Truailliú an
Chomhshaoil: C2
Faofa

A1. Líon
na
gcásanna
truaillithe 17021
a ndearnadh gearán ina dtaobh i rith
2017
A2. Líon na gcásanna truaillithe a bhí 16840
dúnta ón 1/1/2017 go dtí an 31/12/2017
A3. Líon iomlán na gcásanna ar láimh 221
ar an 31/12/2017
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Truailliú Bruscair: C2
Faofa

A1. An% den achar laistigh den ÚÁ a bhí Beidh na figiúir ar fáil
neamhthruaillithe nó saor ó bhruscar i mí Iúil 2018
nuair a ndearnadh suirbhé air in 2017
A2. An% den achar laistigh den ÚÁ Beidh na figiúir ar fáil
a bhí ar bheagán truaillithe nuair i mí Iúil 2018
a ndearnadh suirbhé air in 2017
A3. An% den achar laistigh den ÚÁ Beidh na figiúir ar fáil
a bhí truaillithe go measartha nuair i mí Iúil 2018
a ndearnadh suirbhé air in 2017
A4. An% den achar laistigh den ÚÁ Beidh na figiúir ar fáil
a bhí truaillithe go dona nuair i mí Iúil 2018
a ndearnadh suirbhé air in 2017
A5. An% den achar laistigh den ÚÁ Beidh na figiúir ar fáil
a bhí uafásach truaillithe nuair i mí Iúil 2018
a ndearnadh suirbhé air in 2017

Pleanáil: P1
Faofa

A. Foirgnimh a ndearnadh cigireacht 82.87%
orthu mar chéatadáin de líon na
bhfoirgneamh nua ar tugadh fógra don
údarás áitiúil fúthu
Líon iomlán na bhfoirgneamh nua ar 1179
tugadh fógra fúthu don údarás áitiúil
i.e. foirgnimh áit ar seirbheáladh Fógra
bailí Thosach Feidhme sa tréimhse
1/1/2017 go dtí 31/12/2017 ag tógálaí
nó forbróir ar an údarás áitiúil
Líon na bhfoirgneamh nua ar tugadh 977
fógra don údarás áitiúil fúthu in 2017
agus a ndearna an t-údarás áitiúil ar
a laghad cigireacht amháin ar an
láithreán orthu i rith 2017

Pleanáil: P2 & P3
Faofa

A. Líon iomlán na gcinntí pleanála ag 308
an ÚÁ a bhí faoi réir achomhairc don
Bhord Pleanála a socraíodh ag an
mBord in 2017 ar dháta ar bith
B. % na gcinntí ag A a dhearbhaigh (le 82.14%
héagsúlacht nó gan í) an cinneadh
a rinne an ÚÁ
Líon na gcinntí a dhearbhaigh cinneadh 253
an ÚÁ (le héagsúlacht nó gan í)
A. A. Líon na gcásanna pleanála 1458
a cuireadh faoi bhráid an údaráis áitiúil
nó a tionscnaíodh aige i rith na
tréimhse 1/1/2017 go dtí an
31/12/2017 a ndearnadh a imscrúdú
B. Líon
iomlán
na
gcásanna 1010
imscrúdaithe a dúnadh i rith 2017
C. % de chásanna ag B a caitheadh 50.89%
amach
mar
bheith
fánach,
mionchúiseach nó gan bhunús nó
a dúnadh mar gheall ar cosc ag reacht
nó díolúine forbartha
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D. % na gcásanna ag ‘B’ a réitíodh trí 0%
mheán caibidlí agus a raibh an ÚÁ
sásta leo
E. % de chásanna ag B a dúnadh mar 49.11%
gheall ar chaingne forfheidhmithe
F. Líon iomlán na gcásanna pleanála 2376
a bhí á bhfiosrú ar an 31/12/2017
Líon iomlán na gcásanna ag ‘B’ 514
a caitheadh amach faoi alt 152(2), An
tAcht Pleanála agus Forbartha 2000
Líon na gcásanna ag ‘B’ a réitíodh 0
i sásamh an ÚÁ trí mheán caibidlí

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

Líon na gcásanna ag ‘B’ a dúnadh mar 496
gheall ar chaingne forfheidhmithe
Pleanáil: P4 & P5
Faofa

A. Sonraí Chlár D an Ráiteas Airgeadais €26.59
Bliantúil (RAB) 2017 roinnte ar
dhaonra an cheantar ÚÁ i gcomhréir le
Daonáireamh 2016
Clár D RAB déanta suas de D01 - Pleanáil €14747130
don Todhchaí - D02 - Bainistíocht
Forbartha, D03 - Forfheidhmiú (lena
n-áirítear an cion ábhartha um Chlár
D den lármhuirear bainistíochta) le
haghaidh 2017
A. An
céatadán
d’iarratais
ar 31.67%
dheimhnithe sábháilteachta ó dhóiteán
a fuarthas in 2017 agus ar cinneadh
orthu (deonaithe nó diúltaithe) laistigh
de dhá mhí óna bhfáil
B. An
céatadán
d’iarratais
ar 54.61%
dheimhnithe sábháilteachta ó dhóiteán
a fuarthas in 2017 agus ar cinneadh
orthu (deonaithe nó diúltaithe) laistigh
de thréimhse fhadaithe ar aontaíodh
uirthi leis an iarratasóir
An
céatadán
d’iarratais
ar 401
dheimhnithe
sábháilteachta
ó dhóiteán a fuarthas in 2017 agus nár
tarraingíodh siar ag an iarratasóir
An céatadán d’iarratais ar dheimhnithe 127
sábháilteachta ó dhóiteán a fuarthas in
2017 agus ar cinneadh orthu (deonaithe
nó diúltaithe) laistigh de dhá mhí ón
iarratas a fháil
An céatadán d’iarratais ar dheimhnithe 219
sábháilteachta ó dhóiteán a fuarthas in
2017 agus ar cinneadh orthu (deonaithe
nó diúltaithe) laistigh de thréimhse
fhadaithe ar aontaíodh uirthi

An tSeirbhís Dóiteáin: A. Sonraí Chlár E an Ráiteas Airgeadais €75.65
Bliantúil (RAB) le haghaidh 2017 roinnte
D1
ar dhaonra an cheantar ÚÁ i gcomhréir
Faofa
le figiúir Dhaonáireamh 2016 le
haghaidh an daonra a bhfuil an t-údarás
dóiteáin ag freastal air i gcomhréir le
tuarascálacha Chéim a hAon den Chur
Chuige Riosca-bhunaithe
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Sonraí caiteachais Chlár E RAB déanta €103954252
suas de E11 - Oibriú na Seirbhíse
Dóiteáin agus E12 - Cosc Dóiteáin le
haghaidh 2017

Ní áirítear leis an iomlán sin
caiteachas BDBÁC ar sholáthar
sheirbhís Otharchairr. Is é an
t-ioncam
um
sholáthar
sheirbhís réigiúnach glaonna
ná €1,397,284

An tSeirbhís Dóiteáin: A. Meánmhéid ama tógtha, i nóiméid 1.48 nóim
chun briogáidí dóiteáin a shlógadh
D2 & D3
i Stáisiúin Lánaimseartha i dtaobh
Faofa
dóiteáin
B. Meánmhéid ama tógtha, i nóiméid 6.1 nóim
chun briogáidí dóiteáin a shlógadh
i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís
dóiteáin choimeádta) i dtaobh dóiteáin
C. Meánmhéid ama tógtha, i nóiméid 1.54 nóim
chun briogáidí dóiteáin a shlógadh
i Stáisiúin Lánaimseartha i dtaobh gach
teagmhais éigeandála eile (nárbh
teagmhais dóiteáin iad)
D. Meánmhéid ama tógtha, i nóiméid 6.14 nóim
chun briogáidí dóiteáin a shlógadh
i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís
dóiteáin choimeádta) i dtaobh dóiteáin
gach teagmhais éigeandála eile (nárbh
teagmhais dóiteáin iad)
A. % de chásanna i dtaobh dóiteáin 75.24%
ina bhfreastalaítear ar an láthair den
chéad uair laistigh de 10 nóiméad
B. % de chásanna i dtaobh dóiteáin 21.82%
ina bhfreastalaítear ar an láthair den
chéad uair tar éis 10 nóiméid ach
laistigh de 20 nóiméad
C. % de chásanna i dtaobh dóiteáin 2.94%
ina bhfreastalaítear ar an láthair den
chéad uair tar éis 20 nóiméid
D. % de chásanna i dtaobh gach 73.88%
teagmhais
éigeandála
eile
ina
bhfreastalaítear ar an láthair den
chéad uair laistigh de 10 nóiméad
E. % de chásanna i dtaobh gach 21.82%
teagmhais
éigeandála
eile
ina
bhfreastalaítear ar an láthair den
chéad uair tar éis 10 nóiméid ach
laistigh de 20 nóiméad
F. % de chásanna i dtaobh gach 4.30%
teagmhais
éigeandála
eile
ina
bhfreastalaítear ar an láthair den
chéad uair tar éis 20 nóiméid
Líon iomlán na nglaonna amach 8340
i dtaobh dóiteán ón 1/1/2017 go
dtí 31/12/2017
Líon na gcásanna dóiteáin áit 6275
a bhfreastalaíonn an chéad inneall
dóiteáin ar an láthair laistigh de
10 nóiméad
Líon na gcásanna dóiteáin áit 1820
a bhfreastalaíonn an chéad inneall
dóiteáin ar an láthair tar éis 10
nóiméid ach laistigh de 20 nóiméad
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Líon na gcásanna dóiteáin áit 245
a bhfreastalaíonn an chéad inneall
dóiteáin ar an láthair tar éis 20 nóiméid
Líon iomlán na nglaonna amach 1673
i dtaobh gach teagmhais éigeandála
eile (i.e. gan dóiteán san áireamh) ón
1/1/2017 go dtí an 31/12/2017
Líon na gcásanna sin nach cásanna 1236
dóiteáin iad áit a bhfreastalaíonn an
chéad inneall dóiteáin ar an láthair
laistigh de 10 nóiméad
Líon na gcásanna sin nach cásanna 365
dóiteáin iad áit a bhfreastalaíonn an
chéad inneall dóiteáin ar an láthair
tar éis 10 nóiméid ach laistigh de
20 nóiméad
Líon na gcásanna sin nach cásanna 72
dóiteáin iad áit a bhfreastalaíonn an
chéad inneall dóiteáin ar an láthair tar
éis 20 nóiméid
An tSeirbhís
Leabharlainne: L1
Faofa

A. Líon
na
gcuairteanna
ar 4.69
leabharlanna in aghaidh duine sa
daonra le haghaidh an cheantar ÚÁ de
réir Dhaonáireamh 2016
B. Líon earraí eisithe d’iasachtaithe 2287514
i gcaitheamh na bliana
Líon na gcuairteanna ar leabharlanna 2602289
ón 1/1/2017 go dtí an 31/12/2017

An tSeirbhís
Leabharlainne: L2
Faofa

A. Sonraí Chlár F an Ráiteas €42.99
Airgeadais Bliantúil (RAB) le haghaidh
2017 roinnte ar dhaonra an cheantar
ÚÁ i gcomhréir le Daonáireamh 2016
Clár F RAB déanta suas de F02 - Oibriú €23840704
na Seirbhíse Leabharlainne agus
Cartlainne (lena n-áirítear an cion
ábhartha den mhuirear lárnach
bainistíochta le haghaidh Chlár F) le
haghaidh 2017

Óige agus Pobal: Ó1 & A. Céatadán na scoileanna áitiúla 12.00%
i mbun scéim áitiúil Chomhairle
Ó2
na nÓg
Faofa
Líon iomlán na meánscoileanna sa 250
cheantar ÚÁ ar an 31/12/2017
Líon na meánscoileanna sa cheantar 30
ÚÁ ar fhreastail ionadaithe uathu ar
CGB Chomhairle na nÓg a reáchtáladh
in 2017
A. Líon eagraíochtaí san áireamh 32.02
i gClár an Chontae agus an chomhréir
a roghnaigh a bheith mar chuid den
Choláiste Cuimsiú Sóisialta laistigh den
Líonra Rannpháirtíochta Pobail
Líon iomlán na n-eagraíochtaí i gClár 684
an Chontae don cheantar údaráis
áitiúil amhail an 31/12/2017
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Líon
iomlán
na
n-eagraíochtaí 78
a chláraigh don chéad uair in 2017
Líon iomlán na n-eagraíochtaí cláraithe 219
a roghnaigh bheith páirteach sa
Choláiste Toghcháin um Chuimsiú
Sóisialta nuair a chláraigh siad don
Líonra Rannpháirtíochta Pobail
Cúrsaí
Corparáideacha:
C1, C2 & C4
Faofa

A. Líon na mball foirne coibhéise 5401.50
lánaimseartha amhail an 31 Nollaig 2017
A. Céatadán de laethanta oibre íoctha a 3.97%
cailleadh mar gheall ar asláithreacht
tinnis trí shaoire a raibh teastas dochtúra
ag gabháil léi in 2017
B. Céatadán de laethanta oibre íoctha 0.52%
a cailleadh mar gheall ar asláithreacht
tinnis trí shaoire féindeimhnithe in 2017
Líon na laethanta oibre a cailleadh mar 50464 lá
gheall ar asláithreacht tinnis trí shaoire
a raibh teastas dochtúra ag gabháil léi
in 2017
Líon na laethanta oibre a cailleadh mar 6359 lá
gheall ar asláithreacht tinnis trí shaoire
féindeimhnithe in 2017
Líon na laethanta oibre a cailleadh mar 0 lá
gheall ar asláithreacht tinnis a bhí
cuimsithe in iomlán na laethanta
saoire tinnis féindeimhnithe in 2017
Líon na laethanta oibre a cailleadh mar 1824 lá
gheall ar asláithreacht tinnis a bhí
cuimsithe in iomlán na laethanta
saoire tinnis a raibh teastas dochtúra
ag gabháil léi in 2017
Má tá aon bhaill foirne ar shaoire 372
fhadtéarmach tinnis (i.e tréimhse
leanúnach de níos mó ná 4 seachtaine)
cuir isteach nóta téacs de líon na mball
foirne ar shaoire fhadtéarmach tinnis
A. An caiteachas go léir ar TFC le linn na €2007.53
tréimhse ón 1/1/2017 go dtí 31/12/2017
agus é roinnte ar an líon CLA.
An caiteachas ioncaim iomlán ar €10843652
Ghnéithe Cuntais

Cúrsaí
Corparáideacha: C3
Faofa

A. Líon
iomlán
na
n-amharc 15261991
leathanaigh ar láithreáin ghréasáin an
údaráis áitiúil in 2017
B. Líon iomlán na leantóirí ag 122340
deireadh 2017 le haghaidh chuntais
meáin sóisialta an ÚÁ
Líon na gcuntas meáin sóisialta arna 19
bhfeidhmiú ag an údarás áitiúil

Airgeadas: M1 & M2
Faofa

A. Iarmhéid carnach ar an 31/12/2013 €16576645
sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam
& Caiteachas an RAB
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B. Iarmhéid carnach ar an 31/12/2014 €28354582
sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam
& Caiteachas an RAB
C. Iarmhéid carnach ar an 31/12/2015 €28600516
sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam
& Caiteachas an RAB
D. Iarmhéid carnach ar an 31/12/2016 €26101486
sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam
& Caiteachas an RAB
E. Iarmhéid carnach ar an 31/12/2017 €23240144
sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam
& Caiteachas an RAB
F. Barrachas nó easnamh carnach ar 2.68%
an 31/12/2017 mar chéatadán den
Ioncam Iomlán ón RAB
G. Caiteachas Ioncaim an duine in 2017 €1505.34
An figiúr Ioncaim Iomláin le haghaidh €868219405
2017 ó Ráiteas Chuntas Ioncaim agus
Caiteachais an RAB
An figiúr Caiteachais Iomláin le €834790251
haghaidh 2017 ó Ráiteas Chuntas
Ioncaim agus Caiteachais an RAB
Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas 81.0%
Airgeadais Bliantúil le haghaidh 2013
Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas 84.0%
Airgeadais Bliantúil le haghaidh 2014
Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas 88.0%
Airgeadais Bliantúil le haghaidh 2015
Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas 90.0%
Airgeadais Bliantúil le haghaidh 2016
Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas 91%
Airgeadais Bliantúil le haghaidh 2017
Leibhéal bailiúcháin na gCíosanna 78.0%
& Liúntas ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2013
Leibhéal bailiúcháin na gCíosanna 78.0%
& Liúntas ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2014
Leibhéal bailiúcháin na gCíosanna 80.0%
& Liúntas ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2015
Leibhéal bailiúcháin na gCíosanna 78.0%
& Liúntas ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2016
Leibhéal bailiúcháin na gCíosanna 76%
& Liúntas ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2017
Leibhéal bailiúcháin na n-Iasachtaí 61.0%
Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2013
Leibhéal bailiúcháin na n-Iasachtaí 58.0%
Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2014
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Leibhéal bailiúcháin na n-Iasachtaí 59.0%
Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2015
Leibhéal bailiúcháin na n-Iasachtaí 66.0%
Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2016
Leibhéal bailiúcháin na n-Iasachtaí 66%
Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le haghaidh 2017

Forbairt
Eacnamaíochta:
J1 go J4
Faofa

A. Líon na bpost a cruthaíodh le 232.5
cúnamh ón Oifig Fiontair Áitiúil i rith
na tréimhse 1/1/2017 go dtí an
31/12/2017
A. Líon iarratas dearbhán trádála ar líne 140
faofa ag an Oifig Fiontair Áitiúil in 2017
B. Líon na ndearbhán trádála ar líne 39
tarraingthe anuas in 2017
A. Líon rannpháirtithe a fuair 994
meantóireacht le linn na tréimhse
1/1/2017 go 31/12/2017
A. An bhfuil straitéis turasóireachta Tá
reatha ag an údarás áitiúil?

Cuireadh an Ráiteas Straitéise
agus Clár Oibre Turasóireachta
2017-2022 de chuid Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath faoi
bhráid an CBS ar Fhorbairt
Gheilleagrach & Fhiontraíocht
ar an 4 Aibreán 2017

B. An bhfuil Oifigeach Turasóireachta Tá
ainmnithe ag an údarás áitiúil?

Roinnte faoi láthair ag 2 bhall
foirne ag grád OFS
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Aguisín 4 – Scéim do Ranníocaíocht Forbartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Scéim Ranníocaíochtaí 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 2017

2017
Scéim faoi Alt 48 – Ranníocaíochtaí a fuarthas
Alt 48(2c) Ranníocaíochtaí a fuarthas (Páirceanna, Bóithre,
Trácht srl.)
Méid iomlán na n-íocaíochtaí a fuarthas

€34,087,875.00

€787,437.70

€34,875,312.70
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Foráiltear le Scéim Ranníocaíochtaí Alt 48 na cistí a bhailítear faoin scéim a chur chun feidhme
mar seo a leanas:
% de na ranníocaíochtaí
a chuirtear i bhfeidhm ar
gach aicme
Aicme na Forbartha Bonneagair Poiblí
Aicme 1
Bonneagar agus áiseanna bóithre

30.24%

Aicme 2
Bonneagar agus saoráidí uisce agus draenála

14.61%

Aicme 3
Áiseanna agus fóntais pháirce

11.89%

Aicme 4
Áiseanna agus fóntais phobail

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.
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Aguisín 5 – Comhdhálacha & Seimineáir 2017

Ócáid

Ceann scríbe

Comhdháil ar an gCreat Náisiúnta Pleanála

Áth Luain, Contae na hIarmhí

Líon
Comhairleoirí
a bhí i láthair
2

Comhdháil Náisiúnta nZEB

Inis Córthaidh, Contae Loch Garman

1

An Comhdháil Pleanála Náisiúnta

Contae Bhaile Átha Cliath

1

Comhdháil Bhliantúil CRÁÉ

Inis, Contae an Chláir

5

Seimineár Earraigh LAMA

Baile Mhic Gormáin, Contae na Mí

1

CRÁÉ (AILG) Seimineár Oiliúna

Arcló, Contae Loch Garman

1

Oiliúint LAMA

Contae na Mí

1

Oiliúint AILG

Cathair na Mart, Contae Mhaigh Eo

1

Oiliúint AILG

Dún Dealgan, Contae Lú

2

Scoil Samhraidh Mac Gill

Na Gleannta, Contae Dhún na nGall

1

Oiliúint LAMA

Cluain Meala, Contae Thiobraid Árann

1

Comhdháil Institiúid Pleanála na hÉireann

Contae Bhaile Átha Cliath

1

Seimineár Fómhair AILG

Contae Shligigh

3

Comhdháil an Urban Land Institute

Contae Bhaile Átha Cliath

1

Seimineár CRÁÉ (AILG)

Tulach Mhór, Contae Uíbh Fhailí

1

Seimineár CRÁÉ (AILG)

Cora Droma Rúisc, Contae Liatroma

1

Cuairt Oifigiúil ag an Ard-Mhéara

Nice, An Fhrainc

1

Misean Nasctha San Jose

San Jose, Stáit Aontaithe Mheiriceá

3

Cruinniú na hÁise-na hEorpa (ASEM) le

Liospóin, An Phortaingéil

1

Cuairt Oifigiúil ag an Ard-Mhéara

Iarúsailéim, Iosrael

1

Cuairt Oifigiúil ag an Ard-Mhéara

Chicago, Stáit Aontaithe Mheiriceá

1

Comhdháil Velo-City 2017

Nijmegen, An Ísiltír

1

Comhdháil UNESCO

Enghien-Les- bains, An Fhrainc

1

6ú Idirphlé Díreach idir Méaraí na
bPríomhchathracha AE agus an
Coimisiún Eorpach
Cuairt Oifigiúil ag an Ard-Mhéara

Riga, an Laitvia

1

Ohio, Stáit Aontaithe Mheiriceá

1

haghaidh Gobharnóirí agus Méaraí
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Aguisín 6 – Comórtais Earcaíochta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Miondealú de réir Inscne um Chomórtais Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
I rith 2017 reáchtáil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath comórtais éagsúla. 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.
Iarratasóirí ar
éirigh leo
Fir
Mná

Iarratasóirí
Fir

Mná

Ailtire Cúnta

Líon
iomlán na
n-iarratas
a fuarthas
66

33

33

14

2

12

Oifigeach Cúnta Coiscthe Dóiteáin

12

12

0

3

3

0

Cigire Cúnta: E. + T.

9

9

0

3

3

0

Oifigeach Cúnta ITS

15

14

1

4

3

1

Suirbhéir Cainníochta Cúnta

17

2

5

5

5

0

Oifigeach Tráchta Cúnta

5

5

0

2

2

0

Luachálaí Cúnta

22

17

5

2

0

2

Gabha Dubh

2

2

0

2

2

0

Comhairleoir Gnó

35

22

13

5

4

1

Garraíodóir Ceardaíochta
(Seachtrach)
Garraíodóir Ceardaíochta
(Inmheánach)
Ceannaire Criú

105

88

17

17

15

2

5

5

0

2

2

0

10

10

0

7

7

0

Leas-Stiúrthóir – DRHE

11

6

5

7

2

5

Innealtóir Feidhmiúcháin
Struchtúrach
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
S&S
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
S&S
Oifigeach Feidhmiúcháin Tithíochta

13

10

3

5

4

1

13

6

7

8

2

6

13

6

7

8

2

6

70

36

34

14

4

10

Pleanálaí Feidhmiúcháin

61

31

30

15

6

9

Suirbhéir Feidhmiúcháin
Cainníochta
Aturnae Feidhmiúcháin

25

20

5

7

5

2

18

5

13

5

1

4

G.O. – Páirceanna Ghrúpa 4

25

25

0

11

11

0

G.O. – Sealadach

132

126

6

94

91

3

Innealtóir Sibhialta Iarchéime

17

14

3

12

9

3

Oifigeach ITS Iarchéime

8

7

1

2

2

0

Stiúrthóir Páirceanna le Céim

28

22

6

6

3

3

Comórtais
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Ceann Oideachais agus
For-rochtana
Ceann Taispeántas

3

0

3

2

0

2

1

1

0

1

1

0

Príomhphóirtéir

8

8

0

2

2

0

Comhairleoir Tithíochta

111

57

54

30

14

16

Cigire Deartha Bóthair

5

5

0

3

3

0

Cigire: Seirbhísí Uisce

17

17

0

7

7

0

Garda Tarrthála

15

11

4

8

6

2

Glantóir Páirtaimseartha

42

26

16

25

17

8

Oifigeach Cothabhála
Réadmhaoine
Freastalaí Uainíochta

11

11

0

3

3

0

129

83

46

96

57

39

Fo-oifigeach Coimeádta

6

6

0

2

2

0

Oifigeach Sinsearach Sláinte
Chomhshaoil
Oifigeach Feidhmiúcháin
Sinsearach um Forfheidhmiú
Dramhaíola
Oifigeach Feidhmiúcháin
Sinsearach Comhshaoil
Comhordaitheoir Sonraí do
Smart Dublin
Comhordaitheoir Réigiúnach Sonraí
do Smart Dublin
Fo-oifigeach

12

5

7

5

1

4

14

8

6

3

0

3

8

4

4

2

0

3

13

8

5

1

0

1

13

8

5

1

0

1

177

170

7

48

44

1
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Aguisín 7 – Baill de Scéim Comhchoiste Póilíneachta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Coiste Comhphóilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath
In Acht an Gharda Síochána 2005 rinneadh foráil chun Comhchoistí Póilíneachta a bhunú i ngach Ceantar
Údaráis Áitiúil. I gCathair Bhaile Átha Cliath, bhí sé sin déanta suas de Chomhchoiste Póilíneachta don
Chathair go léir agus 5 Fhochoiste Ceantair. 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.
Tugadh isteach treoirlínte nua chun an tréimhse 2014 – 2019, a chlúdach, agus cuireadh tuarascáil
(no.288/2014). 288/2014) faoi na treoirlínte sin don Chomhairle Contae, inar faomhadh bunú Chomhchoiste
Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath agus cúig Fho-chomhchoiste Póilíneachta Ceantair, chun freagairt
do na cúig cheantar oibriúcháin de chuid na Comhairle Cathrach.
Is é an tÚdarás Póilíneachta, a bhunaigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais i mí Eanáir 2016, atá
freagrach as treoirlínte a eisiúint amach anseo.
Is é príomhchuspóir na gcoistí agus na bhfochoistí sin ná fóram a chur ar fáil trínar féidir le hÚdaráis Áitiúla,
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.:

Mí-úsáid Drugaí
Coireacht sráide/Fadhbanna sráide
Cúirteanna Pobail

Baile Átha Cliath Theas-Lár:

Ceartas Aisiríoch
Bainistíocht Eastát
Slándáil Páirceanna / Fodhlíthe

Baile Átha Cliath Thoir Theas:

Trácht, Rothaíocht
Buirgléireacht/Goid
An tSeirbhís Phríosúin
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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

Tugann gach ceann de na Coistí tuairiscí faoi na ceannteidil thuasluaite don Chomhairle Contae gach bliain
mar chuid den Tuarascáil Bhliantúil.
Tagann Comhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath le chéile gach dhá mhí i Seomra na
Comhairle, Halla na Cathrach, Cnoc Chorcaí, Baile Átha Cliath 2. Reáchtáladh 6 chruinniú i rith 2017.
Is iad seo a leanas baill Chomhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath:
1. Comhairleoirí: Ardmhéara Micheál Mac Donncha, An Comhairleoir Daithí De Róiste (Cathaoirleach),
Daithí Doolan (Leaschathaoirleach), Kieran Binchy, Áine Clancy, Brendan Carr, Gary Gannon,
Teresa Keegan, Dermot Lacey, Ray McAdam, Michael Mullooly, Críona Ní Dhálaigh, Larry O’Toole
& Cieran Perry
2. Baill an Oireachtais: Na Teachtaí Dála Maureen O’Sullivan, Aengus Ó Snodaigh
3. 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 Átha Cliath)
4. Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: David Wallace agus Brendan Kenny,
Príomhoifigigh Feidhmiúcháin Chúnta
5. An Garda Síochána: An Coimisinéir Cúnta Patrick Leahy & An Cigire David Butler
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Ball

Cruinniú

Cruinniú

Cruinniú

Cruinniú

Cruinniú

10/01/17

14/03/17

09/05/17

An Teachta Dála Maureen
O’Sullivan

Leithscéal
’faighte

Leithscéal
’faighte

Leithscéal’
faighte

11/07/17


12/09/17 14/11/17

X

An Teachta
Ó Snodaigh





X

X

X

X

*Ardmhéara
Micheál
Mc
Donncha (chuaigh in ionad
Brendan Carr le héifeacht
ó Iúil 2017)

Leithscéal
’faighte

 BC

X

Leithscéalt
a ó MMcD


(MMcD)

Leithscéalta
ó MMcD

Cllr. Kieran Binchy





X





X

An Cmhlr Aine Clancy

X

X

X

X

X

X

An Cmhlr Daithí De Róiste
(Cathaoirleach)













An Cmhlr Daithí
(Leaschathaoirleach)

Leithscéal
’faighte

Leithscéal
’faighte

Leithscéal’
faighte



X

X

An Cmhlr Gary Gannon

Leithscéal
’faighte

Leithscéal
’faighte

Leithscéal’
faighte



X



Clr. Teresa Keegan





Leithscéal’
faighte







An Cmhlr Dermot Lacey













An Cmhlr Ray McAdam





Leithscéal’
faighte



X



An Cmhlr Michael Mullooly



Leithscéal
’faighte









An Cmhlr Críona Ní Dhálaigh

Leithscéal
’faighte



Leithscéal’
faighte





X

An Cmhlr. Larry O’Toole

Leithscéal
’faighte

Leithscéal
’faighte

Leithscéal’
faighte







An Cmhlr Cieran Perry













Peter O’Connor





Leithscéal’
faighte

Leithscéal’f
aighte





**David Brennan



N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Joe Donohoe





X



Leithscéal’faig
hte

Tosin Omiyale (ag déanamh
ionadaíochta
ar
Zephrin
Ngaliema)

Leithscéal
’faighte





X

X



Tony Duffin











Leithscéal’faig
hte

Gerry Byrne

Leithscéal
’faighte

X

X

X

Richard Guiney



Leithscéal
’faighte



X





Príomhfheidhmeannach Cúnta
Declan Wallace

Leithscéal
faighte’
(Jim
Beggan
imit’he)











Dála

Aengus

Doolan
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Príomhfheidhmeannach Cúnta
Brendan Kenny (Céline Reilly,
ina ionad)

Leithscéal
’faighte

 CR

Leithscéal’
faighte

***An Coimisinéir Cúnta Pat
Leahy (chuaigh in ionad A.C.
Jack Nolan le héifeacht
ó Iúil mtg)



Leithscéal
’faighte


A.C. John
O’Driscoll
A.C.
Pat
(A.C. Jack
Leahy
Nolan Imithe
ar scor
ó 20/04/17)


A.C. Pat
Leahy


A.C.
Leahy

Ard-Cheannfort Frank Clerkin

Leithscéal
’faighte

Leithscéal’
faighte

X

X

X















An Cigire David Butler

 CR

Leithscé Leithscéal’faig
al’faighte hte

Pat

*Bhí an Cmhlr Brendan Carr ina Ard-Mhéara go dtí 2017, agus ina dhiaidh sin chuaigh an tArdmhéara
Mícheál Mac Donncha ina ionad.
**D’éirigh An tUas. David Brennan, Cumann Gnó Chathair Bhaile Átha Cliath, DCBA) as CCP Chathair
Bhaile Átha Cliath i Márta 2017. Scor DCBA de bheith ag trádáil in 2016.
***Chuaigh an Coimisinéir Cúnta Jack Nolan ar scor i mí Aibreáin 2017, ina dhiaidh sin chuaigh an
Coimisinéir Cúnta Pat Leahy ina ionad ar an CCP le héifeacht ón gcruinniú i mí Iúil 2017.

Is iad seo a leanas baill gach Comhchoiste

Comhchoiste Póilíneachta Ceantair Lárnach
1. Comhairleoirí Cathrach: Ray McAdam (Cathaoirleach), Janice Boylan (Leaschathaoirleach), Nial
Ring, Eilis Ryan, Gaye Fagan, Ciaran Cuffe, Gary Gannon, Christy Burke
2. Baill an Oireachtais: Na Teachtaí Dála Maureen O’Sullivan, Mary Lou McDonald & Paschal Donohoe
3. Ionadaithe Pobail/Gnó: Richard Guiney (Baile Átha Cliath), Angela Rutledge (Phizzfest), Regina
Dunne (Fóram Gnó na nDugthailte), Irene Bent (ceantar Mhuinseó / Mhic Giobúin), Mark 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)
4. Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Rose Kenny, bainisteoir Ceantair agus Karl
Mitchell, Bainisteoir Ceantair Cúnta
5. An Garda Síochána: An tArd-Cheannfort Seán Ward agus na Ceannfoirt Gerry Murphy, Ann Markey
& Daniel Flavin
Líon cruinnithe a reáchtáladh le linn 2017:

4
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Comhchoiste Póilíneachta Ceantar an Lárthuaiscirt
1. Comhairleoirí Cathrach: Larry O’Toole (Cathaoirleach), Ardmhéara Mícheál Mac Donncha, Tom
Brabazon, Paddy Bourke, Declan Flanagan, Alison Gilliland, John Lyons, Damian Farrell, Deirdre
Heney, Jane Horgan Jones, Naoise Ó Muirí, Ciaran O Moore, Michael O Brien, Edel Moran & Seán
Paul Mahon
2. Baill an Oireachtais: Na Teachtaí Dála Tommy Broughan, Richard Bruton, Finian Mc Grath
& Denise Mitchell
3. Ionadaithe Pobail/Gnó: Rose Wall (Seirbhísí Idirghabhála), Deirdre Tobin (Gnó Thuaisceart Bhaile
Átha Cliath), Noel Magee (NABCO) 3 fholúntas
4. Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Dave Dinnigan, Bainisteoir Ceantair & Elaine
Mulvenny, Bainisteoir Cúnta Ceantair
5. An Garda Síochána: An tArd-Cheannfort Mark Curran & na Ceannfoirt Joseph O’Connor & Gerry Donnelly
Líon cruinnithe a reáchtáladh le linn 2017:

4

Comhchoiste Póilíneachta Ceantar an Lárdheiscirt
1. Comhairleoirí Cathrach: Vincent Jackson (Cathaoirleach), Daithí De Róiste, Pat Dunne, Daithi
Doolan, Paul Hand, Greg Kelly, Hazel De Nortúin, Rebecca Moynihan, Críona Ní Dhálaigh, Tina
McVeigh, Ray McHugh & Michael Mullooly
2. Baill an Oireachtais: Na Teachtaí Dála Aengus O’Snódaigh, Joan Collins, Bríd Smith & Catherine
Byrne
3. Ionadaithe Pobail/Gnó: Aoife Carragher (Fóram Gnó na Libeirtí), Joe Donohoe (Grúpaí Aontaithe
Fatima), Joyce Reid (Cónaitheoirí Sráide’Shráid San Caitríona)
4. Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Vincent Norton, Bainisteoir Ceantair & Bruce
Phillips, Bainisteoir Ceantair Cúnta
5. An Garda Síochána: Na hArd-Cheannfoirt Frank Clerkin & Lorraine Wheatley
Líon cruinnithe a reáchtáladh le linn 2017:

4

Comhchoiste Póilíneachta Ceantar an Iarthuaiscirt
1. Comhairleoirí Cathrach: Séamas McGrattan (Cathaoirleach) Brendan Carr, Áine Clancy, Andrew
Keegan, Anthony Connaghan, Cathleen Carney Boud, Cieran Perry, David Costello, Emma Murphy,
Nora Sammon, Noeleen Reilly, Paul McAuliffe, Teresa Keegan & Andrew Montague
2. Baill an Oireachtais: Na Teachtaí Dála Dessie Ellis, Róisín Shortall, & Noel Rock
3. Ionadaithe Pobail/Gnó: Robert Murphy (Ballymun4Business), Teresa Lydon (Bord Tascfhórsa
Drugaí Bhaile Munna/ball fhoghrúpa 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’Sullivan (Ionadaithe an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí/LRP)
4. Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Dave Dinnigan, Bainisteoir Ceantair agus Aidan
Maher, Bainisteoir Ceantair Chúnta
5. An Garda Síochána: Na hArd-Cheannfoirt Mark Curran & Lorraine Wheatley
Líon cruinnithe a reáchtáladh le linn 2017:

4

Comhchoiste Póilíneachta Ceantar an Oirdheiscirt
1. Comhairleoirí Cathrach: Mannix Flynn (Cathaoirleach), 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
2. Baill an Oireachtais: Teachtaí Dála Eoghan Murphy, Kate O’Connell, Jim O’Callaghan agus Eamon
Ryan
3. Ionadaithe Pobail/Gnó: 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)
4. Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Rose Kenny, Bainisteoir Ceantair agus Brian
Hanney, Bainisteoir Ceantair Chúnta
5. An Garda Síochána: Na hArd-Cheannfoirt Francis Clerkin agus 1 Fholúntas
Líon cruinnithe a reáchtáladh le linn 2017:

4
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Aguisín 8 Plean Corparáideach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2015-2019
Tuarascáil Dul chun Cinn 2017

An Áit LE MAIREACHTÁÍL
Is ar ár muintir atá ár bpríomhspriocanna dírithe. Ach an cháilíocht bheatha a bheith feabhsaithe
i dtimpeallacht shábháilte, cuimsiú sóisialta cinntithe, soláthar tithíochta leordhóthanach curtha ar fáil agus
fóntais ardchaighdeáin forbartha beidh Baile Átha Cliath ina áit níos fearr le maireachtáil.

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

A bheith I dteagmháil le ranna Rialtais,

Plé leanúnach leis an Roinn Tithíochta, Pleanála

Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe,

agus

gníomhaireachtaí eile agus leis an earnáil

Ceadaithe

phríobháideach le linn don mhúnla airgeadais

Gníomhaireacht

agus bainistíochta a bheith á fhorbairt.

Náisiúnta (NTMA), le Gníomhaireacht Tithíochta

Rialtais

Áitiúil

(RTPRÁ),

Tithíochta

Comhlachtaí

(CCTanna)

Bainistíochta

an

le

Chisteáin

agus leis an EARNÁIL phríobháideach chun
samhail bhainistíochta 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

Plean Tithíochta a ullmhú lena n-áireofar

Straitéis Tithíochta Sóisialta de chuid Chomhairle Cathrach

tithe nua a thógáil agus tithe atá ann

Bhaile Átha Cliath 2015-2020

cheana a athchóiriú
Clár Éadálacha – 165 aonad faighte, lenar áiríodh
3 haonad réadmhaoine faoin Scéim Ceannaigh agus
Athnuachana. 100 aonad in 2018 mar sprioc sealbhaithe.
Clár Foirgníochta
Críochnaíodh 235 aonad in 2017:




26 - Buttercup, Darndál, Baile Átha Cliath 17
79 - Sráid Charlemont, Baile Átha Cliath 2
130 Aonad faoin gClár Mearthógála
 39 San Eileána, Fionnghlais
 24 Gort na Silíní, Baile Formaid
 38 Belcamp, Baile Átha Cliath 13
 29 Bheanna Boirche, Droimeanach)

Tógáil ar siúl i Buttercup (9 n-aonad), Teach an Charnáin
(100 aonad), Bóthar an Bhaile Bhoicht (7 n-aonad) agus
Priory Hall (26 hAonad). Is iad seo a leanas na haonaid le
haonaid atá le bheith críochnaithe in 2018/2019. Tá
réamhdhearaí le haghaidh 2 láithreáin eile i Belcamp
á scrúdú, áit a gcuirfear 28 n-aonad ar fáil, faoi réir faofa ón
Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (RTPRÁ).
Faomhadh

faighte

ón

RTPPRÁ

na

scéimeanna

a fhorbairt ag
Bóthar na hOtharlainne (38 n-aonad), Cúirt Fhionnbharra
(35 aonad).
Le Tosú in 2018
Sráid an Rí Thuaidh (30 aonad); Céim 1 Gairdíní Uí
Dhuibheannaigh

(56

aonad),

Gairdíní

San

Treasa

(54 hAonad); Sráid Dhoiminic (73 hAonad) Corr na Móna,
(61 Aonad); Gairdíní Fhionnbhara (35 Aonad).
Forbairt Tailte
Táthar chun láithreáin na dtrí Thionscnamh Talamh Tithíochta
(TTT) (Gairdíní UÍ Dhuibheannaigh, Bóthar Oscar Traynor
agus Eastát Mhichíl) a thógáil chun an mhargaidh in 2018 agus
an deis 1,645 aonad cónaithe nua, ar a laghad, a sholáthar.
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Is é príomhphrionsabal an TTT ná cruthú geiteonna
a sheachaint trí shamhail inbhuanaithe tionachta measctha
a chuimsíonn 30% tithíocht shóisialta, 20% tithíocht
inacmhainne agus 50% tithíocht phríobháideach.

CUID V
Fuarthas 56 haonad in 2017 agus déanfar 54 haonad eile
a sheachadadh in 2018

2 láithreán i mBán an Aeir agus i mBaile Scrobail, cuirfear
tús leis an láithreán in 2018

Clár Mearthógála
Cuireadh tús le hobair tógála ar 3 láithreán i mí na Samhna
2017 mar chuid den Chlár Mearthógála i mBaile Formaid
agus i bhFionnghlas trína ndéanfar 69 n-aonad tithíochta
sóisialta nua a sheachadadh. Tá obair le tosú ar 2 láithreán
eile in 2018 trína ndéanfar 72 haonad a sheachadadh.
Comhoibriú le comhlachtaí Deonacha agus

Thacaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (CCBÁC) le

Comharchumainn agus leis an earnáil

Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta (CCTanna) chun 367

phríobháideach

breise

aonad a sholáthar in 2017. Rinneadh amhlaidh trí chistiúchán

a sholáthar chun an riachtanas tithíochta

poiblí agus príobháideach a úsáid chun seilbh a fháil ar

a shásamh

mhaoin, agus chun maoin a fháil ar léas agus a thógáil. Tá

chun

tithe

327 aonad á dtógáil faoi láthair agus 301 aonad bhreise le
soláthar in 2018 trí chlár chun seilbh a fháil ar mhaoin.
Clár athnuachana a ullmhú agus aonaid

Gairdíní San Treasa

i mórláithreacha ar a mbeifear ag díriú

Á ullmhú le cur amach ar tairiscint um thógáil 54 haonaid

a athchóiriú agus a fheabhsú

agus é mar aidhm tosú ar an láithreán in 2018

Teach an Charnáin Céim 1
Tá tógáil ar siúl - déanfar 100 aonad a sheachadadh i mí
Iúil 2018

Bóthar an Bhaile Bhoicht
Tógáil ar siúl – déanfar 7 n-aonad a sheachadadh in 2018

Bailtíní an Chrócaigh / Ascaill Sackville
Á ullmhú le cur amach ar tairiscint um thógáil 74 haonaid
agus é mar aidhm tosú ar an láithreán in 2018
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Sráid Dhoiminic
Á ullmhú le cur amach ar tairiscint um thógáil 73 haonaid
agus é mar aidhm tosú ar an láithreán in 2018

Gairdíní Uí Dhuibheannaigh
Á ullmhú le cur amach ar tairiscint um thógáil 56 haonaid
agus é mar aidhm tosú ar an láithreán in 2018.

Árasáin Shráid Dorset
Tá dearaí forbartha um athfhorbairt Árasáin Shráid Dorset
á scrúdú, faoi réir faofa ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus
Rialtais Áitiúil.

Teach an Charnáin Céim 2
Tá an dearadh um fhorbairt 90 aonaid á scrúdú, faoi réir
faofa ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.
Riaráistí cíosa, morgáiste agus riaráistí eile

As na 843 iasachtaí i riaráistí, tá 552 iarrachtaí i mbun an

atá dlite don Chomhairle a bhainistiú go

Phróisis um Réiteach Riaráistí Morgáiste (PRRM) anois. Is

réamhghníomhach

ionann sin agus 65.5% den líon iomlán atá i riaráistí.
Tríd an Scéim Morgáiste go Cíos (SMC) tháinig 238
iasachtaí chun bheith ina dtionóntaí de chuid Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath agus fanacht ina gcuid tithe.
Faoi láthair tá 67 n-iasachtaí ag a bhfuil morgáistí
neamh-inbhuanaithe atá ag gabháil don phróiseas SMC.

An Plean Cóiríochta don Lucht Siúil a chur
i ngíomh

In 2017 rinne an tAonad um Chóiríocht don Lucht Taistil an
méid seo a leanas faoin bPlean Cóiríochta don Lucht Taistil:









Athdhromchlú 10 gclóis
3 theach atógtha;
4 oiriúnú seomra folctha
1 mhéadú i gcás róphlódaithe
3 hathchóiriú ar thithe lae
1 bhá sealadach
1 oiriúnú do riachtanais speisialta
Ceannaíodh agus athchóiríodh 20 aonad sláintíochta

D’aontaigh an tAonad Cóiríochta don Lucht Taistil leis an
Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (RTPRÁ) ar
phróiseas iarratais nua Aon Chéim Amháin le haghaidh
tionscadal ar luach suas go €2 mhilliún agus aisíocaíocht
100% ar aonaid fhoilmhe arna leithdháileadh don Lucht Taistil.
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Rinneadh 22 leithdháileadh Tithíochta don Lucht Taistil; in
2017;

is

ionann

sin

agus

méadú

mór

ón

méid

a leithdháileadh in 2016.
Rinneadh Comhaireamh Bliantúil an Lucht Taistil agus
léiríodh méadú ar líon na mball den Lucht Taistil ó 697 in
2016 go 736 in 2017.
Fuarthas 1,115 iarratas cothabhála le haghaidh 2017.
Déantar an chothabháil go léir laistigh den amfhráma
8 seachtaine i gcomhréir le lámhleabhar na dtionóntaí.
Caighdeán na cóiríochta príobháidí ar cíos
a choinneáil trí chigireacht rialta

Cigireacht déanta ar 1,361 Teach Príobháideach ar Cíos.
2,137 cigireacht déanta.
1,116 gníomh forfheidhmiúcháin glactha

An rátáil fuinnimh in aonaid tithíochta

Ó 2013, tá uasghrádú déanta ag Comhairle Cathrach Bhaile

a fheabhsú

sa

Átha Cliath ar níos mó ná 8,000 dá cuid aonad tithíochta

Chathair a ísliú agus an tearcrochtain

sóisialta mar chuid de Chéim a hAon den chlár um

fuinnimh a ísliú

Uasghrádú

agus

an

lorg

carbóin

ar

Ábhair

Éifeachtúlachta

Fuinnimh.

D’fheabhsaigh an meán-Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF)
a baineadh amach ó rátáil E go rátáil C. Meastar gur
baineadh amach níos mó ná 300,000MWh de choigiltis
fhuinnimh agus laghdú de níos mó ná 50kt d’astaíochtaí
CO2, ach ba cheart a thabhairt faoi deara nach gcuireann sé
leis an sprioc fhoriomlán laghdaithe atá ag Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath le haghaidh 2020. I dteannta
leis an iarratas ba mhó riamh faoin scéim um Pobal
Fuinnimh Níos Fearr (PFF) in 2017 cuireadh tús le Céim
a Dó den Chlár um Uasghrádú ar Ábhar Éifeachtúlachta
Fuinnimh
Rinneadh uasghráduithe móra fuinnimh in 2017 ar 634
aonad réadmhaoine a athchóiríodh faoi Chlár Athchóirithe
na n-Aonad Folamh.
Chuimsigh na hoibreacha sin insliú áiléir, tirimlíneáil agus /
nó insliú balla seachtraigh, cur isteach fuinneoga agus doirse
tíosacha ar fhuinneamh agus córais téimh feabhsaithe.
Maoiníodh an t-athchóiriú sin i bpáirt ag an “Clár chun Úsáid
Tháirgiúil a Bhaint as Aonaid Réadmhaoine Foilmhe arís” de
chuid an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.
Faoin gclár sin maoiníodh i bpáirt 2,311 athchóiriú ó 2014.
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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 gníomhaíochta do
Bhaile Átha Cliath, 2014-2016, Buanú na Slí
Abhaile, a chur i bhfeidhm go hiomlán

Chaith Feidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa
Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath (DRHE) thar ar
€130M thar ceann na 4 hÚdarás Áitiúil Bhaile Átha
Cliath agus an DHPLG le haghaidh seirbhísí do
dhaoine gan dídean in 2017, lenar áiríodh cóiríocht
éigeandála agus aonaid fhadtéarmacha a sholáthar,
lársheirbhís socrúcháin, seirbhísí tacaíochta, soláthar
comhtháite seirbhíse, taighde, an Córas Pathway um
Chóiríocht agus Thacaíocht (PASS) agus easpa
dídine a chosc.

An soláthar aonad tithíochta
a mhéadú de réir mar is gá

tacaíocht

In 2017 fuarthas 2,772 tionóntacht san iomlán do
theaghlaigh (1,749) agus do dhaoine singile /
lánúineacha (1,023) trí thionóntachtaí faoi Íocaíochtaí
Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) nó leithdháileadh tithíochta
sóisialta. Thug Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
tithíocht do bhuaicmhéid teaghlach gan dídean in
2017 leithdháileadh tithíocht shóisialta do 483
teaghlach, lenar áiríodh 83 leithdháileadh Mearthógála.

Seirbhísí tacaíochta coisctheacha a sholáthar
ionas nach bhfágfar daoine gan dídean an athuair

Lean an fhoireann Coisc ar aghaidh ag plé le
teaghlaigh agus daoine singile a bhí ag lorg
cóiríochta do dhaoine gan dídean chun féachaint ar
roghanna chun iad a choimeád ó bheith gan dídean.
Coimeádadh 1,338 teaghlach ó dhul isteach
i gcóiríocht éigeandála agus tugadh cóiríocht nua
dóibh in 2017; 817 teaghlaigh agus 521 duine singil /
lánúin.

A chinntiú go sásófar riachtanais tithíochta, sláinte
agus leasa na ndaoine gan dídean.

In 2017, méadaíodh an spás um dhaoine fásta
singile ag 220 thar ocht saoráid nua um chóiríocht
éigeandála. In 2017 chuir an DRHE tús le Clár Mhoil
Teaghlaigh a chur i bhfeidhm chun cóiríocht
éigeandála níos oiriúnaí a sholáthar do theaghlaigh
gan dídean. Faoi dheireadh na bliana bhí 17 seirbhís
de chineál mhol teaghlaigh i bhfeidhm agus spás
iontu do 437 teaghlach.

An t-imeacht ó chóiríocht éigeandála a shimpliú
agus a dheifriú

Leanann DRHE ar aghaidh ag aithint deiseanna um
Moil Teaghlaigh. Tá seirbhís treoraithe ag spriocanna
ag foirne Gníomhaithe um Dhaoine gan Dídean chun
imeacht tapa agus slán ó chóiríocht éigeandála go
cónaí neamhspleách a bhaint amach. In 2017
fuarthas 1,699 tionóntacht ÍCT.

Deireadh a chur leis an ngá a bhíonn ag daoine
codladh amuigh

Méadaíodh an líon foirne le haghaidh na bhFoirne
Tithíochta ar dTús in 2017. Ceapadh Stiúrthóir
Náisiúnta um Thithíocht ar dTús.

le

Ar an iomlán bhí ráta ard de choimeád tithíochta arís
eile ag Tithíocht ar dTús - níor fhill 91% de na daoine
ar chodladh amuigh.
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Sprioc 4
Cáilíocht bheatha níos fearr agus cuimsiú sóisialta a bheith ar fud na Cathrach trí
chomharsanachtaí inbhuanaithe a bheith ann, 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

Cuirtear inneachar spásúil ar fáil sa Phlean Forbartha

haghaidh

agus

Cathrach a cuireadh i bhfeidhm ar an 21 Dheireadh

na

Fómhair 2016, le haghaidh méadaithe de thimpeall

2016-2022,

caighdeáin

ann

agus

chun

beartais

go

mbeidh

comharsanachtaí inbhuanaithe

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

(PCÁnna) agus Crios Forbartha Straitéisí (CFS) nua
(An Poll Beag Thiar), chun soláthar a dhéanamh do
chomharsanachtaí d’ardchaighdeán.
A chinntiú go gcuirfear an Plean Forbartha agus

Cuireadh an Plean Forbartha, na PCÁnna agus na

na

CFSanna i gcrích trí Chóras Bainistíochta Forbartha

Pleananna

Bainistíochta

Áitiúla

i

Forbartha

gcrích
a

trí

Chóras

bheidh

ar

ardchaighdeán agus sofhreagrach

freagrúil in 2017. 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.

Tionscnaimh a bhrostú, amhail an Tascfhórsa ar

Ghlac

Thithíocht

(CCBÁC) páirt ghníomhach sa Tascfhórsa Tithíochta

agus

Neamhshealbhaithe,

an

Suirbhé

chun

an

ar

Thalamh

soláthar

tailte

in

Comhairle

2017,

tá

Cathrach

an

Bhaile

Chomhairle

ráithiúla

a

Átha

Cliath

freagrach

chomhordú

do

as

criosaithe le haghaidh tithíochta agus le haghaidh

tuarascálacha

na

tráchtála agus tailte seirbhísithe a thabhairt chun cinn

4 hÚdarás 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 Phlean
Forbartha Cathrach, agus tá suirbhé á dhéanamh ar
láithreáin fhoilmhe don chathair iomlán.
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Tús a chur leis an úsáid is fearr a bhaint as

Rinneadh iarracht chun an úsáid is fearr a bhaint as

talamh uirbeach trí dhlúsanna inbhuanaithe lena

talamh

ngabhfaidh bonneagar glas comhtháite

PCÁnna/CFSanna ceadaithe i bhfeidhm, go háirithe

uirbeach

in

2017

nuair

a

cuireadh

PCA Chluain Ghrífín/Bhéal Maighne agus CFSanna
Bhaile Pheiléid agus na nDugthailte, (sa chás
deireanach, tá iarratais phleanála/réamhphleanála
curtha isteach anois maidir le breis is trí cheathrú de
na láithreáin). Ullmhaíodh CFS an Phoill Bhig agus
táthar ag feitheamh le cinneadh An Phoill Bhig.
Déantar na PCÁnna/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.
Feabhas a chur ar na naisc idir áiteanna

Cuireadh leis an straitéis réimse poiblí leis an

seanbhunaithe agus áiteanna nua sa chathair trí

máistirphlean lár cathrach ina n-aithnítear raon

fhearann poiblí ar ardchaighdeán a chruthú,

tionscadal chun cathair áisiúil do choisithe a bhaint

a bhfuil sé éasca gluaiseacht thart ann

amach lena n-áirítear Faiche an Choláiste agus
roinnt sráideanna sa cheantar thart ar an líne Luais
traschathrach. Ullmhaíodh straitéis réimse phoiblí do
CFS na Lotaí Thuaidh agus na Canála Móire.
Lóisteáladh

pleananna

chun

an

réimse

poiblí

i bhFaiche an Choláiste a fheabhsú leis an mBord
Pleanála i mBealtaine 2017 agus táthar ag feitheamh
le cinneadh in 2018
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Sprioc 5
Tacú le maireachtáil neamhspleách d’earnálacha uile na sochaí
Cuspóir
An Straitéis Náisiúnta
a chur i ngníomh

Dul chun cinn
Míchumais

Bunaíodh Grúpa Oibríochtaí Ilghníomhaireachta i bhFeabhra
2016 mar príomhstiúrthóir sa phleanáil, dearadh agus
leithdháileadh cóiríochta do dhaoine faoi mhíchumas.
Tá tiomantas tugtha ag CCBÁC íosmhéid 5% de na ligin ar fad
a leithdháileadh ar dhaoine faoi mhíchumas. In 2017, rinneadh
267 leithdháileadh do dhaoine faoi mhíchumas; is ionann sin agus
17% de líon iomlán na leithdháiltí a rinneadh ón Liosta Feithimh
Tithíochta agus ón Liosta Aistrithe.

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

In 2017, lean Seirbhísí Tithíochta agus Pobail ar aghaidh leis an
gclár chun Aonaid Tithíochta Sóisialta oiriúnaithe agus mhéadaithe
a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas: Suiteáladh 33 Rampa
agus 43 gCathaoir Staighre; 142 Oiriúnú Sheomra Folctha,
15 mhéadú agus 18 n-oiriúnú eile lenar áiríodh ardaitheoirí.

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

Cuireadh Grúpa Oibriúcháin Ilghníomhaireachta ar bun
i bhFeabhra 2016, chun tacaíocht a thabhairt don phróiseas
daoine a ghluaiseacht ó Láithreacha Comhchónaithe. Tugann
CCBÁC cabhair d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
agus Comhlachtaí Tithíochta Faofa de réir mar is gá.

Aonaid oiriúnacha a sholáthar do
dhaoine scothaosta

In 2017 rinneadh athchóiriú ar 281 aonad do Dhaoine Breacaosta,
chun feabhas a chur ar cháilíocht na cóiríochta agus iad
a dhéanamh níos inrochtana.

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

In 2017 íocadh 917 deontas ar luach €7,286,119.
Rinneadh 853 iarratas eile ar luach €7,511,849 a fhaomhadh.
Déantar roinnt roghanna deontais a riaradh ag an Roinn Deontas
Tí de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun cabhrú
le daoine chun oibreacha riachtanacha réasúnta a dhéanamh ar
a dtithe chun freastal ar Dhaoine faoi Mhíchumas agus ar
Dhaoine Scothaosta.
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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 ar
mhaithe le bheith in ann ag an athrú aeráid.

Cuspóir

Dul chun cinn

Bainistíocht forbartha agus sásraí eile a úsáid

Obair leanúnach atá i gceist anseo agus is cuid

chun an líonra glas atá ina cheangal idir spásanna

thábhachtach í de na comhairliúcháin iomchuí

oscailte agus na spásanna líneacha reatha sa

réamhiarratais.

Chathair

phleanála an síneadh ar Ghlasbhealach na Dothra

a

shíneadh

chun

soláthar

don

mhaireachtáil fholláin, don bhithéagsúlacht agus

Áirítear

le

cinntí

faoi

iarratais

go cúl Bhóthar Chluain Sceach

don teacht aniar
Lean na Seirbhísí Páirceanna & Tírdhreacha d’obair
chothabhála a dhéanamh ar na páirceanna /
spásanna oscailte glasa go léir a tháinig faoina
sainchúram in 2017.

Rinneadh

na

tionscnaimh

seo

a

leanas

a sheachadadh:


Freastal, a mhéid is féidir é, ar an éileamh ar

Páirc Phoiblí nua i gCearnóg na
bhFíodóirí
an
chéad
pháirc
shaincheaptha i mBaile Átha Cliath 8 le
níos mó ná 100 bliain.
 Leanadh ar aghaidh leis an tionscadal
‘Glasú na Cathrach’ in áiteanna éagsúla
i rith na bliana.
 Rinneadh Dearadh agus Pleanáil don
tSráid Ard. Cuirfear tús leis an obair
i Ráithe a haon 2018.
Mar chuid den phróiseas Bainistíochta Forbartha,

shaoráidí spóirt agus áineasa do na haoisghrúpaí

déantar gach iarracht chun áiseanna spóirt a chur ar

uile sna comharsanachtaí

fáil mar chuid d’fhorbairtí mórscála.

Chuir Seirbhísí Páirceanna & Tírdhreacha tús le
hoibreacha ar raon de thionscadail bhonneagair agus
uasghrádaithe a bhfuil cuid acu leagtha amach thíos:






Páirceanna Uile-aimsire nua sna Páirceanna
seo a leanas: Páirc San Anna, Ráth Eanaigh,
An Gleanntán Glas, Cill Bharróg, agus Goirt
na mBrící, Droimeanach.
Cuireadh isteach Pailliúin nua Sheomraí
Feistis ar Bhóthar Ghleanntán an Tobair,
Éadan Mór, Gleann na Tulchan agus Páirc
na dTor.
Freisin cuireadh isteach ceithre Chúirt Padel
nua i bPáirc na dTor, na chéad chinn dá
leithéid le haghaidh údaráis áitiúil ar bith
in Éirinn.
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D’fheidhmigh gach saoráid Spóirt agus Caithimh
Aimsire go hiomlán i rith 2017 agus leanadh ar
aghaidh ag tairiscint raon gníomhaíochtaí agus clár
do gach aoisghrúpa.
D’fhreastail na saoráidí ar bhaill uile an phobail, beag
beann ar aois, ar chumas nó ar chúlra. Úsáidtear na
saoráidí ag roinnt clubanna trasna éagsúlacht spóirt
lena n-áirítear snámh, lúthchleasaíocht, dornálaíocht
agus badmantan.
Buaicphointí in 2017
1,610,239 cuairt ar Shaoráidí Spóirt agus Fóillíochta
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Ionad Spóirt agus Aclaíochta Markievicz athoscailte
don phobal i mí Eanáir 2017 tar éis athchóirithe
Cuireadh isteach Faiche Limistéar Ilúsáide Cluichí
Nua

in

ionad

Caithimh

Aimsire

St

Laurence

O’ Toole’s, Sráid an tSirriam.
Forbairt Shraith Lárnach Clár tugtha chun críche le
seachadadh ag gach Oifigeach Spóirt ar fud na
cathrach.
Roghnaíodh cláir chun cabhrú leis na grúpaí seo
a leanas:



Cur le tarraingteacht Chuan Bhaile Átha Cliath

Leanaí Bunscoile
Daoine Fásta nach ndéanann Dóthain
Gníomhaíochta
 Daoine Breacaosta
 Daoine fásta faoi mhíchumas intleachta
 Daoine fásta ag a bhfuil deacrachtaí
meabhairshláinte
 Daoine óga i mbaol
 Cailíní déagóra
Deimhníodh Cuan Bhaile Átha Cliath mar bhithsféar

mar acmhainn don fhiadhúlra, don áineas, agus

molta

mar

buntáistí

Chultúir na Náisiún Aontaithe (EOECNA), agus tá sí

eacnamaíochta, lena n-áirítear Oileán an Bhulla,

curtha san áireamh sa Phlean Forbartha chuige sin. Tá

Leithinis an Phoill Bhig agus an ceantar máguaird

an Chomhairle Cathrach ag obair le Calafort Bhaile

áis

nádúrtha

lena

ngabhann

d’Eagraíocht

Oideachais,

Eolaíochta

agus

Átha Cliath chun cur chuige ‘bogthaoibh’ i Máistirphlean
an Phoirt a chur chun feidhme. Áirítear sa dréachtscéim
CFS don Pholl Beag Thiar spás glasaithe an chósta.
Leanann an Chomhairle Cathrach ar aghaidh ag
comhlíonadh na gcuspóirí atá cuimsithe i Straitéis um
Chaomhnú

agus

Taighde

Bithéagsúlachta

i mBithsféar Chuan Bhaile Átha Cliath 2016 – 2020
lenar áiríodh le haghaidh 2017, gníomhaíochtaí agus
imeachtaí oideachais agus feasacht a rith – Lá
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Domhanda

na

mBogach,

Cruinniú

na

Dothra,

Tionscadal na gCadhan agus leathnú an Chlár Turas
Taiscéalaíochta sa Bhithsféar.
Cur leis na deiseanna áineasa, taitneamhachta,

In 2017, d’oibrigh na Seirbhísí Páirceanna agus

rothaíochta agus siúlóide atá thart ar aibhneacha

Tírdhreacha leis an Rannóg Comhshaoil agus

agus chanálacha Bhaile Átha Cliath

Iompair chun beartas a leagan amach maidir le
Féarbhealaí a dhearadh, a fhorbairt agus a bhainistiú
– is iad sin cosáin a roinntear go freagrach ag
rothaithe agus úsáideoirí páirce eile.
In 2017 cuireadh tús le roghanna um dhearadh
bhealach rothaíochta ar an Dothra. Cuireadh tús le
hobair dheartha agus tógála ar an gcuid comhéadain
leis na Cosaintí ar thuilte in 2017. Lean bealach
rothaíochta na Life ag teacht suas le roghanna le meas.
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 agus coisithe ar
bhruacha na Canála Ríoga. Críochnaíodh dearadh
sonrach do Chéim 2 agus Chéim 3 de Scéim na
Canála Ríoga in 2017. Tá an tairiscint sceidealaithe
le haghaidh 2018 agus cuirfear tús le tógáil in 2018.

Na Córais Inbhuanaithe Draenála Uirbí (CIDU)

Ní mór córais inbhuanaithe draenála a chur ar fáil

a shíneadh de réir mar a thiocfaidh deiseanna

mar chuid de na tograí forbartha atá molta agus ní

chun cinn ar fud na Cathrach

mór na córais sin a chur i bhfeidhm tríd an bPróiseas
Bainistíochta Forbartha.
Moltar sna treoirlínte le haghaidh ballaí crua-sheasta
gur cheart dóibh bheith tréscaoilteach.
I rith 2017, lean Seirbhísí Uisce ar aghaidh ag
tabhairt tuairisce ar gach Iarratas Pleanála agus ag
cur comhairle ar an Rannóg Pleanála faoi na cinntí
cuí chun déanamh cinnte go gcuirfí i bhfeidhm
beartais Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
maidir le Córais Inbhuanaithe Draenála Uirbí (CIDU).
Freisin bhunaigh Seirbhísí Uisce Grúpa Idir-roinne in
2017

lenár

gcomhghleacaithe

i

dTithíocht

agus

Páirceanna chun déanamh cinnte go gcuimseofaí
prionsabail CIDU sna céimeanna is luaithe de dhearadh
foriomlán eastát tithíochta agus béim faoi leith curtha ar
Thailte Tithíochta faoi úinéireacht CCBÁC.
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Bhí sé de rún, i rith 2018, an cur chuige deartha sin
a chur i bhfeidhm, ar an gcéad dul síos, i bhForbairt
Tithíochta Ghairdíní Uí Dhuibheannaigh.
Aontaíodh ar Mheabhrán Tuisceana (MT) le hUisce
Éireann chun an comhar riachtanach maidir le CIDU
agus ceisteanna bainteacha a cheadú idir Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Uisce Éireann
Tá na Seirbhísí Páirceanna & Tírdhreacha ag obair
leis an oifig um chosaint ó thuilte chun tús a chur le
roinnt

tionscadal

píolótach

sa

bhliain

amach

romhainn. I rith Bloom 2017 thapaigh Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath an deis chun Córas
Draenála Uirbí Inbhuanaithe a thaispeáint sa ghairdín
a bhí ar taispeáint aici.
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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

Cuireadh i bhfeidhm dhá cháipéis lárnach faoi Phlean

sóisialta, ar shaoránacht ghníomhach i bpobail na

Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobal (PÁEP) Chathair

cathrach tríd an Líonra Comhpháirtíochta Poiblí, tríd

Bhaile Átha Cliath 2016-2021. Plean Gnímh le

an bPlean Áitiúil Eacnamaíoch & Pobail (PÁEP)

haghaidh 2017 ina bhfuil 303 gníomh faoi na

agus trí bhearta eile

12 sprioc ardleibhéil agus tuarascáil dheireadh bliana
do 2016 ina bhfuil sonraí faoi dhul chun a rinneadh le
399 gníomh. Rinneadh maoirseacht ar an obair sin
ag an nGrúpa Comhairleach ina bhfuil ainmnithe ón
gCoiste

Beartais

Straitéisigh

um

Forbairt

Gheilleagrach agus Fiontraíocht agus an Coiste um
Forbairt Pobail Áitiúil (CFPÁ).

An Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP)
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.

Roimh

dheireadh na bliana 2017 bhí os cionn 650 grúpa
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. Toghadh
ionadaithe chun an folúntas ar an CFPÁ (1)
a líonadh, chomh maith leis na 3 fholúntas nach raibh
líonta ar Cholún Comhshaoil na Rúnaíochta.

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 2017. Bhí naoi gcruinniú
ag an Rúnaíocht i rith 2017. Bhí naoi nGrúpa Naisc
gníomhach ann in 2017; Míchumas; Comhshaol;
Luke Kelly; Iompar.
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Síníodh Meabhrán Tuisceana idir CCBÁC agus an
LRP. Aontaíodh ar Chairt na n-Ionadaithe LRP.
Comhaighneacht ag 4 LRP Bhaile Átha Cliath don
Chreat Náisiúnta Pleanála.
Eagraíodh

oiliúint

do

bhaill

Rúnaíochta

agus

d’Ionadaithe LRP in 2017 lenar áiríodh Cruinnithe
Éifeachtacha agus Scileanna Coiste.
Aoisbháúil
In 2017 foilsíodh Tuarascáil Dul chun Cinn 2016
maidir le Cathair Aoisbháúil. Seoladh Cairt Aoisbháúil
Bhaile Átha Cliath agus cuireadh timpeall í chuig
gach Oifig Phoiblí agus Leabharlann de chuid
CCBÁC. Tugadh oiliúint faoi “Bheith Aoisbháúil sa
Tithíocht

agus

sa

Réimse

Poiblí”

d’Ailtirí,

do

Phleanálaithe agus d’Fhoireann Tithíochta CCBÁC.
Eagraíodh

imeachtaí

Aoisbháúla

do

Dhaoine

Breacaosta ar fud Chathair Bhaile Átha Cliath chun
cuimsiú sóisialta a cheiliúradh. Eagraíodh imeachtaí
mar an Lá Oscailte do Dhaoine os cionn 55,
Taispeántas do Dhaoine Breacaosta, Bálseomra an
Ghrá, Lá Teicneolaíochta do Dhaoine os cionn 55
i rith na bliana ag Comhordaitheoirí Chomhaontas
Aoisbhá Ceantair. In 2017 thug grúpa lárnach Croise
Deirge ón mBoisnia agus an Heirseagaivéin, ón
mBealarúis, ón Moldóiv & ón mBulgáir cuairt ar
Aonad Aoisbháúil Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath chun níos mó a fhoghlaim faoin gClár um
Chathracha & Chontaetha Aoisbháúla.
Rinneadh iarratas ar mhaoiniú ó Éire Shláintiúil agus
deonaíodh é don Aonad Aoisbháúil chun babhláil faoi
dhíon a chur isteach do Dhaoine Breacaosta in
Inse Chór.
Reáchtáladh 15 chruinniú Chomhaontas Aoisbhá
Ceantair agus 3 chruinniú do Bhainisteoirí an Chlár
Náisiúnta Aoisbhá in 2017. Rinneadh athbhreithniú
lár téarma ar Straitéis Aoisbhá Chathair Bhaile Átha
Cliath 2014-2019 i mí na Samhna 2017 agus
foilsíodh tuarascáil faoi na fionnachtana.
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Coiste Chathair Bhaile Átha Cliath um Fhorbairt
Pobail Áitiúil (CFPÁ)
Le linn 2017, tháinig Coiste Forbartha Pobail Áitiúil
(CFPÁ) Chathair Bhaile Átha Cliath le chéile sé
huaire 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 an gClár Gníomhachtú
Pobail agus Cuimsiú Sóisialta (SICAP) 2015 – 2017 atá
á

sheachadadh

ag

cúig

eagraíocht

chonartha

(Feidhmeoirí Cláir SICAP) i gcúig ‘Cuach’ ar fud na
cathrach le buiséad foriomlán €5.3 milliún in aghaidh na
bliana. In 2017, rinne an Coiste Forbartha Pobail Áitiúil
Chathair Bhaile Átha Cliath (LCDC) athbhreithnithe ag
deireadh na bliana 2016 agus i lár na bliana 2017.

D’fhoilsigh Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (CFPÁ)
Chathair Bhaile Átha Cliath, in éineacht leis an
gCoiste Beartais Straitéisigh um Forbairt Gheilleagar
agus Fiontraíocht, Plean Áitiúil 2017 de Phlean Áitiúil
Eacnamaíochta agus Pobail Chathair Bhaile Átha
Cliath 2016 – 2021, ar plean reachtúil sé-bliana é.

Bhronn CFPÁ Chathair Bhaile Átha Cliath maoiniú
deontais de níos mó ná €64,500 ar 68 ngrúpa pobail
agus deonach faoi Scéim na n-Áiseanna Pobail agus
maoiniú de €64,500 d’aon tionscadal amháin ar fud
na Chathrach faoi scéim RAPID. D’éirigh leis an
CFPÁ €100,000 a fháil faoi Chiste Éire Shláintiúil
chun gníomhartha áitiúla a chur i bhfeidhm a réitíonn
le cuspóirí an bheartais náisiúnta atá leagtha amach
in Éire Shláintiúil, Creat um Shláinte agus Leas Níos
Fearr 2013 – 2025.

Tacaíocht a thabhairt ionas go mbeidh lámh ag an

Oibríonn Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath (BDBÁC)

bpobal i gcúrsaí sábháilteachta agus slándála go

i ndlúthpháirt leis na pobail a mbíonn muid ag freastal

háitiúil

orthu chun go mbeidh Cathair & Contae Bhaile Átha
Cliath níos sábháilte um chónaí, obair agus chuairt. Tá
sábháilteacht

Dóiteáin

Pobail

ina

gné

lárnach

d’oibríochtaí na seirbhíse dóiteáin sa lá atá inniu ann.
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In 2017










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

ceapadh 104 phlean réamhtheagmhais,
tugadh cuairt ar áitribh agus rinneadh na
háitribh sin a bhailíochtú
Eagraíodh Cuairteanna Stáisiúin trí ghrúpaí
pobail áitiúla
Feachtais um Shábháilteacht Dóiteáin sa
Phobal – Oíche Shamhna, an Nollaig, Oíche
Cinn Bliana, Tionscnamh na n-Aláram
Deataigh,
Teachtaireacht
i
mBuidéal,
Sábháilteacht Dóiteáin do Pháistí, Comórtas
Ealaíne
ar
Shábháilteacht
Dóiteáin,
cuairteanna Scoile
Scaipeadh
ginearálta
eolais
faoi
shábháilteacht dóiteáin sa Phobal agus úsáid
á baint as gach modh cumarsáide i.e. na
meáin sóisialta, scoileanna, ionaid phobail
áitiúla, tionscadail, na meáin chumarsáide,
oifigí ceantair etc.
Oideachas agus
iniúchtaí maidir le
sábháilteacht dóiteáin ar láithreáin stad
20 cuairt scoile, inar ghlac 1,500 mhac léinn
páirt
Ag obair le hoifigigh ón gComhairle agus leis
na Gardaí agus RSA chun feasacht faoi
shábháilteacht ar bhóithre do rothaithe
a mhéadú

Baineann DFB úsáid as ardáin meán sóisialta, mar
Facebook agus Twitter, chun plé leis an bpobal trí
theachtaireachtaí a bhaineann le Sábháilteacht
Dóiteáin agus trí fhreastal ar Imeachtaí ina gcuirtear
béim ar Shábháilteacht Dóiteáin agus ar fheasacht
ina leith. Fógraítear feachtais Sábháilteachta
Dóiteáin freisin. Tá tóir an phobail ar an dá ardán
meáin sóisialta sin imithe i méid agus meastar iad
mar phróiseas riachtanach chun ár dteachtaireacht
faoi Shábháilteacht ó Dhóiteán a thabhairt don
phobal, anois agus amach anseo.
Leanadh ar aghaidh ag cur i bhfeidhm gníomhartha atá
cuimsithe i Straitéis Lánpháirtithe Chathair Bhaile Átha
Cliath 2016 - 2020 i gcomhpháirt le raon leathan grúpaí.
I measc cuid de na Príomhghníomhaíochtaí bhí:







Comhdháil Idirchreidimh Cathrach a óstáil
inar leagadh béim ar ról an chreidimh sa
tsochaí shibhialta i nDún Richmond i Meán
Fómhair i gcomhar le Fóram Idirchreidimh
Chathair Bhaile Átha Cliath.
Tacú le “MEASC” féile teaghlaigh agus phobail
inar ceiliúradh an cultúr saibhir agus éagsúil, na
creidimh agus na pobail i mBaile Átha Cliath
i gCearnóg Mhuirfean i Meán Fómhair.
Baile Átha Cliath a dhearbhú mar “Chathair
Fháilteach” ag seoladh ceiliúrtha aon-mhíosa
ar chuimsiú sóisialta.
Oibriú i gcomhar leis an gComhairle um
Inimircigh in Éirinn agus le Leabharlanna
Poiblí chun ceardlann um Chur chun Cinn
Feasachta faoi Chlárú Vótálaithe a reáchtáil
le feasacht a ardú faoi cheart inimirceach
chun vóta a chaitheamh i dtoghcháin áitiúla.
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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

Tacú leis an gcéad Fhéile Ceart Daonna
i nDeireadh Fómhair, inar ceiliúradh cearta
daonna i mBaile Átha Cliath le sraith éagsúil
ceardlann, cainteanna agus díospóireachtaí.
 Tacú le Leabharlanna Poiblí chun “Knowing
Dublin” a dhéanamh - eolaí faoi Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath ina gcuirtear béim
láidir ar conas vóta a chaitheamh agus ar na
fáthanna go bhfuil sé chomh tábhachtach go
gcaitheadh saoránaigh a vóta.
 Leanúint ar aghaidh ag tacú le Seirbhísí
Teanga Idirchultúrtha Chathair Bhaile Átha
Cliath, chun teanga Béarla a chur ar fáil in
Ionad Pobail an Bhaile Bhoicht agus an
tseirbhís sin a leathnú le hoscailt dara háise
den chineál sin in Ionad Pobail San
Caitríona, Sráid Thomáis.
 Ag méadú turais siúil ilteangacha sa chathair.
Ba é ábhar Chomhairle na nÓg Bhaile Átha Cliath le
haghaidh 2017 ná Easpa Dídine Daoine Óga agus
béim ar Dhaoine Óga i gCúram. Ag tabhairt faoin
ábhar seo, bhí 26 chruinniú ag comhaltaí na
Comhairle agus bhuail siad le heagraíochtaí amhail
EPIC (Daoine Óga faoi Chúram a Chumasú), Túsla,
Feidhmeannacht Réigiúnach gan Dídean Bhaile Átha
Cliath, Focus Ireland, Peter McVerry Trust, Simon
Community, Spunout.
Rinneadh Comhairle na nÓg físeán dar teideal “We
all need support” a thaifeadadh agus sheol siad é ag
an taispeántas in Amharclann Smock Alley i Meán
Fómhair, chun torthaí a gcuid taighde a chur i láthair
dá gcuid tuismitheoirí, do Chomhairleoirí, d’Oifigigh
CCBÁC agus d’eagraíochtaí éagsúla a bhíonn ag plé
le hábhar an easpa dídine. Freisin sheol siad Cairt
Iarchúraim inar leagadh amach sé mholadh maidir
leis na tacaí a theastaíonn ó dhaoine óga agus iad
ag imeacht ón gcúram.
Éachtaí eile Chomhairle na nÓg i rith na bliana:







Taispeánadh
ar
www.dublin.ie
agus
www.thehumansofdublin.ie
Chuaigh siad ar thuras neartaithe foirne thar
oíche chuig Kippre.
Ghlac siad páirt i dturas dian seachtaine sa
tseoltóireacht óige le Sail Training Ireland.
D’óstáil siad seastán ag an gcomhdháil óige
Zeminar
–
Gluaiseacht
Oideachais,
Cumhachtaithe & Folláine atá tiomnaithe do
GenZ (daoine 15-20 bliana) sa RDS.
Labhair siad faoina n-obair ar RTE
News2Day.

Freisin chuaigh baill Chomhairle na nÓg i gcomhairle
leo siúd a leanas nó chuaigh iad siúd a leanas
i gcomhairle leo:
 CFS an Phoill Bhig
 Robert Chaskin ó OÉ na Gaillimhe faoin
ngaol atá ag daoine óga leis an bpolaitíocht
 Culture Connects Bhaile Átha Cliath
 Comhordaitheoir an Líonra Rannpháirtíochta
Pobail (LRP) faoi conas ról a thabhairt do
dhaoine óga sa LRP
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Beartais agus prótacail chuimsithe shóisialta a

Rinneadh Cuimsiú Sóisialta a cheiliúradh le linn

bhainistiú trí líonra oifigí limistéir na Comhairle

tréimhse míosa in 2017, ar cuireadh tús leis ar an

Cathrach

14 Meán Fómhair nuair a seoladh Bhaile Átha Cliath
“Cathair na bhFáiltí”.

Eagraíodh breis is 20 imeacht agus gníomhaíocht
i bpobail ar fud na cathrach, arna n-eagrú ag grúpaí
pobail féin, lenar áiríodh grúpaí a raibh imircigh
á stiúradh, daoine faoi mhíchumas, na Leabharlanna,
agus Rannóga Cuimsithe Shóisialta, Pobail agus
Spóirt Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Áiríodh sa chlár:










Ceardlanna drumadóireachta i scoil na
mbodhar
Réimse gníomhaíochtaí éagsúla do dhaoine
fásta le deacrachtaí meabhairshláinte
Feachtas chun feasacht a mhúscailt sa
tsochaí maidir leis na dúshláin agus
deacrachtaí a bhaineann le ‘teacht amach’
Comhdháil um oideachais, cumhachtú agus
folláine, agus í dírithe ar dhaoine óga idir
15 agus 20 bliain d’aois
Féile na Soilse Diwali
Lá spóirt do dhaoine os cionn 55 bliana
d’aois
Turas ceoil ar Dhún Richmond
Tionscadal scéalaíochta idirchultúrtha agus
‘Sightless Cinema’
Clár drámaí gearra raidió imfhuaime do
dhaoine dalla agus daoine lagamhairc.

Thacaigh an tAonad um Chuimsiú Sóisialta freisin le
tionscadal in Ionad Lae na gCaipisíneach chun
ranganna ealaíne a chur ar fáil do leanaí na
dteaghlach a bhaineann leas as seirbhísí an ionaid.
Leanadh den tsraith ‘Lets Walk and Talk’ in
2017, agus eagraíodh 18 sain-shiúlóid, lenar áiríodh
Jonathan Swift agus a Shaoirsí, Taobh Fiáin na
Dothra, Sráid Uí Chonaill Chumhach, Baile Átha
Cliath Rómánsúil, agus siúlóidí seachtainiúla trí
mheán na Gaeilge, na Spáinnise agus na Fraincise.
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An Áit le Bheith
I gcás cuairteoirí, an lucht gnó agus ár muintir, is é uaillmhian na Comhairle go mbeadh bonneagar,
áiseanna agus imeachtaí den scoth ar fáil i mBaile Átha Cliath, agus go gcothófaí ár n-oidhreacht agus ár
dtraidisiúin san am céanna, ionas go mbainfimis ár sprioc amach go mbeadh Baile Átha Cliath ar an
gcathair is fearr san Eoraip.
Sprioc 1
Turasóireacht, spórt agus áineas a chur chun cinn agus mórimeachtaí is raon gníomhaíochtaí
a mhealladh agus a bhainistiú don Chathair.
Cuspóir

Dul chun cinn

Oibriú i gcomhar le heagraíochtaí turasóireachta
chun cathair Bhaile Átha Cliath a chur chun cinn mar

Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath dá
gcomhpháirtíocht turasóireachta rathúil le Fáilte

mhóráit tharraingteach don turasóireacht

Éireann in 2017, go háirithe maidir le soláthar féilte
den chéad scoth, is é sin, Féile Bram Stoker, Lá
Fhéile Pádraig agus Féilte na hAthbhliana. Bhí an
chomhpháirtíocht seo fós ag díriú ar an gCathair
a chur chun cinn tríd an mbranda ‘Dublin - A Breath
of Fresh Air’.
Eagraíodh maoiniú d’imeachtaí agus comhordú
imeachtaí in 2017 freisin chun tacú le roinnt mhaith
imeachtaí agus féilte, a raibh d’aidhm acu tairbhí
eacnamaíochta agus turasóireachta a chruthú le
haghaidh Chathair Bhaile Átha Cliath. Ina measc
seo, bhí:


Maratón Chathair Bhaile Átha Cliath



Féilte Ceoil
Milwaukee



City Spectacular - Féile Taibhithe Sráide



Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath



Battle for the Bay - Féile Surfála Eitleoige



Féile Bloomsday



Hotter than July - Féile Cheoil Dhomhanda



Riverfest



Bloom in the Park



MusicTown

Éireannaigh

Tradfest

agus

D’oibrigh an Rannóg Comhshaoil agus Iompair go
dlúth le Waterways Ireland, Uisce Éireann agus an
Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
(DHPLG) chun luach taitneamhachta abhantrach na
Canálach Móire - mar aon leis an bhféidearthacht
chun imeachtaí bunaithe ar uisce a reáchtáil ann a fheabhsú mar chuid de ‘Straitéis Beochana Uisce’
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath do Cheantar
na nDugaí.
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Clár comhtháite d’fhorbairt na n-ealaíon, d’fhéilte

I bPlean Ealaíon Chomhairle Cathrach 2014-2018

cultúrtha agus d’imeachtaí a thacú agus a éascú

leagtar amach cuspóir agus réimsí oibre Oifige
Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath; Déanann sé
cur síos ar an tiomantas na hOifige Ealaíon, mar
aon le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath,
‘d’fhreagracht 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 2017:















Ceoldráma faoin Aer – 4 imeacht.
Féile Bhliain Nua na Síneach - 32 imeacht.
Ag Féile Musictown – d’fhreastail 15,000
duine ar níos mó ná 50 imeacht
An Fhéile Litríochta Idirnáisiúnta –
d’fhreastail 9,800 ar 70 imeacht.
Taispeánadh saothair 39 n-Ealaíontóra sa
Ghailearaí Lab
Léirigh páistí ó Lár na Cathrach Thoir
Thuaidh an seó ealaíne Interesting and Weird
at the same time (IAWATST) ag an LAB
i gcomhar le hOifig na nOibreacha Poiblí
(OPW) agus ghlac siad páirt i gcamchuairt
náisiúnta agus i dTuaisceart Éireann
Árais Chónaithe d’Ealaíontóirí: Lóiste
Phádraig, 6 agus 7 Iostáin Albert agus
9 bhfoirgneamh adhmaid.
An Gradam ‘Incubation Space’ le haghaidh
5 chomhoibriú Taighde agus Forbartha,
a raibh Ceol agus an Clár Ealaíne do
Pháistí i Leabharlanna mar chuid de –
ghlac 500 páiste páirt ann
Oíche Chultúir – 330 ionad, 450 imeacht.
Tacaíodh le Clár Poiblí na nEalaíon trí aire
a thabhairt do bhailiúchán poiblí ealaíne
Chathair Bhaile Átha Cliath agus trí
chothabháil a dhéanamh ar an mbailiúchán
sin.
Chuala 172,000 cuairteoir ‘Voices of
Memory Sound’ le i Christine Kubisch
i nGairdíní
Náisiúnta
Cuimhneacháin
Cogaidh na hÉireann coimisiúnaithe ag
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
agus ag Goethe-Institut Irland.
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D’eagraigh An Hugh Lane, Dánlann Chathair
Bhaile Átha Cliath 916 imeacht oideachais, ar
fhreastail 18,500 orthu. Imeacht nua sa chlár ba ea
banna leictreonaice Dopplerefekt, agus bhí an áit lán
go doras le linn dóibh a bheith a seinm. Eagraíodh
imeachtaí sa Ghailearaí timpeall na Cásca agus na
Nollag, agus cuireadh ceardlanna ar fáil do dhaoine
óga sa mheántéarma agus i rith laethanta saoire an
tsamhraidh. Cuireadh clár sé seachtaine ar siúl do
dhaoine óga i gceantar Shráid an tSirriam, chomh
maith le comhoibriú leis an Tionscadal ‘Foundations’,
a bhfuil daoine óga gan dídean gafa leis (tá seo fós
ar siúl). Bhí freastal maith ar léachtaí agus ranganna
líníochta. Cruthaíodh naisc nua leis an Tionscadal
Pobal Nua i Sráid an Chnoic agus i gColáiste Pobail
Uí Lorcáin. Eagraíodh 4 thaispeántas a bhí go mór
i mbéal an phobail (beirt Ealaíontóirí Éireannacha
agus beirt ealaíontóirí idirnáisiúnta). Bhí an-chuid
daoine i láthair le haghaidh “The Ocean After Nature”
- comhoibriú le ICI Nua-Eabhrac.

Leabharlanna
Na cláir a fógraíodh i mbróisiúir an earraigh, an
tsamhraidh agus an fhómhair, tá siad nasctha le
cláir théamacha náisiúnta agus chathrach.

D’fhreastail 31,537 duine ar 858 imeacht i mbrainsí
leabharlainne agus in ionaid eile

In earrach 2017 i Leabharlanna poiblí Chathair Bhaile
Átha Cliath, leanadh den bhéim ar an gclár ‘Dublin
Remembers: Is Cuimhin Linn’, a bhfuil sé mar aidhm
aige eispéireas taitneamhach a dhéanamh den stair,
a bhfuil rochtain éasca ag cách air. In 2017
rinneamar

an

Chéad

Chogadh

Domhanda

a chomóradh, agus chuige seo, eagraíodh clár
cainteanna a chuir le ‘Assembly Memorial Chairs’,
camchuairt taispeántais cúig bliana chun iad siúd
a cailleadh sa chogadh a chomóradh.

Ba chuid de chlár náisiúnta cruthaitheachta an clár
Bealtaine i mí na Bealtaine 2017. An téama a bhí
ag clár 2017 ná ‘Seo Libh le Chéile Anois’.
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Chuir Clár Léitheoireachta an tSamhraidh clár
leathan

ar

fáil

do

theaghlaigh

agus

leanaí,

a chuimsigh ceardlanna léimh scéalta, ealaíon is
ceardaíochta, agus ceoil.
Cuid ríthábhachtach fós dár gclár is ea Seachtain
Oidhreachta agus Féile Staire Bhaile Átha Cliath
don Fhómhair le cainteanna agus díospóireachtaí
suimiúla.
I nDeireadh Fómhair cheiliúir na Leabharlanna céad
bliain ó Réabhlóid na Rúise. Sa tsraith Cartlanna
Cathrach ag am lóin i Halla na Cathrach, rinneadh
iniúchadh ar thionchar na réabhlóide ar Éirinn.
I mí na Samhna, d’eagraigh na Leabharlanna
taispeántas in ómós scríbhneoir agus aorthóir,
Jonathan Swift, chun 350 bliain a chomóradh
ó rugadh é.
Bhí an-tóir arís le linn an earraigh ar na Caiféanna
Comhrá agus na ceardlanna scríbhneoireachta
cruthaithí i gcomhpháirt le Fighting Words.
D’oibrigh na Leabharlanna i gcomhar leis an Oifig
Ealaíon

chun

Ealaín

le

haghaidh

Páistí

a chomhordú i leabharlanna, rud a thugann seans
dóibh tuiscint iomlánaíoch a fháil ar a dtimpeallacht
trí dhamhsa, drámaíocht, ealaín agus ceol. I rith
2017 bhí Leabharlann na Cúlóige ina hionad
cruthaitheach um Ealaín Leanaí sna Leabharlanna.
Ghlac 16,000 daoine le háiseanna foghlama teanga
saor in aisce sa Lárleabharlann.

Bheith gníomhach i mbun tairisceana agus sa tóir

Bhí Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ina páirtí

ar mhórimeachtaí don Chathair.

gníomhach sa tairiscint ar Chorn Domhanda Rugbaí
na mBan in Éirinn in 2017, agus anois tá sé mar chuid
den fhoireann a bheidh ag ullmhú chun a bheith ina
hóstach ar chluichí EURO 2020 i mBaile Átha Cliath.
I mí Aibreáin 2017 tar éis gur fógraíodh gur éirigh
leis an tairiscint comhdháil rothaíochta Velo-city le
haghaidh 2019 a óstáil, faoi stiúir Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath, go reáchtálfaí an
chomhdháil i mBaile Átha Cliath i Meitheamh 2019.
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Is í sraith comhdhálacha Velo-city an cruinniú
rothaíochta bliantúil domhanda ag an gCónaidhm
Eorpach Rothaithe arna n-eagrú ag an CER agus
óstchathracha roghnaithe. Meastar go forleathan
gurb iad comhdhálacha Velo-city na comhdhálacha
rothaíochta idirnáisiúnta is fearr agus tugtar deis leo
dul i bhfeidhm ar chinnteoirí agus gníomhaíonn siad
mar ardán eolais.
Féachtar leis na comhdhálacha chuig feabhas a chur
ar bheartais, ar phleanáil agus sholáthar do rothaíocht
agus ar úsáid laethúil an rothair i dtimpeallacht
uirbeach. Is gnách go mbíonn ionadaithe ó rogha
leathan de chumainn, d’ollscoileanna, chuideachtaí,
eagraíochtaí neamhrialtais, agus gníomhairí sóisialta
agus

déantóirí

beartais

rannpháirteach

sna

comhdhálacha.
Tarraingíonn na comhdhálacha go nádúrtha iad
siúd ag a bhfuil spéis sa rothaíocht, ach freisin iad
siúd atá sna réimsí teicneolaíocht, sláinte, athrú
iompraíochta,
bhonneagair,

beartais

uirbeacha

soghluaisteacht

agus

agus
iad

siúd

a mbíonn acu le hiompar go ginearálta.
Meastar go dtógfaidh an chomhdháil líon mór
toscairí go Baile Átha Cliath agus go mbeidh sí ina
dheis mhaith chun rothaíocht a chur chun cinn sa
chathair chomh maith.
Comhpháirtíocht nua spóirt agus folláine don

Sheol Comhpháirtíocht Spóirt agus Folláine Bhaile

Chathair a bhunú

Átha Cliath a Straitéis tionscnaimh, STRIDE: 2017
– 2020, ar an 20 Feabhra 2017. Is forásach agus
uaillmhianach an straitéis seo, agus leagtar amach
16 tionscnamh agus 26 gníomh inti faoi na
spriocanna straitéiseacha seo a leanas:





Áiteanna agus Spásanna
Cláir agus Seirbhísí
Spórt a Chur ar Aghaidh agus Daoine
a Spreagadh
Dea-chleachtas

Príomhthosaíocht de chuid na Comhpháirtíochta in
2017

ná Sprioc

Straitéiseach

2, Cláir

agus

Seirbhísí. Forbraíodh sraith príomhchlár de réir
phríomh-thosaíochtaí

Phlean

Náisiúnta

Gníomhaíochta Coirp Éireann, i gcomhar leis an
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bhfoireann 18 nOifigeach Spóirt, a bhí páirteach
i gceardlanna éascaithe le linn thréimhse dhá lá.
Cuireadh tús le cur i bhfeidhm na gclár ar fud na
cathrach i samhradh 2017, agus iad ag díriú ar na
príomhghrúpaí seo a leanas:







Daoine Fásta nach ndéanann Dóthain
Gníomhaíochta
Daoine faoi mhíchumas
Daoine Breacaosta
Leanaí Bunscoile
Déagóirí Mná
Daoine Óga i mBaol

Tugadh tús áite do Sprioc Straitéiseach 4, DeaChleachtas, in 2017 freisin. Chuathas i ngleic le
hoiliúint, cumarsáid agus soláthar seirbhísí arna
gcur ar fáil ag tríú páirtithe.
An caidreamh le cathracha idirnáisiúnta eile

Lean an tAonad um Chaidreamh Idirnáisiúnta dár

a fhorbairt agus a fheabhsú.

gcaidrimh a chothabháil agus a fheabhsú lenár
gcomhchathracha

agus

leo

siúd

a

bhfuil

comhaontais chomhoibrithe againn leo.
Thug an tArdmhéara Brendan Carr cuairt ar Nice ar
iarratas Ambasadóir na Fraince chun Carnabhal an
Earraigh a sheoladh, an chéad imeacht poiblí
ó tharla an t-ionsaí sceimhlitheoireachta ann in
2016. Thaistil sé chuig Iarúsailéim i mí na Bealtaine
freisin chun Cairt Idirchreidmheach Chathair Bhaile
Átha Cliath a chur chun cinn. Rinne an Comhairleoir
Paul McAuliffe ionadaíocht ar an Ardmhéara ag an
ú

4 cruinniú Áise/Eorpa i Liospóin i mí na Bealtaine,
áit ar díríodh ar thrí réimse: soghluaisteacht agus
inbhuanaitheacht chomhshaoil; nuáil agus fiontar;
cuimsiú & idirchultúrachas.
Le linn 2017, rinne Caidrimh Idirnáisiúnta an méid
seo a leanas:


Threisigh siad an caidreamh leis an Rúis
tar éis dóibh meabhrán tuisceana (MoU)
a shíneadh le Moscó i mí Feabhra, agus
bhí siad páirteach i gcruinniú comhchéime
ar an téama ‘Moscó agus Baile Átha Cliath
- deiseanna agus acmhainneacht le
haghaidh caidrimh ghnó, turasóireachta
agus oideachais’.



Chomhoibrigh siad le Misean Trádála B2B
Éireann-Rúise i gCaisleán Chluain Tarbh
i mí an Mhárta, agus rinne siad toscaireacht
a óstáil chun na cathrach i mí Iúil.
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Bhí an tArdmhéara Brendan Carr i gceannas
ar mhisean trádála agus cultúrtha chuig San
José i mí an Mhárta in éineacht le
hUachtarán agus Príomhfheidhmeannach
Chomhlachas Átha Cliath, 5 ghnóthas beaga,
agus Comhairleoirí is oifigí Cathrach.
Cuimsíodh sa sceideal bricfeastaí gnó le
hoifigí cathrach agus Comhlachas San José,
7 gcuairt ar shuímh, lenar áiríodh cuairteanna
ar LinkedIn agus Facebook, searmanas
bronnta Spiorad Éireann, ceardlann le
Compántas Drámaíochta San José agus
cuairt ar Ionad Pobail an Chroí Rónaofa.



Treisíodh
an
socrú
scoláireachta
Máistreachta atá ann le hOllscoil Stáit San
José nuair a tugadh cuireadh do mhac léinn
ceoil Máistreachta ó San José teacht go Baile
Átha Cliath ar feadh thréimhse staidéir 3 mhí
in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU),
agus intéirneacht 4 mhí a dhéanamh san
Oifig Ealaíon ina dhiaidh sin.
ú
Faoin socrú céanna, thaistil an 7 mac léinn
Eolaíochta Máistreachta DCU ó Bhaile Átha
Cliath anonn go dtí San José.



Taispeántas
fótagrafacha
de
ghrianghrafadóirí gairmiúla ó San José
a óstáil sna hOifigí Cathartha ar feadh míosa,
agus cuairt a thabhairt ar leabharlanna na
cathrach ar leith ina dhiaidh sin.



Shínigh an tArdmhéara Mícheál Mac
Donncha Comhaontú Cairdis le Dublin,
Ohio i mí Lúnasa.



Chuir an Príomhfheidhmeannach, Owen
Keegan,
fáilte
roimh
Phríomhfheidhmeannach
Chomhairle
Cathrach Bhéal Feirste, agus bhí cruinniú
gnó acu chun ceisteanna a phlé amhail
tionscnaimh tacaíochta do ghnóthais bheaga,
gníomhaíochtaí
maidir
le
caidrimh
idirnáisiúnta, an fhaireachlann um chúrsaí
eacnamaíochta, cur chun cinn turasóireachta
agus a dtairiscint ar Príomhchathair Chultúir
na hEorpa, agus d’fhreastail an tArdmhéara
ar chomhdháil i mBéal Feirste.



Chomhoibrigh siad leis an tseirbhís
leabharlainne chun teachtaireacht físeáin
a ullmhú do Mhontréal, a bhí ag ceiliúradh
Bloomsday, agus le Comhlachas Bhaile
Átha Cliath chun fáilte a chur roimh
thoscaireacht ardleibhéil ó Bhéising chuig
Baile Átha Cliath i mí an Mheithimh.



D’oibrigh siad i gcomhar le foireann Bhaile
Átha Cliath Chliste ar chomhdháil ghnó
i Halla na Cathrach i mí na Bealtaine a bhí
dírithe
ar
ghnóthais
Smart
Tech
ó Bhúdaipeist a bhí i mBaile Átha Cliath le
haghaidh FutureScope.
Chuir siad fáilte roimh 9 dtoscaireacht chuig
an gcathair in 2017, lenar áiríodh cinn
ó Hamburg, Shang-hai agus an Chóiré
Theas, agus iad uile ag iarraidh iniúchadh
a dhéanamh ar ghnéithe éagsúla den saol
agus den ghnó i mBaile Átha Cliath.





Thacaigh siad le sé chomhdháil ghnó
idirnáisiúnta chuig an gcathair
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Sprioc 2
An chóimheá a bheithe ceart maidir le hoidhreacht uathúil nádúrtha agus thógtha na Cathrach a
chothú agus áiteanna nua a thógáil agus sin a dhéanamh trí dhearadh uirbeach ar
ardchaighdeán.
Cuspóir

Dul chun cinn

Na croíláir Sheoirseacha Thuaidh agus Theas den
Chathair a athbheochan, trína n-úsái ar bhealaí

Táthar fós ag cur an Tionscnaimh Chathrach Bheo
chun cinn, agus é athbhreithnithe agus

nua agus inoiriúnaithe a thiocfadh le tréithe an

nuashonraithe. Tá an Rannóg Pleanála tar éis

limistéir.

ionad ilfhreastail a chur ar bun chun cabhrú le
hiarratasóirí. Tá staidéar ar theimpléid oiriúnacha
chun tithe Seoirseacha a oiriúnú á chur i gcrích.

Leanúint ar aghaidh ag méadú lár na cathrach

Rinneadh dul chun cinn maidir leis an obair

soir i dtreo na nDugthailte agus siar tríd an stua

sin in 2017:

ó Ghráinseach Ghormáin go Ceathrú Heuston.



Tá Campas Ghráinseach Ghormáin á chur
i bhfeidhm, le háiseanna do 1000 mac léinn
ar an láthair;



Tá tús curtha le hoibreacha tógála ar
Ospidéal nua na Leanaí



Tá Conair Sláinte & Nuála D8 curtha ar bun



Tá máistirphlean ullmhaithe le haghaidh
athfhorbairt Ghairdíní Uí Dhuibheannaigh



Tá CFS Cheantar na nDugaí, ina bhfuil
soláthar do bhreis is 300,000 méadar
cearnach de spás tráchtála agus 2600
aonad cónaithe, á chur i bhfeidhm ag
aonad tiomnaithe pleanála.

Sráideanna gathacha na cathrach a threisiú trí

Bíonn láidriú sráideanna gathacha idir lámha

úsáidí nua a bhaint as urláir uachtaracha, agus as
forbairt inlíonta.

i gcónaí trí bhainistiú forbartha, tríd an tionscnamh
Cathrach Beo agus trí thionscnaimh réimse phoiblí.

An tsamhail “Sráidbhaile Uirbeach” a leathnú amach

Áirítear sráidbhailte nua uirbeacha, m.sh. Geata

chun lárionaid chosúla rathúla a chruthú I limistéir
nua ata I mbéal forbartha sa chathair.

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.

Freagra níos mionchoigeartuithe a fháil maidir le

Tá beartas an Phlean um Forbairt Cathrach maidir

hairde foirgneamh I ndáil leis an gcomhthéacs agus
leis an déanamh áite don chathair.

le hairde fós á chur i bhfeidhm ag foirne bainistithe
forbartha.

Athúsáid spáis fholaimh nó thearcúsáidte ar urlár na

Soláthraíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

talún nó ar an urlár uachtarach sa stoc tógála reatha
a chur chun cinn trína chinntiú go gcuirfear

cur chuige ionad ilfhreastail i leith an Tionscnaimh
Cathrach Beo, lena n-áirítear pleanáil, caomhnú,

saincheisteanna

bealach

a

bhaineann

le

pleanáil;

sábháilteacht ó dhóiteán, rochtain do dhaoine faoi
mhíchumas; oidhreacht; caomhnú; rátaí tráchtála

isteach

do

dhaoine

míchumasaithe,

Rialacháin Tógála (Rochtain Dóiteáin), chun daoine
a mhealladh le maireachtáil sa chathair.

agus folláine chomhshaol in iúl ar bhealach
comhtháite .
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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 ach sláine na hoidhreachta uathúla atá ag an gcathair a
chothabháil freisin.
Cuspóir

Dul chun cinn

Feabhsú bhonneagar na cathrach a bheith mar

I gClár Caipitiúil Oibreacha 2018-2020, tá tús áite
tugtha
ag
an
mbainistíocht
shinsearach
d’oibreacha.
 Tá oibreacha ar siúl go leanúnach laistigh
de Cheathrú Shráid Grafton ó bhí 2013
ann, agus na hoibreacha sin maoinithe trí
thobhaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath (DCC).
 Tá scéim Sráid Chatham/Sráid Harry
á tógáil faoi láthair
 Tá Sráid/Rae Clarendon ag an gcéim
Dearadh Mionsonraithe – arna mhaoiniú trí
thobhaigh DCC
 Ascaill an Chiardhuibh – cur i gcrích
substaintiúil
 Ceantar Shráid Thomáis – cur i gcrích
substaintiúil
 Scéimeanna a bhaineann leis an LUAS –
m. sh. Sráid na hArdeaglaise, Sráid
Sackville – arna maoiniú trí thobhaigh DCC
 Droichead Abhainn na Dothra – arna
mhaoiniú ag an Údarás Náisiúnta Iompair
(NTA) 50%, an Ciste Bonneagair Áitiúil um
Sheachadadh Tithíochta a Ghníomhachtú
(LIHAF) 37.5% & Tobhaigh DCC 12.5%
 Scéim Phríomhshráid Bhéal Maighne – arna
mhaoiniú ag LIHAF 75% & Tobhaigh
DCC 25%

sprioc leis na hoibreacha • caipitil agus dóthain
acmhainní a sholáthar le haghaidh oibreacha
móra fearainn phoiblí, an leas is fearr a bhaint as
an gcistiú deontais bliantúil agus acmhainní a
leithroinnt chun an éifeachtúlacht costais is fearr a
bhaint amach .

Cur i bhFeidhm an Tionscadail Téamh Ceantar
(Straitéis Gnó a Fhorbairt)
Rinneadh dul chun cinn ar Chóras Téimh Bhaile
Átha Cliath (DDHS) in 2017, agus cuireadh na
héachtaí seo a leanas i bhfeidhm:
 Cuireadh isteach bonneagar nua um
Théamh Ceantair (TC) ar Champas an
Point sna Dugthailte
 Idirchaidreamh le forbróirí chun déanamh
cinnte go bhfuil forbairtí nua ‘cumasaithe do
Théamh Ceantair’
 Rinneadh obair le Codema a rinne trí
cháipéis arbh í an aidhm a bhí leo ná
inmharthanacht airgeadais an DDHS
a dhearbhú a chuimsíonn (1) Anailís ar
Indéantacht Theicneolaíoch-Eacnamaíoch
(2) Measúnú Airgeadais Sonrach (3)
Dréachthuarascáil Taighde Margaidh agus
Straitéis Chumarsáide
 Fógraíodh
fógra
tairisceana
um
fostú Comhairleora chun ‘Samhail Ghnó
agus Athbhreithniú
Innealtóireachta’
a Sheachadadh


Eagraíodh Ceardlann DDHS le haghaidh
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páirtithe leasmhara sibhialta agus stáit atá
ag obair sa tionscal, agus mar thoradh air
seo, cuireadh grúpa oibre DH ar bun,
a bhfuil cuntas ar a obair thíos
Bunú Grúpa Oibre Náisiúnta DH i gcomhar
leis an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar
son na hAeráide agus Comhshaoil
(DCCAE), chomh maith le hoifigigh
ó Ranna Rialtais eile
Freastal ar shearmanas Cathracha Cliste
Celsius le haghaidh tionscadail DH
nuathionscanta agus gnóthú an Ghradaim
idirnáisiúnta DH
Cúig chruinniú den Ghrúpa Stiúrtha DDHS
Dhá thuairisc curtha faoi bhráid an Choiste
um
Bheartais
Straitéiseacha
(SPC)
Comhshaoil
Tugadh coimisiún do chomhairleoir airgeadais
neamhspleách chun imscrúdú a dhéanamh ar
roghanna maoinithe maidir le rochtain ar an
margadh airgeadais bonneagair agus rioscaí
tionscail a bhaineann leis sin. Mar thoradh air
sin rinneadh cumarsáid thosaigh leis an
mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI) le
haghaidh maoinithe
Obair i gcomhar le páirtithe leasmhara
ríthábhachtacha amhail Gníomhaireacht
Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
(NTMA) / Bonneagar Iompair Éireann (TII) /
Cuideachta Poirt Bhaile Átha Cliath /
Cathracha Cliste Bhaile Átha Cliath
Comhoibriú ar thionscadail de chuid
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
amhail Droichead Abhainn na Dothra

Tionscadail

Chaipitiúla

Páirceanna

agus

Tírdhreachaithe a cuireadh i gcrích le linn 2017:








Oibreacha

a

chur

in

ord

tosaíochta

Cearnóg na bhFíodóirí – Páirc Phoiblí Nua
Páirc Ghort na Carraige – Uasghrádú na
gCúirteanna Leadóige agus an ionaid
traenála uile-aimsire
Páirc na dTor – Uasghrádú na gCúirteanna
Leadóige / Pailliún Nua / Cúirteanna Padel
Páirceanna Uile-Aimsire ag an nGleanntán
Glas, Ionad Fóillíochta na Tríonóide, Páirc
San Anna Ráth Eanaigh, Páirc Ghort na
mBrící Droimeanach
Tógadh Pailliúin nua seomraí gléasta ag
Bóthar Ghleanntán an Tobair Éadan Mór,
Gleann na Tulchann Fionnghlas Theas
Ionaid Aclaíochta Lasmuigh sna páirceanna
seo a leanas: Páirc Uí Mhaoilíosa, Páirc
Chrann Phapáin, Páirc Uí Ghríofa, Páirc
Achadh Eibhlín agus Páirc Mháirtín
Sabhaois.

chun

Tá tús áite tugtha d’oibreacha i gClár Caipitiúil

cothabháil ar an luach is fearr a chinntiú i ndáil le

Oibreacha 2018-2020. Iarrtar ar gach Soláthraí

bonneagar na cathrach agus chun cinntiú go

Seirbhíse Fóntas a sheirbhísí reatha a uasghrádú

ndéanfar líonra bóithre, cosán agus rothaíochta

nó seirbhísí eile a chur ina n-ionad le linn do
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na cathrach a chothabháil le go mbeidh siad ar an

bhóithre agus sráideanna a bheith á n-atógáil.

gcaighdeán sábháilteachta is airde

Úsáidtear

ábhair

ardchaighdeáin

chun

cosáin

a thógáil de réir na gcaighdeán deartha reatha,
agus tá moratóir 10 mbliana i bhfeidhm ar aon
oibreacha arna ndéanamh ag Soláthraithe Seirbhísí
Fóntas ar oibreacha bóithre agus sráide atá
críochnaithe (seachas i gcás éigeandálaí).
Na háiseanna do choisithe agus na háiseanna

Déantar

monatóireacht

leanúnach

ar

Chóras

siúlóide atá sa chathair a fheabhsú go suntasach

Aimsithe Bealaí Bhaile Átha Cliath chun a chinntiú
go bhfuil seirbhís úsáideach á cur ar fáil do
chuairteoirí chuig an gcathair. In 2016, fuarthas
conradh trí thairiscint le haghaidh cothabháil agus
méadú

painéal

méire

agus

chun

iniúchadh

a dhéanamh ar shuímh nua i mBaile Átha Cliath.
Cuireadh tús le tógáil Scéim Feabhsaithe Ceantair
Shráid Chatham/Shráid Anraí i mí Mheán Fómhair
2017 agus nuair a bheidh seo curtha i gcrích, beidh
cosáin níos leithne ann, mar aon le pábháil eibhir
chothrom, balla le balla. Tá drochbhail ar an
bpábháil bhrící dearga atá ann cheana, agus mar
chuid den scéim, bainfear í sin agus cuirfear
pábháil eibhir nua ina háit.
Tugadh faomhadh pleanála Chuid 8 do scéim Shráid
Clarendon/Rae Clarendon i nDeireadh Fómhair 2017.
Tá tús díreach curtha le dearadh mionsonraithe na
scéime seo. De réir na scéime seo, beidh pábháil
chothrom in áiteanna áirithe agus cosáin níos
leithne ar feadh shaolré na scéime chun freastal ar
líon

méadaithe

na

gcoisithe

agus

an

lucht

siopadóireachta a mheastar a bheidh ag úsáid
Cheantar Shráid Grafton.
Tá comhairliúchán poiblí fós ar siúl maidir leis an
iarratas pleanála Chuid 8 le haghaidh Shráid na
hArdeaglaise/Plás Sackville ó Nollaig 2017. Is é atá
i gceist leis an scéim ná pábháil chothrom eibhir
ó bhalla go balla a sholáthar chomh maith le cosáin
níos leithne thar an dá shráid chun soláthar don
mhéadú ar líon na ndaoine ar na sráideanna seo mar
thoradh ar sheirbhís lua Traschathrach an Luais.
Moltaí staidéir do Lár na Cathrach a chur i bhfeidhm
maidir le Faiche an Choláiste, Bealach Rothaíochta
na Life, leathnú cosáin, laghdú tráchta, feabhsú ar
thosaíocht bhus.
Cinntiú go n-oibríonn an Luas Traschathrach (LCC)
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go héifeachtúil chun na bealaí siúil sa chathair
a nascadh lena chéile.
Forbraíodh agus cuireadh i bhfeidhm dearaí do na
Céanna Thuaidh agus Theas.
Tugadh tograí ábhartha Fhaiche an Choláiste atá
sa staidéar Lár Cathrach ar aghaidh mar chuid den
iarratas a lóisteáladh leis an mBord Pleanála
i mBealtaine

2017.

Chuimsigh

an

t-iarratas

a lóisteáladh leis an mBord Pleanála Measúnacht
Tionchair Timpeallachta (MTT) ar na tograí agus na
tograí deartha d’Fhaiche an Choláiste agus tógadh
san áireamh go hiomlán a hoidhreacht uathúil
Córas Bainistíochta Sócmhainní Iompair (CBSI)

Rinneadh dul chun cinn maith ar chur i bhfeidhm an

a thabhairt isteach

chóras TAMS in 2017. Tá na modúil go léir Beo
anois agus gach Rannán den Rannóg Comhshaoil
agus Iompair a bhí le cur i bhfeidhm faoin gclár ag
úsáid an Chórais anois. Áirítear leis seo; Seirbhísí
Cothabhála Bóthair, Dearadh agus Tógáil Bóithre,
Riar agus Bainistíocht Tráchta agus Seirbhísí
Soilse Poiblí. Tá úsáid á baint as an gCóras chun
Iarratais Seirbhíse a thaifeadadh agus a bhainistiú
i ngach ceann de na Rannáin sin agus freagairt na
Comhairle a chur ar aghaidh do gach rannán trí na
himscrúduithe agus an mbainistíocht oibreacha
a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil. Faoi láthair, tá
an Córas curtha i gcomhéadan leis an gcóras CRM
(Bainistíocht ar Chaidreamh le Custaiméirí), ach
baineann seo le Seirbhísí Cothabhála Bóithre
amháin; leathnófar seo le linn 2018 chun na
rannáin uile a chlúdach ó thaobh úsáid an Chórais
de. Tá úsáid á baint as an gCóras ag Seirbhísí
Cothabhála

Bóthair

chun

riocht

na

gcosán

a bhainistiú trí úsáid a bhaint as Córas Bainistíochta
Cosáin cuimsithe agus suirbhéanna Meaisín ar
Riocht Bóthair chun é sin a éascú. Cé go bhfuil
gach modúl beo anois, leantar ar aghaidh le
tréimhse

“socraithe”

agus

athbhreithnithe

ina

bhfaightear aiseolas ó Baill Foirne atá ag úsáid an
chórais agus ina réitítear fabhtanna. Táthar ag díriú
sa tionscadal anois le bogadh ar aghaidh ó chur
i bhfeidhm

go

Tacaíocht

agus

i

rith

2017

dréachtaíodh Plean Tacaíochta chun déileáil le
fiosruithe

úsáideora,
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uasghráduithe ar an gcóras bainistíochta sonraí
agus bunú Aonad Tacaíochta TAMS agus déanfar
athbhreithniú air agus cuirfear i bhfeidhm é in 2018.
Seirbhís troscáin sráide na cathrach a bhainistiú

Deartar gach scéim feabhsaithe réimse phoiblí

agus

i gcomhar le DCC agus Ailtirí Tírdhreacha, m. sh. tá

a

fheabhsú

trí

úsáid

dearadh

maith

a chuirfidh le heispéiris daoine sa chathair.

Sráid Chatham/Sráid Anraí á dtógáil faoi láthair
agus cuimsíonn seo soláthar suíochán nua, mullard
cosanta agus crann i roinnt mhaith áiteanna.
Tá comhairliúchán poiblí fós ar siúl maidir leis an
iarratas pleanála Chuid 8 le haghaidh Shráid
na hArdeaglaise/Plás

Sackville,

agus

dearadh

é i gcomhar le hAiltirí Tírdhreacha chun suíocháin
nua, mullaird chosanta agus plandáil crann a chur
ar fáil áit a bhfuil spás chuige.
Na hoscailtí is gá a dhéanamh ar bhóithre

Cinntigh go bhfuil an córas rialaithe oibreacha

a bhainistiú ionas nach gcuirfear isteach ach

bóthair fós ag feidhmiú go héifeachtúil. Teastaíonn

a laghad is féidir é ar an gcathair.

ceadúnas arna eisiúint ag Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath ó chuideachtaí fóntais a théann
i mbun oibreacha ar bhóithre poiblí.
Le linn 2017, thug an Chomhairle thart ar 11,181
ceadúnas amach faoi réir coinníollacha. Rinne
Aonad Rialaithe Oibreacha Bóthair na Comhairle
monatóireacht ar na láithreáin go léir agus glacadh
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 a bhainistiú agus a chur chun cinn, tacaíocht a thabhairt chun bearta agus
tionscadail bhithéagsúlachta a fhorbairt.
Cuspóir

Dul chun cinn

An cleachtas is fearr a bhaint amach maidir le

Bronntar an Brat Glas in aitheantas go bhfuil

bainistíocht an chomhshaoil nádúrtha, lena n-

ardchaighdeáin

áirítear páirceanna agus spásanna oscailte na

inbhuanaithe Páirceanna agus áiseanna áineasa.

cathrach.

Déantar

bainte

ardchaighdeáin

chomhshaoil

a chur

maidir

le

bainistiú

ghortóireachta

chun cinn

léi

agus

agus

is

tagarmharc í don sármhaitheas i mbainistíocht
páirceanna atá bunaithe ar an dea-chleachtas
idirnáisiúnta aitheanta.
Is é An Taisce anseo a dhéanann an scéim
gradaim a riar.
D’éirigh le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
stádas Brait Ghlais a choinneáil le haghaidh cúig
cinn dár bPáirceanna Cathrach – Imchuach Shráid
Bhaile Coimín, Páirc na dTor, Páirc Markievicz,
Páirc Chrann Phapán agus Páirc Naomh Anna.
Níos mó beochana agus tarraingteachta a bheith

Le linn 2017, fuarthas 404 iarratas san iomlán ar

ag roinnt leis na páirceanna sa Chathair trí

Imeachtaí agus Gníomhaíochtaí sna Páirceanna.

imeachtaí, margaí agus gníomhaíochtaí áineasa
Is iad seo a leanas na cineálacha imeachtaí a bhí
ar siúl:











70 - Fótaisheisiún
10 - bhFéile
53 - Imeacht Spóirt
16 - Bhainis
74 - Scannán
26 - Ócáid Carthanachta
10 - nImeacht Ealaíon agus Cultúir
52 - Imeacht Tráchtála
89 - Imeacht Pobail agus Teaghlaigh
4 - Imeacht Ceoil

Seirbhísí Páirceanna & Tírdhreacha freisin:


Clubanna Gailf Dhá Mhada, Clubanna Gailf
agus Clubanna Leadóige a bhainistiú ar fud
na Cathrach, a mbíonn breis is
35,000 custaiméir ag freastal orthu le
linn an tSéasúir Eanáir – Deireadh
Fómhair 2017.



níos mó ná 250 páirc pheile suite
i bPáirceanna Cathrach a bhainistiú, agus
iad sin á n-úsáid ag clubanna áitiúla Sacair,
CLG agus Rugbaí.
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A bheith réamhghníomhach ar thóir deiseanna

Lean an Rannóg Spóirt agus Áineasa de na

chun áiseanna breise áineasa agus spóirt a

háiseanna reatha a nuashonrú.

fhorbairt sa Chathair





Athosclaíodh Ionad Spóirt agus Folláine
Markievicz tar éis athchóiriú
Áis nua uile-aimsire 11 an taobh sa Bhaile
Gaelach
Stiúideo Damhsa in Ionad Spóirt San
Caitríona

Clár Caipitiúil Spóirt 2017
Chuir Rannán Spóirt Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath isteach ar mhaoiniú le haghaidh roinnt
mhaith tionscadal faoi Chlár Caipitiúil Spóirt 2017
na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt.
Rinneadh

bronnadh

sealadach

€843,000

san

iomlán ar an gComhairle Cathrach chun na
tionscadail seo a chur i gcrích. Úsáidfear an
t-airgead seo le haghaidh réimse éagsúil trealaimh
nua spóirt agus chun na háiseanna spóirt atá ann
faoi láthair a athfhorbairt.
Anuas air sin, rinne Comhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath comhiarratas, in éineacht le cuid mhaith
clubanna spóirt eile, ar mhaoiniú ón gClár Caipitiúil
Spóirt. Fuair eintitis amhail Tennis Ireland agus
Ionad Eachaí Ghort na Silíní maoiniú ar bhunús
comhiarratas le Rannóg Spóirt na Comhairle
Cathrach.
Ina theannta sin, chuir na seirbhísí Páirceanna
agus

Tírdhreachtú

an-chuid

tionscadal

nua

i bhfeidhm in 2017, lenar áiríodh




Páirc Phoiblí Nua Chearnóg na bhFíodóirí
Pailliúin nua in áiteanna éagsúla
Cúirteanna Padel i bPáirc na dTor

Leanúint ar aghaidh ag cur an Phlean um an

Na rudaí is suntasaí a cuireadh i bhfeidhm i rith na

Bhithéagsúlacht 2015 -2020 i ngníomh

bliana i dtaca le Páirceanna agus Tírdhreachtú
faoin bPlean Bithéagsúlachta ná:
 Tionól na Dothra, a tharla le linn an deireadh
seachtaine 31 Márta – 2 Aibreán agus
a tharraing na sluaite chun iniúchadh
a dhéanamh ar iontais nádúrtha Abhainn
na Dothra.
 Éascú an tSuirbhé bhliantúil Coastwatch feadh
Thrá Chnocán Doirinne le linn Mheán Fómhair
agus Dheireadh Fómhair chun breithniú
a dhéanamh ar an áit i dtaca le bruscar,
truailliú, creimeadh cósta agus bithéagsúlacht.
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 D’oibríomar
le
han-chuid
scoileanna
i gcaitheamh na bliana mar chuid den
Tionscadal Cadhan, agus chuimsigh seo go
leor turas allamuigh agus gníomhaíochtaí
ranga lasmuigh. Inár dteannta, bhí BirdWatch
Ireland, baill de na pobail, Eco UNESCO agus
eagraíochtaí áitiúla gasógaíochta.
 Rinneadh Ionad Spóirt Uisce an Phoirt Thoir
agus
Leabharlann
Bhaile
Formaid
a shainaithint mar Mhoil Phobail Áitiúla.
Úsáidfear na moil seo chun léamh
a dhéanamh ar Bhithéagsúlacht na Cathrach.
Leanúint de na gníomhaíochtaí seo a leanas:
 An clár oibrí dheonaigh
 Speicis chosanta i limistéir a bhfuil luach
caomhnaithe ag baint leo a scrúdú agus
a bhainistiú
 Páirtithe leasmhara a tharraingt isteach mar
chuid de Bhithsféar Bhá Bhaile Átha Cliath, de
Chomhpháirtíocht Shléibhte Bhaile Átha
Cliath, den Chreat-treoir Uisce agus den
Bhonneagar Glas Réigiúnach
Teachtaireachtaí agus freagraí feasachta a chur i

Tá Stiúrthóir Pháirceanna na Cathrach agus baill dá

dtoll a chéile chun cur in aghaidh fadhbanna a

fhoireann ina mbaill d’fhochoiste mar chuid de

tharlaionn de bharr iompar frithshóisialta agus de

Choiste Comhphóilíneachta na Cathrach, agus

bharr salú ag madraí i bpáirceanna na cathrach

bíonn

fadhbanna

i

dtaca

le

hiompraíocht

fhrithshóisialta inár bPáirceanna agus réiteach na
bhfadhbanna sin á bplé acu.
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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 sholáthar go
hinbhuanaithe, agus na freagrachtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta agus na himpleachtaí á naithint againn.
Cuspóir

Ardchaighdeán

Dul chun cinn

glaineachta

mar

atá

sna

In 2017, tugadh tuilleadh ball foirne isteach sa

príomhchathracha is glaine san Eoraip a chinntiú

Rannán Bainistithe Dramhaíola i lár na cathrach,

go seasta ar fud na cathrach

agus an aidhm acu a chinntiú go gcloífeadh
sráideanna na príomhchathrach leis na caighdeáin
glaineachta is airde. Tugadh pátrúin seala nua
isteach ar fud na rannóige freisin, chun go mbainfí
a oiread leasa agus ab féidir as a raibh ann
d’acmhainní. Cuireadh tús le híosta Bhóthar Mhic
Dháibhéid a athfhorbairt chun oibríochtaí Ráth
Maonais agus Bóthar Mhic Dháibhéid a thabhairt le
chéile in aon íosta amháin chun freastal ar cheantair
bhruachbhailteacha Dheisceart Bhaile Átha Cliath.
Tugadh conradh chun críche chun araidí dlúthóra
gréine a sholáthar, tá 50 araid in situ ar Shráid
Bhagóid, i nDumhach Trá agus i mBarra an
Teampaill agus tá 100 aonad breise le seachadadh.
Greamaíodh cóid mhearfhreagartha (MF) le gach
bosca bruscair poiblí ionas go bhféadfadh daoine
fadhbanna a thuairisciú ar a bhfóin chliste; rinneadh
láthair agus sonraí na mboscaí bruscair a mhapáil
chun

bainistiú

sócmhainní

níos

fearr

a éascú.Suiteáladh 138 bosca bruscair ar fud na
cathrach le haghaidh salú madra go sonrach
I gcomhpháirt leis an Lároifig Ceantair agus an
cumann gnóthas áitiúla, ghlac an Rannóg páirt
i dtionscnamh Frithdhumpála 2017, nuair a seoladh
feachtas monatóireachta agus forfheidhmithe TCI
ar Shráid Dorset
D’oibrigh an rannóg i gcomhpháirt le Smart Ireland
agus Fiontraíocht Éireann chun dúshlán beag um
thaighde ar nuáil ghnó a chur i bhfeidhm le
haghaidh a thabhairt ar dhumpáil mhídhleathach.
Tugadh maoiniú céad chéime do 6 chuideachta
chun táirgí a fhorbairt sna réimsí anailísíocht sonraí,
CCTV ar chostas íseal agus anailísíocht físe agus
teicneolaíocht dróin
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Méadaíodh líon na bpatról in áiteanna ar fud na
cathrach a raibh fadhbanna iontu ó thaobh bruscar
agus salú madra de.Tacaíodh le 1909 glantachán
timpeall na cathrach agus fuarthas 287 iontráil le
haghaidh na ngradam comharsanachtaí cathrach.
D’eagraigh Bainistíocht Dramhaíola, i gcomhar le
rannóga ceantair, an Lá Glantacháin Fhoireann
Bhaile Átha Cliath ar fud na cathrach ar an
14 Aibreán 2017. Sa bhliain 2017, dhéileáil an
rannóg le breis is 16,000 iarratas ar sheirbhís
I gcomhar leis an Rannóg Córas Faisnéise agus an
Ionad

Seirbhísí

do

Chustaiméirí,

rinneadh

sreabhadh oibre a chuíchóiriú i Ráithe 4 2017 lena
chinntiú go gcuirfí iarratais ar sheirbhísí díreach
chuig na mbaill foirne oibríochta ábhartha. Cuireadh
1132 iarratas i gcrích in 2017 ar sheirbhísí chun
dramhaíl thoirtiúil tí a bhaint. Freastalaíodh ar 405
gearán faoi stoc-charnadh do thinte cnámh agus
i dteannta le rannóg na bpáirceanna rinneadh níos
mó ná 450 tonna d’ábhar a atreorú ó thinte cnámh
le linn ghníomhaíochtaí freagartha Oíche Shamhna
Fuarthas méadú 13% ar ábhair inathchúrsáilte
measctha tirime tríd an líonra d’ionaid beir leat agus
aisghabhadh 23,000 tonna san iomlán. Rinneadh
170 Tona de chrainn Nollag a athchúrsáil. Cuireadh
seirbhísí

bainistíochta

dramhaíola

ar

fáil

do

62 himeacht spóirt agus siamsaíochta náisiúnta
agus idirnáisiúnta sa chathair a raibh ina measc
ceolchoirmeacha,

maratóin,

rugbaí,

imeachtaí

sacair agus CLG.
Fáil ar fhaisnéis ar an gcomhshaol a fheabhsú

Cuireann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

agus cur leis an bhfeasacht ar an gcomhshaol atá

tairseach gréasáin ar fáil fós trína gcuirtear ar

ag muintir na cathrach trí mhodhanna cumarsáide

chumas an phobail rochtain a dhéanamh ar an líonra

digiteacha a úsáid

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. Freisin tugadh rochtain don
phobal ar Léarscáileanna Torainn Chathair Bhaile
Átha Cliath le haghaidh 2016 ar an láithreán sin.
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Cáilíocht an uisce inár n-aibhneacha agus inár

In 2017 bhunaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha

limistéir snámha a chaomhnú agus a fheabhsú

Cliath Creat-treoir Uisce agus chuir siad acmhainní

cibé áit is gá

ar fáil dó chun ár gcuid oibleagáidí reachtúla
ú

a chomhlíonadh faoin 2 timthriall den Chreat-treoir
Uisce.
D’oibrigh

an

oifig

go

gníomhach

leis

an

nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, le
hOifig Uiscí agus Pobal na nÚdarás Áitiúil agus leis
an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
chun tréithriú dobharlach a fhorbairt, chun an
ú

2 timthriall den Phlean um Bhainistiú Abhantrach
a dhréachtú agus chun dobharlaigh tosaíochta
a roghnú lena gcuimsiú sa Phlean seo.
Chomhlíon ár n-oifig na riachtanais rannpháirtíochta
agus

faisnéise

poiblí

don

Dréacht-phlean

um

Bhainistiú Abhantrach, i gcomhar le hOifig Pobail na
nÚdarás Áitiúil, nuair a chuir siad ábhar an
dréacht-phlean in iúl don phobal agus do na
hionadaithe poiblí trí shraith cruinnithe agus cur
i láthair.
Tá tús curtha le hobair mionsonraithe imscrúdaitheach
ar

aibhneacha

Sheantraibh

agus

na

Dobhra

i gcomhpháirt leis na húdaráis agus gníomhaireachtaí
áitiúla in aice láimhe, chun baint amach ár
ngníomhartha a chinntiú agus chun ár dtiomantais
faoin bPlean um Bhainistiú Abhantrach a thomhas.
Rinneadh lear mór oibre chun feasacht faoin uisce
mar oidhreacht do Bhaile Átha Cliath a chur chun
cinn, chun ról a thabhairt don phobal i bhfeabhsú
agus i gcothabháil cháilíocht ár n-uiscí agus chun
oideachas a chur ar scoileanna faoi thábhacht an
uisce ghlain trí chomhiarrachtaí Oifig an Chreattreoir Uisce, Páirceanna agus Oifig Pobail Uisce an
Údaráis Áitiúil laistigh d’Abhantrach na Dothra in
2017, agus mar chríoch reáchtáladh imeachta 3 lae
an-rathúil, Cruinniú na Dothra. Cuirfear an cur
chuige sin i bhfeidhm i ngach abhantrach.
Soláthraíonn

an

chruinnithe faoin

oifig

ról

gCreat-treoir

comhordaithe

trí

Uisce a óstáil

i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath leis an
Rannóg

Pleanála,

an

Lárshaotharlann,

Rialú

Truaillithe, Draenáil, Tuilte, Bithéagsúlacht agus
Speicis

Ionracha

comhtháite

i

etc.

dtreo

chun

an

bainistíochta

cur

chuige

abhantraí

a ghlacadh le feabhas a chur ar cháilíocht uisce ár
gcuid aibhneacha, uiscí cósta, uiscí idircheantair
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agus screamhuisce. Tá Córas Faisnéise Geografaí
tiomanta forbartha ag an oifig um Bainistíocht
Chomhtháite Abhantraí.
Fuarthas 107 gearáin ar an iomlán sa Rannóg
Truailliú Uisce in 2016 agus fiosraíodh agus dúnadh
gach gearán.
An baol tuilte a laghdú agus freagairt go cuí agus

Tháinig Grúpa Comhairleach Chomhairle Cathrach

go héifeachtach do theagmhais tuile

Bhaile Átha Cliath le chéile go minic le linn 2017 chun
córais réamhaisnéise a mhonatóiriú (réamhaisnéisí
aimsire, rabhaidh aimsire, teiliméadracht, méadair
bháistí, an córas tuartha tuile), agus d’fhonn faisnéis
na gcóras seo a anailísiú agus léamh a dhéanamh
uirthi

chun

tionchar

féideartha

teagmhas

tuile

a dheimhniú, chomh maith leis an leibhéal rabhaidh
tuile ar gá é a eisiúint, agus chun comhairle
a sholáthar faoi chur i bhfeidhm Plean Gníomhaíochta.
Cuireadh i bhfeidhm Córas Báistí Bhaile Átha Cliath
in 2017. Go dtí seo tá 25 mhéadar báistí, 4 stáisiún
aimsire, 3 cheamara sciath bruscair, 15 mhéadar
leibhéal abhann agus 1 mhonatóir taoide ar an
gcóras sonraí réadáma.
Leanadh le linn 2017 de Scéimeanna Maolaithe
Tuile arna sonrú i gClár Caipitiúil na Comhairle
2017 – 2019.
Na

gealltanais

i

dtaobh

seirbhísí

uisce

a chomhlíonadh de réir mar atá leagtha síos sa

Tiomantais

a

gcomhlíonadh

de

réir

na

gComhaontaithe Seirbhíse

Chomhaontú Seirbhíse idir an Chomhairle agus
Uisce Éireann
Caighdeán an aeir a chosaint de réir Treoracha

Is léir ó mhonatóiriú cháilíocht an aeir go bhfuil

an Aontais Eorpaigh

caighdeáin cháilíocht aeir an Aontais Eorpaigh (AE)
á gcomhlíonadh i mBaile Átha Cliath. Le linn 2017,
chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tús le
staidéar

leanúnach

i

gcomhar

leis

an

nGníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil (GCC)
chun suímh a shainaithint sa chathair ina bhféadfaí
tuilleadh stáisiún monatóireachta cáilíochta aeir
a lonnú; tá tús curtha freisin le huasghrádú na
stáisiún monatóireachta reatha. Is é a bheidh
i gceist leis na huasghráduithe sin ná acmhainn
monatóireachta a fhorbairt chun tuairisciú fíor-ama
ar cháilíocht an aeir a dhéanamh ar bhonn
leanúnach don phobal.
Cuirtear

caighdeáin

aeir

i

bhfeidhm

go

réamhghníomhach agus, mar thoradh air sin, réitíodh
84% de na gearáin a fuarthas in 2017 maidir le
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truailliú an aeir. Tá imscrúdú gníomhach á dhéanamh
ar na cásanna atá ar oscailt go fóill. Bhí méadú
suntasach ar na gearáin a fuarthas faoi cháilíocht an
aeir in 2017 i gcomparáid le 2016 (204 versus 141).
A chinntiú, sa cháil dúinn mar Údarás Inniúil

Is í an Oifig Náisiúnta um Sheoladh Trasteorann

Náisiúnta le haghaidh na n-onnmhairí agus na n-

(ONSTT), a bhunaigh Comhairle Cathrach Bhaile

allmhairí drámhaíola uile, go gcomhlíonfaimid na

Átha Cliath agus atá á feidhmiú aige, an tÚdarás

rialacháin AE go hiomlán thar ceann na n-údarás

Inniúil

áitiúil uile in Éirinn

a bhogadh go hidirnáisiúnta amach as an tír seo,

Náisiúnta

atá

freagrach

as

dramhaíl

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 2000 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 an NTFSO freisin le gníomhaireachtaí eile
amhail

an

GCC,

an

Roinn

Cumarsáide,

Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil
(DCCAE), IMPEL (Líonra an Aontais Eorpaigh um
Chur i bhFeidhm agus Forfheidhmiú an Dlí
Comhshaoil), EUROPOL, na hÚdaráis Áitiúla agus
na Gardaí, agus bíonn siad ag obair i gcomhpháirt
le Custaim agus Údaráis an Phoirt, Gníomhaireacht
Comhshaoil Thuaisceart na hÉireann (NIEA) agus
údaráis inniúla idirnáisiúnta eile. Bíonn an NTFSO
ag tuairisciú freisin don Choiste Stiúrtha um
Fhorfheidhmiú Náisiúnta Dramhaíola, a bhfuil an
DCCAE ina chathaoirleach air.
In 2017 rinne an NTFSO an Plean um Imscrúdú
Sheoladh Dramhaíola 2017 go 2019 ina dtugtar
sonraí ar ghníomhaíochtaí beartaithe le haghaidh
na tréimhse. D’oibrigh an NTFSO i gcomhpháirt leis
an DCCAE chun teorainneacha um chomhlíonadh
a thabhairt isteach maidir le leibhéil éillithe sa
Tionscal
Measctha

Dramhaíola

i

Saoráidí

(MRFs).

Ghlac

an

Athchúrsála

NTFSO

páirt

i dtréimhse míosa de ghníomhaíochtaí ar fud na
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hEorpa arna stiúradh ag INTERPOL, a raibh
d’aidhm acu díriú ar choireacht dramhaíola. Lean
an NTFSO de chabhrú leis an Údarás um
Fhorfheidhmiú Dramhaíola agus iad ag iarraidh
oibríochtaí ilghníomhaireachta a chur i bhfeidhm
i gcoinne catagóirí dramhaíola. Bhí an NTFSO
páirteach freisin i dTuarascáil Measúnaithe AE
i dtaca leis an Ochtú Babhta de Mheastóireachtaí
Frithpháirteacha

‘Cur

i

bhfeidhm

agus

oibriú

praiticiúil beartas Eorpach chun dul i ngleic le
Coireacht Chomhshaoil agus í a chosc’, in éineacht
leis an DCCAE, an GCC, na Gardaí, an Roinn Dlí
and Cirt agus na Príomhúdaráis Réigiúnacha um
Fhorfheidhmiú Dramhaíola.
Sa cháil dúinn mar Chomhordaitheoir Réigiúnach

Cuirtear creat ar fáil le Plean Bainistíochta Dramhaíola

ar Phlean Bainistíochta Dramhaíola an Oirthir-Lár

an Oirthir agus Lár Tíre, 2015-2021, chun dramhaíl

Tíre cosc, athúsáid agus athchúrsáil dramhaíola a

a chosc agus a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe

chur chun cinn agus a spreagadh de réir bheartas

i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus in

an AE agus an bheartais náisiúnta

11 Údarás Áitiúla eile sa Réigiún. Is í Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath, mar an bPríomhúdarás
don Phleanáil Réigiúnach Bainistithe Dramhaíola, atá
ag déanamh maoirseachta ar Phlean Réigiúnach
Bainistithe Dramhaíola an Oirthir-Lár Tíre, 2015-2021,
a chur i bhfeidhm.
I measc cuid de na príomhghníomhaíochtaí ar thug
an Oifig Réigiúnach fúthu in 2017 bhí:


Feachtais

Fheasachta

Náisiúnta

(Araid

Dhonn, Earraí Inathchúrsáilte Tirime)


Mí Náisiúnta na hAthúsáide



An Feachtas Conscious Cup chun fáil réidh
le cupáin chaife aonuaire a spreagadh



Clár chun feabhsú Láithreán Líonta Talún
Stairiúil a chur chun cinn



Clár um Ghlanadh Bonn



An Scéim Náisiúnta um Bailiú Dramhaíola
Guaisí

An Plean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn

Táirgeadh agus foilsíodh Mapaí Torainn 2017 i mí

2013-2018 a chur i ngníomh agus plean a ullmhú

Iúil 2017 mar ba ghá de réir dlí agus mar chuid den

do 2019- 2024

1 chéim d’athbhreithniú an Phlean Gníomhaíochta

ú

in aghaidh Torainn do cheirtleán Bhaile Átha Cliath
- atá le cur i gcrích in 2018.
Úsáid fuinnimh a laghdú sa soláthar soilsithe

Clár athsholáthair LED le 10,000 Lampaí a athchur

phoiblí

roimh 2019. Rinneadh lampaí nua a chur in áit
2050 lampa in 2017.
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Sprioc 6
Líonra na Leabharlainne Cathrach, Oifig Ealaíon na Cathrach agus Dánlann Ealaíne an Hugh Lane
a bhainistiú agus a chur chun cinn mar mhoil le haghaidh an chultúir agus bailiúcháin ealaíne
agus le haghaidh deiseanna foghlama.
Cuspóir

Dul chun cinn

Leabharlann Cathrach nua Bhaile Átha Cliath a

Le linn 2017, cuireadh críoch le hoibreacha iniúchta

fhorbairt ar Chearnóg Parnell

láithreáin agus eisíodh tuairisc ar dhálaí tógála.
Le linn na bliana leanadh leis an obair ar an gclár oibre
mhionsonraithe a fhorbairt don choimpléasc nua.
Cuireadh tuarascálacha rialta faoi bhráid an Choiste
Beartas Straitéiseach um Ealaíon agus Cultúr.

Bheith chun tosaigh chun Cathair Bhaile Átha Cliath

Díríonn Plean Straitéiseach Bhaile Átha Cliath 2016-

a chur chun cinn mar Chathair Litríochta

2018 i dtaca le Cathair Litríochta UNESCO ar an sé
phríomhthéama

seo

a

leanas:

1)

Féiniúlacht,

Abhcóideacht agus Cur Chun Cinn; 2) An t-eolas uile
ó A-Z faoi Scríobh, Léamh agus Scéalaíocht;
3) Caidrimh agus Líonraí a Thógáil; 4) An tionscadal
StoryHouse;

5)

Struchtúir

agus

Acmhainní

Ceannasaíochta; 6) Taighde agus Measúnú
D’fhreastail Stiúrthóir Cathair Litríochta Bhaile Átha
Cliath UNESCO ar dhá chomhdháil idirnáisiúnta
i dtaca le Líonra Cathracha Cruthaitheacha UNESCO
in 2017. Rinne Rebecca Moynihan, Cathaoirleach an
SPC, ionadaíocht ar Chathair Bhaile Átha Cliath ag
cruinniú bliantúil Líonra Cathracha Cruthaitheacha
UNESCO (UCCN) sa Fhrainc.
D’fhan Stiúrthóir Cathair Litríochta Bhaile Átha
Cliath UNESCO ina ról mar Leas-Ionadaí ghrúpa
stiúrtha Litríochta an UCCN agus thóg sé ról mar
cheann grúpa an ghrúpa oibre um Chomhtháthú
agus Forbairt air féin freisin.
Ghlac Baile Átha Cliath páirt i gceithre thionscadal
i gcomhar le Cathracha Litríochta eile UNESCO le
linn na bliana agus chabhraíomar freisin maoiniú
a chur ar fáil do dhá thionscadal liteartha dhéag,
lenar áiríodh an Clár Rochtana Ark agus ‘Looking at
the Stars’, díolaim scríbhneoireachta Éireannaí.
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D’oibrigh an oifig go dlúth le Féile Leabhar Bhaile
Átha Cliath, leis an bhFéile Éireannach, Spáinnise
& Meiriceá Laidinigh (ISLA), agus leis an bhFéile
Bram Stoker.
Ba é Jose Eduardo Agualusa a bhain Gradam
Liteartha Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath amach as
a úrscéal ‘A General Theory of Oblivion’.
Chuir Oifig na Cathrach Litríochta réimse leathan
clár agus féilte ar siúl le linn na bliana; an ceann is
iomráití orthu seo ná an fhéile bhliantúil Cathair
Amháin, Leabhar Amháin Bhaile Átha Cliath i mí
Aibreáin, a chuimsigh ‘Echoland’ le Joe Joyce,
leabhar atá suite in aimsir na hÉigeandála i mBaile
Átha Cliath. Reáchtáladh breis is ceathracha
imeacht le linn na míosa, ar eagraigh institiúidí agus
na seirbhísí leabharlainne an-chuid díobh.
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: An

tionscadal filíochta ‘A Year in Words’.
Ceapadh beirt scríbhneoirí cónaithe nua i mí na
Samhna 2017, agus oibreoidh siad sin le grúpaí
scríbhneoireachta i mbrainsí go dtí Deireadh
Fómhair 2018. Is é Éireann Ildánach a chuir
maoiniú ar fáil do dhuine den bheirt.
Lean triúr léitheoirí cónaithe dá gcuid oibre le páistí
agus daoine óga ó Lár na Cathrach Thuair Thoir,
faoi mhaoirseacht na Cathrach Litríochta agus an
Leabharlannaí Shinsearaigh le haghaidh Seirbhísí
do Pháistí.
Plean Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath a chur

I bPlean Ealaíon Chomhairle Cathrach 2014-2018

i ngníomh.

leagtar amach cuspóir agus réimsí oibre Oifige
Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath.
Ghlac an Chomhairle Cathrach leis an mBeartas
Ealaíona agus Oideachais in 2017.
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Seo thíos cuid de na cláir agus na tionscadail
a sholáthair Oifig na nEalaíon in 2017:















Taispeánadh saothair 39 n-Ealaíontóra sa
Ghailearaí Lab
Bhí páistí ó Lár na Cathrach Thuaidh Thoir
ina n-óstaigh ar an seó ealaíne IAWATST
ag an LAB, i gcomhpháirt leis an OPW,
agus rinne siad camchuairt náisiúnta agus
i dTuaisceart Éireann
Árais Chónaithe d’Ealaíontóirí: Lóiste
Phádraig, 6 agus 7 Iostáin Albert agus
9 bhfoirgneamh adhmaid
Gradam Spáis Gorlainne do 5 chomhar
Taighde agus Forbartha a bhain le Ceol,
leis
na
hAmharcealaíona
agus
le
hAmharclannaíocht
Oíche Chultúir – 330 ionad, 450 imeacht.
Caitheadh €530,000 ar Dheontais Ealaíon
Sparánachtaí ar luach €20,000 íoctha
Caitheadh €280,000 ar chláir i gcomhair le
Lucht na nEalaíon agus na nEagraíochtaí
Ealaíon
Tacaíodh le Clár Poiblí na nEalaíon trí aire
a thabhairt do bhailiúchán poiblí ealaíne
Chathair Bhaile Átha Cliath agus trí
chothabháil a dhéanamh ar an mbailiúchán
sin
Faoin tionscadal Straitéisí Smaoinimh Físe
cuireadh oiliúint ar 40 múinteoir, ealaíontóir
agus oideoir ealaíne
Deonaíodh maoiniú Erasmus Plus ar luach
€246,000 don tionscadal “Permission to
Wonder”

Culture Connects Bhaile Átha Cliath
Is é aidhm Culture Connects (Nascann an Cultúr)
ná Baile Átha Cliathaigh a nascadh lena gcathair. Is
iad an ceithre phríomhchlár ná An Chomharsanacht
Náisiúnta, Iniúchadh agus Mapáil Chultúrtha, LAB
AE agus Comhaltacht Tiomsaithe Airgid Bhaile
Átha Cliath.

An Chomharsanacht Náisiúnta
Comhpháirtíocht idir Nascann an Cultúr Bhaile Átha
Cliath agus Oifig Ealaíon Bhaile Átha Cliath,
Gailearaí

Bhaile

Átha

Cliath

Hugh

Lane,

Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath, an
5 Oifig Ceantair de chuid Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath.

Comhpháirtíocht le 8 nInstitiúid Chultúrtha i mBaile
Átha Cliath (Amharclann na Mainistreach, Gailearaí
Náisiúnta na hÉireann, An Ceoláras Náisiúnta, Áras
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Nua-Ealaíne na hÉireann, Leabharlann Chester
Beatty,

Cartlann

Náisiúnta

na

hÉireann,

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Ard-Mhúsaem
na hÉireann).

In 2017, eagraíodh 450 imeacht, a raibh 100
ealaíontóir agus cleachtóir cruthaitheacha, agus 86
grúpa pobail páirteach iontu.
Ghlac 200 léiritheoir páirt in The Passion Project
i gcaitheamh 2 lae ar shráideanna Bhaile Formaid
Bhí Amharclann na Mainistreach lán go doras agus
lucht féachana ag baint taitnimh as drámaí, amhráin
agus taibhléirithe cóir ag grúpa as an Halla Bán, an
gCabhrach, Baile Munna agus Fionnghlas
I gcaitheamh 4 hoíche, thaisteal bus trí hionaid sa
Rinn, sa Bhaile Gaelach, i nDumhach Trá agus ar
Shráid an Phiarsaigh agus léiritheoirí agus lucht
éisteachta ar bord agus i bpáirceanna, tithe
tábhairne agus ionaid stad eile ar an mbealach
Phleanáil roinnt grúpaí slí bia sna Dugthailte agus
i Lár

na

Cathrach

Thuaidh

bunaithe

ar

sheantraidisiúin agus ar thraidisiún nua bia
Chuaigh

taibheoirí

ar

stáitse

an

Cheolárais

Náisiúnta chun scannán a léiriú a rinneadh
i nDroimeanach;

an

ceoldráma

a

chum

siad

i gCromghlinn; na dánta a cheap siad i mBaile
Formaid; agus an clár faisnéise a rinneadh
i gcomhair le grúpaí ó Rialto agus an Cuarbhóthar
Theas.
D’fhoilsigh grúpa i gCúlóg leabhar faoin áit arb as
dóibh, agus thug grúpaí ó Ráth Eanaigh, Bhéal
Maighne, Choill an Phrióra, Dhomhnach Míde,
Bhán an Aeir agus Ard Aidhin cuairt, i gcomhluadar
ealaíontóirí, ar Áras Nua-Ealaíne na hÉireann
(IMMA), rud a lig dóibh a nasc le cultúr na cathrach
a mhúscailt as an nua

Iniúchadh agus Léarscáil Chultúrtha
Dearadh an tIniúchadh agus Mapa Cultúrtha faoi
thionchar páirtithe cultúrtha agus gnó, mar aon le
13 rannán laistigh de Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath, trí ghrúpa stiúrtha agus grúpaí oibre
fardail.
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2017 Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Leathanach 191

Tá aimsiú na sonraí idir lámha, ó rannáin
Chomhairle

Cathrach

Bhaile

Átha

Cliath,

chomhlachtaí poiblí agus an pobal. Beidh an
fhaisnéis nasctha le córas faisnéise geografaí
d’úsáid inmheánach Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath agus beidh an fhaisnéis mapáilte ar
shuíomh gréasáin d’úsáid an phobail. Ceapfar
soláthraí chun na riachtanais theicniúla a sheoladh,
ós rud é go bhfuil siad leagtha amach anois.
LAB AE
Déanann LAB AE páirtithe a chur le chéile ar
bhunús spéis a bheith acu sna rudaí céanna, agus
cabhraíonn seo leo, tionscadail a thógáil agus
maoiniú Eorpach a aimsiú. Rinneadh na hiarratais
seo a leanas in 2017:





Urbact le hoifig Ceantair an Iarthuaiscirt
(deonaithe ach tarraingthe siar ina dhiaidh
sin)
Clár Comhair na hÉireann-na Breataine
Bige leis an rannán Páirceanna (diúltaíodh
dó)
An Eoraip ar son na Saoránach leis an
rannán Cuimsithe Shóisialta (diúltaíodh dó)
Erasmus+ le rannán Oifig Ealaíon Chathair
Bhaile Átha Cliath (deonaíodh €244,618)

Comhaltacht Mhaoinithe, Baile Átha Cliath
Líonadh ceithre ról Comhaltachta Tiomsaithe Airgid
i bhFéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath,
Helium Arts, Seamlas an Éisc. An chuideachta ‘The
New Play Company’ agus Gailearaí & Stiúideonna
Bharra an Teampaill. Tá na Comhaltaí ag obair trí
chlár foghlama 24 mí sna réimsí urraíochta,
margaíochta agus tiomsaithe airgid le tacaíocht
ó 12 shaineolaí margaíochta agus tiomsaithe airgid
seachtracha.

Cur le próifíl Dhánlann Ealaíne Chathair Bhaile

Úsáideadh fógraíocht sráide JC Decaux chun an

Átha Cliath, an Hugh Lane

Gailearaí a chur chun cinn. Suiteáladh brataigh
chun fógraíocht a dhéanamh ar ‘The Ocean After
Nature’, agus rinneadh tuairisciú forleathan sna
meáin ar ár gcomhoibriú le ‘Port Perspectives’,
tionscnamh de chuid Phort Bhaile Átha Cliath.
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Bheith páirteach sa chlár, Deich mBliana na

Taispeántais:

gCuimhneachán, lena n-áirítear Éirí Amach 1916, a

Ba é an taispeántas Jonathan Swift agus Baile Átha

chuirfidh na bailiúcháin cuimhní dhifriúla atá sa

Cliath a chuir tús le 2017, taispeántas a eagraíodh

Chathair faoi bhráid na ndaoine go háitiúil agus go

chun saol agus saothair an scríbhneora chumasaigh

hidirnáisiúnta.

seo a cheiliúradh 350 bliain i ndiaidh a bhreithe.






Ba ó chartlann shaibhir mhonarcha bhrioscaí
W&R Jacob, atá á coimeád i gCartlanna
Bhaile
Átha
Cliath,
a
tháinig
an
saintaispeántas seo inar insíodh scéal na
monarchan. Tharraing an taispeántas seo
spéis shuntasach sna meáin agus thug go
leor daoine cuairt air; eagraíodh dhá imeacht
d’iarfhostaithe, agus cuireadh cuntais uatha le
taifeadtaí staire ó bhéal na cuideachta Jacob.
An taispeántas Jonathan Swift agus na
taispeántais ó 2016, ‘Dublin Remembers:
Stories from the Somme’ agus ‘Citizens in
Conflict’: Cuireadh Baile Átha Cliath 1916
ar chamchuairt ar fud líonra brainse
leabharlanna na cathrach, agus cuireadh
na hinsintí staire seo faoi bhráid an phobail
i ngach ceantar sa chathair
Bhí taispeántas camchuairte ó Mhúsaem In
Flanders Fields sa Bheilg dar teideal
Assembly: Memorial Chairs ar taispeáint
i Leabharlann agus Cartlann Chathair
Bhaile Átha Cliath, i Halla na Cathrach
agus i nDún Richmond in 2017. Sa
taispeántán seo le Val Carmen, tá taifead
d’ainmneacha uile na saighdiúirí ó Éirinn,
Sasana, Albain agus an Bhreatain Bheag
a cailleadh i bhFlóndras sa Chéad
Chogadh Domhanda, agus spreagadh an
pobal chun scéalta a scríobh sa leabhar in
éineacht leis an taispeántán faoi na
saighdiúirí a raibh aithne acu féin orthu.

Rannpháirtíocht phobail ar fud na Cathrach:
Leanadh d’aird a dhíriú ar an gclár comórtha ar an
mbealach céanna in 2017 nuair a thionscain an
Chomhairle

an

gCuimhneachán

Ciste
do

Deich

mBliana

na

Phobail.

Fuair

21

grúpa/eagraíocht maoiniú €40,185 chun imeachtaí
agus gníomhaíochtaí a eagrú faoin ainmniú Dheich
mBliana na gCuimhneachán. Ar na gníomhaíochtaí
a eagraíodh, bhí drámaíocht agus foilseacháin is
seimineáir/cainteanna éagsúla.
Plaiceanna cuimhneacháin:
Nochtadh trí phlaic faoin ainmniú Dheich mBliana
na gCuimhneachán: plaic 1916 in ómós Sheáin
Mac Lochlainn agus plaiceanna le haghaidh na
long SS Adela agus SS Hare a chuir U-bhád
Gearmánach go tóin poill in 1917.
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Rochtain ar fhoinsí stairiúla:
Is gné riachtanach é bundoiciméid maidir lenár
n-insintí

stairiúla

a

nochtadh.

In

2017,

sheol

Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha
Cliath a Stór Digiteach ina bhfuil breis is 43,000 íomhá
ar fáil saor in aisce, lena n-áirítear príomhbhailiúcháin
maidir le Deich mBliana na gCuimhneachán amhail
an bailiúchán Birth of the Republic (Tús na Poblachta)
agus Cartlann Chumann Fiúsailéirí Ríoga Bhaile Átha
Cliath. Ina theannta sin, mhéadaigh an Leabharlann
digitiú chartlann grianghraf na monarchan brioscaí
W&R Jacob, agus rinneadh taifid Cuimhneacháin
Náisiúnta Éireann ar an gCogadh a chur i gcatalóg
faoi choinne a ndigitiú in 2018.
Staraí Cónaithe:
Chun cur le rath chlár cuimhneachán 2016 agus chun
a sraith rannpháirtíocht pobail a leathnú, chuir an
Chomhairle

seisear

staraí

páirtaimseartha

faoi

chonradh in Aibreán 2017 chun obair i gcomhar le
pobail, scoileanna agus leabharlanna ar fud na
cathrach (staraí amháin i ngach ceann den chúig
cheantar riaracháin de chuid na Comhairle, agus staraí
amháin i Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile
Átha Cliath). Tá na staraithe tar éis cainteanna,
siúlóidí, sraitheanna léachta agus ceardlanna ar
fhoinsí stairiúla a reáchtáil, agus bhí siad gníomhach
maidir le réimse leathan grúpaí sóisialta a fháiltiú chuig
a ngníomhaíochtaí for-rochtana. Rinneadh iarracht ar
leith sa tionscadal seo an stair a chur faoi bhráid
grúpaí ar deacair acu cur amach a fháil ar chúrsaí
staire. Tá na staraithe tar éis cuairteanna a thabhairt ar
ghrúpaí agus cumainn staire, Botháin Fear, dhá
phríosún, grúpaí litearthachta agus tithe altranais;
freisin tá clubanna leabhar staire agus cumainn staire
áitiúla curtha ar bun acu i gCúlóg/Ard Aidhin agus sna
Saoirsí, agus tá siad tar éis tús a chur le hobair ar
thionscadail staire ó bhéal. Anuas air sin, tá siad tar éis
grianghraif a ghlacadh de shéadchomharthaí áitiúla ina
gcuid ceantar féin den chathair.
Féile Staire Bhaile Átha Cliath 2017:
Dhírigh an cúigiú Féile bhliantúil ar chuid de
laethanta cuimhneacháin 2017, agus eagraíodh
léachtaí faoin gCéad Chogadh Domhanda, Thomas
Ashe agus Mícheál Ó Coileáin 1917, mar aon le
Réabhlóid na hÉireann agus Réabhlóid na Rúise.
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Sprioc 7
Féachaint chuige go mbeidh Baile Átha Cliath sábháilte mar áit le maireachtáil, le bheith ag obair,
ar cuairt agus ar an sáimhín só.
Cuspóir
Comhoibriú

Dul chun cinn
leis

Síochána,

le

Is cuid lárnach iad na seirbhísí do dhaoine gan

Sláinte,

le

dídean agus go háirithe an tSeirbhís Tithíocht Ar

gníomhaireachtaí eile agus leis an lucht gnó chun

dTús den tionscnamh comhpháirtíochta treallúsaigh

bearta a chomhordú agus a fhorbairt chun déileáil

sráide a thugann le chéile Comhairle Cathrach

le fadhbanna a tharlaíonn ar shráideanna na

Bhaile Átha Cliath, feidhmeannacht do dhaoine gan

cathrach

frithshóisialta,

dídean réigiún Bhaile Átha Cliath, An Garda

gníomhaíocht drugaí, déircínteacht ionsaitheach

Síochána, tionscadal na nDrugaí Ana Liffey agus

agus buscáil ghlórach.

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Is éard atá

Feidhmeannacht

an
na

amhail

nGarda
Seirbhíse

iompar

i gceist

leis

an

tionscnamh

comhpháirtíochta

treallúsaigh ná cur chuige bainistíocht cháis a úsáid
le daoine leochaileacha ar shráideanna na cathrach.
Bíonn Stiúrthóir Fheidhmeannais do Dhaoine gan
Dídean Cheantar Bhaile Átha Cliath (DRHE) ag
glacadh páirt sa Ghrúpa Ardleibhéil chun dul
i ngleic le fadhbanna sráide, a bhfuil an LeasPhríomhfheidhmeannach Tithíochta, Pobail agus
Seirbhísí Éigeandála ina chathaoirleach air.
Coiste Comhphóilíneachta Chathair Bhaile Átha
Cliath
Rinneadh foráil in Alt 36 d’Acht an Gharda
Síochána

2005

le

haghaidh

bunú

Coistí

Comhphóilíneachta (JPC) i ngach Údarás Áitiúil
mar chuid de struchtúir an rialtais áitiúil.
Ballraíocht:

An

Garda

Síochána,

Comhairle

Cathrach Bhaile Átha Cliath, Comhaltaí agus
Oifigigh Tofa, Comhaltaí an Oireachtais agus
Ionadaithe Pobail/Gnó.
Tharla 6 chruinniú de JPC Chathair Bhaile Átha
Cliath le linn 2017.
Cuireadh ‘Tuarascáil Bhliantúil an JPC 2016’ faoi
bhráid na Comhairle Cathrach i mí Mheán Fómhair
2017.
Féach thíos sampla de na cuir i láthair a cuireadh
faoi bhráid an JPC in 2017.
Téamaí cuir i láthair nó grúpaí a rinne cuir i láthair:
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Clár déagóirí agus gardaí:


My Lovely Horse Rescue (Grúpa Deonach
Tarrthála Capall),
Feachtas ‘Smaoinigh sula gCeannaíonn tú’
TCI Pobail,
An Acht Tithíochta 2014 (Comhairle
Cathrach BÁC),
Páirceanna Chomhairle Cathrach BÁC
(iompraíocht fhrithshóisialta),
Póilíneacht Phobail,
Plean
Oíche
Shamhna
Chomhairle
Cathrach BÁC,
An Biúró um Shócmhainní Coiriúla (CAB),
Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean
(Feidhmeannas do Dhaoine gan Dídean
Cheantar Bhaile Átha Cliath),
Áiseanna Insteallta faoi Mhaoirseacht
(Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte - HSE)











Tá 5 Fho-choiste Comhphóilíneachta i ngach ceann
de 5 Cheantar Toghcháin/Oibriúcháin Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Is iad seo a leanas an trí cheist ardtosaíochta
a luaitear iad i bPlean Straitéiseach sé bliana
(2015-2021) Chathair Bhaile Átha Cliath:




Mí-úsáid Drugaí
Coireacht sráide/Fadhbanna sráide
Cúirteanna Pobail

Tháinig

Fochoiste

Comhphóilíneachta

(JPC)

Lárdheisceart Bhaile Átha Cliath le chéile 4 uair
le linn 2017, agus b’ionann na tosaíochtaí a pléadh
agus

iad

siúd atá

leagtha

síos

sa

Phlean

Straitéiseach (2015 -2021):




Cleachtais um Cheartas Aisiríoch
Iompraíocht Fhrithshóisialta Eastáit Tithíochta
Slándáil Páirceanna / Fodhlíthe

Bhí cruinnithe rialta ar siúl in 2017 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. Cuirfear tús in 2018 le ceardlanna tosaigh le
haghaidh

Thionscadal

Cleachtas

Athshlánaíoch

Bhaile Átha Cliath 8/12. Is é aidhm an tionscadail ná
teicnící

i

dtaca

le

Cleachtais

Athshlánaíocha

a dhaingniú i gcomharsanachtaí, scoileanna agus
ionaid phobail/óige ar fud cheantair Bhaile Átha Cliath
8 agus 12.
Cuireadh

trí

chruinniú

den
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& Sábháilteacha Páirceanna ar siúl in 2017, agus seo
a leanas na rudaí a pléadh agus na bearta a cinneadh:
cuadrothair agus rothair streachailte; Capaill ar
Seachrán; Úsáid alcóil i bpáirceanna; Soláthar boscaí
bruscair i bpáirceanna sa Lárcheantar Theas.
Tháinig Fochoiste Comhphóilíneachta
Lárcheantar Thoir Theas Bhaile Átha Cliath le
chéile 4 uair le linn 2017.
Is mar seo a leanas atá na trí phríomhcheisteanna do
Réigiún an Oirdheiscirt faoin bPlean Straitéiseach
Fochoistí Comhphóilíneachta (2015-2021):




Trácht, Rothaíocht
Buirgléireacht/Goid
An tSeirbhís Phríosúin

Cuir i Láthair/Tionscnaimh/Dul chun cinn do 2017
Cur i láthair ar an Tionscnamh J-ARC
Cur i láthair ar ról agus obair an Oifigigh Teagmhála
don Óige
Cur i láthair maidir leis an Straitéis Náisiúnta nua
um

Dhrugaí,

‘Dochar

a

Laghdú,

Téarnamh

a Chothú 2017-2025’
Cur i láthair ar Phlean Teagmhais Chathair Bhaile
Átha Cliath i gcás Éigeandála ar fud na Cathrach
Tuilleadh dul chun cinn maidir leis an bhfeachtas
feasachta ‘Graffiti is a Crime, Think Don’t Tag’
(Is Coir é an Graifítí, Machnamh seachas Marcáil)
Tháinig Fochoiste JPC Lárcheantar Bhaile Átha
Cliath le chéile 4 uair in 2017, agus b’ionann na
tosaíochtaí a pléadh agus iad siúd atá leagtha síos
sa Phlean Straitéiseach (2015 -2021):




Iompraíocht frithshóisialta timpeall
Samhna a laghdú
Ceadúnú/Siopaí eischeadúnais
Tacaíocht d’Íospartaigh

na

Bhí 4 chruinniú ar siúl ag an nGrúpa Oibre um
Oíche Shamhna chun pleanáil d’Oíche Shamhna
slán agus taitneamhach. D’oibrigh baill foirne agus
Gardaí ón Lárcheantar le Cumainn Áitritheoirí,
Grúpaí Stiúrtha Féilte agus seirbhísí áitiúla don óige
le linn na tréimhse roimh Oíche Shamhna agus ar
an oíche féin. Leanadh den iniúchadh ar áitribh
cheadúnaithe, agus cuireadh Oibríochtaí Ceannaigh
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Tástála

i

bhfeidhm

chuige

seo.

Rinneadh

comhaontú go mbeadh siopaí eischeadúnais dúnta
go

dtí

4pm

ar

Lá

Fhéile

Pádraig.

Daoine

a ndearnadh coir orthu, bíonn baill foirne tacaíochta
d’íospartaigh i dteagmháil leo agus tugann Garda
Póilíneachta Ceantar Beag cuairt orthu chun tacú
leo agus comhairle a chur orthu, agus chun iniúchtaí
leantacha a chur i bhfeidhm. Is tosaíocht iad
cásanna Foréigin Baile, agus freagraíonn aonaid
oibre láithreach do gach teagmhas ar foréigean
baile

is

cúis

leis.

Ansin

seoltar

an

Garda

Póilíneachta Ceantar Beag chun dul i ngleic leis na
fadhbanna ar bhonn fadtéarmach, lena n-áirítear
sábháilteacht leanúnach daoine, agus tacaíocht is
cúnamh le fadhbanna gan réiteach.
Tháinig Fochoiste JPC Bhaile Átha Cliath Láir
Thuaidh le chéile 4 uair in 2017. Bhí na tosaíochtaí
mar a bhí leagtha síos sa Phlean Straitéiseach
(2015 - 2021)




Póilíneacht/Coireacht/Iompraíocht
Fhrithshóisialta i bPáirceanna
An geilleagar oíche gnó
Graifítí/Dumpáil

Cuir i Láthair/Tionscnaimh/Dul chun cinn do 2017




Cur i láthair ar ‘an tSeirbhís Dlí Pobail
& Eadrána’
Cur i láthair na nGardaí ar ‘Phlean
Póilíneachta na Roinne’
Cur i láthair na nGardaí ar ‘Chluichíocht
& Crannchuir’

Is iad seo a leanas cuid de na tionscnaimh sa
Lárcheantar Thuaidh:
Sainchoiste straitéiseach páirceanna bunaithe ag an
JPC

chun

déileáil

le

fadhbanna

i

dtaca

le

hiompraíocht fhrithshóisialta. Tionscadail leanúnacha
chun a chinntiú go n-úsáidtear Páirceanna ar
bhealach sábháilte agus go mbaintear taitneamh
astu mar áis dea-shláinte agus folláine, i gcomhar le
Rannán Spórt na Comhairle Cathrach.
Gníomhaíocht thionscal-bhunaithe tríd an spórt,
agus é sin curtha i bhfeidhm i gcomhpháirt leis an
Tascfhórsa Drugaí agus an FAI, i dtaca le mí-úsáid
substaintí agus feasacht is oideachas ina leith sin.
Tháinig Fochoiste JPC Bhaile Átha Cliath Thiar
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Thuaidh le chéile 4 uair le linn 2017, agus b’ionann
na tosaíochtaí a pléadh agus iad siúd atá leagtha
síos sa Phlean Straitéiseach (2015 – 2021)




TCI sa Réimse Poiblí
Foghrúpa bunaithe chun athbhreithniú
a dhéanamh ar Sheirbhísí don Aos Óg
i gCeantar an Iarthuaiscirt
Grúpa Tacaíochta um Meabharshláinte
Teaghlaigh

Obair curtha i gcrích maidir le hathbhreithniú na
mbeartas, na gcaighdeán agus

na bpróiseas

a bhaineann le soláthar TCI ar fud na cathrach, agus
tuairisc curtha faoi bhráid an fhochoiste JPC i mí
an Mhárta.
Seirbhísí don Óige sa Cheantar Thiar Thuaidh Curtha i gcrích
Athbhreithniú curtha i gcrích ag an nGrúpa
Tacaíochta maidir le Seirbhísí Meabhairshláinte sa
Cheantar Thiar Thuaidh chun bearnaí sa soláthar
seirbhísí a shainaithint - Curtha i gcrích
Ár

gcomhshocruithe

comhpháirtíochta

le

Curtha i gcrích trí struchtúir de chuid an Choiste

gníomhaireachtaí reachtúla agus deonacha agus le

Comhphóilíneachta agus Fóram Gnó Lár Chathair

grúpaí a bheachtú tuilleadh agus a fhorbairt i ndáil

Bhaile Átha Cliath (féach cur chun cinn arna shonrú

le tacú le pobail shábháilte agus i ndáil le díriú ar

thuas)

earnálacha i mbaol lena n-áirítear teaghlaigh faoi
mhíbhuntáiste, seandaoine agus daoine eile
Comhairle agus treoir a thabhairt chun cur le

Déileáiltear leis seo faoin JPC ach is iad na

sábháilteacht na bpobal.

fochoistí

atá

freagrach

as

trí

Fhóraim

Sábháilteachta áitiúla.
Cuirtear Sábháilteacht Dóiteáin Pobail i bhfeidhm
i nach rannán de Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha
Cliath (DFB), agus bíonn tionscnaimh agus cláir
éagsúla á n-eagrú ar fud an phobail chuige seo.







ceapadh 104 phlean réamhtheagmhais,
tugadh cuairt ar áitribh agus rinneadh na
háitribh sin a bhailíochtú
Feachtais um Shábháilteacht Dóiteáin sa
Phobal
–
Oíche
Shamhna,
an
Nollaig, Oíche Cinn Bliana, Tionscnamh na
n-Aláram
Deataigh,
Teachtaireacht
i mBuidéal, Sábháilteacht Dóiteáin do
Pháistí,
Comórtas
Ealaíne
ar
Shábháilteacht Dóiteáin, cuairteanna Scoile
Oideachas agus iniúchtaí maidir le
sábháilteacht dóiteáin ar láithreáin stad
20 cuairt scoile, inar ghlac 1,500 mhac
léinn páirt
Ag obair le hoifigigh Chomhairle, leis na
Gardaí agus leis an Údarás um
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Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) chun
feasacht a ardú maidir le sábháilteacht
bóithre do rothaithe
Bíonn Seachtain Sábháilteachta ar siúl i ngach
ceann de na 5 cheantar.
Reachtaíocht ábhartha maidir le Sábháilteacht ó
Dhóiteán a chur i ngníomh i bhfoirgnimh nua agus
sna foirgnimh atá ann cheana chun cleachtais ar
shábháilteacht

ó

dhóiteán

agus

cleachtais

bhainistíochta ar shábháilteacht ó dhóiteán a
fheabhsú.

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

In 2017, rinne Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath:
 1,407 deimhniú sábháilteachta ó dhóiteáin
agus 1,868 iarratas ar cheadúnas
a phróiseáil, agus chuir siad 1,343 iniúchadh
sábháilteachta ó dhóiteáin i bhfeidhm ar
chóras bunaithe ar riosca le comhlíonadh
a mheasúnú faoi na rialacháin bhainteacha,
i. e. tithe altranais, óstáin, scoileanna, tithe
tábhairne agus bialanna.
 Cainteanna ar Shábháilteacht ó Dhóiteáin
i measc an Phobail
 Ardán meán sóisialta úsáidte chun
teachtaireachtaí maidir le sábháilteacht
dóiteáin a chur in iúl
Grúpa Stiúrtha agus Oibre um Bhainistiú
Géarchéime i bhfeidhm chun pleanáil a éascú le
haghaidh bainistiú agus aslonnú i gcás
Móréigeandálaí.
Liosta
de
theagmhálaithe
freagartha
móréigeandála-nuashonraithe agus scaipthe
Socruithe Bainistíochta Géarchéime i bhfeidhm
Dréachtphlean oibre i gcás tuillte agus plean
truailliú ola in ionad

Tacú leis an bhFórsa Cosanta Sibhialta nuair a
bhíonn oibrithe deonacha á n-oiliúint agus á n-úsáid

Grúpa Stiúrtha um Bhainistiú Géarchéime
i bhfeidhm chun tacú le Cosaint Shibhialta ó thaobh
tacaíocht a sholáthar do phobail in éigeandálaí de

aige agus é ag tacú le pobail i gcásanna
éigeandála.

Liosta
de
theagmhálaithe
freagartha
móréigeandála-nuashonraithe agus scaipthe
Socruithe Bainistíochta Géarchéime i bhfeidhm
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An Áit Le hAghaidh Gnó
s í Baile Átha Cliath ár bpríomhchathair - is inneall agus is mol í don fhorbairt gheilleagrach. Is é ár n-uaillmhian
an bonneagar a choinneáil agus cur leis, gníomhaíochtaí a fhorbairt agus a oiread leasa is is féidir a bhaint as
teicneolaíochtaí chun cinntiú go mbeidh ár gcathair ar thús cadhnaíochta ó thaobh an ghnó agus an rathúnais
gheilleagraigh de.
Sprioc 1
An buntáiste iomaíoch atá ag Baile Átha Cliath, ós gur príomhchathair í atá istigh i Réigiún
Cathrach, a fhorbairt trí phleanáil chomhtháite agus trí chomhoibriú i Mórcheantar Bhaile Átha
Cliath.
Cuspóir

A

chinntiú

Dul chun cinn

go

mbainfidh

comhordú

leis

an

Tá an Rannóg Comhshaoil agus Iompair agus an

mbonneagar straitéiseach i réigiún na cathrach

tAonad SLA fós ag cinntiú go bhfuil caidreamh

chun soláthar d’fhás sóisialta, fisiceach agus

fadtéarmach idir Údarás Pleanála na Cathrach agus

geilleagrach sa todhchaí

Uisce Éireann ionas go leanfar den infheistíocht sa
bhonneagar uisce agus dramhuisce don Chathair.
Tá beartais agus cuspóirí sa Phlean Forbartha
a chinnteoidh comhordú bonneagair straitéisigh le
haghaidh fhás inbhuanaithe na cathrach, lena
n-áirítear an Luas traschathrach, línte nua DART
(Mearlíne

Átha

Cliath)

agus

an

Meitreo

Thuaidh/Theas, agus é sin ar fad de réir straitéis
iompair an Údaráis Náisiúnta Iompar (NTA) le
haghaidh Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath (MBÁC)
go dtí 2035.
Bíonn an Chomhairle Cathrach ag dréim freisin le
cinntiú go gcomhordaítear an bonneagar uisce,
oideachais agus sláinte.

D’eagraigh an Coiste Beartais Straitéisigh um
Fhorbairt agus Fiontar Eacnamaíochta an ‘Cruinniú
Mullaigh um Bhonneagar Chathair Bhaile Átha
Cliath’, a cuireadh ar siúl sa Seomra Comhairle.
Soláthraíodh

tuairisc

inar

léiríodh

na

tráchtaireachtaí príomha ó réimse leathan páirtithe
leasmhara a fuair cuireadh chuig an gcruinniú
mullaigh chun labhairt faoi phríomhriachtanais na
cathrach ó thaobh an bhonneagair de
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An

Plean

Gníomhaíochta

don

Fhorbairt

Tá

an

Plean

Gníomhaíochta

um

Fhorbairt

Eacnamaíochta don Chathair a athrú chun dáta

á sholáthar go príomha tríd an LECP (Plean Áitiúil

agus a chur i ngníomh, agus líonra de chnuasaigh

Eacnamaíochta agus Pobail)

gheilleagracha a chur san áireamh ann de réir mar

Réigiúnach Spásúlachta agus Eacnamaíochta.

agus

an Plean

is gá
Cuireadh sraith gníomhaíochtaí agus tionscadail
eacnamaíochta i bhfeidhm in 2017 ar bhunús
tacaíocht agus maoirseacht bhaill an Choiste
Beartais Straitéisigh um Fhorbairt agus Fiontar
Eacnamaíochta.
Chun an obair seo a threorú a thuilleadh, forbraíodh
doiciméad creata straitéisigh dar teideal Forbairt
Eacnamaíochta a Chur Chun Cinn 2018 – 2021.
Comhaontas éifeachtach a bhunú idir lucht gnó

Tá forbairt á déanamh ar Dublinked agus ar líonraí

réigiúin

eile sa 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

Straitéis Réimse Phoiblí Chathair Bhaile Átha Cliath
a chur i bhfeidhm chun rátáil Bhaile Átha Cliath mar
chathair ar féidir maireachtáil go héasca inti
a fheabhsú go hidirnáisiúnta.
Eagraíodh sraith cruinnithe le príomhpháirtithe
leasmhara de chuid na cathrach, inar leagadh
amach spriocanna i dtaca le gníomhaíochtaí agus
tionscadail chomhoibrithe chun próifíl idirnáisiúnta
Bhaile Átha Cliath a chur chun cinn.
D’eisigh

an

láithreán

gréasáin

um

bhrandáil

cathrach, Dublin.ie, raon inneachair nua chun Baile
Átha Cliath a chur chun cinn mar chathair agus
réigiún iontach le bheith i do chónaí ann, le hobair
agus

foghlaim

ann

agus

le

hinfheistíocht

a dhéanamh ann.
Sheol Dublin.ie ríomhiris i Ráithe 4 2017 a mheall
1,000 síntiúsóir faoi dheireadh na bliana.
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Cuidiú leis an Tionól Réigiúnach nua chun Plean

Eagraíodh cruinnithe agus ceardlanna i gcomhar

Spásúlachta agus Eacnamaíochta Réigiúnach nua

leis an Tionól Réigiúnach agus beidh siad seo ar

a ullmhú

siúl ar bhonn leanúnach. Scaipeadh Creat Pleanála
Náisiúnta Éireann 2040 Ár bPlean i Ráithe 4 2017,
agus

ba

é

aidhm

an

phlean

tuilleadh

rannpháirtíochta a lorg le daoine aonair agus le
heagraíochtaí. Eagróidh Tionól Réigiúnach an
Oirthir agus Lár na Tíre sraith ceardlanna in 2018
ina mbeifear ar thóir tuairimí ó na húdaráis áitiúla
maidir leis an bPlean Réigiúnach Spásúlachta agus
Eacnamaíochta nua

Comhoibriú leis na hÚdaráis Áitiúla thadhlacha

Táthar fós ag obair leis na hÚdaráis Áitiúla in aice

oibriú in aghaidh an athraithe aeráide, ar bhealach

láimhe maidir le roinnt mhaith tionscnamh.

comhordaithe, agus aird faoi leith á tabhairt ar

In

fhuinneamh, ar phatrúin lonnaíochta, ar iompar, ar

i gcomhar leis na hÚdaráis Áitiúla eile agus trí

bhainistíocht dramhaíola, agus ar bhealaí glasa

Codema, ag ullmhú Plean Gníomhaíochta Aeráide le

2017,

thosaigh

an

Chomhairle

Cathrach,

haghaidh na tréimhse 2018 go 2023. Sa phlean
leagfar amach an ról atá ag an gComhairle Cathrach
ó thaobh aghaidh a thabhairt ar rioscaí athrú aeráide
don réigiún faoi láthair agus amach anseo agus na
gníomhartha atá á nglacadh chun dianseasmhacht
aeráide a bhaint amach. Measaimid go dtabharfar an
dréachtphlean faoi bhráid an SPC i Ráithe 1 agus go
mbeidh comhairliúchán poiblí faoin bplean i Ráithe
2 2018. Freisin tá comhaontú ann faoi agus maoiniú
ann le haghaidh bhunú Oifige um Athrú Aeráide do
Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath chun na
gníomhartha ar aontaíodh orthu sna Pleananna um
Athrú Aeráide a chur i bhfeidhm, a bhainistiú agus
a chomhordú
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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 Geilleagair agus Pobail Áitiúil nua a ullmhú, a

Réitíodh LECP 2016 - 2021 Chathair Bhaile Átha

fhéadfar a úsáid chun téarnamh socheacnamaíoch

Cliath de réir na dtreoirlínte reachtúla. Tá cóip den

na Cathrach a bhrú chun cinn

phlean seo ar fáil ar láithreán gréasáin Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath, mar aon leis an
bPlean Gníomhaíochta don bhliain 2017.

Méadú na hearnála miondíola a éascú chun cinntiú

Tugadh tograí ábhartha Fhaiche an Choláiste atá

gurb é an Lár príomhionad miondíola an réigiúin

sa staidéar Lár Cathrach ar aghaidh mar chuid den

fós, agus tacú le forbairt na turasóireachta

iarratas a lóisteáladh leis an mBord Pleanála
i mBealtaine 2017
Chuimsigh an t-iarratas a lóisteáladh leis an mBord
Pleanála

Measúnacht

Tionchair

Timpeallachta

(MTT) ar na tograí agus na tograí deartha
d’Fhaiche an Choláiste agus tógadh san áireamh
go hiomlán a hoidhreacht uathúil
Is iad feabhsuithe ar an réimse poiblí i lár na
cathrach atá ina mbonn le leathnú na hearnála
miondíola.

Tá

tacaíocht

bhreise

ar

fáil

don

mhiondíol agus don turasóireacht mar thoradh ar
fhorbairt margadh bia miondíola. Tá an tionscadal
Dubline curtha chun cinn.
Aithnítear go forleathan go bhfuil ról lárnach ag
an earnáil

miondíola

i dtaitneamhacht
Comhairle

Lár

Cathrach

in

eacnamaíocht

na

Cathrach.

Bhaile

Átha

agus

D’fhorbair
Cliath

Ráiteas Straitéise agus Clár Oibre um Thurasóireacht
2017 – 2022 chun feasacht a ardú maidir le príomhról
na Comhairle i gcur chun cinn na turasóireachta
i mBaile Átha Cliath.
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Earnálacha

fáis

atá

ag

teacht

chun

cinn

Ceantair fáis sainaitheanta sa Pholl Beag Thiar,

a shainaithint agus tuilleadh Pleananna Ceantair

Ospidéal San Séamas agus thart timpeall air agus

Áitiúil a chur i dtoll a chéile chun fás sóisialta agus

Gort

geilleagrach na cathrach a thabhairt ar aghaidh.

Straitéiseach

na

Silíní,

a

bhfuil

Forbartha

PLÁnnna/
agus

Ceantar

Athghiniúna

(SDRAanna)/CFSanna idir lámha ina leith.

Sraith beartas forbartha maidir leis an ngeilleagar

Tá tagairt déanta sa phlean do shraith nua beartas

agus le fiontair a nuashonrú sa Phlean Forbartha

eacnamaíochta, lena n-áirítear méadú long cúrsála,

nua don Chathair 2016-2022

an earnáil sláinte agus oideachas tríú leibhéal mar
ghnéithe a dhéanfaidh geilleagar na cathrach
a spreagadh.

Tá na cuspóirí Eacnamaíochta agus Fiontair le fáil
i bPlean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath
2016-2021

Forbairt rathúil na bPríomhearnálacha Fáis sa

Tá 18 SDRAnna, 7 PLÁnna, 1 CFS agus 31

Chathair a chinntiú tríd an bPlean Forbartha, trí na

LEIPeanna sainaitheanta sa phlean, agus nuair

Pleananna

a chuirfear iad seo ar fad i bhfeidhm, beidh athrú

Straitéisí

Limistéir
(CFS)

na

Áitiúil,

Crios

nDugthailte

Forbartha
agus

CFS

ó bhonn le sonrú ar cháilíocht na príomhchathrach.

Ghráinseach Ghormáin a chur i ngníomh

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla 2017 Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Leathanach 205

Sprioc 3

Soláthar do ghluaiseacht shábháilte, inbhuanaithe agus éifeachtach daoine, agus gluaiseacht
éifeachtach earraí agus iompair sa chathair a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe.
Cuspóir

A

chinntiú

Dul chun cinn

go

leordhóthannacha

soláthrófar
don

phleanáil

acmhainní
iompair

Is é an Rannán Pleanála Iompair atá freagrach as

a

oibleagáidí na Rannóige Comhshaoil agus Iompair

sheasfaidh le leas Bhaile Átha Cliath nuair a

a chomhlíonadh maidir le próisis phleanála reachtúla an

bheidh ionchur lárnach le ceapadh le cur isteach i

Bhainistithe

bpleananna forbartha áitiúla agus náisiúnta

Straitéisí/Pleanála Chun Cinn. Is é atá i gceist leis seo

Forbartha

agus

na

Pleanála

ná ionchur lárnach a dhéanamh i bpleananna forbartha
náisiúnta, réigiúnacha, cathrach agus áitiúla, agus
ionchur a dhéanamh freisin i ngach láithreán forbartha
tríd an bpróiseas iarratais pleanála.

A chinntiú go gcuirfear tionscnaimh náisiúnta agus

Bíonn an Grúpa Comhairleach ar Thrácht agus na

áitiúla don tsábháilteacht ar bhóithre i ngníomh

Rannáin Bainistithe Iompair ag obair go gníomhach

ionas go bhfágfar go mbeidh Baile Átha Cliath ar

ar thionscnaimh sábháilteachta; in 2017, thug siad

cheann de na cathracha is sábháilte san Eoraip

limistéir 30 ciliméadar in aghaidh na huaire isteach ar

do choisithe

fud na Cathrach, agus tá tuilleadh limistéar den
chineál sin pleanáilte i gcomhair 2018.

An t-ord tosaíochta is airde a thabhairt do

Tá an t-ordlathas gluaiseachta seo deimhnithe

choisithe i ndáil leis an bpleanáil iompair, agus an

i Máistirphlean Réimse Phoiblí Lár Cathrach Bhaile

rothaíocht, feithiclí iompair phoiblí, earraí agus

Átha Cliath agus sa Staidéar ar Iompar i Lár na

eile á leanúint in ord

Cathrach, ionas go mbeidh tús áite ar fad ag coisithe
i gcathair Bhaile Átha Cliath.

Ar bhunús na hoibre leanúnaí atá ar siúl ann, tá an
rannán Pleanála Iompair ag déanamh cinnte, agus
a gcuid

forbraíochtaí

nua,

máistirphleananna,

pleananna limistéir áitiúla agus CFSanna á ndearadh
aige, go gcuirfear an coisí ag barr an ordlathais
gluaiseachta de réir na mbeartas réigiúnach agus
cathrach náisiúnta. Tríd an bpróiseas bainistíochta
forbartha, suitear foirgnimh siar chun cosáin níos
leithne a sholáthar, cuirtear trasrianta coisithe nua ar
fáil, cuirtear feabhas ar thrasrianta coisithe atá ann
cheana agus méadaítear an spás poiblí.

Is í aidhm Croí na Cathrach, an máistirphlean
fearainn phoiblí do lár na cathrach ná lár cathrach atá
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áisiúil do choisithe a sholáthar chomh maith le níos
mó spáis agus roghanna bealaigh do choisithe i lár
na cathrach. Cuireadh tús in 2017 le dhá Chuid
8 chun cuid den Mháistirphlean a chur i bhfeidhm.

Oibríonn an fhoireann Fhógraíochta i gcomhpháirt le
Scoileanna Uaine chun aghaidh a thabhairt ar bhaic
roimh shiúl ar scoil ag leanaí. Le linn 2017, rinne an
rannóg E&T bealaí chuig roinnt mhaith scoileanna
a fheabhsú go réamhghníomhach, rud a chuimsigh
feabhsuithe ar áiseanna le siúl trasna an bhóthair,
comharthaíocht agus marcálacha línte.
Barr feabhas a chur ar ár n-infheistíocht i gCórais

I gcás an LUAS Traschathrach, suiteáladh trealamh

Iompair Chliste (ITS) chun cinntiú go ndéanfar

comhéadan

gluaiseacht tráchta a bharrfheabhsú

Uathoibríoch (AVLS) do Thramanna ag 32 acomhal

Córais

Aimsiúcháin

Feithicle

agus trasrian, mar aon le rialaitheoirí soilse tráchta,
agus iad ríomhchláraithe chun gluaiseachtaí tram
a éascú.

Nascadh

snáthoptaice
Oiriúnaitheach

le

na

rialaitheoirí

Córas

Sydney

Tráchta
(SCATS)

trí

chábla

Comhordaithe
na

Comhairle

Cathrach. Ba bhaill foirne de chuid na Comhairle
Cathrach a dhear an Córas Iompair Cliste seo, ar mír
thábhachtach bonneagair é, agus ba iad freisin
a chuir an córas i bhfeidhm.
Na moltaí do phlean bainistíochta tráchta atá sa

In 2017, lean Foireann Tionscadal Lár na Cathrach,

staidéar straitéiseach a rinneadh do Chathair

arna stiúradh ag Innealtóir Sinsearach, dá gcuid oibre

Bhaile Átha Cliath a chur i ngníomh

maidir leis na tograí le haghaidh Fhaiche an Choláiste.
Rinneadh Measúnacht Tionchair Timpeallachta agus
scaipeadh é le haghaidh comhairliúchán poiblí. In 2017,
dearadh na tionscadail lána bus do na Céanna Thuaidh
agus Theas agus cuireadh i bhfeidhm iad.
Tugadh tograí ábhartha Fhaiche an Choláiste atá sa
staidéar Lár Cathrach ar aghaidh mar chuid den
iarratas a lóisteáladh leis an mBord Pleanála
i mBealtaine 2017
Chuimsigh an t-iarratas a lóisteáladh leis an mBord
Pleanála Measúnacht Tionchair Timpeallachta (MTT)
ar na tograí agus na tograí deartha d’Fhaiche an
Choláiste agus tógadh san áireamh go hiomlán
a hoidhreacht uathúil
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A chinntiú maidir le pleanáil iompair go leanfar an

Sa doiciméad beartais ar Thaisteal Níos Cliste, cuirtear

Lámhleabhar

agus

athrú ar nósanna iompraíochta agus aistriú chuig

Sráideanna Uirbeacha agus go mbeidh sí de réir

iompar inmharthana chun cinn. Moltar sa DMURS

an Bheartais Rialtais ‘Smarter Travel

comhfhorbairt áite agus oibriú ildisciplíneach. Is foireann

Deartha

do

Bhóithre

– A

Sustainable Transport Future’

ildisciplíneach

í

an

fhoireann

Pleanála

Iompair

a oibríonn ag leibhéal straitéiseach agus áitiúil chun
aistriú chuig iompar inmharthana a éascú. Tá an
brainse den fhoireann atá gafa le cur chun cinn, ag
obair go réamhghníomhach le saoránaigh, gnóthais,
scoileanna agus ionadaithe tofa chun athrú iompair
dearfach a éascú. In 2017, seoladh an feachtas
bolscaireachta ‘Hike It Bike It Like It Dublin!’, ! feachtas
a raibh d’aidhm aige clár athraithe iompraíochta
samplach a leathnú chuig an gcuid eile den chathair.
Mar thoradh ar an obair leantach a bhíonn ar siúl
acu, bíonn tionchar ag an bhfoireann Pleanála
Iompair

ar

dhearadh

an

líonra

sráide,

na

gcomharsanachtaí, an réimse phoiblí agus na
cathrach i gcoitinne. Tarlaíonn seo i gcomhréir leis an
DMURS agus leagtar béim ar an gcoisí sa chéad áit,
agus comhfhorbairt áite ina dhiaidh sin.
An tseirbhís pháirceála is éifeachtaí a sholáthar

Shínigh beagnach 29,000 tiománaí suas do sheirbhís

do mhuintir agus d’úsáideoirí chathair Bhaile Átha

Pháirceála gan Airgead Tirim na Comhairle, Clib

Cliath agus na mbóithre agus na sráideanna sa

Pháirceála, in 2017 ag tabhairt an bhallraíocht iomlán go

chomharsanacht

175,985 tiománaí le breis is 4.48 milliún idirbhearta gan
airgead tirim déanta in 2017. Rinneadh breis is 165,000
idirbheart agus úsáid á baint as an áis um íocaíocht
aonuaire, trína ngearrtar táille díreach go fón póca/cárta
nó dochair/creidmheasa. Rinneadh beagnach 74%
d’íocaíochtaí Clibe Páirceála tríd an Aip Clibe Páirceála.
Eisíodh 12,840 diosca páirceála d’áitritheoirí in 2017,
agus eisíodh breis is 269,000 diosca páirceála do
chuairteoirí freisin.
Tharla 23,000,000 imeacht pháirceála i gCathair Bhaile
Átha Cliath in 2017. Bhí gníomhartha forfheidhmiúcháin
mar thoradh ar 55,618 (0.2%) teagmhas páirceála 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 16%, nó 487, de na
hachomhairc sin. Sin níos lú ná 0.0002% de na
teagmhais pháirceála uile in 2017.
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Tugadh isteach 550 Meaisín Ticéid nua Íoc agus
Taispeáin

ar

an

tsráid

faoi

dheireadh

2017,

a nglacann 60 díobh le boinn airgid nó íocaíocht
chárta dochair/creidmheasa le haghaidh páirceála
Na moltaí do Chathair Bhaile Átha Cliath atá i

Le linn 2017, baineadh an méid seo a leanas amach:

líonra Rothaíochta Mhórcheantar Bhaile Átha



Cliath a chur i ngníomh







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 d’obair tógála ar an mbealach
ó Chill Fhionntain go Cuas an Ghainimh
(S go S) i dtaca leis an scéim, agus an
bealach seo le bheith ar oscailt in 2017.
Críochnú dhearadh Rotharbhealach agus
Chosán na Canálach Ríoga Céim 2 agus
Céim 3.

Tionscadail oiriúnacha do Chathair Chliste a

Is comhoibriú é an clár Bhaile Átha Cliath Chliste idir

fhiosrú le príomhchuideachtaí idirnáisiúnta T.F

an ceithre Údarás Áitiúil atá i mBaile Átha Cliath, agus
tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tar éis
éachtaí a bhaint amach le linn 2017 mar thoradh ar an
gclár. Cuireadh tús le clár Smart Dublin chun déanamh
cinnte go mbaineann Baile Átha Cliath leas iomlán as
roinnt treochtaí ardteicneolaíochta atá ag athrú
ó bhonn an chaoi ina maireann agus a n-oibríonn muid.
Áirítear

leis

na

treochtaí

sin

Néalríomhaireacht

Shoghluaiste, Idirlíon na nEarraí (IOT), Sonraí Móra,
Meaisínfhoghlaim, Intleacht Shaorga. Ceann de na
príomh-choincheapa ná dúshláin ár gcathrach a thiontú
go deiseanna um nuáil, agus aghaidh á tabhairt ar
réimsí mar bhrú tráchta agus shoghluaisteacht, an
chaoi a bhfreagraíonn muid ar imeachtaí aimsire
troma,

éifeachtúlacht

fuinnimh

agus

feidhmíocht

chomhshaoil a fheabhsú mar shampla. Ag croílár sin
freisin tá an chaoi a bhfeabhsaíonn muid ról saoránach
agus a stiúrann muid soláthar níos éifeachtaí seirbhíse.
Ba chríoch dhearfach a bhí ar an mbliain 2017 nuair
a ainmníodh ‘Baile Átha Cliath Cliste’ le haghaidh
Gradam Chathair Chliste na Bliana ag an Móraonach
agus

Comhdháil

Dhomhanda

Cathrach

Cliste

in Barcelona.
Cuireadh maoiniú suas le 1 milliún ar fáil chun
deiseanna nua a chruthú i gcomhair gnólachtaí
nuathionscanta agus fiontraithe.
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I gcomhpháirt le Smart Dublin agus Fiontraíocht
Éireann tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag
tacú le fiontraithe chun dúshláin chathrach a réiteach
agus tá siad ag soláthar ceann de na cláir is mó ar fud
an domhain um nuáil cathrach cliste. Tá an clár seo
á chur ar fáil trí chlár Fiontraíocht Éireann um Taighde
Nuálaíochta do Ghnóthais Bheaga (TNGB). I rith 2017
seoladh ceithre dhúshlán chun teacht ar réitigh chun
cabhrú le rothaíocht a mhéadú, aghaidh a thabhairt ar
dhumpáil mhídhleathach, monatóireacht níos fearr
a dhéanamh ar riosca tuilte ar fud Bhaile Átha Cliath
agus é a dhéanamh níos éasca do dhaoine taisteal
timpeall na cathrach. Go dtí seo tá leas bainte ag 23
chuideachta as maoiniú de idir €12,500 agus €25,000
in aghaidh na cuideachta chomh maith le bheith ag
obair taobh le foirne údaráis áitiúil chun a gcuid
réiteach a dhearadh agus a thriail ar fud Bhaile Átha
Cliath, rud a chruthaíonn deiseanna nua chun a gcuid
réiteach a chur ar fáil go hidirnáisiúnta.
Éacht lárnach ab ea forbairt an tionscnaimh Smart
Docklands. Ionad tástála nua don chathair chliste
i mBaile Átha Cliath é ‘Smart Docklands’ agus é mar
aidhm go mbeadh sé mar an gceantar gnó agus
cónaithe is nasctha ar an domhan. Agus béim láidir ar
nascacht agus cásanna úsáide; stiúrtha ag plé le
cuideachtaí móra teicneolaíochta, taighdeoirí agus
nuálaithe, gníomhóidh sé mar ardán chun teicneolaíocht
úrnua den chéad scoth a tharraingt go hÉirinn.
Taispeánfaidh an ceantar sin an méid is féidir
a bhaint amach nuair a fhorbraíonn ceantar cathrach
an leibhéal de dhlús agus de nascacht braiteora chun
céim mhór a thógáil sa cháilíocht bheatha do gach
duine sa cheantar.
Leis an gCeantar Smart Docklands, ina bhfuil go leor
foirgneamh

úrnua,

cuideachtaí

teicneolaíochta

domhanda, sócmhainní cliste agus raon de roghanna
nascachta, cuirtear ardán uathúil ar fáil do FBManna
agus d’fhiontraithe chun réitigh nua agus nuálacha
a fhorbairt a athróidh ó bhonn an chaoi a n-oibríonn
ár gcuid cathracha. Freisin feidhmeoidh sé mar
shamhail do go leor ceantar eile de réir mar
a ghlacann siad leis na réitigh cathrach cliste is fearr
a n-oireann dá gcuid cúinsí uathúla.
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Gafa le tionscadail Cathrach Cliste H2020

ISCAPE (Ag feabhsú rialú cliste an truaillithe aeir san
Eoraip) – Tá Cathair Bhaile Átha Cliath ag tacú le
Coláiste na Tríonóide agus an Coláiste Ollscoile, Baile
Átha Cliath (UCD), atá i gceannas ar an tionscadal
€13 milliún seo. Cuimsíonn an fhoireann tionscadail seo
cuibhreannas de 15 – lena n-áirítear Cathracha,
Ollscoileanna,

Institiúidí

agus

gnóthais

phríobháideacha. Tá Cathair Bhaile Átha Cliath le
bheith ina Chathair eiseamláir maidir le cuid de thorthaí
an tionscadail seo. Cuirfear críoch leis an tionscadal
i mí Mheán Fómhair 2019. Bhí an tionscadal seo
i measc an 3 thionscadal ar an ngearrliosta ag Gradaim
na Cairte Glaise Digití in 2017.

Pleanáil Iompair & Tionscnaimh Chliste:
Oibríonn an fhoireann Pleanála Iompair go dlúth leis
an

bhfoireann

Cathrach

Cliste

agus

páirtithe

leasmhara seachtracha chun cuir chuige nuálacha
i leith an iompair a fhorbairt agus chun feidhmchláir
a fhorbairt le haghaidh teicneolaíocht nua i réimse an
iompair. In 2017, d’oibrigh an fhoireann i gcomhpháirt
le Cathair Chliste agus Fiontraíocht Éireann chun
leanúint

de

thacú

leis

an

bpróiseas

Dúshlán

Rothaíochta SBIR (Céim 2). Spreagfaidh sé seo
fiontraithe agus nuálaithe le dúshláin na cathrach
a réiteach. I samhradh na bliana 2017, d’oibrigh an
fhoireann go dlúth le ceann d’fhoirne an SBIR le go
mbeidís in ann a dteicneolaíocht nuálach a chur
i bhfeidhm i Scoileanna Glasa. Tionscadal eile arna
stiúradh ag an bhfoireann ná ‘Bike Share’, a bhí
bunaithe ar theicneolaíocht aipe, agus mar thoradh
air seo, ullmhaíodh Fodhlíthe in 2017.

A

chinntiú

go

dtabharfar

aghaidh

ar

Rinne tuilleadh athbhreithnithe ar an gcóras clibeála

shaincheisteanna bainteach leis an tsábháilteacht

(TAG) in 2017 chun na próisis a chuíchóiriú. Tugadh

áitiúil trí leas éifeachtach a bhaint as córas an

an eilimint ‘Deimhniú’ de TAMS isteach in 2017.

Ghrúpa Chomhairligh ar Thrácht.
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GLUAIS TÉARMAÍ
AE

An tAontas Eorpach

AVLS

Córas Aimsiúcháin Feithicle Uathoibríoch

BCC

Bainistíocht Caidreamh Custaiméirí

BDBÁC

Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath

BEC

Pobal Fuinnimh Níos Fearr

CAB

An Biúró um Shócmhainní Coiriúla

CCBÁC

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

CFTanna

Gníomhaireacht Tithíochta Faofa

CICanna

Córais Iompair Chliste

DART

Mearlíne Átha Cliath

DCCAE

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

DDHS

Córas Téimh Cheantar Bhaile Átha Cliath

DH

Téamh Ceantair

DHPLG

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

DMURS

Lámhleabhar Deartha do Bhóithre agus Sráideanna Uirbeacha

ECF

An Chónaidhm Eorpach Rothaithe

EIB

An Banc Eorpach Infheistíochta

EMR

Réigiún an Oirthir agus Lár Tíre

EPIC

Daoine Óga faoi Chúram a Chumhactú

EUROPOL

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí

FDEDRBÁC

Feidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath

FSS (HSE)

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

GCC

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

HLI

Tionscnamh Talamh Tithíochta

IAWATST

Interesting and Weird at the same time (Spéisiúil agus Aisteach san
Am Céanna)

ÍCT

Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta

IMMA

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann

IMPEL

Líonra an Aontais Eorpaigh um Chur i nGníomh agus um Fhorfheidhmiú Dhlí
na Timpeallachta

IOT

Idirlíon na n-Earraí

ISCAPE

Rialú cliste an truailliú aeir san Eoraip a fheabhsú

ISLA

Éireannach, Spáinnis agus Meiriceá Laidinigh

JCPanna

Coistí Comhphóilíneachta

LCC

Luas Traschathrach

MBÁC

Mórcheantar Bhaile Átha Cliath

OCBÁC

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

PCÁ

Plean Ceantair Áitiúil

RFF

Rátáil Fuinnimh Foirgnimh
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